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บทคัดย่อ
การถอดบทเรียนการวิจยั และประเมินผลการด�ำเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ
2558 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และสมัชชาคุณธรรม
ประเทศไทยครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2558 และ 2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการด�ำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 จ�ำแนกตามกลุ่มเครือข่าย
7 กลุม่ และในภาพรวม โดยใช้วธิ กี ารวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
ส�ำหรับประชากรทีใ่ ช้ในงานวิจยั คือ กลุม่ เครือข่าย 7 เครือข่าย ผูเ้ ข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย
ครัง้ ที่ 7 จ�ำนวน 2,000 คน และผูเ้ ข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมคุณธรรม 4 จังหวัดน�ำร่อง จังหวัดละ 500 คน
ใช้แบบสอบถาม แบบสังเกตการณ์ และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัย พบว่า
1. การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครัง้ ที่ 7
ในด้านประสิทธิผล ได้แก่ การจัดงานสมัชชาคุณธรรมได้ช่วยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการขยายผล
การสร้างคุณธรรม ในด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดงานสมัชชาคุณธรรมเป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ และใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด ในด้านกระบวนการได้แก่ การให้หน่วยงานเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมอย่างทัว่ ถึง
และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานสมัชชาคุณธรรม ด้านความส�ำเร็จ ได้แก่ งานสมัชชา
คุณธรรมสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย กระตุ้นให้สังคมเกิดการตื่นตัวด้านคุณธรรม และ
ด้านผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ กระบวนการจัดงานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และผลลัพธ์ของงานสมัชชาคุณธรรม
2. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ความซือ่ ตรงแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 จ�ำแนกตามกลุม่ เครือข่าย 7 กลุม่ และในภาพรวมพบว่า เครือข่าย
การศึกษา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชน เครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ
และเครือข่ายการเมือง ทุกเครือข่ายมีกระบวนการการด�ำเนินงานขับเคลือ่ นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ
กล่าวโดยสรุป ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ถือว่าประสบความส�ำเร็จในระดับหนึง่ โดยพิจารณาจาก
ผูเ้ ข้าร่วมงานสมัชชามีความตระหนักถึงประเด็นคุณธรรมและองค์กรภาคี 7 กลุม่ เครือข่าย และการขับเคลือ่ น
ในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดและภาคได้นำ� แผนฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมความซือ่ ตรง
โดยส่วนใหญ่มกี ารก�ำหนดโครงการและแนวทางการขับเคลือ่ นงานอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยบาง
องค์กรมีภารกิจหรือแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม รูปแบบ
การด�ำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมเป็นการด�ำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และส่วนใหญ่
มีความส�ำเร็จตามที่ก�ำหนดไว้ในโครงการ และมีแนวทางการขยายผลโดยเครือข่ายองค์กรภาคีมี
กลุ่มเป้าหมายเดิมกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยเน้นไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ค�ำส�ำคัญ: คุณธรรม แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ สมัชชาคุณธรรม
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Abstract
The Lesson Learned and Evaluation of Moral Assembly in the Fiscal Year 2015 aimed
1) to assess process of Provincial Moral Assembly and the 7thNational Moral Assembly in the
Fiscal Year 2015, and 2) to evaluate the impact of 7 networking groups’ activities based on
National Integrity Plan. This research was a mixed methods approach, qualitative and quantitative
approaches. The population of this study consisted of 7 networking groups, 2,000 participants of
National Moral Assembly and 500 participants of each Provincial Moral Assembly, 4 provinces.
The instruments included the interview, project reports, observation and questionnaires used for
participants.
The results showed as follow:
1) The results of evaluation of Provincial Moral Assembly and the 7th National Moral
Assembly in the fiscal year 2015 were as follows: effects including knowledge exchange and
expand moral network, efficiency including achievement and worthwhileness, process including
complement and purpose related, achievement including cooperation and moral attentiveness, and
satisfaction including administration, process, public relations, and result were overall at high level.
2) The results of evaluated 7 networking groups’ activities based on National Integrity
Plan A.D. 2014-2016, i.e., educational group, media group, religious group, community group,
business group, public group and political group, found that all networks process based on the
strategies in the National Integrity Plan.
In conclusion, the result of evaluation of Moral Assembly in the Fiscal Year 2015, moderately
success, considered from participants were stimulated the moral issues and 7 networks promoted
moral and integrity through various activities. They used the National Integrity Plan to lead their
projects. Some of them had their own moral mission and strategies. They also promoted the
integrity both inside and outside organizations, and totally succeed. Besides, most of organizations
have planned to promote it through original groups, new targeted groups, especially child and
youth.
Keywords: Moral, National Integrity Plan, Moral Assembly
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บทน�ำ

ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหาด้านคุณธรรม เช่น ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น การทุจริตในการสอบ การเกิดค่านิยมยอมรับหากได้
ประโยชน์จากการทุจริตการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา ภาครัฐจึงจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทย การเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการเพือ่ พัฒนา
คุณธรรม และการสร้างความรูด้ า้ นคุณธรรมให้กบั ประชาชนและบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร และ
เครือข่ายต่างๆทั้ง 7 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายการเมืองท้องถิ่น เครือข่าย
ศาสนา เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายชุมชน
ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2558 นับเป็นอีกวาระหนึง่ ของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครัง้ ที่ 7
ภายใต้แนวคิด “รวมพลังขับเคลือ่ นสังคมคุณธรรมสูก่ ารปฏิรปู ” ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมพลังเครือข่าย
คุณธรรม และร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาประเด็นด้านคุณธรรมเป็นนโยบายสาธารณะและ
ขับเคลือ่ นคุณธรรมลงไปในระดับพืน้ ทีด่ ว้ ยการใช้จงั หวัดเป็นฐานขับเคลือ่ นคุณธรรม หรือ จังหวัดคุณธรรม
เพื่อขยายผลไปทั้ง 76 จังหวัด ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงด�ำเนินการจัด
สมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัด เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการพัฒนาสูจ่ งั หวัดคุณธรรมซึง่ ขับเคลือ่ น
ในจังหวัดคุณธรรมน�ำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดพิจติ ร จังหวัดพัทลุง และจังหวัดบุรรี มั ย์
ด้วยเหตุดังกล่าวท�ำให้คณะผู้วิจัยเกิดความสนใจต่อการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
ระดับจังหวัด และสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2558 ในด้านระบบบริหารจัดการ
กระบวนการ และผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ระดับความส�ำเร็จ
และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่ 7 และระดับจังหวัดเป็นอย่างไร
และผลกระทบจากการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2558 จ�ำแนกตามกลุ่มเครือข่าย 7 กลุ่ม และในภาพรวมเป็นอย่างไร เพื่อสร้างสังคมไทย
เป็นสังคมคุณธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย
ครัง้ ที่ 7 ปีงบประมาณ 2558 ในด้านระบบบริหารจัดการกระบวนการและผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงาน
ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ระดับความส�ำเร็จ และความพึงพอใจ
2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ความซื่อตรงแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 จ�ำแนกตามกลุ่มเครือข่าย 7 กลุ่ม และในภาพรวม

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2557-2559
แผนพัฒนาความซือ่ ตรงแห่งชาติ (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2557–2559 มีวสิ ยั ทัศน์คอื “สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งความซือ่ ตรงโปร่งใส” ให้ทกุ ภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิดร่วมก�ำหนด และน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนือ่ ง แผนฯ ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ ได้แก่ 1. เพือ่ ให้สงั คมมีความซือ่ ตรงโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 2. เพือ่ ให้สงั คมมีธรรมาภิบาล และ 3. เพือ่ ให้สงั คมเป็นสังคมทีเ่ คารพ
ให้เกียรติต่อกัน (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2554, น.1) และขับเคลื่อนแผนฯด้วย 3 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ 1. การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงในสถาบันหลักของสังคม 2. การสร้างวัฒนธรรม และคุณค่า
ของคุณธรรมความซื่อตรงในสังคมไทย และ 3. การเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
ความซื่อตรง
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เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2557–2559 ได้ถูก
น�ำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรภาคีจ�ำนวน 26 หน่วยงาน และถูกใช้
เป็นแนวส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย 7 กลุ่ม พบว่า องค์กรภาคี 22 องค์กรได้น�ำแผนพัฒนา
ความซื่อตรงแห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกลุ่มเครือข่าย 7 กลุ่ม ได้แก่ เครือข่าย
การศึกษา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชน เครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ
และเครือข่ายการเมือง มีกระบวนการการด�ำเนินงานขับเคลื่อนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
ความซื่อตรง (นิติพล ธาระรูป, 2559,น.1)
สมัชชาคุณธรรม
สมัชชาคุณธรรมเป็นพืน้ ส�ำหรับเครือข่ายองค์กรภาคี ภาคประชาสังคม ประชาชน หน่วยงานของ
รัฐและเอกชนได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเสนอนโยบายสาธารณะ (ศูนย์คณ
ุ ธรรม
(องค์การมหาชน), 2556, น.1) โดยมีขนั้ ตอน ได้แก่ 1. คณะกรรมการจัดสมัชชา ท�ำหน้าทีด่ แู ลงานด้านการจัด
สมัชชาคุณธรรม ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และผูท้ รงคุณวุฒ/ิ
นักวิชาการ/ก�ำหนดประเด็นการจัดสมัชชาคุณธรรม แนวทางการด�ำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ 2. การจัด
สมัชชาคุณธรรมระดับพืน้ ทีเ่ ป็นเวทีสาธารณะเพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นพืน้ ที่ 3. การจัดสมัชชาคุณธรรม
ระดับชาติเป็นพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ สังเคราะห์ ถอดบทเรียนจากข้อเสนอทีไ่ ด้จากสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
และมีการจัดนิทรรศการสร้างเสริมคุณธรรม และน�ำผลจากการถอดบทเรียนน�ำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ และ
4. ศูนย์คณุ ธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผูส้ นับสนุนประสานงานให้เกิดการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับระดับชาติ
และระดับจังหวัด
การด�ำเนินงานการจัดสมัชชาคุณธรรมในครั้งที่ผ่านมา
ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) ให้ความส�ำคัญของกระบวนการสมัชชาในฐานะกลไกขับเคลือ่ น
คุณธรรมของประเทศ เพื่อการสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังและต่อเนื่อง โดยการจัดงานสมัชชา
คุณธรรมได้ถูกจัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง ดังนี้ (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2556)
1. งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ครัง้ ที่ 1 จัดขึน้ ระหว่าง วันที่ 28-30 ตุลาคม
2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันท�ำดี” เพื่อสร้าง
กระบวนการมีสว่ นร่วมและระดมความคิด ความร่วมมือ ตลอดจนเชือ่ มโยงให้กลุม่ องค์กร และประชาชน
ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจากทุกภาคส่วนในสังคมได้มีโอกาสเชื่อมประสานเครือข่าย
คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคมไทย ผลการประชุมสมัชชาได้จัดท�ำเป็นค�ำประกาศเจตนารมณ์
รวม 10 ประการ มอบต่อนายกรัฐมนตรีในวันปิดการประชุม (นงลักษณ์ วิรชั ชัย, รุง่ นภา ตัง้ จิตรเจริญกุล,
และชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, 2549)
2. งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 2 มีแนวคิดหลัก คือ “ถึงเวลา...
คุณธรรม น�ำสังคมไทย สูก่ ารสร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ในสังคมทาํ ความดีกระตุน้ ให้เกิดความตืน่ ตัว และมีสว่ นร่วมการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม รวมทัง้ มีการน�ำ
เสนอผลงานของศูนย์คณุ ธรรมและเครือข่ายคุณธรรมแก่สาธารณชน โดยแบ่งกิจกรรมหลักๆ ออกเป็น 2 ส่วน
คือ สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม โดยมีการจัดงานในวันที่ 26-28 มกราคม พ.ศ. 2549
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีการประชุมจัดท�ำปฏิญญาคุณธรรมว่าด้วยการสร้างสังคม “รู้ รัก
สามัคคี” รวม 4 ประการ มอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
ในวันปิดประชุม (อรทัย อาจอ�่ำ, ครรชิต ปิตะกา, รัดใจ เปียแก้ว, พิพัฒน์ เพชรจิโรจน์, ประมวล บุญมา,
และสุชาดา นกอยู่, 2550)
3. งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2551 ภายใต้แนวคิด “รู้ รัก สามัคคี
วิถไี ทย” ซึง่ เป็นสมัชชาคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบเป็นครัง้ แรก โดยการด�ำเนินงานแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ
การจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมภิ าค การค้นหาพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบ
คุณธรรม ผลการด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จระดับดี เกิดค�ำประกาศเจตนารมณ์จากระดับจังหวัดและ
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ระดับภูมิภาค จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคมีพื้นที่ต้นแบบคุณธรรม มีคนดี มีความดีเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาขยายผลพื้นที่ต้นแบบคุณธรรม
4. งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ภายใต้แนวคิด “ฝ่าวิกฤตด้วย
ธุรกิจคุณธรรม” โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดงานเพือ่ ร่วมแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทีส่ ะท้อนถึงรากเหง้า
ของปัญหาจากโลกาภิวฒ
ั น์รว่ มสมัย รูปแบบการจัดงานเป็นเวทีสาธารณะส�ำหรับน�ำเสนอและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และเพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินงานสร้างธรรมาภิบาล
ในภาคธุรกิจ
5. งานสมัชชาคุณธรรม เชิงประเด็น 7 ประเด็น จัดขึน้ ในปี พ.ศ. 2553 เป็นการด�ำเนินการอย่าง
ต่อจาก การมีส่วนร่วมทั้งจากเครือข่ายองค์กรภาคีด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาคประชาสังคม ประชาชน
และหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มนี โยบายสาธารณะและการท�ำงานในด้านต่างๆ
อย่างมีคุณธรรมจากทุกภาคส่วน โดยการจัดงานในปี 2553 มุ่งเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
และความพอเพียง โดยมีแนวคิด “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง” ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ แผนพัฒนา
ความซื่อตรงในภาครัฐ และองค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ 27 องค์กร
6. งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 5 จัดขึน้ ในปี พ.ศ. 2554 เป็นการด�ำเนินงานขยายผลต่อเนือ่ ง
ของการน�ำแผนปฏิบตั กิ ารและปฏิญญาคุณธรรม ซึง่ เป็นผลจากการด�ำเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมในปี
ที่ผ่านมาของ 6 เครือข่าย มาด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างชาติโปร่งใส
สร้างไทยซื่อตรง ”ผลลัพธ์ที่ได้ คือแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (แผน 5 ปี)
7. งานสมัชชาคุณธรรมระดับพืน้ ที/่ จังหวัด และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6 จัดขึน้ พ.ศ. 2555-2556
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” และ “สร้างชาติ สร้างไทยสร้างใจซื่อตรง”
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณธรรม ความดี การสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรง
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ผลลัพธ์ที่ได้คือ เกิดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรง สู่การปฏิบัติใน
หน่วยงาน/องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
8. งานสมัชชาคุณธรรมเชิงประเด็นระดับภาค ในปี พ.ศ. 2557 จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน สมัชชาคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือกับ
องค์กรภาคีเครือข่ายหลัก 7 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชน
เครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายการเมือง เครือข่ายองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
การขับเคลื่อนกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมในจังหวัดน�ำร่อง 12 จังหวัด 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดบุรรี มั ย์ กรุงเทพฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดยะลา องค์กรทีเ่ ป็นภาคีรว่ มขับเคลือ่ นงาน รวม
270 องค์กร ท�ำให้เกิดปฏิญญาคุณธรรม 6 ข้อ (คณะรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557)

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ใช้วธิ กี ารแบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษา
ตั้งแต่เดือนมีนาคม–กันยายน พ.ศ. 2558 มีวิธีการด�ำเนินงานวิจัย ดังนี้
1. การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย
ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2558 มีประเด็นในการประเมิน 1. ประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการใช้ทรัพยากร และด้านการสื่อสาร 2. ประสิทธิผล ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปญ
ั หาด้านคุณธรรม และความคาดหวังของการเข้าร่วมงาน 3. กระบวนการ
ได้แก่ การออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานสมัชชาคุณธรรมและการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 4. ความส�ำเร็จ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย การรับรูต้ อ่ การด�ำเนินงานของ
กิจกรรมที่ท�ำให้สังคมตื่นตัวด้านคุณธรรม และการน�ำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมคุณธรรม
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ในพื้นที่ 5. ความพึงพอใจ ได้แก่ การบริหารจัดการ กระบวนการจัดงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์ของการจัดงาน และความพึงพอใจในภาพรวม
การจัดสมัชชาคุณธรรมประเทศไทยครั้งที่ 7 (ระดับชาติ) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม แบบสังเกตการณ์ และแบบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะมีผู้เข้าร่วมงาน 2,000 คน คณะผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างด้วย
ตารางสุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan, 1970) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 427 คน
ในการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมคุณธรรม 4 จังหวัดน�ำร่องได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) กับผูเ้ ข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมในแต่ละจังหวัด
ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมงานจังหวัดละ 500 คน คณะผูว้ จิ ยั จึงใช้ตารางสุม่ ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 217 คน ดังนี้
1. จังหวัดราชบุรี เก็บข้อมูลครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ชุมชนบ้านดอยดิน
อ.เมือง และครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ธรรมชาติบ�ำบัด อ.โพธาราม เก็บข้อมูลได้
จ�ำนวน 217 คน
2. จังหวัดบุรีรัมย์ เก็บข้อมูลวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง เก็บข้อมูลได้จ�ำนวน 217คน
3. จังหวัดพัทลุง เก็บข้อมูลวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วัดลานแซะ ต�ำบลนาขยาด อ.ควนขนุน
เก็บข้อมูลได้จ�ำนวน 217 คน
4. จังหวัดพิจิตร เก็บข้อมูลวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
อ. บางมูลนากเก็บข้อมูลได้จ�ำนวน 217 คน
เมื่อได้ข้อมูลครบทั้ง 4 จังหวัดข้อมูลจะถูกน�ำมาวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
อีกทั้งคณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรม ได้แก่ วัตถุประสงค์
กระบวนการ ผลลัพธ์ และประเด็นที่น่าสนใจของการจัดกิจกรรม ในส่วนของการสัมภาษณ์ได้ใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key-Informant Interviews) เก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็น
เหตุผลการเข้าร่วมงาน ความคาดหวัง การน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ความคิดเห็นต่องานในภาพรวม และ
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ส�ำหรับการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด ในด้านระบบบริหารจัดการ
กระบวนการและผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ระดับความส�ำเร็จ และ
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม คณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ ส�ำหรับการแปลผล
คณะผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลผลของ Best (1977, pp.179-180) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
2. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ความซื่อตรงแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 จ�ำแนกตามกลุ่มเครือข่าย 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. เครือข่ายธุรกิจ
2. เครือข่ายสือ่ มวลชน 3. เครือข่ายการเมืองท้องถิน่ 4. เครือข่ายศาสนา 5. เครือข่ายชุมชน 6. เครือข่ายการศึกษา
7. เครือข่ายองค์กรภาครัฐ และกิจกรรมการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาความซือ่ ตรงแห่งชาติในภาพรวม โดยคณะ
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานผลการด�ำเนินงาน และเอกสารประกอบการประชุมเครือข่าย
โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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การประเมินผลประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครัง้ ที่ 7 ปีงบประมาณ 2558
1. ด้านประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) ในประเด็นการจัดงานสมัชชา
คุณธรรมประเทศไทยมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่วถึง ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม
ชัดเจนและเป็นไปตามแผน/วัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ และการจัดงานสมัชชาคุณธรรมมีประโยชน์คมุ้ ค่ากับ
เวลาและค่าใช้จ่าย
2. ด้านประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) ในประเด็นการจัดงานครั้งนี้
สอดคล้องกับความคาดหวังทีต่ งั้ ไว้ และการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์คณ
ุ ธรรม
ของสังคมไทยในปัจจุบัน
3. ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) ในประเด็นกระบวนการจัดสมัชชา
ได้ทำ� ให้หน่วยงานหลายภาคส่วนเข้าร่วมอย่างทัว่ ถึง และกระบวนการจัดกิจกรรมท�ำให้เกิดการมีสว่ นร่วม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
4. ด้านความส�ำเร็จโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) ในประเด็นการจัดงานสมัชชา
คุณธรรมท�ำให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร/เครือข่ายต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็น
สังคมคุณธรรมท�ำให้เกิดการตื่นตัวในการท�ำความดี และสามารถน�ำความรู้ด้านคุณธรรมเพื่อไปต่อยอด
ขยายผลไปสู่การปฏิบัติ
5. ด้านความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) ได้แก่
สถานที่ ระยะเวลา และความสะดวกในการเดินทาง
อีกทัง้ จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมงานบางส่วนได้สะท้อนมุมมองอันเป็นประโยชน์ เช่น “งานสมัชชา
คุณธรรมสามารถต่อยอดได้เพราะในส่วนของต�ำรวจเป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการประชาชนจะต้องมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมควบคุมความประพฤติ ปฏิบัติงานให้ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อมั่น” “การจัดงานสมัชชา
มีหน่วยงานมาร่วมได้ครอบคลุม น่าสนใจกว่าปีก่อน” “ทุกภาคส่วนให้ความสนใจในการจัดนิทรรศการ
เพือ่ แสดงผลงานให้ผทู้ เี่ ข้าร่วมได้เรียนรู้ เช่น บางหน่วยงานเป็นภาครัฐแต่ไม่รวู้ า่ ภาคการศึกษามีแนวทาง
อย่างไร เมื่อได้ชมนิทรรศการจะท�ำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น” เป็นต้น (การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานสมัชชา
คุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่ 7, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2558)
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครัง้ ที่ 7 ท�ำให้หน่วยงานประสาน
ไปศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เพื่อให้เป็นแกนหลักในการส่งเสริมคุณธรรมตามบริบทขององค์กร เช่น
1. กระทรวงวัฒนธรรม เชือ่ มโยงและขยายการท�ำงานเชิงพืน้ ทีร่ ว่ มกับวัฒนธรรมจังหวัด 2. โรงพักนาขยาด
จังหวัดพัทลุงต้องการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสู่การเป็นโรงพักคุณธรรม 3. กลุ่มงานส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม กระทรวงพาณิชย์ขอท�ำความร่วมมือเข้าร่วมเป็นองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม 4. อาศรมศิลป์
ขอให้ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) จัดการอบรมนักเรียน 5. เครือข่ายสังฆะถอดบทเรียนจากการจัด
กิจกรรมสร้างคุณธรรม 6. สภาองค์กรชุมชนร่วมกันหาแนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงการท�ำงาน
ร่วมกันในพื้นที่
ผลประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
1. สมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี
งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี หรืองานตลาดนัดความดี เพื่อรวบรวมเครือข่ายความดี
ในจังหวัด มาน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท�ำให้กระตุ้นให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนความดีต่อไป
ผลการประเมินผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กระบวนการ ความส�ำเร็จ และความพึงพอใจ
โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
1.1 ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ด้านการใช้ทรัพยากร และด้านการสื่อสาร
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.46)
1.2 ประสิทธิผลด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดงานด้านความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัญหาคุณธรรม และด้านความคาดหวังของการเข้าร่วมงาน ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.75)
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1.3 การประเมินกระบวนการ ด้านการออกแบบกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน
ตลาดนัดคุณธรรมและด้านการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.58)
1.4 การประเมินความส�ำเร็จ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการรับรู้ต่อ
การด�ำเนินงานของกิจกรรมกระตุ้นให้สังคมเกิดการตื่นตัวด้านคุณธรรม และการน�ำความรู้ที่น�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการสร้างเสริมคุณธรรมในพื้นที่ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75)
1.5 การประเมินความพึงพอใจ ด้านการบริหารจัดการ กระบวนการจัดงาน การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ผลลัพธ์ของการจัดงานและความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54)
อีกทั้งการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานบางส่วนได้สะท้อนมุมมองอันเป็นประโยชน์ เช่น “กิจกรรมมี
เนือ้ หาทีน่ ำ� ไปปรับใช้ได้พอสมควร สามารถน�ำความรูต้ อ่ ยอดได้” “ได้รบั แรงบันดาลใจและก�ำลังใจมากขึน้
ในการท�ำงานด้านคุณธรรม”เป็นต้น (การสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมงานตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดราชบุร,ี การสือ่ สาร
ระหว่างบุคคล, 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
กล่าวโดยสรุปจังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมขึ้นโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป
อ�ำเภอต่างๆ เพือ่ สะท้อนตัวอย่างความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานการพัฒนาจังหวัด สู่จังหวัดคุณธรรม ตาม
แนวคิด “ท�ำดีต้องมีแชร์” “ท�ำดีมีที่ยืน” และ “ท�ำดีก๊อปปี้ได้ น�ำความส�ำเร็จแสดงเป็นกรณีศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจในการท�ำความดีให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนคุณธรรมบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน ท้องถิ่น
ทั้งจังหวัด
2. สมัชชาคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สมัชชาคุณธรรมจังหวัดบุรรี มั ย์ มีเป้าหมายสร้างการรับรู้ ต่อยอด ขยายผลการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดด้วยธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดีด้วยการให้ตัวแทนเครือข่ายคุณธรรม 12 จังหวัด
ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาในหมูบ่ า้ นสันติสขุ 9 โดยผลการประเมินผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กระบวนการ
ความส�ำเร็จ และความพึงพอใจ ดังนี้
2.1 ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ด้านการใช้ทรัพยากร และด้านการสื่อสาร
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93)
2.2 ประสิ ท ธิ ผ ลด้ า นการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด งาน ด้ า นความสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม และด้านความคาดหวังของการเข้าร่วมงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.24)
2.3 การประเมินกระบวนการ ด้านการออกแบบกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน
และด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24)
2.4 การประเมินความส�ำเร็จ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย การรับรู้ต่อ
การด�ำเนินงานของกิจกรรม กระตุน้ ให้สงั คมเกิดการตื่นตัวด้านคุณธรรม และการน�ำความรูท้ ี่น�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการสร้างเสริมคุณธรรมในพื้นที่ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26)
2.5 การประเมินความพึงพอใจ ด้านบริหารจัดการ กระบวนการจัดงาน การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ผลลัพธ์ของการจัดงาน และความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20)
อีกทัง้ การสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมงานบางส่วนได้สะท้อนมุมมองอันเป็นประโยชน์ เช่น “การปาฐกถา
และการเสวนาได้รบั แนวความคิด ด้านคุณธรรม จริยธรรมน�ำไปสูก่ ารเผยแผ่ให้กบั ชุมชนได้” “จากการลงพืน้
ที่สามารถต่อยอดความรู้ได้เพราะชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวนาและเกษตรกร การลงพื้นที่ท�ำให้เห็นของจริง
และมีโอกาสซักถามได้” และ “งานสมัชชามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับต่างๆแต่เนื้อหาบาง
ส่วนยังไม่คอ่ ยเข้าใจ ไม่คอ่ ยเป็นไปตามทีค่ าดหวัง เพราะเหมือนเป็นการโชว์เครือข่ายมากกว่าการปลูกฝัง
คุณธรรมโดยตรง” เป็นต้น (การสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดบุรรี มั ย์, การสือ่ สารระหว่าง
บุคคล, 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
กล่าวโดยสรุปงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดบุรรี มั ย์มรี ปู แบบกิจกรรมหลากหลายนับว่าเป็นการจัด
กิจกรรมที่ให้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมากและผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่างมั่นใจในการน�ำความรู้ไป
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ขยายผลเป็นเครือข่ายจังหวัดคุณธรรม อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการที่น�ำจารีตมาสร้าง
ธรรมนูญชุมชน ให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเป็นเครือข่ายจังหวัดคุณธรรม ในส่วนการขยายผล
การด�ำเนินงาน คณะท�ำงานมีเป้าหมายเคลื่อนงานด้านคุณธรรมต่อขยายผลสู่อ�ำเภอต่างๆ ภายในจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนด้านคุณธรรมให้เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม
3. สมัชชาจังหวัดพัทลุง
สมัชชาจังหวัดพัทลุง ได้จัดงานภายใต้แนวคิด เมืองลุง เมืองบายใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อแชร์
เชื่อม เชียร์ ต้นทุนคุณธรรมความดีประกาศสัญลักษณ์ร่วมกัน และเพื่อการเรียนรู้โดยผลการประเมิน
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กระบวนการ ความส�ำเร็จ และความพึงพอใจ ดังนี้
3.1 ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ด้านการใช้ทรัพยากร และด้านการสื่อสาร
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53)
3.2 ประสิทธิผลด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดงาน ด้านความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัญหาคุณธรรม และด้านความคาดหวังของการเข้าร่วมงาน ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.64)
3.3 การประเมินกระบวนการ ด้านการออกแบบกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน
และด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.59)
3.4 การประเมินความส�ำเร็จ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย การรับรู้ต่อ
การด�ำเนินงานของกิจกรรม กระตุน้ ให้สงั คมเกิดการตื่นตัวด้านคุณธรรม และการน�ำความรูท้ ี่น�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการสร้างเสริมคุณธรรมในพื้นที่ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54)
3.5 การประเมินความพึงพอใจ ด้านบริหารจัดการ กระบวนการจัดงาน การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ผลลัพธ์ของการจัดงาน และความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60)
อีกทั้งการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานบางส่วนได้สะท้อนมุมมองอันเป็นประโยชน์ เช่น “กิจกรรมที่
เข้าร่วมท�ำให้ได้ความรูน้ ำ� ไปใช้ได้จริง เป็นรูปธรรม” “เนือ้ หาในนิทรรศการน่าสนใจมีกจิ กรรมหลากหลาย
สามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปสอนนักเรียนต่อได้” “สมัชชาคุณธรรมเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือองค์กรที่
ท�ำงานด้านคุณธรรมมารวมตัวกัน สร้างแรงจูงใจในการท�ำความดี” เป็นต้น (การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน
สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 2 กันยายน พ.ศ. 2558)
กล่าวโดยสรุปการจัดงานสมัชชาท�ำให้ผู้เข้าร่วมทราบสถานการณ์ปัญหาคุณธรรมเพื่อสร้าง
ส�ำนึกร่วมของคนพัทลุงและสร้างความตระหนักในความดีงาม และส่งต่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อน�ำพา
เมืองพัทลุงไปสู่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมต่อไป
4. สมัชชาคุณธรรมพิจิตร
สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ได้จัดงานภายใต้แนวคิดรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่
การปฏิรูปประเทศไทยผ่านรูปแบบการปาฐกถาพิเศษ เวทีเสวนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการ โดย
ผลการประเมินผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กระบวนการ ความส�ำเร็จ และความพึงพอใจ ดังนี้
4.1 ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ด้านการใช้ทรัพยากร และด้านการสื่อสาร
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86)
4.2 ประสิ ท ธิ ผ ลด้ า นการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด งาน ด้ า นความสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม และด้านความคาดหวังของการเข้าร่วมงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.01)
4.3 การประเมินกระบวนการ ด้านการออกแบบกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน
และด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91)
4.4 การประเมินความส�ำเร็จ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย การรับรู้ต่อ
การด�ำเนินงานของกิจกรรม กระตุน้ ให้สงั คมเกิดการตื่นตัวด้านคุณธรรม และการน�ำความรูท้ ี่น�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการสร้างเสริมคุณธรรมในพื้นที่ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88)
4.5 การประเมินความพึงพอใจ ด้านบริหารจัดการ กระบวนการจัดงาน การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ผลลัพธ์ของการจัดงาน และความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60)
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อีกทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานได้สะท้อนข้อมูลจากการเข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม เช่น
“หลังจากเข้าร่วมงานจะน�ำความรู้ไปบอกต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใช้คุณธรรมในการขับเคลื่อนท้องถิ่น”
“การจัดงานโดยรวมประทับใจในความตั้งใจของคณะท�ำงาน สามารถน�ำเสนองานได้ดีทั้งการเสวนา
และการจัดนิทรรศการ” “นิทรรศการส่วนใหญ่เป็นนิทรรศการของโรงเรียน ซึ่งน�ำเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับ
การท�ำความดีของนักเรียน ท�ำให้ได้ความรู้น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ เป็นต้น (ประมวลจากการสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง, การสื่อสารระหว่างบุคคล, วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558)
กล่าวโดยสรุปผลการด�ำเนินงานสมัชชาคุณธรรมพิจติ รจัดขึน้ เพือ่ ต้องการกระตุน้ ให้ประชาชนชาว
พิจติ รเข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นความดีในทุกภาคส่วน ตลอดจนการบูรณาการความร่วมกันให้เกิดขึน้
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน ท้องถิน่ ครอบคลุมทัง้ จังหวัด ร่วมค้นหาคนดีตน้ แบบ และจังหวัด
พิจติ รมีตน้ ทุนคุณธรรม เช่น โรงเรียนบางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม (โรงเรียนคุณธรรม) โรงพยาบาลบางมูลนากและ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน (โรงพยาบาลคุณธรรม)และต�ำบลล�ำประดา (ต�ำบลจัดการตนเอง)
เป็นต้น สอดคล้องกับหลักคิดของสมัชชาคุณธรรมทีส่ ร้างพืน้ ส�ำหรับเครือข่ายองค์กรภาคี ภาคประชาสังคม
ประชาชน หน่วยงานของรัฐ และเอกชนได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเสนอนโยบาย
สาธารณะ (ศูนย์คุณธรรม, 2556, น.1) ซึ่งการจัดงานสมัชชาคุณธรรมทั้ง 4 จังหวัด สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน ก่อเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างมีระบบและ
ข้ อ ตกลงร่ ว มหรื อ นโยบายสาธารณะอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นของคนในพื้ น ที่ และน� ำ ไปสู ่
การผลักดันให้เกิดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมและการแก้ไขปัญหาที่ก่อให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชน

ผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ความซื่อตรงแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 จ�ำแนกตามกลุ่มเครือข่าย 7 กลุ่ม และในภาพรวม

1. เครือข่ายธุรกิจ
เครือข่ายธุรกิจได้ใช้แผนฯ ปรับใช้ในหลักสูตรโตไปไม่โกง และจัดท�ำค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รปั ชัน่
YOUTH 2020 และได้วางแผนพัฒนาและยกระดับเนื้อหาหลักสูตรค่ายเยาวชน เพื่อใช้ส�ำหรับอบรมให้กับ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย (Train the Trainer) เพื่อขยายเครือข่ายไปสู่มหาวิทยาลัย โดยศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ได้ดำ� เนินการช่วยเหลือจัดหานักวิชาการทรงคุณวุฒเิ พือ่ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2. เครือข่ายสื่อมวลชน
ภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน 18 องค์กร ได้ด�ำเนินการใช้แนวทางตามแผนฯ โดยจัดท�ำหลักสูตร
ด้านคุณธรรม ซึง่ ในปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ โครงการศึกษาเพือ่ จัดท�ำหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมด้านสือ่ มวลชน
ซึง่ ได้นำ� ผลการวิจยั มาจัดท�ำหลักสูตร และโครงการพัฒนาผูน้ ำ� สือ่ คุณธรรม (พสธ.) อีกทัง้ มีแนวทางการจัดตัง้
สถานีโทรทัศน์คุณธรรมเพื่อสังคมไทย (สื่อสีขาว) ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2558 ได้จัดท�ำหลักสูตรคุณธรรม
จริยธรรม สื่อมวลชนร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เครือข่ายการเมืองท้องถิ่น
กลุ่มเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นใช้แผนฯ เป็นแนวทางการด�ำเนินงาน ในแผนเฉพาะเครือข่าย
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง โดยจัดกิจกรรมการอบรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 5 รุ่น
รวม 172 แห่ง และน�ำผลการด�ำเนินการมาเป็นกรณีศึกษาต้นแบบเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิด
การรับรู้ในวงกว้างต่อไป รวมไปถึงการจัดอบรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของปัญหาหลักทีพ่ บคือ ผูบ้ ริหารบางหน่วยงานไม่เห็นด้วยในการน�ำแผนฯ ไปปฏิบตั ิ ซึง่ ศูนย์คณุ ธรรม
(องค์การมหาชน) ได้ด�ำเนินการแก้ไขด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนความส�ำเร็จของ
การน�ำแผนฯ เพื่อน�ำไปใช้ของกลุ่มเครือข่ายการเมืองท้องถิ่น
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4. เครือข่ายศาสนา
เครือข่ายศาสนา 32 องค์กรได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลือ่ นกิจกรรรมทัง้ 3 ศาสนา และมี
แผนปฏิบัติการที่มาจากการแปลงแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำ
ศาสนาสัมพันธ์เสริมสร้างความซื่อตรง (ศาสนาพุทธ, ศาสนาอิสลาม, และศาสนาคริสต์) และโครงการ
ค่ายอบรมเยาวชนและครูทั้ง 3 ศาสนา ซึ่งถือว่าเครือข่ายได้ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ และ
สามารถด�ำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
5. เครือข่ายชุมชน
เครือข่ายชุมชนได้ดำ� เนินการโดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นฐานการท�ำงาน (Area Based) และเชือ่ มโยงหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นเครือข่าย เนื่องจากเครือข่ายชุมชนมีการท�ำงานในพื้นที่มีแผนการด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัดน�ำร่อง 4 จังหวัด ผ่านการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 4 จังหวัด
6. เครือข่ายการศึกษา
เครือข่ายการศึกษาได้ด�ำเนินงานสอดคล้องกับแผนฯ โดยการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา
แต่ไม่มโี ครงการร่วมกันอย่างเด่นชัด เพราะเครือข่ายการศึกษาได้มกี ารด�ำเนินงานในด้านคุณธรรมอยูเ่ ดิม
และเครือข่ายมีแนวทางที่จะขยายผลให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคต่อไป
7. เครือข่ายองค์กรภาครัฐ
เครือข่ายองค์กรภาครัฐ 12 หน่วยงานมีแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนฯ โดยเครือข่าย
องค์กรภาครัฐมีเป้าหมาย คือ การสร้าง Public Trust เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และศรัทธาต่อองค์กรภาครัฐ โดยให้
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐปฏิบตั งิ านเป็นแบบอย่างตามหลักคุณธรรม ความซือ่ ตรง และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างไรก็ดเี ครือข่ายองค์กรภาครัฐยังไม่มโี ครงการร่วมกันอย่างเด่นชัด เนือ่ งจากข้อ
จ�ำกัด ด้านงบประมาณ และบุคลากร
สังเกตได้ว่า การด�ำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายมีการพัฒนาคุณธรรมว่าด้านความซื่อตรงระดับ
บุคคลและการส่งเสริมบุคคลต้นแบบ กลยุทธ์การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติในการสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
ความซื่อตรงโปร่งใสให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมคิดร่วมก�ำหนด (นิติพล ธาระรูป, 2559, น.1) และ
เป็นการด�ำเนินงานต่อเนื่องจาก ปี 2557 น�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ
1.1 การด�ำเนินงานขับเคลื่อนงานคุณธรรมควรเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ
(ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2557 – 2559 ร่วมกับแผนงานของเครือข่ายองค์กรภาคี
1.2 ควรสนับสนุน ส่งเสริม เชิดชู องค์กร หรือหน่วยงานต้นแบบขององค์กรเครือข่ายเพื่อ
ส่งเสริมให้หน่วยงาน ภาคประชาชน เห็นถึงความส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
2. ข้อเสนอแนะต่อการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
2.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์
2.1.1 ก่อนการจัดงานควรมีการประชาสัมพันธ์เนื้อหาและมีช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2.2 การบริหารจัดการ
2.2.1 การจัดกิจกรรมควรให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าฟังหรือเข้าร่วมได้ในหลายๆ
ประเด็น เพื่อช่วยต่อยอดความคิดได้อย่างรอบด้าน
2.2.2 ควรเพิม่ กลุม่ เป้าหมายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือผูน้ ำ� ชุมชนของจังหวัด
ใกล้เคียงและกลุ่มเด็กเยาวชนให้มากขึ้น
2.2.3 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมในระดับอ�ำเภอควรจัดให้มากขึน้ เพือ่ ให้ชมุ ชนได้เรียนรู้
โดยเฉพาะชุมชนที่ยังไม่ได้ด�ำเนินงานด้านคุณธรรมที่ชัดเจน

สุทธิปริทัศน์
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2.3 รูปแบบการจัดงาน
2.3.1 การขยายผลการด�ำเนินงานควรมีการถอดบทเรียนการขับเคลือ่ นงานในพืน้ ที่ และ
เผยแพร่ให้เกิดการขยายผล และศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นตัวเชื่อมเครือข่ายต่างๆ
3. ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนงานของเครือข่าย 7 เครือข่าย
3.1 เครือข่ายองค์กรภาคีควรร่วมมือกันขับเคลือ่ นคุณธรรมในระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2557–2559
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
4.1 การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาติดตามต่อหลังจากการจัดประชุมสมัชชา เพื่อน�ำ
เจตนารมณ์/ปฏิญญาที่ได้สู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดประชุมให้ทุกหน่วยเครือข่าย เพื่อร่วมมือกันจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการ (Action Plan) และน�ำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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