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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ได้แก่
ข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 352 คน ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิด
เห็นเกีย่ วกับปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และ
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านระบบการควบคุมคุณธรรมและจริยธรรม และด้านการอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมอยูใ่ นระดับมากทัง้ 2 ข้อ เช่นเดียวกัน โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.90 และ 3.49
ตามลำดับ ส่วนผลการวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.54 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ จำนวน 6
ด้าน มีคา่ เฉลีย่ ของระดับคุณธรรมและจริยธรรมอยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกัน มีเพียงด้านการบูรณา
การเพือ่ มุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงานเพียงด้านเดียวทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ เรียงลำดับระดับคุณธรรมและ
จริยธรรมตามค่าเฉลีย่ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการดำรงชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.71 ด้านความซือ่ สัตย์สจุ ริตและความรับผิดชอบ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.59
และด้านการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.58
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณธรรม
และจริยธรรมจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการฯ ทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรม
และจริยธรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ข้าราชการฯ ทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
0.05 ในด้านการยึดมัน่ และยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและความชอบธรรม ส่วนด้านอืน่ ๆ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างไม่มนี ยั สำคัญ และพบว่าข้าราชการฯ ทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรม
และจริยธรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญ และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าข้าราชการ
* นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ทีม่ รี ะยะเวลาปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทาง
สถิติ 0.05 ในด้านความซือ่ สัตย์สจุ ริตและความรับผิดชอบ ส่วนด้านอืน่ ๆ พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สำคัญ และพบว่าข้าราชการทีม่ ปี ระเภทตำแหน่งแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญ และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าข้าราชการทีม่ ปี ระเภท
ตำแหน่งแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
ในด้านการยึดมัน่ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและความชอบธรรม ส่วนด้านอืน่ ๆ พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญ
คำสำคัญ : ข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม
Abstract
The purposes of this research were to study virtue and ethics, including the factors that
affected the level of virtue and ethics of the government officials of the office of the Permanent
Secretary, Ministry of Interior. The sample totaled 352 government officials. The study found
the following:
It was found that opinions about the encouragement and development of virtue and
ethics with the systems of control and the systematic meeting of virtue and ethics were at a high
level, and that the means were at 3.90 and 3.49, respectively. The result of the analysis of the
virtue and ethics of government officials of the Office of the Permanent Secretary, Ministry of
Interior, found an overall mean of 3.54. When considering each aspect, it was found that the
majority of 6 aspects were at a high level. Only the aspect about the integration for achievement
was at a fair level. The ranking of virtue and ethics for the first 3 levels were: living with an
adequate economy philosophy had a mean of 3.71; loyalty and responsibility had a mean of
3.59; transparency to discharge duties had a mean of 3.58.
The results of the assumption comparing the mean level of opinions about the level of
virtue and ethics to separate personal factors found that the government officials who had
different opinions about virtue and ethics as a whole for different ages were not significantly
different. When considering each aspect, it was found that government officials who had different
opinions about virtue and ethics did differ by age which was significantly different p<.05. On the
aspects of confiscation and consistency in the rights and justice there were no significant
differences, and the opinions of government officials who had different periods of tenure were not
significantly different on virtue and ethics in work operations.
It was also found that government officials who had different periods of tenure did not
differ in their opinions about the aspect of loyalty and responsibility. The other aspects were not
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significantly different either. When considering each aspect, it was found that government
officials who held different positions did have different opinions about virtue and ethics that were
significantly different p< 0.05.
However the aspect of the rights and justice or other aspects were not found to be
significantly different.
When considering each aspect, it was found that government officials who had the
different periods of the different level of virtue and ethics work operation were not significantly
different at 0.05 in the aspect of loyalty and responsibility. The other aspects were found that
their differences were not significant different and that government officials who had the different
opinions of the different virtue and ethics were not significant different either. Considering each
aspect, it was found that government officials who had the different virtue and ethics in the
different positions were significant different at 0.05.
The aspect of the right and justice or other aspects were found that they were not significant
different.
Keywords: Government officials, Virtue, Ethics
บทนำ
ในระยะสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้ตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาจริยธรรม
มาตรฐานพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของข้าราชการ โดยเฉพาะในปัจจุบนั ได้มกี ารกำหนด
ในกฎหมายสูงสุด นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดไว้ในหมวด 13 จริยธรรม
ของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ มาตรา 279 บัญญัตวิ า่ “มาตรฐานทางจริยธรรม
ของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมทีก่ ำหนดขึน้ ” และหมวดที่ 5 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา
78(4) บัญญัตวิ า่ “พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธกี ารทำงาน เพือ่ ให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ เี ป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ”
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ข้อ 3.3 สร้างภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่
มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เน้นการอำนวยความสะดวกแทนการกำกับ ควบคุม และการ
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ทำงานร่วมกับหุน้ ส่วนการพัฒนา โดยเน้นการสร้างภาคราชการและข้าราชการให้ทนั สมัย โปร่งใส และ
มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ
3) คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 โดยได้กำหนดนโยบาย
การบริหารจัดการทีด่ ี ประสิทธิภาพการบริหารราชการ ข้อ 8.1.5 การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พร้อมทัง้ พัฒนาความโปร่งใสในการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ให้เป็นทีเ่ ชือ่ ถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้กำหนดให้สำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบ
ในภารกิจสำคัญ 2 ประการ คือ 1) การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และการรักษาจรรยาของ
ข้าราชการ 2) การเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน ส่งเสริมค่านิยมรักความซือ่ สัตย์สจุ ริต และ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
4) พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 ว่าด้วยการรักษาจรรยา
ข้าราชการซึง่ กำหนดให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามทีส่ ว่ นราชการกำหนด
ไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และในวรรคสอง
บัญญัตใิ ห้สว่ นราชการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน
ในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชา และจรรยาวิชาชีพ ในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
ความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความสำคัญ
และจำเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวง
มหาดไทย เริม่ มีการก่อตัง้ ขึน้ พร้อมกันกับการก่อตัง้ กระทรวงมหาดไทย เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2435
มีอำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับงานราชการประจำทัว่ ไปของกระทรวง ทีไ่ ม่เป็นหน้าทีข่ องกรมใดกรม
หนึง่ กำกับ เร่งรัด การปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จัดทำแผนแม่บท งานการข่าว งานประชาสัมพันธ์ การพัฒนา
ระบบงานและบุคลากร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
งานงบประมาณ การตรวจราชการและเรือ่ งราวร้องทุกข์ งานกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง การทำนิตกิ รรม
สัญญา งานคดี งานการต่างประเทศ งานการสือ่ สาร และงานประสานราชการ
จากอำนาจหน้าทีต่ า่ งๆ ดังทีก่ ล่าวมานี้ ล้วนต้องอาศัยข้าราชการช่วยเหลือผลักดันให้บงั เกิด
ผลสำเร็จด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความซื่อสัตย์สุจริต
และความรับผิดชอบในการทำงาน เพือ่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนตามบทบาทและภารกิจ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนัก
งานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. เพือ่ ศึกษาระดับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรทีแ่ ตกต่างกัน
วิธกี ารวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการทำการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ตามแบบสอบถาม
(Questionnaire) จากประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง จำนวน 352 คน ซึง่ เป็นข้าราชการประเภทต่างๆ จาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ได้แก่
1) ประเภทบริหาร ระดับสูง ระดับต้น
2) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ระดับต้น
3) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับ
ชำนาญการ ระดับปฏิบตั กิ าร
4) ประเภททัว่ ไป ระดับทักษะพิเศษ ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบตั งิ าน
ลักษณะแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกีย่ วกับลักษณะทางประชากร และลักษณะด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิด มีคำตอบให้เลือกหลายคำตอบ มีจำนวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกีย่ วกับระดับความคิดเห็นของข้าราชการเป็นหัวข้อจำนวน 39 หัวข้อ
เช่น ความรับผิดชอบ ความขยันหมัน่ เพียร ความสุภาพมีนา้ํ ใจ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การให้บริการ การ
สร้างสรรค์ ความจงรักภักดี รักษาชือ่ เสียง เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลีย่ งอบายมุข เป็นต้น
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ โดยการเขียน
คำตอบลงในช่องว่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ และผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
ให้คะแนน ลงรหัส (Coding) ทำการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จ
รูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) แล้วมาจัดแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
วิจัยคือ ศึกษาระดับคุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม และศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน
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สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายระดับความรู้ความเข้าใจของ
ส่วนราชการทีม่ ตี อ่ ระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน การนำเสนอและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพือ่ หา
ค่าของตัวเลขด้านลักษณะทางประชากร โดยการแบ่งชุดข้อมูลทีศ่ กึ ษาออกเป็นส่วนๆ
2) เลือกใช้สถิตอิ นุมานเพือ่ ตอบคำถามเชิงความแตกต่างโดยใช้ t-test ทดสอบระหว่างค่าเฉลีย่
ในกรณีประชากรตัง้ แต่ 2 กลุม่ ขึน้ ไป
สำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆ โดยแบ่งการนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็น 4 ข้อ ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
2. ลักษณะด้านการส่งเสริมและพัฒนาของกลุม่ ตัวอย่าง
3. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. ผลการทดสอบสมมุตฐิ านการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง จำนวน 352
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 205 คน หรือร้อยละ 58.2 มีอายุระหว่าง 36-45 ปีมากทีส่ ดุ
จำนวน 122 คน หรือเท่ากับร้อยละ 34.7 สถานภาพสมรสแล้วมากทีส่ ดุ จำนวน 225 คน เท่ากับ
ร้อยละ 63.9 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 212 คน เท่ากับร้อยละ 60.2 ส่วนใหญ่มรี ะยะ
เวลาการทำงาน 6-15 ปี เท่ากับจำนวน 175 คน หรือร้อยละ 49.7 นอกจากนีพ้ บว่า มีตำแหน่ง
ประเภทวิชาการมากทีส่ ดุ เท่ากับ 144 คน เท่ากับร้อยละ 40.9 มีระดับเงินเดือน 10,001-15,000
บาทต่อเดือนมากที่สุด เท่ากับ 135 คน หรือร้อยละ 38.4 และส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมมาก่อน เท่ากับ 238 คน เท่ากับร้อยละ 67.6
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.70 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทัง้ 2 ด้านเช่นเดียวกัน โดยด้านระบบการควบคุมคุณธรรมและจริยธรรมมีคา่ เฉลีย่ เท่า
กับ 3.90 ส่วน ด้านการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.49 ตามลำดับ
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ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นรายข้อ พบว่า
- ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.49 และเมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ท่านเคยศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งคุณธรรม
และจริยธรรมจากศาสนสถานหรือตำราทีเ่ กีย่ วข้องจากผูท้ รงคุณวุฒิ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.84 ส่วนข้อ
ท่านได้รับการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.15
- ด้านระบบการควบคุมคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม ในด้านระบบการควบคุมคุณธรรมและจริยธรรมภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.90 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทัง้ 2 ข้อ โดยข้อ ท่านได้ยดึ ถือและปฏิบตั ิ
ตนตามกรอบมาตรฐานข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.01 และข้อท่านรูถ้ งึ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2552 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.79 ตามลำดับ
ผลการวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
พบว่าระดับคุณธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.54 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ จำนวน 6 ด้าน มีคา่ เฉลีย่
ของระดับคุณธรรมและจริยธรรมอยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกัน มีเพียงด้าน การบูรณาการเพือ่ มุง่ ผล
สัมฤทธิข์ องงานเพียงด้านเดียวทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ เรียงลำดับระดับคุณธรรมและจริยธรรมตาม
ค่าเฉลีย่ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการดำรงชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.71, ด้านความซือ่ สัตย์สจุ ริตและความรับผิดชอบ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.59 และด้าน
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้มคี า่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.58
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับคุณธรรมและจริยธรรมในแต่ละด้านเป็น
รายข้อ พบว่า
- ด้านความซือ่ สัตย์และความรับผิดชอบ
ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณธรรมและจริยธรรมในด้านความซือ่ สัตย์และความรับผิดชอบ
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.59 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ จำนวน
18 ข้อ อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน และอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ข้อ มีเพียง 1 ข้อทีอ่ ยูใ่ นระดับมาก
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ที่สุด โดยข้อมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตระหนักถึงการรักษาชื่อเสียงขององค์กรไม่ให้เสื่อมเสียจากการกระทำของข้าราชการเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 อันดับสองได้แก่ ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์
ให้เกิดขึน้ แก่องค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.95 และ ท่านแสดงความรับผิดชอบ
ด้วยการลาออกหรือโยกย้ายหน่วยงานในกรณีทำความผิดขั้นรุนแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ตาม
ลำดับ
- ด้านการยึดมัน่ และยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและความชอบธรรม
ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณธรรมและจริยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.47 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่จำนวน 4 ข้อ อยู่ในระดับมาก และ 2 ข้ออยู่
ในระดับปานกลาง โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับทีท่ างหน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัด มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.71 รองลงมาคือ ท่าน
ได้พยายามหลีกเลีย่ งอบายมุขประเภทสุรา การพนัน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.57 และ ท่านปฏิบตั หิ น้าที่
ซึง่ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นการบริหารและวิชาการ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.55
ตามลำดับ
- ด้านการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้
ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการฯ ในด้านการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทัง้ 2 ข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน โดยข้อท่านปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
โปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และท่านพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อน่ื ใดซึง่ มีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั ทีว่ ญ
ิ ญูชนจะให้กนั โดยเสน่หาจากผูม้ าติดต่อราชการหรือผูซ้ ง่ึ
อาจได้รบั ประโยชน์จากการปฏิบตั ิ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.49 ตามลำดับ
- ด้านการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ
ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการฯ ในด้านการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ ในภาพรวมอยูใ่ นดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.56
และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก จำนวน 4 ข้อ และระดับปานกลางเพียง
1 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดสามอันดับแรกได้แก่ ท่านเป็นผู้มีความสุภาพและมีนํ้าใจ ท่านยอม
รับฟังความเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และท่านเอาใจใส่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทัง้ ในด้านการปฏิบตั งิ าน ขวัญ
กำลังใจ สวัสดิการ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.84, 3.80 และ 3.58 ตามลำดับ
- ด้านการบูรณาการเพือ่ มุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน
ผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการฯ ในด้านการบูรณาการเพื่อ
มุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.33 และเมือ่ พิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลางอย่างละ 1 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ
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ท่านให้ความช่วยเหลือกลุม่ งานของตนอย่างสมํา่ เสมอ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.48 และข้อท่านได้บรู ณาการ
การทำงานเพือ่ มุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงานมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.19 อยูใ่ นระดับปานกลาง
- ด้านการดำรงชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการฯ ในด้านการดำรงชีวติ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าทั้งสองข้ออยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยข้อข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 และข้อท่านดำรงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.65 ตาม
ลำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณธรรม
และจริยธรรมจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สมมติฐานที่ 1.1 ข้าราชการฯ เพศชายและเพศหญิง มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 พบว่า ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทีม่ เี พศแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญ และเมือ่
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วยังพบอีกว่า ข้าราชการฯ ทีม่ เี พศแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญในทุกด้าน
สมมติฐานที่ 1.2 ข้าราชการฯ ทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการฯ ทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและ
จริยธรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญ และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการฯ ทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ 0.05
ในด้าน การยึดมัน่ และยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและความชอบธรรม ส่วนด้านอืน่ ๆ พบว่าแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสำคัญ
สมมติฐานที่ 1.3 ข้าราชการฯ ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีระดับคุณธรรมและจริยธรรม
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการฯ ทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและ
จริยธรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญ และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการฯ
ทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญในทุกด้านเช่นกัน
สมมติฐานที่ 1.4 ข้าราชการฯ ทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับคุณธรรมและจริยธรรม
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการฯ ทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรม
และจริยธรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ข้าราชการฯ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญในทุกด้านเช่นกัน
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สมมติฐานที่ 1.5 ข้าราชการฯ ทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันมีระดับคุณธรรมและ
จริยธรรมแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการฯ ทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีระดับ
คุณธรรมและจริยธรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ข้าราชการฯ ทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ นอกนั้น
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
สมมติฐานที่ 1.6 ข้าราชการฯ ทีม่ ปี ระเภทตำแหน่งแตกต่างกันมีระดับคุณธรรมและจริยธรรม
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการฯ ที่มีประเภทตำแหน่งแตกต่างกัน มีระดับ
คุณธรรมและจริยธรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ข้าราชการฯ ทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในด้านการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความชอบธรรม
นอกนั้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
สมมติฐานที่ 1.7 ข้าราชการฯ ทีม่ รี ะดับเงินเดือนแตกต่างกันมีระดับคุณธรรมและจริยธรรม
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการฯ ทีม่ รี ะดับเงินเดือนแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรม
และจริยธรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ข้าราชการฯ ที่มีระดับเงินเดือนแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญในทุกด้านเช่นเดียวกัน
สมมติฐานที่ 1.8 ข้าราชการฯ ทีม่ กี ารอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันมีระดับ
คุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทีเ่ คยและ
ไม่เคยผ่านการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สำคัญ และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านแล้วยังพบอีกว่า ข้าราชการฯ ทีเ่ คยและไม่เคยผ่านการอบรม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญในทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังที่ได้
เสนอไปแล้ว ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะต่อผลการวิจยั ดังนี้

100
วารสารวิทยบริการ
ปีท่ี ๒๔ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถนุ ายน ๒๕๕๖

คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานฯ
อุมาพรรณ ทรงวิวฒ
ั น์

\
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรมีการกำหนดแผนการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
ไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้ และการเสริมสร้างประสบการณ์ให้มากขึ้น เพื่อเป็นปัจจัยในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เพิม่ สูง
ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง ชอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเสมอภาค เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ มีการบูรณาการ
เพือ่ มุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน รวมทัง้ มีการดำรงชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ผูบ้ ริหารควรกำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของหน่วยงานด้านการบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งในผลการวิจัยมีค่าเฉลี่ยของระดับคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เพือ่ ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มเี ป้าหมาย ทิศทางในการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกัน โดยมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน และมีความร่วมมือช่วยเหลือกลุม่ งานของตนอย่างสมํา่ เสมอไปพร้อม
กัน
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
2.1 ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีระดับอายุแตกต่างกันและ
มีประเภทตำแหน่งแตกต่างกัน มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันในด้านการยึดมัน่ และยืนหยัด
ในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและชอบธรรม อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 ซึง่ จะต้องมีการส่งเสริม พัฒนา
และยกระดับข้าราชการในทุกด้าน ได้แก่ การเสริมสร้างทักษะด้านความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการทำงาน การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีท่ างหน่วยงานกำหนด
โดยเคร่งครัด การยึดมัน่ และยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและความชอบธรรม การคำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์สว่ นตน การหลีกเลีย่ งอบายมุขประเภทสุรา การพนัน รวมทัง้ การเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทีม่ รี ะยะเวลาการทำงานแตกต่างกัน
มีระดับคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันในด้านความซือ่ สัตย์สจุ ริตและความรับผิดชอบ อย่างมีนยั
สำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 ซึง่ จะต้องมีการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับข้าราชการในทุกด้าน ได้แก่
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
การเป็นผูม้ ศี ลี ธรรมอันดีและประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ การดูแล รักษาและใช้ทรัพย์
สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุม้ ค่า การประพฤติตนเป็นผูต้ รงเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ การพยายามใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยน
แปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต การพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าทีใ่ ห้กา้ วหน้าอย่างต่อเนือ่ ง การติดตาม
สอดส่องว่ามีขา้ ราชการผูใ้ ดเกีย่ วพันกับผลประโยชน์อนั มิชอบ การเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยราชการ
ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสุจริต การติดตามการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของ
ข้าราชการในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ ความรูร้ กั สามัคคีในการปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายในหน่วยงาน การ
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ตระหนักถึงการรักษาชือ่ เสียงขององค์กรไม่ให้เสือ่ มเสียจากการกระทำของข้าราชการเอง การร่วมกัน
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึน้ แก่องค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง การจงรักภักดีตอ่ องค์กรด้วยความ
สมํ่าเสมอ การส่งเสริมให้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถได้มีความเจริญก้าวหน้าที่ในหน้าที่ราชการ
การแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือโยกย้ายหน่วยงานในกรณีทำความผิดขัน้ รุนแรง ตลอด
จนข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกระดับควรแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กับระดับคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิม่ เติม เช่น ปัจจัยด้านการคัดเลือกบุคลากร
ปัจจัยด้านองค์การ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย กับหน่วยงานราชการอืน่ ๆ
3. ในแบบสอบถามหรือข้อความทีถ่ าม อาจจะให้มคี วามละเอียด มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีคำตอบให้เลือกมากขึ้นหรือมีความเป็นปรนัยมากขึ้น
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