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บทคัดย่อ
บทความมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การทางสังคม 7 องค์การ การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประกอบด้วย การทบทวนเอกสารอย่างครอบคลุม การสัมภาษณ์เชิงลึกการประชุมกลุ่ม และใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า 1) ครอบครัว ผู้ปกครองต้องเป็นต้นแบบที่ดีท�ำกิจกรรมสุจริต
ร่วมกัน 2) องค์การทางการศึกษา คณะผู้บริหารต้องก�ำหนดนโยบายความสุจริต ใช้จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ท�ำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายชุมชน และผู้ปกครอง 3) องค์การทางศาสนา เจ้าอาวาส
ต้องปกครองด้วยหลักพระธรรมวินัย อบรม และท�ำกิจกรรมทางศาสนา 4) องค์การชุมชน คณะ
กรรมการชุมชนต้องปลูกฝังความสุจริตด้วยทุนทางสังคม การจัดท�ำธรรมนูญชุมชน และสื่อสาร
กับสมาชิกชุมชน 5) องค์การธุรกิจ ผู้บริหารองค์การต้องก�ำหนดนโยบาย การบริหารองค์การ
อย่างโปร่งใส การจัดท�ำคู่มือให้ความรู้ความสุจริตกับสมาชิกในองค์การ 6) องค์การทางการเมือง
การปกครอง คณะกรรมการป้องกันการทุจริตขององค์การต้องปลูกฝังความสุจริตด้วยการก�ำหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และท�ำกิจกรรมปลูกฝังความสุจริต การยกย่องบุคคลต้นแบบ
และ 7) องค์การสื่อมวลชน สภาสื่อมวลชนต้องก�ำหนดนโยบาย ประกาศเจตจ�ำนงสุจริต ก�ำหนด
ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ และท�ำกิจกรรมปลูกฝังความสุจริต
ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Abstract
This study aimed to find out guidelines of cultivating integrity culture for
prevention and suppression of corruption in 7 social organizations. This research
is a qualitative research, including literature review, in-depth interviews and group
discussions and use content analysis.
The results showed that 1) Family, parent could be a good model and do
integrity activities, 2) Educational organizations, executive could determine integrity
policy, also compliance with code of ethics of teaching profession, and work with
network with communities and parents, 3) Religious organizations, abbot could
cultivate integrity with religious discipline, principles, dharma training, and religious
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activities, 4) Community organization, community committees could cultivate by
social capital and the community constitution, communication within members,
use of religious principles, and admiration of good role model, 5) Business
organizations, executive could set up integrity organizational policies and the
transparency principles, and provide integrity manual. 6) Political and government
organizations, organizational anti-corruption committees could use the transparency
policies, strategies, plans, and activities, and also admire good role model, and
7) Media organizations, media associations could cultivate by establishing
transparency policy, declaring integrity faith, using professional ethics and
regulation, attending activities to promote integrity.
Keywords: Guidelines of Cultivating Integrity Culture, Integrity Culture, Prevention
and Suppression of Corruption
บทน�ำ

ประเทศไทยประสบกับปัญหาการทุจริตในหลายรูปแบบ เช่น การทุจริตต่อต�ำแหน่ง
หน้าที่ การทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีกลุ่มนักการเมือง กลุ่มทุน และเครือข่ายร่วมท�ำการทุจริต
สอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
ระบุ ว ่ า ประเทศไทยถู ก จั ด อั น ดั บ ภาพลั ก ษณ์ ก ารทุ จ ริ ต อยู ่ ที่ 99 ของโลก (ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มุง่ เน้นการสร้างค่านิยมสุจริตให้กบั ประชาชน
ผ่านองค์การทางสังคมซึ่งประกอบด้วย ครอบครัว องค์การทางศึกษา องค์การศาสนา องค์การ
ชุมชน องค์การธุรกิจ องค์การสื่อมวลชน และองค์การทางการเมืองการปกครอง (สภาปฏิรูปแห่ง
ชาติ, 2558) ดังนั้น แนวทางการสร้างค่านิยมสุจริตให้กับสังคมไทยสามารถท�ำได้ด้วยการปลูกฝัง
วัฒนธรรมสุจริตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ เพราะองค์การเป็นสังคมทีม่ วี ฒ
ั นธรรมเฉพาะ
ของตนเอง วัฒนธรรมจึงก�ำหนดค่านิยม ความเชือ่ และทัศนคติทถี่ า่ ยทอดสูบ่ คุ คลผ่านกระบวนการ
ทางสังคม (Socialization) และการควบคุมทางสังคม (Social Control) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
ชนิดา จิตตรุทธะ (2560) อธิบายว่า วัฒนธรรมก�ำหนดทัศนคติ และเป็นแบบแผนที่ให้บุคลากร
ในองค์การยึดถือปฏิบัติ ดังนั้น องค์การจึงสามารถปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม เช่น ความสุจริต
ให้กับสมาชิกองค์การได้ด้วยแนวคิดวัฒนธรรมองค์การ (Peters & Waterman, 1984; Barney,
1986) จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยก�ำหนดทิศทางการปลูกฝังความสุจริตผ่านองค์การทางสังคม
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ต่าง ๆ ท�ำให้คณะผู้วิจัยจึงเกิดค�ำถามว่า การปลูกฝังด้วยความสุจริตให้กับองค์การทางสังคมควร
ท�ำอย่างไร เพราะองค์การย่อมมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน
ด้วยเหตุดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้เขียนบทความฉบับนี้เพื่ออธิบายการปลูกฝังวัฒนธรรม
สุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับองค์การทางสังคมด้วยแนวคิดวัฒนธรรม
องค์การ ซึ่งเป็นข้อค้นพบใหม่ที่ได้จากการวิจัย และเกิดประโยชน์กับองค์การต่าง ๆ เพื่อสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมสุจริต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ออธิบายการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในองค์การทางสังคม
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ ฐานคติ บรรทัดฐานที่ท�ำให้สมาชิก
องค์การปฏิบัติ (Schneider, Ehrhart, & Macey, 2013) Handy อธิบายถึงวัฒนธรรมองค์การ
4 รูปแบบ (ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560 อ้างถึงใน Handy, 1991) ได้แก่ 1) วัฒนธรรมแบบสโมสร
(The Club Culture) มีลกั ษณะการรวมอ�ำนาจ ยึดติดกับตัวบุคคล ตัดสินใจรวดเร็ว และไว้วางใจ
กัน 2) วัฒนธรรมแบบเน้นบทบาท (The Role Culture) เน้นระบบราชการความแน่นอนมีเหตุผล
และการท�ำนายล่วงหน้า 3) วัฒนธรรมที่เน้นงาน (The Task Culture) เน้นการท�ำงานเป็นทีม
ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การ และ 4) วัฒนธรรมแบบเน้นความเป็นตัวตน (The Existential
Culture) เน้นอิสระ ความเป็นวิชาชีพ แนวคิดวัฒนธรรมองค์การจึงเป็นแนวคิดส�ำหรับการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตให้กบั องค์การทางสังคม เพราะ วัฒนธรรมองค์การสามารถถ่ายทอด และก�ำหนด
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การด้วยกระบวนการทางสังคม (Socialization) และการควบคุมทาง
สังคม (Social Control) (Deal & Kennedy, 1982; Kotter & Heskett, 1992; Klein, 1996,
Barney, 1986; Peters & Waterman, 1984) คณะผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยต่างประเทศที่ใช้
วัฒนธรรมองค์การปลูกฝังความสุจริต เช่น องค์การทางการเงินของสหรัฐอเมริกาใช้วัฒนธรรม
องค์การปลูกฝังให้สมาชิกปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เช่น การไม่รับสินบน การตรวจสอบย้อนกลับ
และการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) (องค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา, 2560) พบว่า ประเทศเม็กซิโกปลูกฝังวัฒนธรรม
สุจริตในองค์การการเมืองการปกครอง ได้แก่ 1. การปรับปรุงประมวลจริยธรรมให้มปี ระสิทธิภาพ
2. การแก้ไขข้อก�ำหนดส�ำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 3. การปรับปรุงจรรยาบรรณ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นต้น
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
บทความฉบับนี้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหา ได้แก่ การปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับองค์การทางสังคมด้วยแนวคิดวัฒนธรรมองค์การ
ด้านประชากร ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึกจ�ำนวน 8 คน ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม
จ�ำนวน 34 คน และก�ำหนดระยะเวลาการวิจัยปีพ.ศ. 2561-2562 โดยมีวิธีด�ำเนินการวิจัย ได้แก่
1. การทบทวนเอกสารอย่างครอบคลุมจากฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ Emerald
insight, Science Direct, Scopus, ThaiJo โดยค้นหาประเด็นการปลูกฝังคุณธรรม ความ
โปร่งใส ความสุจริตผ่านองค์การทางสังคม และเอกสารจัดท�ำขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2552-2562
(ค.ศ. 2009-2019) ท�ำให้คณะผู้วิจัยได้เอกสารจ�ำนวน 267 รายการ และลงรหัส เอกสาร
แบ่งตามองค์การทางสังคม 7 องค์การ เพื่อจัดล�ำดับข้อมูลที่พบจากมากไปน้อย และใช้ข้อมูล
ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่ม
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักจากองค์การที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ในการท�ำงานส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันการทุจริต และยินยอมให้ข้อมูล ประกอบด้วย 2.1
ผูใ้ หญ่บา้ นเจริญสุข จังหวัดบุรรี มั ย์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักกลุม่ ครอบครัวและชุมชน เนือ่ งจากเป็นหมูบ่ า้ น
คุณธรรมสันติสุขต้นแบบ 2.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มองค์การทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนาก
ภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร เนื่องจากเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย 2.3
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ให้ข้อมูลหลักองค์การองค์การทางศาสนา
เนื่องจากเป็นองค์การที่มีบันทึกความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน ป.ป.ช. ในโครงการป้องกันการ
ทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 2.4 กรรมการบริหาร บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จ�ำกัด และนายก
สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักกลุม่ องค์การธุรกิจ เนือ่ งจากเป็นองค์การแห่งความ
สุขต้นแบบของประเทศไทย 2.5 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้ให้ข้อมูล
หลักกลุ่มองค์การสื่อมวลชน และ 2.6 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม และบูรณาการการมีส่วนร่วม
ต้านทุจริต ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักกลุม่
องค์การทางการเมืองและการปกครอง เนือ่ งจากเป็นส่วนงานทีม่ ภี ารกิจป้องกันการทุจริตด้วยการ
ด�ำเนินการผ่านการองค์ทางสังคม
3. การประชุมกลุม่ (Focus group) คัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมจากองค์การทีก่ ำ� หนดยุทธศาสตร์
ด้านการป้องกันการทุจริตตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
จ�ำนวน 15 องค์การ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม จ�ำนวน 32 คน และพระสงฆ์ 2 รูป
ครอบคลุม 7 องค์การทางสังคม
การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอน ได้แก่ 1. การเตรียมข้อมูลจากการทบทวนเอกสารอย่าง
ครอบคลุมการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุม่ 2. การตรวจสอบข้อมูลตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย 3. การท�ำตารางเปรียบเทียบข้อมูลจากการทบทวนเอกสารอย่างครอบคลุม การสัมภาษณ์
เชิงลึก การประชุมกลุ่ม และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงเนื้อหา เพื่ออธิบายการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองค์การทางสังคม และน�ำผลงานวิจัยน�ำเสนอให้กับตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ จ�ำนวน
51 คน ได้วิพากษ์ผลงานเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ
อีกทัง้ เพือ่ ให้การวิจยั ด�ำเนินได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสัญญาของหน่วยงาน
ผู้ให้ทุน คณะผู้วิจัยได้ก�ำหนดนิยามศัพท์ ได้แก่ 1. การปลูกฝัง หมายถึง รูปแบบ กลไก และ
แนวทางใช้ในการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริตในองค์การตามแนวคิดวัฒนธรรมองค์การ ประกอบ
ด้วยวัฒนธรรมสโมสร เน้นบทบาท เน้นงาน และเน้นความเป็นตัวตน 2. รูปแบบ หมายถึง
ตัวแบบหรือลักษณะทีใ่ ช้ในการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริตในองค์การ 3. กลไก หมายถึง องค์ประกอบ
การด�ำเนินงาน ประกอบด้วย 3.1) กลไกบุคคล ได้แก่ ผู้น�ำ ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะท�ำงาน
3.2) กลไกหน่วยงานหรือเครือข่าย ได้แก่ หน่วยงานตรวจสอบ องค์กรวิชาชีพ เครือข่าย
ทางสังคม 3.3) กลไกการบริหาร ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร ระบบการบริหาร นโยบาย ระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และแผนปฏิบัติงาน 3.4) กลไกการควบคุม ได้แก่ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อตกลง มาตรการลงโทษ หลักธรรมทาง
ศาสนา 3.5) กลไกการผลักดัน ได้แก่ นโยบาย บันทึกความร่วมมือ แผนงานโครงการส่งเสริม
ความสุจริต และ 3.6) กลไกการตรวจสอบ ได้แก่ ระบบการประเมินผลงาน ระบบการตรวจ
สอบ ระบบการร้องเรียนและขอค�ำปรึกษา) 4. แนวทาง หมายถึง วิธีการปฏิบัติ ประกอบด้วบ
4.1) แนวทางการส่งเสริมความสุจริต ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมและอบรมต่างๆ การจัดท�ำคู่มือ
การปฏิบัติงาน การยกย่อง การจัดท�ำสื่อเพื่อให้ความรู้ การใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง 4.2) แนวทาง
การสนับสนุน ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายสนับสนุน การสร้างปฏิสัมพันธ์
ที่ดีในองค์การ 4.3) แนวทางการควบคุม ได้แก่ การใช้หลักธรรมาภิบาล การใช้หลักศาสนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฏและข้อตกลงต่าง ๆ การก�ำหนดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน 4.4)
แนวทางการตรวจสอบ ได้แก่ การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน 4.5) แนวทางการสร้าง
ความเข้าใจ ได้แก่ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต การเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ภายใน
และภายนอกองค์การ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ การเสวนาหรือเปิดรับฟังความคิดเห็น
5. องค์การทางสังคม หมายถึง ครอบครัว องค์การทางศึกษา องค์การศาสนา องค์การชุมชน
องค์การธุรกิจ องค์การสื่อมวลชน และองค์การทางการเมืองการปกครอง 6. วัฒนธรรมสุจริต
หมายถึง ค่านิยม ด้านคุณธรรม ความโปร่งใสที่เป็นแบบแผนให้สมาชิกองค์การยึดปฏิบัติ

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ครอบครัว วัฒนธรรมองค์การของครอบครัวเป็นรูปแบบสโมสร (The Club Culture)
มีรปู แบบการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต คือ พ่อ แม่ ผูป้ กครองต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างอบรม
สัง่ สอนให้ขอ้ คิดให้กำ� ลังใจกับสมาชิกครอบครัว และสร้างปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างสมาชิกครอบครัว
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
(2552) พบว่า การปลูกฝังคุณธรรมในครอบครัวผู้ปกครองต้องให้ความรักประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี ในงานของสายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ (2552) พบว่า การท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ของสมาชิกในครอบครัวท�ำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และสอดคล้องกับงานของ Erikson
(1982); Swanger-Gagné (2009); Thomas, Kratochwill, Joel, Phyllis, and Gail (2009);
Mingming (2015); Bustari (2017); Murni and Tanod (2019); Jiang (2018) พบว่า
วิธีการอบรมสั่งสอนท�ำให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนดี
ส�ำหรับกลไกการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต พบว่า 1) กลไกบุคคล คือ ผู้ปกครอง และ
2) กลไกควบคุม คือ การท�ำข้อตกลงร่วมกันในครอบครัว ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานของ
Erikson (1982), Swanger-Gagné (2009), Thomas. et. Al. (2009), Mingming (2015),
Bustari (2017), Murni and Tanod (2019), Jiang (2018) พบว่า ผู้ปกครองต้องเป็นแบบ
อย่างที่ดี และงานของสายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ (2552) และเทพพร มังธานี (2557)
พบว่า การสร้างกติการ่วมกันภายในครอบครัว คือ การปลูกฝังคุณธรรมเพื่อสร้างส�ำนึกทาง
จริยธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน
ส�ำหรับแนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต พบ แนวทางการส่งเสริม คือ การท�ำ
กิจกรรมร่วมกันของสมาชิกครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา สอดคล้องกับงานของ
สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ (2552) พบว่า การท�ำกิจกรรม การให้กำ� ลังใจ การชมเชยสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกครอบครัวประพฤติดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ และงานของเทพพร มังธานี (2557) อธิบายว่า การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ต้องให้ครอบครัวและชุมชนท�ำกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นร่วมกัน
2. องค์การทางการศึกษา วัฒนธรรมองค์การขององค์การทางการศึกษาเป็นวัฒนธรรม
แบบเน้นบทบาท (The Role Culture) มีรูปแบบการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต คือ การก�ำหนด
นโยบายป้องกันการทุจริต และการใช้จรรณยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานของ Bustari (2017) พบว่า การส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนต้อง
ก�ำหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม ในงานของ Stewart (2006, pp. 345-358) พบว่า
ครูต้องยึดหลักจรรณยาบรรณวิชาชีพ หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
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ส�ำหรับกลไกการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต ประกอบด้วย 1) กลไกการควบคุม การใช้
จรรณยาบรรณวิชาชีพครู การก�ำหนดนโยบายองค์การด้านความสุจริต 2) กลไกการติดตาม
และประเมินผล สอดคล้องงานของ Stewart (2006, pp. 345-358) พบว่า การสร้างคุณธรรม
ให้กบั ครูตอ้ งประเมินจากการสอน และพฤติกรรมด้านจริยธรรม และ 3) กลไกเครือข่ายทางสังคม
คือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต สอดคล้องกับงานของ
วริยา ชินวรรโณ และคณะ (2558) พบว่า การสร้างคุณธรรมให้กับครูต้องท�ำงานร่วมกับองค์การ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม
ส�ำหรับแนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต ได้แก่ 1) แนวทางการควบคุม คือ
การบรรจุเรื่องคุณธรรมในแผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคล้อง
กับงานของบุษกร วัฒนบุตร (2561) พบว่า โรงเรียนต้องก�ำหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรม
เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรม 2) แนวทางการส่งเสริม คือ การท�ำกิจกรรมด้านความสุจริต และวัดผลเป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับงานของศิรานุช บุญขาว (2556, น. 70) พบว่า ข้าราชการครูควรพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกอบรม การดูงานและการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
3. องค์การศาสนา วัฒนธรรมองค์การขององค์การศาสนามีรูปแบบวัฒนธรรมแบบ
เน้นบทบาท (The Role Culture) มีรูปแบบการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต คือ การใช้หลัก
พระธรรมวินัย หลักธรรม และการมีแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับงานของพระมหาสัญญา
ขันติธัมโม (2561, น. 714-722) และงานของพระครูโสภณปริยัตยานุยุต (2557) พบว่า
การปกครองคณะสงฆ์ต้องใช้หลักพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม
ส�ำหรับกลไกการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต พบว่า 1) กลไกควบคุม คือ หลักธรรมทาง
ศาสนา พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม หลักพระธรรมวินัย สอดคล้องกับงานของ
พระครูโสภณปริยตั ยานุยตุ (2557) พบว่า การปกครองของสงฆ์ตอ้ งดูแลคณะสงฆ์ให้ประพฤติตาม
หลักพระธรรมวินัย และ 2) กลไกบุคคล คือ เจ้าอาวาส และคณะกรรมการสงฆ์ สอดคล้องกับ
งานของพระครูวิมลสุวรรณกร (2558) อธิบายว่า พระสังฆาธิการเป็นผู้น�ำในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์และมีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม
ส� ำ หรั บ แนวทางการปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต คื อ 1) แนวทางการส่ ง เสริ ม คื อ
การท�ำกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานของพระครูวิมลสุวรรณกร, เติมศักดิ์
ทองอินทร์, พระระพิน พุทธิสาโร (2559) พบว่า กิจกรรมทางศาสนาต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะ
สมกับยุคสมัย เช่น การมีหัวข้อธรรมเทศนาที่ทันสมัยการจัดอบรมและพัฒนาสมาชิกในองค์การ
ศาสนาให้มีความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์และสามารถสร้างพระวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้ความรู้
แก่ประชาชนได้
4. องค์การชุมชน มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์การแบบสโมสร (The Club Culture)
รูปแบบการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต คือ การใช้ทนุ ทางสังคม เช่น ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จารีตประเพณี
การอุปมาอุปไมย การมีบุคคลต้นแบบ การใช้บทเพลงพื้นบ้าน สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริม

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564 ก�ำหนดให้ชุมชนค้นหาอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
หลักธรรมทางศาสนา เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม (คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ, 2560)
และงานของ อาแว มะแส (2557) พบว่า การปลูกฝังคุณธรรมชุมชนให้คงอยู่ต้องใช้หลักความ
เชื่อหลักศาสนา และประเพณี
ส�ำหรับกลไกการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต ประกอบด้วย 1) กลไกบุคคล คือ ผู้น�ำชุมชน
และคณะกรรมการชุมชน สอดคล้องกับงานของ ยุรธร จีนา และรมิตา จีนา (2560) พบว่า
ผูน้ ำ� ชุมชนต้องเป็นต้นแบบทีด่ ใี ห้สมาชิกชุมชนมีความเชือ่ มัน่ และร่วมกันท�ำงานส่งเสริมคุณธรรม
และสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564 ที่ก�ำหนดให้
คณะกรรมการคุ้มบ้านท�ำหน้าที่เป็นคณะท�ำงานหลัก เพราะมีความใกล้ชิดกับชาวบ้าน เพื่อท�ำให้
การส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 2) กลไกควบคุม คือ การจัดท�ำธรรมนูญชุมชน
ให้สมาชิกชุมชนปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้อค้นพบเฉพาะขององค์การชุมชนในประเทศไทย เช่น ธรรมนูญ
บุรีรัมย์สันติสุข จังหวัดบุรีรัมย์
ส�ำหรับแนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต คือ 1) แนวทางการส่งเสริม ได้แก่ สมาชิก
ชุมชนท�ำกิจกรรมทางศาสนา สอดคล้องกับแนวทางของ คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร
หน่วยงาน จังหวัดคุณธรรม และคณะ (2559) พบว่า แนวทางการพัฒนาองค์การชุมชนต้องท�ำ
กิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน การพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมป้องกันการทุจริต การสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และภาครัฐ
5. องค์การธุรกิจ มีวัฒนธรรมองค์การที่หลากหลายรูปแบบการปลูกฝังวัฒนธรรม
สุจริต คือ 1) การก�ำหนดนโยบายสร้างความโปร่งใส สอดคล้องกับงานของศศิธร ทิพโชติ และ
มนู ลีนะวงศ์ (2557) พบว่า บริษัทต้องก�ำหนดนโยบายด้านจริยธรรมเพื่อสร้างคุณธรรมให้กับ
พนักงาน ในงานของชุติพัณ สุวรรณะบุณย์ (2555) พบว่า ผู้บริหารองค์การต้องก�ำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสุจริตให้กับสมาชิกองค์การ 2) ผู้บริหารองค์การต้องประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับงานของศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2552) พบว่า ผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับพนักงาน และสร้างภาพลักษณ์องค์การที่ดี
3) การก�ำหนดบทลงโทษ สอดคล้องกับงานของชุติพัณ สุวรรณะบุณย์ (2555) พบว่า บริษัทต้อง
ก�ำหนดบทลงโทษเพือ่ ลงโทษผูท้ ำ� ผิดระเบียบ 4) การให้ความรูก้ ารป้องกันการทุจริต เช่น กฎหมาย
กฎระเบียบ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผน การท�ำกิจกรรม
ส�ำหรับกลไกการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต ได้แก่ 1) กลไกควบคุม ประกอบด้วย
หลักจรรยาบรรณขององค์การ สอดคล้องกับงานของชุตพิ ณ
ั สุวรรณะบุณย์ (2555) พบว่า องค์การ
ต้องก�ำหนดจรรยาบรรณให้สมาชิกองค์การรับทราบและยึดถือปฏิบัติ 2) กลไกผลักดัน ประกอบ
ด้วย 2.1) นโยบายด้านความสุจริต สอดคล้องกับงานของชุติพัณ สุวรรณะบุณย์ (2555) พบว่า
องค์การต้องก�ำหนดนโยบายด้านความสุจริตและประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์การรับทราบ
2.2) ระบบการสือ่ สารองค์การ 3) กลไกการบริหาร ประกอบด้วย 3.1) ระบบการบริหารทรัพยากร
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มนุษย์และก�ำกับดูแล (Performance Management System – PMS) การสร้างระบบคุณธรรม
น�ำหน้า (core values) ผ่านคณะกรรมการก�ำกับดูแล หรือคณะกรรมบรรษัทภิบาล เพื่อบริหาร
งานด้วยความโปร่งใส และสร้างระบบถ่วงดุลอ�ำนาจภายในบริษทั 3.2) ระบบการปลูกฝังพฤติกรรม
สุจริต Behavior based anti-corruption (BAAC) กลไกบุคคล ประกอบด้วย 4.1) ผู้บริหาร
องค์การต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ดี แู ลสมาชิกในองค์การอย่างยุตธิ รรม เช่น การไม่เอาเปรียบพนักงาน
ส�ำหรับแนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต ได้แก่ 1) แนวทางการส่งเสริม คือ การฝึกอบรม
พนั ก งาน การยกย่อ งชื่น ชมพนัก งานที่ประพฤติสุจริตและการจัดท�ำคู่มือป้องกันการทุจริต
2) แนวทางการสนับสนุน คือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิกองค์การในการป้องกันการทุจริต
3) แนวทางการควบคุม คือ การก�ำหนดแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติงาน การจัดท�ำข้อตกลงใน
การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของพนักงาน 4) แนวทางการตรวจสอบ คือ การติดตามและ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน และ 5) แนวทางการสร้างความเข้าใจ คือ การสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์การ
6. องค์การสือ่ มวลชน มีวฒ
ั นธรรมองค์การแบบเน้นตัวตน (The Existential Culture)
มีรปู แบบการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต ได้แก่ 1) การใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพสื่อมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่รับสินบน หรือปกปิดข้อมูลข่าวสารมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สอดคล้องกับงานของรสสุคนธ์ ศุนาลัย (2555) พบว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน
ต้องยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง 2) การบริหารองค์การอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับการด�ำเนิน
โครงการเพื่อจัดท�ำหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อสารมวลชนของศูนย์คุณธรรม (2558) พบว่า
องค์การสือ่ มวลชนต้องก�ำกับดูแลเรือ่ งจริยธรรมสือ่ ด้วยตัวเอง เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2559 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การน�ำ
เสนอความถูกต้องและข้อเท็จจริง เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ การเคารพสิทธิสว่ นบุคคลและศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ 3) ผู้น�ำองค์การต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับงานของวัฒณี
ภูวทิศ (2556) พบว่า บรรณาธิการต้องตรวจสอบข่าวก่อนน�ำเสนอสู่สาธารณชนต้องค�ำนึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชน กลไกการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต ได้แก่ กลไกควบคุม คือ
องค์กรวิชาชีพ คณะกรรมการ เครือข่ายสือ่ สารมวลชน และแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสือ่ มวลชน ควบคุม
การด�ำเนินกิจการสื่ออย่างมีคุณธรรม แนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริตสื่อสารมวลชน คือ
การให้สื่อสารมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมความสุจริต
ส�ำหรับกลไกการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริตในองค์การสื่อมวลชน ได้แก่ 1) กลไกหน่วย
งาน เช่น เครือข่ายสื่อมวลชน สมาคม และสภาสื่อมวลชนต้องก�ำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ
ก�ำกับดูแลการน�ำเสนอข้อมูลขององค์การสื่อมวลชนต่าง ๆ
ส�ำหรับแนวทางการปลูกฝังความสุจริตในองค์การสื่อมวลชน ได้แก่ 1) แนวทาง
การควบคุม คือ การก�ำหนดนโยบายองค์การโปร่งใส 2) แนวทางการสร้างความเข้าใจ คือ
การประกาศเจตจ�ำนงสุจริต 3) แนวทางการวส่งเสริม คือ การจัดกิจกรรมปลูกฝังความสุจริต
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อย่างต่อเนื่อง เช่น การเรียนรู้ปัญหาจาก การท�ำข่าว การศึกษาปัญหาจริยธรรมสื่อ กฎหมาย
สื่อ และกระบวนการยุติธรรม การท�ำสื่อคุณธรรม สอดคล้องกับงานนงค์นาถ ห่านวิไล (2561)
ที่พบว่า การแก้ไขปัญหาการท�ำผิดจริยธรรมสื่อมวลชนที่ได้ผลยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยการให้ความรู้และ
การอบรม กระตุ้นเตือนให้เกิดมโนธรรมในจิตใจของสื่อมวลชน ส�ำนึกแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ให้ละอายกลัวต่อความประพฤติผิดจริยธรรมทางกายวาจาใจ ที่จะส่งผลกระทบเสียหายต่อผู้อื่น
และสอดคล้องกับจากการศึกษาโครงการเพื่อจัดท�ำหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชนของ
ศูนย์คุณธรรม (2558) พบว่า องค์กร/หน่วยงานทางด้านสื่อมวลชนมีความพยายามก�ำกับดูแล
ในเรื่องจริยธรรมสื่อด้วยกันเองแล้วก็ตาม เช่น การจัดท�ำหลักสูตร ให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกั สือ่ มวลชน และแนวทางความรูค้ วามเข้าใจด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสื่อ กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่างๆ
7. องค์การทางการเมืองการปกครอง มีรูปแบบวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นบทบาท
(The Role Culture) มีรูปแบบการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต ได้แก่ 1) การก�ำหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนด้านความสุจริต สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) และสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.ป.ป.) พบว่า หน่วยงานของ
รัฐต้องก�ำหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรม 2) การให้ความรู้ด้วยการจัดท�ำเว็บไซต์ให้ความรู้
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ และจัดท�ำแบบการศึกษาด้วยตนเอง (self-learning
portal) ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปเรียนรู้ 3) การบังคับใช้กฎหมาย ประมวลจริยธรรม มาตรการ
ทางวินัย สอดคล้องกับแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(2560) ได้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานควบคุ ม ดู แ ลที่ ส ามารถบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ ควบคุ ม การทุ จ ริ ต
4) ผู้บริหารองค์การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง สอดคล้องกับงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.ป.ป.) พบว่า การสร้าง
องค์การคุณธรรมต้องมีผู้น�ำองค์การที่ประพฤติสุจริต รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และงานของ
สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ (2552) พบว่า บุคคลในสถาบันการเมืองการปกครองต้อง
ประพฤติเป็นตัวอย่าง เพื่อรักษาศรัทธาของประชาชน
ส�ำหรับกลไกการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต ได้แก่ 1) กลไกบุคคล คือ คณะท�ำงานส่ง
เสริมความสุจริต หรือคณะกรรมการปลูกฝังความสุจริตท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในองค์การ สอดคล้องกับข้อมูลจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน (2561) ได้ให้ความส�ำคัญกับผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญ ได้แก่ หัวหน้าส่วน
ราชการ ต้องท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายและข้อบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมกับข้าราชการ
ในส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่ควบคุมก�ำกับส่งเสริมและให้คำ� แนะน�ำในการ
บังคับใช้ประมวลจริยธรรมในศูนย์ราชการ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่คุ้มครอง
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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ส�ำหรับ แนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต ได้แก่ 1) แนวทางการสนับสนุน คือ
การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย สอดคล้องกับงานของพิธุวรรณ กิติคุณ
(2559) พบว่า หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท�ำงานด้านการต่อต้านการทุจริต
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
แนวคิดวัฒนธรรมองค์การสามารถใช้ปลูกฝังความสุจริตให้กับองค์การทางสังคมได้
ดังนั้นผู้บริหาร หรือผู้น�ำองค์การต้องเลือกรูปแบบ แนวทาง กลไก รูปแบบการปลูกฝังความ
สุจริตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของตนเอง เพื่อสร้างค่านิยมสุจริต ผลการศึกษาสรุป
ได้ว่า 1) ครอบครัวและองค์การชุมชนมีวัฒนธรรมองค์การแบบสโมสร เพราะ สมาชิกใน
องค์การอาศัยอยูร่ ว่ มกันใกล้ชดิ ยึดติดกับตัวบุคคลมีกฎระเบียบน้อย การปลูกฝังจึงเน้นทีต่ วั บุคคล
บุคคลต้องเป็นต้นแบบทีด่ ี และสามารถสร้างภาพลักษณ์ ความนับถือ ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกับสมาชิก
องค์การได้ 2) องค์การทางการศึกษา องค์การทางศาสนา และองค์การทางการเมืองการปกครอง
เป็นองค์การเน้นบทบาทตามระบบราชการตามรูปแบบ (Formal Bureaucratic Organization)
การบริหารงานจึงต้องใช้กฎระเบียบ ดังนั้นการปลูกฝังจึงใช้กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อก�ำหนด
ทีส่ มาชิกในองค์การต้องยอมรับและปฏิบตั ติ าม เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพ พระธรรมวินยั กฎหมาย
อีกทั้งองค์การลักษณะนี้มีโครงสร้างขององค์การตามต�ำแหน่ง (Position Organizational
Structure) การก�ำหนดล�ำดับชั้นบังคับบัญชา การแบ่งงาน ผู้บริหารองค์การจึงเป็นกลไกส�ำคัญ
ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านความสุจริต 3) องค์การธุรกิจมีวฒ
ั นธรรมองค์การ
ทีห่ ลากหลาย ดังนั้นรูปแบบ กลไก แนวทางการปลูกฝังต้องพิจารณาจากคุณลักษณะขององค์การ
ให้เหมาะสม และใช้ระบบการบริหารและก�ำกับดูแลสร้างระบบคุณธรรมน�ำหน้า (Core Values)
ผู้บริหารองค์การต้องก�ำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสุจริตแก่บุคลากร การจัดตั้ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแล หรือคณะกรรมบรรษัทภิบาลมีการถ่วงดุลอ�ำนาจภายในบริษัท เพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และเป็นการสร้างโอกาส
ทางการตลาดให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง และ 4) องค์การสื่อมวลชน
มีวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นตัวตน ซึ่งต้องมีความเป็นอิสระสูง ยึดถือวิชาชีพตามบทบาทหน้าที่
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมมากกว่าองค์การทางสังคมอื่น ๆ เพราะ การปฏิบัติงานของสื่อมวลชน
กระทบต่อคนจ�ำนวนมากต่อแนวคิด เจตคติของคนในสังคม ดังนั้น องค์การสื่อสารมวลชนต้อง
สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานอย่างมืออาชีพ ยึดถือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน โดยค�ำนึงหลักผลประโยชน์สาธารณะหลัก
ความโปร่งใส

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส�ำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริต
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ควรจัดตั้งคณะท�ำงานส่งเสริม
ความสุจริต (กลไกบุคคล) ควรประกอบด้วยบุคลากรของส�ำนักงาน ป.ป.ช. และผูแ้ ทนจากองค์การ
ทางสังคม มีบทบาทหน้าที่ (1) การก�ำกับ การก�ำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานเพื่อการปลูกฝัง
วัฒนธรรมสุจริตในองค์การ (กลไกการบริหาร) (2) การส่งเสริมการใช้ประมวลคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ (กลไกควบคุม) ) (3) การจัดท�ำบันทึกความร่วมมือส่งเสริมความสุจริตหรือ
แผนงานโครงการส่งเสริมความสุจริต (กลไกผลักดัน) และ (4) การจัดท�ำรายงานประเมินผลการ
ด�ำเนินงานให้แก่ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. (กลไกการตรวจสอบ)
2. ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ควรผลักดันนโยบายระดับชาติและกฎหมาย (กลไกบริหาร) เช่น
มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวงหรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดตั้งคณะท�ำงานการปลูกฝัง
วัฒนธรรมสุจริต เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบูรณาการงานปลูกฝังวัฒนธรรม
สุจริตในองค์การต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
3. ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ควรสร้างจัดท�ำแหล่งข้อมูลอ้างอิง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็น
สื่อกลางประชาสัมพันธ์ หรือการจัดท�ำแหล่งเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ Learning Hub หรือ Web-Based Training ส�ำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เรียน
รู้เรื่องความสุจริตด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ควรใช้แนวทางการสนับสนุนการด�ำเนินงาน โดยการเชื่อมโยง
นโยบาย ยุทธศาสตร์กับองค์การที่มีภารกิจสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมส�ำหรับการปลูกฝัง
วัฒนธรรมสุจริตในระยะเริ่มแรกในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
2. การปลูกฝังความสุจริตควรเริม่ ต้นจากผูน้ ำ� องค์การเป็นตัวอย่างและต้นแบบของการ
ประพฤติสุจริต
3. องค์การทางสังคมสามารถปลูกฝังความสุจริตร่วมกันได้ เช่น การร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรมระหว่างครอบครัว ชุมชน และศาสนา
4. เมือ่ ด�ำเนินการปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริตในองค์การต่าง ๆ ได้ระยะหนึง่ แล้ว ส�ำนักงาน
ป.ป.ช. และคณะท�ำงานส่งเสริมความสุจริต (กลไกบุคคล) ควรแลกเปลีย่ นองค์ความรูใ้ นเรือ่ งการ
ส่งเสริมความสุจริตระหว่างองค์การ เช่น การประชุมทางวิชาการ การด�ำเนินผลงานประจ�ำปี การ
จัดกิจกรรมสร้างความรู้ เป็นต้น
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