
“ใจซ่ือตรง” 

วีรวิท  คงศักด์ิ 

 เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารรัฐสภาระดับผู้อ านวยการส านักของทั้งสองส านักงานขึ้น

ไป ได้ประชุมเชิงปฏบิัติการร่วมกันเพ่ือเลือก “ค่านิยมร่วม” หรือ Shared Values ของข้าราชการรัฐสภา ซ่ึงจะ

ขับเคล่ือนเป็น “วัฒนธรรมองค์กร” ในขั้นต่อไป 

 ค่านิยมร่วมที่น าเข้ามาพิจารณาในวันน้ัน เป็นค่านิยมร่วมของแต่ละส านักงานที่ได้เพียรพยายาม

แสวงหาด้วยการท ากจิกรรมแบบมีส่วนร่วมตามโครงการ “จริยธรรมน าทมีงาน” เป็นเวลาเกอืบ ๓ ปีเตม็                                                      

กจิกรรมแรกของโครงการนี้  เร่ิมขึ้นเมื่อเดือนกนัยายน ๒๕๕๙ ด้วยการจัดสมัมนาผู้บริหารระดับ

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เพ่ือท าความเข้าใจวิธกีารท ากจิกรรมแบบมีส่วนร่วมในองค์กรด้วยการร่วมกนัแสวงหา 

“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า” ของกลุ่มงาน และก าหนดเป็น “๑ กลุ่มงาน ๑ ความดี”  

หลังจากน้ัน ร่วมกนัก าหนด “ข้อตกลงคุณธรรม” ที่ก าหนดกนัเองว่า “เราจะท าอะไร(Do) และไม่ท า

อะไร(Don’t)” เพ่ือให้ความความดีของกลุ่มที่คาดหวังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดย ผบ.กลุ่มงานต้องรายงาน

ความก้าวหน้าของการท ากิจกรรมให้กบั ผอ.ส านักของตนทุก ๑ เดือน รวมถงึมีการสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

ปัญหาในการท ากจิกรรมและประสบการณ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทุก ๓ เดือนด้วย  

ขณะเดียวกนัได้จัดการบรรยายท าความเข้าใจผู้บริหารระดับส านักขึ้นไปเกี่ยวกบัโครงการน้ี เพ่ือให้

การสนับสนุน ร่วมปฏบิัติตามความดีน้ัน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเน่ือง  

เมื่อได้ “ข้อตกลงคุณธรรม” แล้ว กลุ่มงานใช้เทคนิควงจร Deming PDCA (Plan-Do-Check-Action) เพ่ือ

พัฒนา “ข้อตกลงคุณธรรม” ให้เป็น “ปฎิญญาคุณธรรม” ด้วยการทดลองปฏบิัติ ประเมินผล และก าหนด

มาตรฐาน ซ่ึงท าให้ได้สิ่งที่ทุกคนในกลุ่มงานสญัญาว่าจะยึดมั่นและถือปฏบิัติอย่างเคร่งครัด                                           

เมื่อได้ความดีของกลุ่มงานและปฏญิญาคุณธรรมของกลุ่มงานแล้ว กลุ่มงานได้ประกาศที่บอร์ดของ

หน่วยงาน เพ่ือประกาศเป็นพันธะสญัญาต่อสาธารณะและเตือนความจ าให้กบัคนในกลุ่มงาน  

   ต่อจากน้ัน เป็นบทบาทของ ผอ.ส านักในการจัดกจิกรรมร่วมกบั ผบ.กลุ่มงาน เพ่ือก าหนดความดีหรือ

ค่านิยมร่วมและปฏญิญาคุณธรรมของส านักจากความดีและปฏญิญาคุณธรรมของกลุ่มงาน 

 หลังจากได้ “ความดีและปฏญิญาคุณธรรมของส านัก” แล้ว ได้น ามาร่วมกนัพิจารณาก าหนดเป็น 

“ค่านิยมร่วม” ของส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภาที่น ามาพิจารณา 

 ค่านิยมร่วมของส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรที่ข้าราชการร่วมกนัก าหนดและจะยึดถือปฏบิัติ

เพ่ือให้พัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร คือ “มีจิตบริการ สมานสามคัคี มีวินยั ใจสตัยซ่ื์อ ถอืหลกัพอเพยีง” 

 ส่วนค่านิยมร่วมของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ที่ข้าราชการร่วมกนัก าหนด คือ “มีจิตอาสา สามคัคี 

มีวินยั สุจริต” และจะปฏบิัติตามอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็น “วัฒนธรรมองค์กร” เช่นเดียวกนั 

 ในที่สดุผู้บริหารของสองส านักงานทั้งหมดได้เหน็พ้องต้องกันว่า ค่านิยมเป้าหมายที่เหน็ตรงกัน คือ 

“สามคัคี มีวินยั ใจซ่ือตรง” จึงสมควรก าหนดเป็น “ค่านิยมร่วมรฐัสภา” 



 จาก “ค่านิยมร่วม” ของข้าราชการรัฐสภา ๓ ประการน้ี จะเหน็ว่า ค่านิยม “สามัคคี” และ “มีวนัิย” มี

ความชัดเจนและมีแนวทางปฏบิัติแล้ว แต่ “ใจซ่ือตรง” อาจเป็นค าใหม่ที่ควรท าความเข้าใจเพ่ิมเติม 

 “ใจ” เป็นค าย่อของ “จิตใจ” ที่สะท้อนว่า ทุกคนพรอ้มจะยดึมัน่ “ความซ่ือตรง” ไวใ้นจิตใจเพือ่

ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อผูอื้่น หรือหมายถงึ “คุณธรรม” น่ันเอง 

ส่วน “ซ่ือตรง” เป็น ๑ ในหลัก “ทศพิธราชธรรม” คือ อาชวะ หมายถงึ ความซ่ือตรง ทรงมีพระ

ราชอฌัชาสยั อนัประกอบดว้ยความซ่ือตรง ด ารงในสตัยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อพระราชสมัพนัธมิตรและพระ

ราชวงศ ์ขา้ทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวง ไม่ทรงคิดลวง ประทุษรา้ยโดยอุบายผดิยุติธรรม 

 นอกจากน้ัน มีทศพิธราชธรรมอกีประการหน่ึงที่ข้าราชการควรน้อมน ามาปฏบิัติ คือ อวิโรธนะ 

หมายถงึ ความเทีย่งธรรม ทรงรกัษาความยุติธรรมไม่ใหแ้ปรผนัจากสิง่ทีต่รง และด ารงพระอาการไม่

ยนิดี ยนิรา้ย ต่ออ านาจคติทั้งปวง หรืออกีนัยหน่ึง คือ ความไม่ประพฤติผดิในขัตติยราชประเพณี ทรงด ารง

อยู่ในพระราชจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง 

 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงเขียนไว้ในพระราชนิพนธ ์“หลักราชการ” 

อธบิายคุณลักษณะของข้าราชการที่ดีในเร่ือง “ความซ่ือตรง” ไว้ ๒ ประการ คือ “ความซ่ือตรงต่อหน้าที่” และ 

“ความซ่ือตรงต่อบุคคลทั่วไป” โดยทรงอธบิายไว้ ดังน้ี 

 “ความซ่ือตรงต่อหนา้ที ่  คือ ตัง้ใจกระท ากิจการซึง่ไดรั้บมอบหมายเป็นหนา้ทีข่องตนโดยซ่ือสัตย์

สุจริต ใชค้วามอุตสาหวิริยภาพเต็มสติก าลังของตน ดว้ยความมุ่งหมายใหกิ้จกรรมนั้นๆ บรรลุซึง่

ความส าเร็จโดยอาการอันงดงามทีสุ่ดทีพ่งึมีหนทางปฏิบัติได”้ 

 “ความซ่ือตรงต่อบุคคลทัว่ไป คือ ประพฤติซ่ือตรงต่อคนทัว่ไป รักษาตนใหเ้ป็นคนควรเขา

ทัง้หลายจะเช่ือถือได ้  โดยรักษาวาจาสัตยพ์ดูอะไรเป็นมัน่ ไม่เหียนหันเปลีย่นแปลง ค าพดูไปเพือ่ความ

สะดวกเฉพาะครั้ง ๑ คราว ๑” 

 จากองค์ความรู้ ดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า “ใจซ่ือตรง” หมายถงึ การยดึมัน่ในคุณธรรมความซ่ือตรง 

ดว้ยการปฏิบตัิตนอยู่ในกรอบของความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความวิริยะอุตสาหะเพือ่ใหง้านทีร่บัผดิชอบส าเร็จ

ตามเป้าหมายอย่างดีทีสุ่ด รกัษาค ามัน่สญัญาวาจาสตัย ์ และท าตนใหเ้ป็นคนน่าเชือ่ถอื ศรทัธา และ

ไวว้างใจ โดยยดึมัน่ในการปฏิบตัิตนตามประมวลจริยธรรม หรือ Code of Conducts อย่างเคร่งครดั 

 น่าสงัเกตว่า ความหมายของ “ใจซ่ือตรง” น้ีใกล้เคียงกบัความหมายของ “Integrity” ที่ทุกประเทศยึดถอื

เป็นหลักคิดในระบบธรรมาภิบาล หรือ Good Governance และหลักการก ากบักจิการที่ดี หรือ Corporate Governance 

ซ่ึงมีค าขวัญว่า “Enterprise through Integrity” หรือก ากับกจิการที่ดีด้วยคุณธรรมในจิตใจของตนเอง 

 จิตใจของตนเองตามความหมายของ Integrity คือ “Integrity is choosing your thoughts and actions based on values 

rather than personal gain.” ซ่ึงหมายถงึ การเลือกความคิดและการกระท าบนพ้ืนฐานของค่านิยมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน ซ่ึงเป็นหลกัพื้ นฐานของมนุษยท์ีต่อ้ง “เห็นประโยชนส่์วนรวมมากกว่าส่วนตวั” 



 จากความหมายของ Integrity จะเหน็ว่า จุดส าคัญของความประพฤติของคน คือ “ค่านิยม” หรือ Values 

ซ่ึงในการบริหารยุคใหม่จะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพ่ือให้เกดิ “ค่านิยมร่วม” หรือ Shared Values 

ซ่ึงหมายถงึ  

“เป็นสิ่ งทีบุ่คลากรในองคก์รคิดและเชือ่ร่วมกนั จนก่อใหเ้กิดการสรา้งสรรคเ์ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของ

แต่ละองค์กร โดยสมาชิกในองคก์รนัน้ ๆ จะไดร้บัการหล่อหลอมใหยึ้ดถือประพฤติ ปฏิบติัร่วมกนั ซึง่ค่านิยม

ร่วมขององคก์รจะถกูถ่ายทอดสู่สมาชิกรุ่นใหม่เพือ่สืบทอดค่านิยมต่อไป การเปลีย่นค่านิยมร่วม ตอ้งเปลีย่นที่

พฤติกรรมของคน”  

จากที่กล่าวมา จะเหน็ว่า ข้าราชการรัฐสภาเดินมาในหนทางสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของคนใน

องค์กรที่ถูกต้อง เน่ืองจากค่านิยมร่วมเกิดจากการ “ระเบิดจากข้างใน” จึงเช่ือว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลง

ความคิดและพฤติกรรมของข้าราชการรัฐสภาทุกคนตามที่ได้ก าหนดค่านิยมร่วมไว้ 

ในขั้นต่อไป ข้าราชการรัฐสภาจะร่วมกนัน าไปก าหนดพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ ได้แก่ สิ่งใดดี- ควร

ท า (Do) และสิ่งใดไม่ดี-ไม่ควรท า (Don’t) ในขั้นตอนของ Plan เพ่ือจัดท าเป็น “ข้อตกลงคุณธรรม” และลงมือ

ทดลองปฏบิัติในขั้น Do ของ Deming เป็นเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน แล้วประเมินผลตามขั้นตอน Check 

 ถ้าผลการประเมิน สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในรัฐสภาให้มีความ “ซ่ือตรง” ข้อตกลง

คุณธรรมน้ีจะถูกปรับเปล่ียนเป็น “ปฏญิญาคุณธรรม” หรือ “มาตรฐานจริยธรรม” เพ่ือเป็นหลักในการปฏบิัติ

ให้เกดิผลเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร ซ่ึงจะเป็นการปฏบิัติที่ครบขั้นตอนของวงจร Deming  

 แต่ถ้าผลการประเมินยังไม่เกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวัง ต้องกลับมาร่วมกันระดม

สมองเพ่ือปรับ “ข้อตกลงคุณธรรม” ใหม่ เพ่ือให้เกดิผลตามที่คาดหวัง และน าไปทดลองปฏบิัติอกีคร้ังหน่ึง 

จนได้มาตรฐานจริยธรรมที่ทุกคนเหน็พ้องต้องกัน และปฏบิัติอย่างต่อเน่ืองจนเป็น “วัฒนธรรมองค์กร” 

 “ปัจจัยแห่งความส าเร็จ” ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น อภิวุฒิ พิมลแสงสริุยา ได้ให้ความเหน็

ว่า  ขึ้นอยู่กบั (๑) ความสนใจ ใส่ใจและการเป็นตวัอย่างทีด่ีของผูบ้ริหารระดบัสูง (๒) การมีส่วนร่วม

ของพนกังานมากทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้ (๓) การมีกิจกรรมเพือ่กระตุน้เตือนต่อเนือ่ง และ(๔) มีแนวทาง

การประเมินและติดตามผลทีเ่ป็นรูปธรรม 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเหน็ว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมถงึต้องมี

เอกภาพของความพยายามโดยมีผู้บริหารองค์กรเป็นผู้น าและแบบอย่าง ซ่ึงขณะน้ีผู้บริหารระดับสงูของรัฐสภา

ได้ปฏบิัติแล้ว จึงขอเป็นก าลังใจให้ข้าราชการรัฐสภาทุกคน ด้วยการอญัเชิญพระราชนิพนธข์องพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่พระราชทานให้ทหารมามอบให้เป็นข้อคิดว่า 

“หนทางสู่เกียรติศักด์ิ จักประดับดอกไม ้หอมหวลยวนจิตไซร ้ไป่มี” 

และสุภาษิตโบราณทีว่่า “ความพยายามอยู่ทีไ่หน ความส าเร็จอยู่ทีน่ ัน่” เป็นจริงเสมอครบั 

---------------- 

เขียนให้สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 


