
การพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการศาสนา* 

THE DESIRABLE MORAL CHARACTERISTICS IMPROVEMENT: SUFFICIENCY, DISCIPLINE, 
INTEGRITY, AND PUBLIC MIND REGARDING WORK PERFORMANCE OF THE STAFF  

IN THE DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS 

       มนพัทธ ์ ปาณิกบตุร ** 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมที่พึงประสงค์ คือ มีความพอเพียง มีวินัย มีความสุจริต และมีจิตอาสา ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมการศาสนา โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและวิจัยสนามจากผู้ให้สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ รวมจ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมทั้ง 4 ด้านเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างมาก 
โดยหลักคุณธรรมที่ถูกน ามาใช้มากที่สุด ได้แก่ พอเพียง รองลงมาคือวินัย สุจริต และจิตอาสา ปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนา ได้แก่ 1) ปัจจัยภายใน เช่น ใช้จ่ายเกินตัว ขาดความรับผิดชอบในงาน เบิกค่าปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่อาสาช่วยเหลืองานผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ของตนเอง 2) ปัจจัยภายนอก เช่น 
ผู้บังคับบัญชาไม่ใส่ใจ ขาดการรณรงค์ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนโยบายที่ไม่ชัดเจนของผู้บริหาร แนวทาง 
ในการพัฒนาต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจในหลักคุณธรรมและกระบวนการปฏิบัติ โดยจัดอบรมหรือ 
เชิญบุคคลหรือองค์กรต้นแบบมาบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ จัดท าองค์ความรู้ ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง 
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบ สร้างแรงจูงใจในด้วยการยกย่องบุคลากรที่มีคุณธรรม 
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด จัดท าแผนการท างานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของข้อเสนอแนะ เห็นควรมีกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม อบรมให้ความรู้แก่ผู้บังคับบัญชาก่อน 
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดคุณธรรมขององค์กร มีองค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติตน จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สร้าง
ความตระหนักรู้ และควรมีการชื่นชมยกย่องบุคลากรในโอกาสต่าง  ๆเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท าความดี 
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บทน า  
 จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนไทย แต่ในขณะเดียวกัน 
ความเจริญทางด้านจิตใจกลับไม่ได้พัฒนาก้าวหน้าตาม ประเทศไทยยังประสบปัญหาความเสื่อมโทรม
ทางด้านคุณธรรม คนไทยมีค่านิยมที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมมากขึ้น ในส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐนับว่ายังเป็นอุปสรรคในด้านการพัฒนาคุณธรรมของบุคลากรให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งปัญหาการขาดคุณธรรมของบุคลากรภาครัฐและพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับระบบราชการไทยมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประชาชน  
เกิดความไม่เชื่อมั่นในระบบการบริหารและการตัดสินใจของภาครัฐที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริต จากข้อมูล
สถิติของคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI: Corruption Perception Index) ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ประเทศไทยอยู่ที่ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นอันดับที่ 101 จากทั้งหมด 180 ประเทศ 
แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานในด้านคุณธรรมความสุจริตในภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับต่ า  

 ปัจจุบันส่วนราชการต่าง ๆ จึงมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมกระตุ้นจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากรภาครัฐ 
โดยมุ่งหวังให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรม ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้“คุณธรรม” น าการพัฒนา 
มุ่งหวังให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  ซึ่งได้ให้ความส าคัญ 
ของการเสริมสร้างคุณธรรมในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนคนไทยให้มีค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงาม มีสุขภาวะดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
เอ้ือต่อการพัฒนาตนเอง และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมายคือเป็นภาครัฐที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ท าเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โปร่งใส ยุติธรรม  
ตามหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมความสุจริตและสร้างจิตส านึกไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 จากสภาพการณ์ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรม 
ที่พึงประสงค์: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการศาสนา ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่และภารกิจในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในสังคมไทย เพ่ือน าผลการวิจัย 
เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของคุณธรรม และพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม 4 ด้าน ตามกรอบแนวทางของ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลตามภารกิจขององค์การและ 
เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมแก่หน่วยงานอื่นต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์: 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการศาสนา 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการศาสนา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ  และการวิจัยสนาม  
เป็นการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบ 
เป็นทางการ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
พนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดกรมการศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สุ่มตัวอย่างผู้ให้
สัมภาษณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญ รวมจ านวน 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรวบรวมจากภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์  
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาแยกประเด็น น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล จากนั้นมาวิเคราะห์ ตีความ และสรุปผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมที่พึงประสงค์ดังกล่าวต่อไป 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณ์ในประเด็นการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์: พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการศาสนา ผู้ให้สัมภาษณ์ได้น าเสนอความคิดเห็น ปัญหา
และอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์: พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการศาสนา ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นต่อคุณธรรม
ทั้ง 4 ประการว่ามีความส าคัญอย่างมากกับการปฏิบัติงานราชการ เพราะเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่ควรมี
และช่วยให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหลักคุณธรรมที่ถูกน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านพอเพียง รองลงมาตามล าดับคือด้านวินัย ด้านสุจริต และด้านจิตอาสา 
นอกจากนี้ การพัฒนาคุณธรรมส าหรับบุคลากรในภาพรวม ควรเร่งด าเนินการด้านสุจริตก่อนเป็นอย่างแรก 
 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมทั้ง 4 ประการ สรุปเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่  
1) ปัจจัยภายใน เป็นปัญหาที่เกิดจากภายในตัวบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจที่ส่งผล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละคน และ 2) ปัจจัยภายนอก กล่าวคือ สภาพแวดล้อมโดยรอบและ
วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการกระท าของบุคลากร อธิบายไดด้ังนี้ 
 1) ปัจจัยภายใน 
 1.1) ด้านพอเพียง เกิดจากการใช้จ่ายไม่พอประมาณท าให้รายได้ไม่เพียงพอ เป็นผล 
ให้เกิดปัญหาการทุจริตต้องเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาที่เกินความเป็นจริง  สูญเสียงบประมาณทาง
ราชการไปโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ และการขาดความรู้ความเข้าใจในงาน
ไม่แสวงหาความรู้และฝึกฝนพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ท าให้ผลงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพ  
 1.2) ด้านวินัย เกิดจากการไม่ใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีการ
วางแผนจัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกรมการศาสนา  
ซึ่งเกิดจากความไม่รู้ในเรื่องของกฎ ระเบียบต่าง ๆ 
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 1.3) ด้านสุจริต ปัญหาบุคลากรไม่มีพ้ืนฐานความรู้และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนใหญ่เป็นการเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง 
หรือเกินความจ าเป็น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่พอเพียง  
 1.4) ด้านจิตอาสา ปัญหาบุคลากรมุ่งแต่ปฏิบัติงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเท่านั้น  
ไม่เห็นความส าคัญของงานในส่วนอ่ืน มีเพียงบุคลากรส่วนน้อยที่อาสาช่วยเหลืองานผู้อ่ืนด้วยความ
สมัครใจ นอกนั้นจะช่วยเหลือกันก็ต่อเมื่อเป็นค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 2) ปัจจัยภายนอก  
 2.1) ปัญหาผู้บังคับบัญชาไม่ใส่ใจและก ากับดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครัด การด าเนินงานจึงขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบหลักฐาน ทั้งนี้ เกิดจากวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ไม่เคร่งครัด ท าให้ไม่สามารถควบคุมการใช้มาตรการหรือการลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.2) ปัญหาการบริหารจัดการ ขาดระบบการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และขาดการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถเสริมสร้างการรับรู้ เข้าใจ 
และตระหนักในบทบาทความส าคัญของคุณธรรมทั้ง 4 ด้าน แก่บุคลากรกรมการศาสนาให้เกิดเป็น
พฤติกรรมที่เคยชิน  
 2.3) ปัญหาความไม่ชัดเจนและต่อเนื่องของนโยบาย เนื่องจากกรมการศาสนาเป็นส่วน
ราชการจึงมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตามวาระ ทั้งในระดับกรมและระดับกระทรวง ท าให้
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติจึงเกิดความ
สับสน เมื่อมีความไม่ชัดเจนก็ท าให้ปฏิบัติงานด้วยความยากล าบาก 
 2. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในการปฏิบัติ  
งานของบุคลากรกรมการศาสนา แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 1.1) จัดกิจกรรมอบรม เสวนา พัฒนาความรู้และศักยภาพบุคลากร ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักคุณธรรม 4 ด้าน ตลอดจนกระบวนการน าสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจแลและสามารถ
น าไปปรับใช้ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องภารกิจของกรมการศาสนา กฎระเบียบ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.2) น าเสนอตัวอย่างเรื่องราวและวิธีการด าเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมในแต่ละด้าน เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตามแก่บุคลากร ในรูปแบบ
การเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย หรือการลงพ้ืนที่ศึกษาให้เห็นกระบวนการท างานจริง  
 1.3) ส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานมาใช้ในการท างานของบุคลากร เพ่ือพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิและ หรือศาสตร์พระราชา
ว่าด้วยหลักการทรงงาน 23 ประการ และการจัดกิจกรรมให้บุคลากรเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 1.4) จัดสภาพแวดล้อมภายในองค์การเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดท า
บอร์ดนิทรรศการองค์ความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์คุณธรรม 4 ประการ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา
เชิงสร้างสรรค์ ทันสมัย มีความน่าสนใจ กระชับเข้าใจง่าย เผยแพร่ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือสร้างการจดจ า
และความเคยชิน กระตุ้นให้บุคลากรรู้สึกอยากปฏิบัติตาม 
 2) ด้านการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วม 
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 2.1) จัดเวทีหรือพ้ืนที่ให้บุคลากรได้มีโอกาสประชุม พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การด าเนินงาน ปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กร 
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม 
 2.2) เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม ให้เกิดการยอมรับและเข้าใจในการปฏิบัติตาม  
 2.3) ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่สร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกคนในองค์กรเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และลงมือฝึกปฏิบัติจริง 
เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2.4) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่มีพฤติกรรมที่โดดเด่นด้านคุณธรรม เพ่ือสร้า ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีการชื่นชมให้รางวัลเมื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือให้ความดีความชอบเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้มีคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ยกย่องบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 
 
 
 3) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.1) ผู้บริหารองค์กรให้ความส าคัญ มีการก าหนดเป็นนโยบายขององค์กรในการส่งเสริม
คุณธรรม หรือประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนทั้งองค์กร จากระดับบุคคลไปสู่ระดับองค์กร 
 3.2) ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับกลุ่มงานและระดับส านัก เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ขัดต่อหลักคุณธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมทั้งจัดท าแผนการท างาน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
 อภิปรายผล 
 จากการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการศาสนา ดังนี้ 
 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์: พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการศาสนา  ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นต่อ
คุณธรรมทั้ง 4 ประการว่ามีความส าคัญอย่างมากกับการปฏิบัติงานราชการ เพราะเป็นคุณธรรม
พ้ืนฐานที่ควรมีและช่วยให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหลักคุณธรรม 
ที่ถูกน ามาใช้ในการปฏิบัติงานมากที่สุด ได้แก่ ด้านพอเพียง รองลงมาตามล าดับคือด้านวินัย ด้านสุจริต 
และด้านจิตอาสา นอกจากนี้ การพัฒนาคุณธรรมส าหรับบุคลากรในภาพรวม ควรเร่งด าเนินการด้านสุจริต
ก่อนเป็นอย่างแรก สอดคล้องกับ ยนต์ ชุมจิต (2546) กล่าวว่า คุณธรรมมีความส าคัญในการปฏิบัติงาน 
ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ท าให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในการงานอาชีพ ส่งผลให้สถาบัน
หรือหน่วยงานที่สังกัดเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับ ธนวัฒน์ สุวรรณจรัส 
(อ้างถึงในสุพร คมข า, 2558, หน้า 42) พบว่า คุณธรรมที่มักปรากฏในเอกสารสูง ได้แก่ ความเสียสละ 
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อดทน รู้หน้าที่และความเพียร รองลงมาคือ ความสุจริต กตัญญู และท าเพ่ือประชาชน และที่น้อยที่สุด 
คือ เมตตา สติปัญญา และความถูกต้องเป็นธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับหลักคุณธรรมที่บุคลากร 
กรมการศาสนาน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมทั้ง 4 ประการ สรุปเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้ 
 1) ปัจจัยภายใน 
 1.1) ด้านพอเพียง เกิดจากการใช้จ่ายไม่พอประมาณท าให้รายได้ไม่เพียงพอ เป็นผล 
ให้เกิดปัญหาการทุจริตต้องเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาที่เกินความเป็นจริง  สูญเสียงบประมาณทาง
ราชการไปโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ และการขาดความรู้ความเข้าใจ ในงาน
ไม่แสวงหาความรู้และฝึกฝนพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ท าให้ผลงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า การประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตและการท างานให้
ประสบความส าเร็จ องค์กรพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ บุคคลนั้นต้องรู้จักมีความพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกันพร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนา มีความรู้รอบด้าน รอบคอบ และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน
อดทน และสอดคล้องกับ กาญจนา บุญยัง และคณะ (2552) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท าให้ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างาน 
ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณหรือการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารอย่างไม่มีประสิทธิภาพโดยไม่ค านึงถึง
ความพอประมาณ เป็นปัจจัยที่ท าให้องค์กรขาดประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา (อ้างถึงในจุรีรัตน์  สิทธิโชค, 2551, หน้า 11) อธิบายว่า หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู
ให้มีผลงานดีเด่น คือการใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างเสมอ ในการท างานจะต้องเข้าใจงานที่ท า
อย่างลึกซึ้ง ทุกแง่ทุกมุม จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงพัฒนางานทุกส่วนให้ดีขึ้นได้ 
 1.2) ด้านวินัย เกิดจากการไม่ใส่ใจและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีการ
วางแผนจัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกรมการศาสนา  
ซึ่งเกิดจากความไม่รู้ในเรื่องของกฎ ระเบียบต่าง ๆ สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (2553) ได้สรุปสาเหตุที่ท าให้วินัยข้าราชการเสื่อมไว้ในคู่มือการด าเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ว่าเกิดจากสาเหตุภายนอกและสาเหตุทางใจ ดังนี้ 1) สาเหตุ
ภายนอกที่ท าให้วินัยเสื่อมคือ อบายมุข แบบอย่างที่ไม่ดี ขวัญก าลังใจไม่ดี ภาระงานล้นมือหรืองาน  
ไม่พอมือ โอกาสเปิดช่องล่อใจ ความจ าเป็นในการครองชีพ และการปล่อยปละละเลยของผู้บังคับ 
บัญชา 2) สาเหตุทางใจที่ก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย คือ ไม่รู้ไม่เข้าใจ ตามใจ ไม่ใส่ใจ ชะล่าใจ เผลอใจ 
ล่อใจ ไม่มีจิตใจ จ าใจ เจ็บใจ และตั้งใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพร คมข า (2558) พบว่า  
การจะมีวินัยนั้นต้องเริ่มจากการให้ความรู้บุคลากรตั้งแต่ปฐมนิเทศ มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ 
และควรเปิดโอกาสให้มีการซักถามในเรื่องระเบียบวินัยเพื่อ ให้เข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
 1.3) ด้านสุจริต ปัญหาบุคลากรไม่มีพ้ืนฐานความรู้และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนใหญ่เป็นการเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง 
หรือเกินความจ าเป็น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่พอเพียง สอดคล้องกับ พิภูษณ มากไชย (2559) 
ผลการรวบรวบปัญหาในการน าหลักสุจริตไปใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า ข้าราชการบางส่วนไม่ค่อย
พอเพียงในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ เห็นแก่ประโยชน์ผลตอบแทนมากกว่าความตั้งใจท างานอย่างจริงจัง  
และเบียดเบียนน าผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของตนเอง และสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อธิบายข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐว่า 
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร 
หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
 1.4) ด้านจิตอาสา ปัญหาบุคลากรมุ่งแต่ปฏิบัติงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเท่านั้น  
ไม่เห็นความส าคัญของงานในส่วนอ่ืน มีเพียงบุคลากรส่วนน้อยที่อาสาช่วยเหลืองานผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ 
นอกนั้นจะช่วยเหลือกันก็ต่อเมื่อเป็นค าสั่งของผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับ รภัสนันท์น มณเฑียร (2555) 
พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างจิตอาสาเกิดจากพ้ืนฐานทัศนคติของตัวเองมีความสมัครใจ
ในการช่วยเหลือผู้อื่นและการให้ความร่วมมือ โดยไม่มีความเก่ียวข้องกับการอบรมปลูกฝังมากนัก 
 2) ปัจจัยภายนอก  
 2.1) ปัญหาผู้บังคับบัญชาไม่ใส่ใจและก ากับดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครัด การด าเนินงานจึงขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบหลักฐาน ทั้งนี้ เกิดจากวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ไม่เคร่งครัด ท าให้ไม่สามารถควบคุมการใช้มาตรการหรือการลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ ส านักงาน ก.พ. (2561) อธิบายว่า ผลการวิจัยพฤติกรรมจริยธรรมในการท างานและ
ลักษณะจิตใจของข้าราชการไทยพบว่า ผู้บังคับบัญชาระดับต้นและระดับกลาง มีบทบาทและหน้าที่ที่
จะต้องขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมข้าราชการ จ าเป็นต้องพัฒนาให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ปรับ
พฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชา และปรับสภาพแวดล้อมในการท างานให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและพัฒนา
มากที่สุด และสอดคล้องกับ ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ (2559) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบ และริเริ่มน าเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาและป้องกันมิให้มีการละเมิดจริยธรรมและกระท าผิดวินัยได้โดยสามารถให้คุณ ให้โทษผู้ใต้  
บังคับบัญชาไดต้ามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ 
 2.2) ปัญหาการบริหารจัดการ ขาดระบบการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และขาดการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถเสริมสร้างการรับรู้ เข้าใจ 
และตระหนักในบทบาทความส าคัญของคุณธรรมทั้ง 4 ด้าน แก่บุคลากรกรมการศาสนาให้เกิดเป็น
พฤติกรรมที่เคยชิน สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540) กล่าวว่า
แนวทางในการปลูกฝังค่านิยมและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนและสังคมไทยต้องมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดการซึมซับคุณธรรมขึ้นภายใน ท าให้เกิดพฤติกรรมจริยธรรมและคุณธรรม
ของบุคคล โดยเฉพาะความมีวินัยที่เป็นคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่จะช่วยให้สามารถ
ควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม 
 2.3) ปัญหาความไม่ชัดเจนและต่อเนื่องของนโยบาย เนื่องจากกรมการศาสนาเป็นส่วน
ราชการจึงมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตามวาระ ทั้งในระดับกรมและระดับกระทรวง ท าให้
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติจึงเกิดความ
สับสน เมื่อมีความไม่ชัดเจนก็ท าให้ปฏิบัติงานด้วยความยากล าบาก สอดคล้องกับ กาญจนา บุญยัง 
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และคณะ (2552) พบอุปสรรคและข้อจ ากัดของ อบต. ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการบริหารงาน อันเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจนของ
นโยบายการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพยายามใช้อ านาจในทางมิชอบของกลุ่ม
ผลประโยชน์ และขาดการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารจากภาครัฐ  และยังสอดคล้องกับ 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (2561) กล่าวว่า องค์ประกอบของปัจจัยความส าเร็จในการ
ส่งเสริมคุณธรรม คือการมีนโยบายทีช่ัดเจนทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร มีแนวทางการปฏิรูป
และพัฒนาประเทศที่สร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการสร้างคุณธรรมน าการ
พัฒนา และมียุทธศาสตร์หรือนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม  

 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในการปฏิบัติ  
งานของบุคลากรกรมการศาสนา  
 1) ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
 1.1) จัดกิจกรรมอบรม เสวนา พัฒนาความรู้และศักยภาพบุคลากร ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักคุณธรรม 4 ด้าน ตลอดจนกระบวนการน าสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจแลและสามารถ
น าไปปรับใช้ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องภารกิจของกรมการศาสนา กฎระเบียบ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.2) น าเสนอตัวอย่างเรื่องราวและวิธีการด าเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมในแต่ละด้าน เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตามแก่บุคลากร ในรูปแบบ
การเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย หรือการลงพ้ืนที่ศึกษาให้เห็นกระบวนการท างานจริง  
 1.3) ส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานมาใช้ในการท างานของบุคลากร เพ่ือพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิและ หรือศาสตร์พระราชา
ว่าด้วยหลักการทรงงาน 23 ประการ และการจัดกิจกรรมให้บุคลากรเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 1.4) จัดสภาพแวดล้อมภายในองค์การเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยจัดท า
บอร์ดนิทรรศการองค์ความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์คุณธรรม 4 ประการ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา
เชิงสร้างสรรค์ ทันสมัย มีความน่าสนใจ กระชับเข้าใจง่าย เผยแพร่ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือสร้างการจดจ า
และความเคยชิน กระตุ้นให้บุคลากรรู้สึกอยากปฏิบัติตาม 

 สอดคล้องกับ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) และแนวคิดของ 
เพียเจต์ (Piaget) (ห้องสมุดประชาชนอ าเภอป่าติ้ว, ม.ป.ป., ออนไลน์) เชื่อว่าจริยธรรมนั้นมี
พัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะ เพราะจริยธรรมของมนุษย์เกิดจากกระบวนการทางปัญญา เมื่อมนุษย์
มีการเรียนรู้มากขึ้น โครงสร้างทางปัญญาเพ่ิมพูนขึ้น จริยธรรมก็พัฒนาตามวุฒิภาวะ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภาดา วัชรินทร์ (2558) พบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนา ได้แก่ กระบวนการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานผ่านการจัดโครงการฝึกอบรม สอดคล้องกับ จุรีรัตน์   
สิทธิโชค (2551) ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาให้ความรู้และคุณธรรมท าได้โดยการเข้ารับการอบรม
จากองค์การศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  สอดคล้องกับ สุพร คมข า (2558) 
อธิบายว่า รูปแบบการพัฒนาวินัย ประกอบด้วยการให้ความรู้ ได้แก่ การจัดท าเอกสารคู่มือ การ
ประชุม การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนา การเชิญผู้ช านาญการเฉพาะด้านมาบรรยายให้ความรู้ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สอดคล้องกับ พิภูษณ มากไชย และคนอ่ืน ๆ (2559) พบว่า 
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มีแนวทางการพัฒนาคือ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านสุจริต  
และศีล 5 ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และยังสอดคล้องกับรภัสนันท์น มณเฑียร (2555) กล่าวว่า 
ปัจจัยในการเสริมสร้างจิตอาสาส่วนหนึ่งเกิดจากการมีแบบอย่างที่ดี  สอดคล้องกับ สิฐสร กระแสร์
สุนทร (2562) ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตนให้สอดรับกับค่านิยม
องค์กรและพันธะสัญญาด้านการต่อต้านการทุจริต ผลการวิจัยประกอบด้วย การอบรมหรือสัมมนา  
การศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ และการจัดท าป้ายรณรงค์หรือเชิญชวนให้ปฏิบัติตาม  
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิลป์  ชื่นนิรันดร์ (2559) ศึกษาเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในองค์กร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมของบุคลากรให้มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น ต้องใช้มาตรการทางศีลธรรม ควบคู่กับมาตรการทางการบริหารโดย
พัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม 
 2) ด้านการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วม 
 2.1) จัดเวทีหรือพ้ืนที่ให้บุคลากรได้มีโอกาสประชุม พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การด าเนินงาน ปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กร 
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม 
 2.2) เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม ให้เกิดการยอมรับและเข้าใจในการปฏิบัติตาม  
 2.3) ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่สร้างการมีส่วนร่วม
ของทกุคนในองค์กรเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และลงมือฝึกปฏิบัติจริง 
เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2.4) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่มีพฤติกรรมที่โดดเด่นด้านคุณธรรม เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีการชื่นชมให้รางวัลเมื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือให้ความดีความชอบเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้มีคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ยกย่องบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 
 สอดคล้องกับทฤษฎีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ของโคลเบิร์ก 
(Kohlberg) (ห้องสมุดประชาชนอ าเภอป่าติ้ว, ม.ป.ป., ออนไลน์) กล่าวว่า กิจกรรมการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็น เป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกระบวนการ
ดังนี้ 1) ผู้ด าเนินการเสนอประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวที่มีความยากแก่การตัดสินใจ 2) แยกผู้อภิปราย
ออกเป็นกลุ่มย่อยตามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 3) ให้กลุ่มย่อยอภิปรายเหตุผลพร้อมหาข้อสรุปว่า
เหตุผลที่ถูกผิด หรือควรท า ไม่ควรท า เพราะเหตุอะไร 4) สรุปเหตุผลของฝ่ายที่คิดว่าควรท าและ  
ไม่ควรท า  สอดคล้องกับ สุพร คมข า (2558) กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาคือการเปิดโอกาสให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพปัญหา ระเบียบวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลายความตึงเครียดในการปฏิบัติงาน 
และจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน จัดตั้งชมรม สโมสร สมาคม กิจกรรม
ให้ครูได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศิลป์  ชื่นนิรันดร์ (2559) พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมของ
บุคลากรให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น ประกอบด้วย การสร้างความภาคภูมิใจ สร้ างขวัญและ
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ก าลังใจ มีการแสดงเกียรติคุณหรือชมเชยแก่ผู้ท าดี เช่น การได้รับความเป็นธรรม ความมั่นคง 
ความก้าวหน้า และความปลอดภัยในชีวิตส่วนตัวและการท างาน  สอดคล้องกับ ทฤษฎีความต้องการ
ของมาสโลว์ (อ้างถึงในวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562)  อธิบายว่า การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ต้องเข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทั้ง 5 ระดับ ประกอบด้วย  
ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการความรักและความ  
เป็นเจ้าของ ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ และความต้องการตระหนักในตนเอง 
เพ่ือจูงใจให้ตรงกับความต้องการนั้น 
 3) ด้านการบริหารจัดการ 
 3.1) ผู้บริหารองค์กรให้ความส าคัญ มีการก าหนดเป็นนโยบายขององค์กรในการส่งเสริม
คุณธรรม หรือประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนทั้งองค์กร จากระดับบุคคลไปสู่ระดับองค์กร 
 3.2) ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับกลุ่มงานและระดับส านัก เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ขัดต่อหลักคุณธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมทั้งจัดท าแผนการท างาน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 สอดคล้องกับ สิฐสร กระแสร์สุนทร (2562) อธิบายว่า วิธีการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้บริหาร โดยให้ความจริงจังในการ
ก ากับดูแล สร้างขวัญและก าลังใจ ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในทุกมิติ  สอดคล้องกับ ศิลป์  ชื่นนิรันดร์ (2559) กล่าวว่า แนวทางการพัฒนา
คุณธรรมในองค์กร ในด้านมาตรการทางการบริหาร ประกอบด้วย 1) การประกาศเจตนารมณ์ให้เป็น
หน่วยงานคุณธรรม เช่น กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานคุณธรรม หมายถึงมีการ
บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม 
และหลักกฎหมาย และ 2) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบ 
และริเริ่มน าเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและป้องกันมิให้มีการละเมิดจริยธรรมและ 
กระท าผิดวินัยได้โดยสามารถให้คุณให้โทษผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่  และยังสอดคล้อง
กับ วศิน อินทสระ (2541)  กล่าวว่า ผู้น าที่มีคุณธรรมสูงย่อมเป็นที่ เคารพกราบไหว้ของทั้งหลาย 
ได้อย่างสนิทใจ เราควรเลือกผู้น าที่สามารถน าความสงบสุขทางใจมาสู่มวลชนได้ด้วย เพ่ือสันติสุข  
จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก บุคคลหรือประเทศชาติจะมั่นคงอยู่ได้ไม่นานหากปราศจาก
คุณธรรม สังคมท่ีเจริญมั่นคงได้ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องรับรองหรือเป็นแกนกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมีกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ให้ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
ในระดับกลุ่มไปจนถึงระดับส านัก เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น พูดคุยปัญหาและอุปสรรค เพ่ือหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาและท าความดีร่วมกัน และการจัดอบรมหรือกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่เน้นให้บุคลากร 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง และท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องมีแผนงานและมีระบบการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 
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 2. ควรอบรมให้ความรู้ในระดับผู้บังคับบัญชาก่อน ให้มีทัศนคตีที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
คุณธรรม 4 ประการ ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของกรมการศาสนา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือสามารถให้ค าแนะน า ก ากับดูแล เอาใจใส่ และควบคุม ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่เลื่อมใสของบุคลากร 
 3. ควรก าหนดคุณธรรม 4 ประการ เป็นตัวชี้วัดเพ่ิมเติมในด้านพฤติกรรมของบุคลากร และ
บรรจุโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมลงในแผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี มีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็น
ประจ า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลและการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 4. ควรมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ และคู่มือ หรือวิธีการปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรมให้แก่บุคลากร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และเข้าใจง่าย มีบอร์ด
นิทรรศการผลงานการส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มงาน น าไปเผยแพร่หรือประดับตกแต่ง ตามช่องทาง
สื่อโซเชียลมีเดีย รวมทั้งพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณหน่วยงาน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และพัฒนา ให้บุคลากรเกิดความตระหนักและสามารถปฏิบัติตามได้ทันที  
 5. ควรมีระบบการสร้างแรงจูงใจในการท าความดี มีการชื่นชมยกย่องและมีการให้รางวัลแก่
บุคลากรที่มีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านคุณธรรมที่โดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นค่าตอบแทน
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การมอบประกาศเกียรติคุณ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณา
เลื่อนต าแหน่ง การมอบเงินหรือของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างอิง  
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