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ABSTRACT 
    
   This research aims to  study the  behavior influent the integrity of the army financial officers  to develop criteria 
and procedures for the  recruiting of army financial officers . These data are analyzed by Mixed Methodology Delphi 
Technique. First, The data has collected  by Delphi Technique  with these financial officers.  Authorized to sign more than 
50 million baht per year. At least 3 years in the workplace. Use by purposive selection method and 18 snowball sampling. 
Second, The data has created a behavior test by  the main informants in psychology. Experienced in psychology 10 years 
or above.  Use by purposive selection method and 5 snowball sampling.  There were interviewed using questionnaires and 
group discussions. Third, The data has tested by army financial officers . The questionnaire was used to select 205 
questionnaires. Fourth, The data has interviewed by stakeholders .Use by purposive selection method and 3 snowball 
sampling 
   The results of the first study, These financial officers has analyzed together, found that the behavior that affect 
are seven aspects: individual,  social, economic, cultural, legal, working regulations. And psychology. The second study, 
The main informants in psychology are developed the tools  , individual consist of the body speech mind ,  social consist 
of colleagues organization, economic  consist of the me colleagues organization ,  culture  consist of the me organization , 
law consist of the me organization , work force consists of the me organization  and psychology consist of the me colleagues 
organization. The third study, Individual we most were expressed transparently to our superiors, subordinates  We much 
were saied match the action  We most have The prestige of  the army financial officers, Organization has bosses great 
encouragement in work.Social Colleagues were most responsible for the assignment , economic We are based on the 
sufficiency economy. colleagues  are  equal income. The welfare system was very satisfactory.  , cultural We followed a 
very good social culture.  The organization viewed that corruption was less common.  , legal We did not follow the lowest 
evidence.  Organization have the most obvious law., working regulations We have the highest responsibility .  
The organization has very regular care. And psychology  We have the highest level of respect for the supervisors.  
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colleagues  were most sincere The organization had the best corporate culture.The fourth study The development of the 
policy criteria is 1) the result of the consideration of debt. Sufficiency Economy Practices 2) Representing the responsible 
behavior, assisting the group with sincerity, contributing to the harmony and acceptance of the superiors. 3) Financial 
performance by auditing by Army Internal Audit Office 3 years and no corruption cases about official money 
  According to studies, it has been found that The military organization attaches importance to the command line 
and its commanding officer. Creating Good Relationships Good Information System It results in honesty in work .To use 
the policy. Develop moral development guidelines. Our lifestyle and reduce corruption in the future. Suggestion.  Should 
be a short command line. So that, Financial policy is fast and behavioral surveillance can correct the problem of fraud 
immediately. Sufficiency Economy, Indebtedness, savings , family support both monetary and non-monetary. Having a 
supervisor directly from the financial line helps to understand the subordinate's understanding and compassion. How to 
choose a new financial officer by subordinate. Financial litigation does not expire. Establishment of a fund to support the 
honorary behavior and cheating behavior of officers. The guideline for further study is the introduction of other variables. 
This is different from the results of this research to apply to other officers army. service Free shipping Delivery time and 
importance by location. It is very important in the level. Factors affecting the purchase behavior of Internet general 
customers. Promotion When considering the individual, it is found that the general public interested in advertising media, 
such as radio publications, public relations. There are interesting internet ads and promotions such as discount, giveaway, 
and bonus and so on. Promotion is very important. 
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บทคดัย่อ  
 

   การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ศึกษาพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีนายทหารฝ่ายการเงินเพ่ือ
พฒันาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการการคดัเลือกนายทหารฝ่ายการเงินท่ีส่งผลต่อความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี ใชว้ธีิการ
วิจยั แบบผสมผสาน (Mixed methodology) ด าเนินการวิจยัขั้นแรกเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) กบั นายทหารสญัญา
บตัรเหล่าการเงิน มีอ านาจเซ็นอนุมติัวงเงินมากกวา่ 50 ลา้นบาทต่อปี และอายกุารท างานในสถานท่ีท างานปัจจุบนัไม่เกิน 3 
ปี ใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive selection ) และ เทคนิคการบอกต่อ (Snowball sampling) จ านวน 
18 คน ขั้นท่ีสองสร้างแบบทดสอบพฤติกรรม กับ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทางดา้นจิตวิทยา   มีประสบการณ์การสอนวิชา
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จิตวทิยา 10 ปีข้ึนไป ใชว้ธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และ เทคนิคการบอกต่อ จ านวน 5 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
และการสนทนากลุ่ม ขั้นท่ีสามทดสอบแบบทดสอบพฤติกรรม กบั ก าลงัพลในกรมการเงินทหารบก ใชว้ธีิการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 205 คนโดยใชแ้บบสอบถาม ขั้นท่ีส่ีสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการคดัเลือกนายทหารสัญญา
บตัรใชว้ธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และ เทคนิคการบอกต่อ จ านวน 3 คน 
   ผลการศึกษาในขั้นแรกผูเ้ชียวชาญไดว้ิเคราะห์ร่วมกนัพบว่าพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติั
หน้าท่ีนายทหารฝ่ายการเงิน มี 7 ด้านดังน้ี ด้านปัจเจกบุคคล ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ ด้านวฒันธรรม ด้านกฎหมาย
กฎระเบียบขอ้บงัคบั  ดา้นการท างาน และ ดา้นจิตวิทยา ในขั้นท่ีสอง กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทางดา้นจิตวิทยาพฒันาเคร่ืองมือ
เป็นแบบทดสอบร่วมกนัโดยดา้นปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ย กาย วาจา ใจ ดา้นสังคม ประกอบดว้ย เพ่ือนร่วมงาน องคก์ร  
ดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย ก าลงัพล เพ่ือนร่วมงาน องคก์ร ดา้นวฒันธรรม ประกอบดว้ย ก าลงัพล องคก์ร ดา้นกฎหมาย
กฎระเบียบขอ้บังคบั ประกอบดว้ย ก าลงัพล องค์กร ด้านการท างาน ประกอบด้วย ก าลงัพล องค์กร และ ด้านจิตวิทยา 
ประกอบดว้ย ก าลงัพล ผูร่้วมงาน  องค์กร ขั้นท่ีสาม ดา้นพฤติกรรม พบว่าดา้นปัจเจกบุคคล ก าลงัพลแสดงออกโปร่งใส 
ชดัเจน ต่อผูบ้งัคบับญัชา, ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มากท่ีสุด ก าลงัพลพูดตรงกบัการกระท า มาก ก าลงัพลมีความรักเกียรติศกัด์ิศรี
ของทหารเหล่าการเงิน มากท่ีสุด ดา้นสังคม เพ่ือนร่วมงานมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มากท่ีสุด องคก์รมี
ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ าลงัใจท่ีดีในการท างาน มาก ดา้นเศรษฐกิจ ก าลงัพลยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มาก  ผูร่้วมงานไม่มีความ
เหล่ือมล ้าทางรายได ้ปานกลาง องคก์รมีระบบสวสัดิการเป็นท่ีพอใจ มาก ดา้นวฒันธรรม  ก าลงัพลท าตามวฒันธรรมสังคม
ท่ีดี มากองคก์ร มองวา่การทุจริตเป็นเร่ืองปกติ นอ้ย ดา้นกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบั ก าลงัพลไม่ท าตามหลกัฐานการรับ
จ่าย นอ้ยท่ีสุด องคก์รมีกฎหมายชดัเจน มากท่ีสุด ดา้นการท างาน ก าลงัพลมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีมากท่ีสุด องคก์รดูแล
เอาใจใส่สม ่าเสมอ มาก และ ดา้นจิตวทิยา ก าลงัพลมีความเกรงใจผูบ้งัคบับญัชา มากท่ีสุด ผูร่้วมงานมีความจริงใจ มากท่ีสุด 
องคก์รปลูกฝ่ังวฒันธรรมองคก์รท่ีดี มากท่ีสุด ขั้นท่ีส่ีพบวา่การพฒันาหลกัเกณฑ์เชิงนโยบาย คือ 1) ผลการพิจารณาการมี
หน้ีสิน การปฎิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 2) การแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบการช่วยเหลือหมู่คณะดว้ยความ
จริงใจก่อให้เกิดความสามคัคี และ การยอมรับของผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  3) ผลการปฏิบติังานดา้นการเงินการ
บญัชีจากการตรวจสอบโดย ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบกยอ้นหลงั 3 ปี และ ไม่มีคดีทุจริตเก่ียวกบัเงินราชการ 
   จากการศึกษาพบวา่องคก์รทหารเป็นองคก์รท่ีใหค้วามส าคญักบัสายการบงัคบับญัชา และ ตวัผูบ้งัคบับญัชาเป็น
ส าคญั ความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการควบคุม ติดตามท่ีดี ส่งผลถึงความซ่ือสัตย์
ในการท างานได ้การน าเอาหลกัเกณฑ์และกระบวนการการคดัเลือกนายทหารฝ่ายการเงิน มาใชเ้ชิงนโยบายท าให้ สร้าง
แนวทางพฒันาคุณธรรมศีลธรรม แนวทางการด าเนินชีวิตของก าลงัพล และ ลดความเสียหายเร่ืองการทุจริตในอนาคต 
ขอ้เสนอแนะ ควรมีสายการบงัคบับญัชาท่ีสั้น ช่วยส่งผลใหน้โยบายดา้นการเงินถูกตอ้ง รวดเร็ว และการสอดส่องพฤติกรรม
สามารถแกไ้ขปัญหาการทุจริตไดท้นัที การปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีหน้ีสิน มีเงินออม มีการช่วยเหลือจาก
ครอบครัวทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน การมีผูบ้ังคบับญัชาท่ีก าเนิดจากสายการเงินโดยตรงช่วยให้ทราบถึงปัญหา  
ความเขา้ใจ และความเห็นอกเห็นใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี แนวทางการคดัเลือกนายทหารการเงินรูปแบบใหม่คดัเลือก
จาก ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงบทลงโทษการรับผิดคดีทางดา้นการเงินไม่มีการหมดอายุความ จดัตั้งกองทุนสร้างเสริมความ
ซ่ือสัตยส์นับสนุนกิจกรรม รางวลั มีการประกาศถึงพฤติกรรมท่ีซ่ือสัตย ์และพฤติกรรมทุจริตของนายทหารการเงิน 
แนวทางในการศึกษาวจิยัต่อ คือ การน าตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกต่างนอกเหนือจากผลการวจิยัในคร้ังน้ีมาปรับใชก้บั
นายทหารเหล่าอ่ืน ๆ 
 
ค าส าคญั: การพฒันาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการ, นายทหารฝ่ายการเงิน, ความซ่ือสตัย ์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
  ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาของคนทั่ว
โลก ไม่เฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว หรือ ประเทศก าลัง
พฒันาประเทศใดประเทศหน่ึง การจดัอนัดบัคอร์รัปชนัเป็น
วิธีการกระตุน้ให้ผูค้นทัว่โลกหนัมาสนใจปัญหาทุจริตคอร์
รัปชันว่าเป็นปัญหาร่วมกัน  องค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency international, 2017 ) ไดจ้ดัอนัดบั
ประเทศท่ีมีคอร์รัปชนั โดยประเทศท่ีไดค้ะแนนดี มีคอร์รัป
ชนัน้อยอนัดบั 1 ถึง 10 อนัดบัท่ี 1 คือ ประเทศนิวซีแลนด์ 
โดยประเทศส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป ทวีปเอเชียมี  
1 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโ์ปร์ ส่วนประเทศไทย ไดล้ าดบั
ท่ี 96 จาก 180 ประเทศ ส่วนผลส ารวจในประเทศของส านกั
เอแบคโพล เร่ือง ทศันคติของประชาชนต่อรัฐบาลท่ีทุจริต
คอร์ปรัปชนั ในเดือนมกราคม 2554 ประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึน
ไป ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศจ านวน 3,880 คน พบว่า  
ร้อยละ 63.2 คิดวา่ทุกรัฐบาลมีการทุจริตคอร์รัปชนัดว้ยกนั
ทั้งหมด แต่ถา้ประชากรกินดีอยูดี่ก็ยอมรับได ้ส่วนร้อยละ 
36.8 ท่ีไม่ยอมรับเช่นน้ี โดยมีทัศนคติเชิงยอมรับได้ท่ี
รัฐบาลทุจริตถา้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชากรกินดีอยู่ดี 
สามารถจ าแนกเป็น ชาย ร้อยละ 64.4 ผูห้ญิง ร้อยละ 66.9 
ส่ิงท่ีน่าพิจารณา คือ กลุ่มคนท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
ร้อยละ 57.6 ยอมรับถา้รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่ขอให้
ตนเองได้ผลประโยชน์ด้วย และท่ีน่าเป็นห่วงคือ กลุ่ม
ข้าราชการ กลุ่มพนักงานเอกชน กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่ม
นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแม่บา้นเกษียณอายุ ร้อย
ละ 58.0, 65.3, 65.3, 68.8, 67.2 และ 69.2 ตามล าดับต่าง
ยอมรับได้ถ้า รัฐบาลทุจริตคอร์ รัปชัน  แต่ตนเองได้
ประโยชน์ด้วย  (Corruption Situation Index , 2013)  ดัชนี
สภานการณ์คอร์รัปชันไทย ( Thai corruption situation 
Index : CSI ) สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยในปัจจุบนัมองว่า
การทุจริตเป็นเร่ืองปกติ และ ยอมรับได ้ท าให้รัฐบาลตอ้งมี
นโยบายสร้างมาตราฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ หลกั
ธรรมาภิบาล ใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพ่ือเพ่ิม
การปฏิบัติงานท่ีโปร่งใสเป็นท่ี เ ช่ือถือไว้วางใจของ
ประชาชน สร้างการมีคุณธรรมศีลธรรมของคนไทยใน

ปัจจุบนั (สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 
ซ่ึงความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชนัจากงบประมาณ
รายจ่ายภาครัฐประเภทจดัซ้ือจดัจา้งค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงปลูกสร้างของหน่วยราชการและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 
2555 ประมาณการ 294,050 ลา้นบาท ปี 2556 ประมาณการ 
329,912 ล้านบาท การประมาณการยอดการทุจ ริตมี
แนวโน้มท่ีจะสูงข้ึนทุกปี สืบเนืองเน่ืองมาจากปัญหาการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรม ท าให้ต้องรัฐบาลมีการวางแผน
พฒันาเศรฐกิจของประเทศฉบบัท่ี 11 เน้นความส าคญัการ
ช่วยเหลือคนในประเทศด้วยการน าหลัก "ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" น าไปใช้ในทุกระดับตั้งแต่ตวับุคคล 
ชุมชน ครอบครัว สังคม ไปถึงประเทศชาติ เพื่อพฒันา
ประเทศสู่ความมีเหตุและผลอยา่งย ัง่ยืน  "สังคมอยูร่่วมกนั
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง" (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555 ) กรมการเงิน
ทหารบก ภายใตก้ระทรวงกลาโหม ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีเป็น
ความมัน่คงของชาติ พิทกัษรั์กษาไวด้ว้ยสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ภายใต้ปรัชญาการท างานท่ีว่า ความรู้
คู่ความซ่ือสัตย ์เพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติ  (ชูชาติ สุกใส
,2559) กรมการเงินมีหน้าท่ีหลกัในการคดัเลือกนายทหาร
ฝ่ายการเงินเขา้มาปฎิบติัหนา้ท่ี โดยในอดีตพบวา่ นายทหาร
การเงินมีคดีเก่ียวกบัเงิน เช่น การยกัยอกเงินราชการไปใช้
ส่วนตวั การไม่น าส่งเงินราชการตามท่ีเวลาก าหนด การไม่
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีคดีท่ี
เปิดเผยได้และไม่ได้เก่ียวกับนายทหารฝ่ายการเงินท่ีท า
ความผิดเก่ียวกบัเงินราชการความเสียหายมากกวา่ 10 ลา้น
บาท บา้งนายไดเ้ขา้เรือนจ าทหาร นายปลดจากต าแหน่ง ท า
ให้กรมการเงินทหารบกเพ่ิมมาตราการ การตรวจสอบ
ประวติันายทหารท่ีจะเขา้มาด ารงคต์  าแหน่งมากข้ึน (วีรชยั 
พลา้โน๊ต, 2559 ) ส่ิงท่ีกล่าวมาคือการขาดความซ่ือสัตยซ่ึ์ง
เป็นคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานของทหารเหล่าการเงิน ดว้ย
เหตุ น้ีผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาหลักเกณฑ์และ
กระบวนการการคดัเลือกนายทหารฝ่ายการเงินท่ีส่งผลต่อ
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ความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือไม่เห็นเกิดความ
เสียหายกับกองทัพบก และประเทศชาติ เป็นการสร้าง
แนวทางพฒันาคุณธรรมศีลธรรม พร้อมกบัเป็นแนวทางท่ีดี
ในการด าเนินชีวิตของก าลงัพลท่ีก าลงัจะกา้วหนา้ในอาชีพ
รับราชการทหารต่อไป  
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความซ่ือสัตย์
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีนายทหารฝ่ายการเงิน 
  2.  เพื่อพฒันาหลักเกณฑ์และกระบวนการการ
คดัเลือกนายทหารฝ่ายการเงินท่ีส่งผลต่อความซ่ือสัตยใ์น
การปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

การศึกษาเอกสารและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านปัจเจกบุคคล การแสดงผลทัว่โลกในระดับ

บุคคลและกลุ่ม สามารถให้ค  าท านายขอ้มูลของคนเก่ียวกบั 
ความซ่ือสัตย์สุจริต และความน่าเช่ือถือกว่าขอ้มูล (เช่น 
ความฉลาด ,ความเป็นมิตร) สามารถน ามาตดัสินถึงบทบาท
ท่ีดี สร้างความภาคภูมิใจ และ เป็นคุณลกัษณะของตวัตน
ความซ่ือสัตย์สุจ ริต  เ ป็นกุญแจส าคัญ ในการสร้าง 
พฤติกรรมและการรับรู้ ท่ีดีระหว่าง ตวัเอง และคนอ่ืน ๆ  
(Leach et al., 2007; Brambilla et al., 2013 ; Brambilla & 
Leach, 2014; Goodwin et al., 2014 ;  Goodwin, 2015)  

ด้านสังคม การสร้างกิจกรรมหลากหลาย เพ่ิม
หลกัสูตรคุณธรรมจริยธรรมหาวิธีการใหม่และน่าสนใจใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  น าเคร่ืองมือส่ือเทคโนโลยี
เพ่ิมทักษะคุณธรรมจริยธรรมสร้างเครือข่ายสนับสนุน
คุณธรรมจริยธรรมทั้งภาครัฐ เอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ ให้
รางวลั ส่งเสริม คนดีมีคุณธรรม มีกฎหมายเพ่ือป้องกนัและ
ปรามพฤติกรรมท่ีผิดคุณธรรมศีลธรรม (สุทธิวรรณ ตนัติ
รจนาวงศแ์ละคณะ, 2552; Brambilla et al., 2013; Brambilla 
& Leach ,2014; Goodwin et al.,2014; Goodwin, 2015) 

(Input: ส่วนน าเข้า ) Primary data: การสมัภาษณ์
นายทหารสญัญาบตัรท่ีเกษียณอายรุาชการ 
ด้านปัจเจกบุคคล ความรู้ สติปัญญา-การเล้ียงดู สภาพ
ครอบครัว-ประสบการณ์-ความมีระเบียบวนิยั ขยนั 
อดทน รับผิดชอบในตวั-ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ 
การอุทิศตน 
ด้านสังคม พฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน
และ ผูใ้ตบ้งัคบับญัช สภาพปัจจุบนั เช่น ความฟุ้งเฟ้อ 
ความกดดนั การชกัจูง- การปกครองกลุ่ม เช่น ความ
ยติุธรรม-บทบาท หนา้ท่ี ต าแหน่ง-บรรยากาศการ
ท างาน  
ด้านจติวทิยา แรงจูงใจภายในตวัเอง ความไวว้างใจ 
การยอมรับ ความภาคภูมิใจ-ความสมัพนัธ์ท่ีดี ความ
เป็นมิตร เป็นพี่เป็นนอ้ง-ความร่วมมือ และส่งเสริม
การท างานร่วมกนัความรักความสามคัคีเห็นอกเห็น
ใจ-การยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีการมีจิตใต้
ส านึกท่ีดี-การวา่กล่าวตกัเตือนได ้
 

 

(Input: ส่วนน าเข้า )  Secondary data:การทบทวนวรรณกรรม 
ด้านปัจเจกบุคคล (Leach et al., 2007; Brambilla et al., 2013; 
Brambilla & Leach, 2014; Goodwin et al., 2014 ;  Goodwin, 
2015)  
ด้านสังคม (สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศแ์ละคณะ, 2552 
; Brambilla et al., 2013 ; Brambilla & Leach ,2014 ; Goodwin 
et al.,2014 ; Goodwin,2015)  
ด้านเศรษฐกจิ(Nwabuzor ,2005; O’connor & Fischer , 2012) 
ด้านวฒันธรรม (Smith et al., 2007; Vauclair et al., 2014 ; 
Henrich, 2015)   
ด้านกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบงัคบั (สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์
และคณะ, 2552  ; Oishi, 2010) 
ด้านการท างาน (Hove & Risen, 2009 ; Macrae et al., 2008 ; 
สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศแ์ละคณะ, 2552 ) 
ด้านจติวทิยา  (Hove & Risen, 2009 ; Macrae et al., 2008 ;  

Rule et al., 2012 ; สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศแ์ละคณะ, 2552) 
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ด้านเศรษฐกจิ การมีรายไดท่ี้มีการเหล่ียมล ้าสูงท า
ให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคม และ ผิดจรรยาบรรณท่ี
สูงข้ึนปัจจยัทางเศรษฐกิจ  ท่ีไดรั้บการยืนยนัจากการศึกษา
มากท่ีสุด คือ การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดทุน ตลาด
บริการ เคร่ืองมือน้ีคือ ภาระภาษีและกฎระเบียบท่ีสูง เป็น
ตวัก าหนดถึงการตดัสินใจและแรงจูงใจในการติดสินบน 
(Nwabuzor ,2005; O’connor & Fischer, 2012) 

ด้ านวัฒนธรรม  ศีลธรรมท่ี ส่งผ่ าน  ร่วมถึง
พฤติกรรมท่ีพ่ึงประสงค ์ศาสนาสามารถส่งผ่านการบรรทดั
ฐานทางวฒันธรรม ความเช่ือ และการปฏิบัติได้ ในการ
ท างานบนความแตกต่างทางวฒันธรรมเห็นว่า พฤติกรรม
จริยธรรมส าคญักว่าค าตดัสินทางศีลธรรม บางพฤติกรรม
จริยธรรมพบว่าการวิจัยศีลธรรมข้ามวฒันธรรมเปิดเผย
ความแตกต่าง ทั้ งรูปแบบการช่วยเหลือ การบริจาค , 
อาสาสมคัร, ความเอ้ืออาทร และ การโกง (เช่น การช่วยกนั
คนแปลกหนา้ นอ้ยกวา่ในวฒันธรรมกลุ่มภายในเดียวกนั ) 
(Smith et al., 2007; Vauclair et al., 2014; Henrich, 2015)   

ด้านกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคบั ความแตกต่าง
กฎหมายแต่ละประเทศ เช่น การวิง่เตน้ต าแหน่งภาครัฐ และ 
การใช้จ่ายภาคเอกชน โดยตามกฎหมายและถูกตอ้งตาม
ธรรมเนียมประเพณีในบางประเทศ (เช่นสหรัฐอเมริกา)  
แต่กิจกรรมบางอย่างถือไดว้่าเป็นการทุจริตในอีกประเทศ
หน่ึง ทฤษฎีอรรถประโยชน์ เ ชิงระเบียบเน้นการ ใช้
กฎระเบียบทางสังคม มีการจัดระเบียบสังคม กฎหมาย
บ้านเมืองเป็นส่ิงท่ีส าคญัรูปแบบการกระท าตอ้งเป็นตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม โดยกฎหมายเป็นไปตามหลัก
ตรรกวทิยา ดงันั้นนกับริหารอรรถประโยชน์ มุ่งเนน้ถึงการ
น าหลกัการท่ีมาใชเ้พ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการท างาน
มากสุด แต่ นกัจริยศาสตร์ มองเห็นวา่ กฎระเบียบขอ้บงัคบั
ต่ า งๆ  จะ ส่ งผล ดี ให้คนในสั งคมต้อ ง เ กิดจ ากการ
ประนีประนอม ออมชอมกันด้วย (สุทธิวรรณ ตนัติรจนา
วงศแ์ละคณะ, 2552; Oishi, 2010) 
 ด้านการท างาน พฤติกรรมปกติ คือ พฤติกรรม 
พ้ืนฐานของการ ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยเ์ป็นหนา้ท่ีส าหรับ
หน้าท่ีทุกคน เน้นการจัดการท่ีดีของการท างานแสดงให้
เห็น ปกติเป็นความรู้สึกท่ีการเช่ือมโยง และ การท างาน

ร่วมกนัทางสังคม เพ่ิมความร่วมมือและส่งเสริมการท างาน
ร่วมกนั ในท านองเดียวกนั พฤติกรรมท่ีปกติส่งเสริมความ
เมตตาและความละอาย (Hove & Risen, 2009; Macrae et 
al., 2008; สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศแ์ละคณะ, 2552 ) 
 ด้านจิตวิทยา ทัศนคติความซ่ือสัตยสุ์จริตใน
การประสานงานของพฤติกรรมท่ีสามารถตรวจพบได ้ทั้ง
เชิงคุณภาพ และตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ การ ศึกษาแสดงให้
เห็นว่าความซ่ือสัตยสุ์จริตส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล กบัพฤติกรรมปกติ ยงัพบวา่ความประทบัใจ
ของ บุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นตวัขบัท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบน้ี ดงันั้น
ความซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นกญุแจส าคญัในการสร้างพฤติกรรม
และการรับรู้ท่ีดีระหวา่ง ตวัเองและคนอ่ืน ๆ ความซ่ือสัตย์
สุจริต พฤติกรรมปกติระหวา่งบุคคล คน้พบถึงการเช่ือมโยง
การท างานของผูร่้วมงาน  มีการวิจัยท่ีต่อเน่ืองเปิดเผยว่า
พฤติกรรมปกติ ท่ี เ พ่ิมความสามัค คีและความ รู้ สึก
ความสัมพนัธ์ท่ีดี เพ่ิมการติดส่ือสารท่ีดีระหวา่งคนท างาน
ได ้(Hove & Risen, 2009 ; Macrae et al., 2008;  Rule et al., 
2012 ; สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศแ์ละคณะ, 2552) 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 4 กลุ่ม  คือ กลุ่มท่ี 1 นายทหารสญัญา
บัตรเหล่าการเงินทั่วประเทศจ านวน 106 คน(วีรชัย พลา้
โน๊ต, 2559 ) กลุ่มท่ี 2 ผู ้ให้ข้อมูลหลักทางด้านจิตวิทยา 
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มท่ี 3 
นายทหารสัญญาบตัร และ นายทหารประทวน ในกรมการ
เงินทหารบกจ านวน 249 คน (วีรชยั พลา้โน๊ต, 2559 ) กลุ่ม
ท่ี 4 ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการคดัเลือกนายทหารฝ่ายการเงินใน
กรมการเงินทหารบก , ส านกังานตรวจสอบภายในทหารบก 
และ ส านกังานปลดับญัชีกองทพับก 
 กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1ใช้วิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive selection ) 
และ เทคนิคการบอกต่อ (Snowball sampling) เกณฑ์ปกติ
ของเทคนิคเดลฟายใชจ้ านวนผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 13-17 คน 
ค่ าความคลาด เค ล่ือน เ ท่ ากับ  0.54-0.50 แต่ผู ้วิ จัย ใช้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 18 คน โดยมีอ านาจเซ็นอนุมติัวงเงิน
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มากกวา่ 50 ลา้นบาทต่อปี และมีประสบการณ์ในท่ีท างาน
ปัจจุบนัไม่เกิน 3 ปี กลุ่มท่ี 2 ใชว้ธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive selection ) และ เทคนิคการบอกต่อ 
(Snowball sampling) เ ป็นอาจารย์ท่ีสอนวิชา จิตวิทยา
จ านวน 5 คน ในวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตย ์มีประสบการณ์การสอน 10 ปีข้ึนไป กลุ่มท่ี 3 ใช้
วิธีคิดค านวณกลุ่มตวัอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่น 97% ค่า
ความคลาดเคล่ือน ± 3% ตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน 
(Yamane , 1973)  
                 n  =        N 

             1+N(e)2 

n  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N  คือ จ านวนประชากร 
e คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้

แทนค่าในสูตร  

n =  N/ 1+ N (e)2 

n =  249/ (1+ (249)0.0009) 

n =  249/ (1+0.2241) 

n =  249 / 1.2241 

n =  203.4147 

n =  205 คน 
  ผู ้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 205 คน กลุ่มท่ี  4 ใช้
วิ ธีการคัด เ ลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
selection ) และ เทคนิคการบอกต่อ (Snowball sampling) 
เป็น หัวหน้ากองก าลงัพล กรมการเงินทหารบก , หัวหน้า
กองก าลังพลส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก และ 
หัวหน้ากองก าลังพลส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 
จ านวน 3 คน  
 2.  ขั้นตอนการวิจัยและการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้
ในการวจิยั 
 1.  ศึกษาต ารา บทความ ทฤษฎี งานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องเร่ืองความซ่ือสัตย์ทั้ งในประเทศ ต่างประเทศ 
แนวคิดทฤษฎีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ความหมาย
ของคุณธรรมจริยธรรม ความหมายของค าว่าซ่ือสัตย์ 
แหล่งก าเนิดคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
คุณธรรมจริยธรรม ศาสนา และการด ารงชีวิต ปัจจัยการ

ทุจริตและการติดสินบน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
นายทหารฝ่ายการเงิน  ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมว่าดว้ย
การเงิน พ.ศ. 2554 
 2.  สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับนายทหาร
สัญญาบัตรเกษียณอายุราชการท่ีท างานด้านการเงินเร่ือง
ความซ่ือสัตย ์จ านวน 5 คน เก่ียวกบั ความหมายของความ
ซ่ือสัตยด์า้นการเงิน ประเภทของความซ่ือสัตยด์า้นการเงิน 
พฤติกรรมท่ีดีหรือปัจจยัท่ีมีผลท าให้เกิดความซ่ือสัตยจ์น
เกษียณอายุราชการ พฤติกรรมท่ีไม่ดีหรือปัจจยัเส่ียงท าให้
เกิดความไม่ซ่ือสัตยจ์นเกษียณอายุราชการ ขอ้เสนอแนะ
อ่ืนๆ ท่ีมีผลท าให้เกิดความความซ่ือสัตยใ์นการท างานดา้น
การเงิน เช่น บรรยากาศการท างานลกัษณะใดท าให้ท่าน
ท างานเกิดความซ่ือสัตย์จนเกษียณอายุราชการ ด้าน
ความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในตัวเอง ความ
ภาคภูมิใจหรือแรงปรารถนาอะไรท าให้เกิดความซ่ือสัตย์
จนเกษียณอายรุาชการ  
 3.น าการศึกษาต ารา บทความ ทฤษฎี งานวจิยัท่ี
เ ก่ียวข้อง  และ  การสัมภาษณ์นายทหารสัญญาบัตร
เกษียณอายรุาชการท่ีท างานดา้นการเงินเร่ืองความซ่ือสัตย ์
มาสร้างแบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบขอ้ความ และ น าแบบ
สัมภาษณ์ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาจุดประสงค์
ครอบคลุมเน้ือหาท่ีก าหนดไว ้ใชว้ิธีดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างเน้ือหากบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC : Index 
of item objective congruence ) โดยก าหนดขอ้ค าถามท่ีมีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 (บุญชน ศรีสะอาด, 2545) ขอ้สมัภาษณ์  
7 ขอ้ 7 ดา้น แต่ละดา้นไดค้่า IOC ระหวา่ง .80-1.00 1) ดา้น
ปัจเจกบุคคล 2) ด้านสังคม  3) ด้านเศรษฐกิจ  4) ด้าน
วฒันธรรม 5) ดา้นกฎหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบั 6) ดา้น
การท างาน 7) ดา้นจิตวทิยา  
 4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขั้นท่ี 1 สัมภาษณ์นายทหารสัญญาบัตรเหล่า

การเงินรอบท่ี 1 รวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 

พร้อมกบัขอ้ความตอบกลบัความคิดเห็นท่ีมีการแกไ้ข อยา่ง

มีอิสระ  น าการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) วเิคราะห์

ความหมายทางภาษา (Manifest ) วิเคราะห์ความหมายทาง

ความรู้สึกร่วมถึงนัยท่ีแอบแฝงอยู่ (Latent) ทางบริบท  
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( Context ) (นิศา ชูโต, 2551 ) รวบรวมความคิดเห็น และ 

วิเคราะห์ค าตอบท่ีไดโ้ดยละเอียด รอบท่ี 2 วิเคระห์ค าตอบ

จากแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน (Rating scale) ตั้งแต่ 1-5 

แบบมาตราวดัลิเคิร์ต (Liker scale) เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญให้

น ้ าหนักความส าคญัแต่ละขอ้ โดยใช้เกณฑ์ค าตอบท่ีเห็น

ดว้ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 และเพ่ิมค าถามตามขอ้เสนอแนะ

เพ่ิมเติมต่างๆท่ีผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละท่านระบุมาในแต่ละ

ประเด็นท่ีมีความสัมพันธ์กันระดับ 80 ข้ึนไป ผู ้วิจัยท า

ข้อสรุป ท่ี เ ป็นฉันทามติของกลุ่มในระดับ ท่ี มีความ

สอดคล้องกัน คือ มีค่าเฉล่ียตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 1.5 ลงไป มีค่ามธัยฐาน ฐานนิยม 

ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับฐานนิยม รอบท่ี 3 ท าการ

สรุปผลในแบบสอบถามชุดท่ีสอง ใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรอบ

ท่ีสอง เพื่อการยนืยนัค าตอบ และสรุปเป็นขอ้สรุปฉนัทามติ 

 ขั้นท่ี 2 สนทนากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทางด้าน

จิตวทิยา เพ่ือพฒันาเป็นแบบสอบถามวดัพฤติกรรมเก่ียวกบั

ความซ่ือสตัยส์ าหรับนายทหารฝ่ายการเงิน 

 ขั้นท่ี 3 เก็บขอ้มูลแบบสอบถามวดัพฤติกรรม
เก่ียวกับความซ่ือสัตย์ส าหรับนายทหารฝ่ายการเงิน กับ 
ก าลงัพลในกรมการเงินทหารบก หาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เพ่ือทราบถึง สภาพพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความ
ซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีนายทหารฝ่ายการเงิน   
 ขั้นท่ี 4 สมัภาษณ์หวัหนา้กองก าลงัพล กรมการ
เงินทหารบก , หัวหน้ากองก าลงัพล ส านักงานตรวจสอบ
ภายในทหารบก และ หัวหนา้กองก าลงัพล ส านกังานปลดั
บญัชีกองทพับก เป็นผูใ้หข้อ้มูลเชิงลึก  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  ขั้นตอนการการพฒันาหลกัเกณฑ์และกระบวนการการคดัเลือกนายทหารฝ่ายการเงินท่ีส่งผลต่อความซ่ือสัตย ์
               ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ขั้นที่ 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้สรุปฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ามีค่าค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ฐานนิยม ผลต่าง
ระหวา่งมธัยฐานกบัฐานนิยม และ พิสยัระหวา่งควอไทล ์ต่อดา้นดงัน้ี 
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ตารางท่ี  1 

 
 

ผลการวิจัย ข้อมูลพ้ืนฐานกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพศ

ชายร้อยละ 89 เพศหญิงร้อยละ 11 อายุเฉล่ียคือ 37.65 ปี 

ระยะเวลาในการท างาน ณ สถานท่ีท างานปัจจุบนัเฉล่ียคือ 

2.28 ปี จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายต่อปีเฉล่ียคือ 833.89 ลา้นบาท 

ผูว้ิจัยได้ให้ความส าคัญกับการจัดล าดับ ค่าน ้ าหนักของ

ค่าเฉล่ียในการสร้างขอ้ค าถาม รวมทั้งความสอดคลอ้งใน

แบบสอบถาม และสัมพันธ์การทบทวนวรรณกรรม

ต่างประเทศ กบั การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 18 คน ได้

ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบั บริบท สภาวะการณ์ของทหาร

เห ล่ าการ เ งินมาก ท่ี สุด  ด้ าน ปั จ เ จก บุคคล  ความ รู้

ความสามารถ ปรับเปล่ียนเป็น ความรู้ความเขา้ใจ เป็นการ

เขา้ใจถึงผลลพัธ์ของการมีความซ่ือสัตย ์ตระหนักถึงว่าถา้

ท าทุจริตจะไม่ประสบผลส าเร็จในชีวิตรับราชการ  และ 

เพ่ิมเติม การอบรมสั่งสอน การท่ีนายทหารจะมีความ

ซ่ือสตัยใ์นการท างาน เร่ิมตน้การท างานท่ีดี การมีตน้แบบท่ี

ดีในการประพฤติปฎิบัติตนเป็น ส่ิง ท่ีผู ้เ ช่ี ยวชาญให้

ความส าคญั  
ดา้นสังคม สภาพสังคมปัจจุบนั ความยติุธรรมใน

การปกครองของกลุ่ม บทบาท หน้าท่ี ต าแหน่งท่ีได้รับ 
พฤติกรรมผูร่้วมงาน บรรยากาศการท างาน  

ดา้นเศรษฐกิจ อตัราภาษี ปรับเปล่ียนเป็น สภาพ

คล่องในการใช้จ่ายของตนเอง การใช้จ่ายท่ีไม่เกินตัว 

เหมาะสมกับเงินเดือน เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน

ตนเอง การกูห้น้ียมืสินจากแหล่งอ่ืน รวมถึงมีการช่วยเหลือ

เจือจุนจากครอบครัวของนายทหารการเงิน ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ

มองว่าสามารถท่ีจะท าให้เกิดการปฎิบัติงานท่ีดี มีความ

ซ่ือสตัยใ์นสายงานการเงินได ้ 

ด้านวฒันธรรม ทัศนคติมุมองการเปล่ียนแปลง

ภาครัฐ ปรับเปล่ียนเป็น การปลูกฝ่ังวฒันธรรมองค์กรท่ีดี 

ผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญักบั การตรงต่อเวลา และการท า

ตามวฒันธรรมสังคมท่ีดี  มากกว่า ทัศนคติมุมมองการ

เปล่ียนแปลงภาครัฐ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงพรรคการเมือง 

 

 

 

ด้าน 

การแปลผล 

ค่าเฉลีย่ มธัย

ฐาน 

ฐานนิยม ผลต่าง

ระหว่าง 

มธัยฐานกบั

ฐานนิยม 

พสัิย

ระหว่าง 

ควอไทล์ 

ระดบัความ

คดิเห็น 

ความ

สอดคล้อง 

ดา้นปัจเจกบุคคล 4.73 5.00 5.00 0 0-1 มาก-มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

ดา้นสงัคม 4.72 5.00 5.00 0 0-1 มาก-มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

ดา้นเศรษฐกิจ 4.70 5.00 5.00 0 0-1 มาก-มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

ดา้นวฒันธรรม 4.83 5.00 5.00 0 0-1 มาก-มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

ดา้นกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

4.89 5.00 5.00 0 0-1 มาก-มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

ดา้นการท างาน 4.84 5.00 5.00 0 0-1 มาก-มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

ดา้นจิตวทิยา 4.81 5.00 5.00 0 0-1 มาก-มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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เปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารงานภาครัฐบาลบ่อย  

ซ่ึงการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศให้ความส าคญัมาก

ในการเกิดการทุจริต 

 ดา้นกฎหมาย การปฎิบติัในระบบประชาธิปไตย 

การปฎิบติัในระบบการเมือง ปรับเปล่ียนเป็นดา้นกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอ้บังคบั  ผูเ้ช่ียวชาญ มองเห็นว่า ค  าสั่งการ

เก่ียวกบัการเงินของส่วนราชการ การบนัทึกรายการบญัชี

ให้ถูกตอ้งตรงกบัหลกัฐานและประเภทเงิน การรับผิดชอบ

กรณีก่อหน้ีผูกพนั หรือกระท าการใด ๆ เม่ือปฎิบติังานผิด

ต่อหน้าท่ี การรับจ่ายเงินถูกตอ้งตามหลกัฐานการรับจ่าย 

และลงลายมือช่ือก ากบั การออกค าสั่งการเก่ียวกบัการเงิน

ของส่วนราชการ เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ มีกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบัแนวทางการปฏิบติั

อยา่งชดัเจน ของนายทหารการเงิน  มีกฎหมายกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบั ลงโทษท่ีรุนแรง ของนายทหารการเงิน เป็นส่วน

ส าคญัท่ีมาจาก ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมว่าดว้ยการเงิน 

พ.ศ.2554 เป็นส่ิงส าคัญมากกว่า การปฎิบัติในระบบ

ประชาธิปไตย การปฎิบัติในระบบการเมือง ซ่ึงมาการ

ทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศพบว่า  เ ป็นระบอบ

ประชาธิปไตยแบบเต็มใบ เป็นเสียงขา้งมากท่ีมีคุณภาพ 

มองถึงประโยชน์ของคนในประเทศชาติเป็นหลกั และให้

ความส าคญักบัเสียงส่วนนอ้ย ซ่ึงในประเทศไทยอาจจะเป็น

เสียงท่ีมากจากกลุ่มพวกเดียวกนั  

ด้านการท างาน ระบบการปกครอง ระบบ

การเ มืองภายในประเทศ ความสัมพันธ์ภาครัฐและ

ภาคเอกชน ปรับเปล่ียนเป็น การควบคุมภายใน สภาพการ

ท างานภายในองค์กร ผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญักับ การ

อุทิศตนต่อหน้าท่ี  มีการเสียสละเวลานอกราชการมา

ปฎิบัติงานเม่ือท างานไม่เสร็จเรียบร้อย  การท่ีนายทหาร

การเงินได้รับเกียรติจากผู ้บังคับบัญชาให้ท างานพิเศษ

นอกเหนือจากงานปกติ รวมถึงการเอาเวลางานในหนา้ท่ีไป

ใชป้ระโยชน์ส่วนตวั และมีการควบคุมภายในท่ีดี เป็นส่ิงท่ี

ท าใหเ้กิดพฤติกรรมซ่ือสตัยใ์นการปฎิบติัหนา้ท่ีได ้ 

ด้านจิตวิทยา การลงโทษ ความรักความสามคัคี 

ความไวว้างใจความเป็นมิตร  การวา่กล่าวตกัเตือนได ้การ

ยดึคุณธรรมจริยธรรม  

ขั้นที่  2 ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก

ทางดา้นจิตวิทยาทุกท่าน เป็นการสนทนากลุ่มเพ่ือพฒันา

เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมเก่ียวกับความซ่ือสัตย์

ส าหรับนายทหารฝ่ายการเงิน รายละเอียดไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 2  สรุปเน้ือหาค าถามดา้นต่าง ๆ ของนายทหารฝ่ายการเงินท่ีส่งผลต่อความซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

ด้าน แบ่งเป็น เน้ือหา 

ปัจเจกบุคคล ดา้นกาย, ดา้น

วาจา ,ดา้นใจ 

ก าลงัพลกระท าเสมอตน้เสมอปลาย ,ตรงกบัค าพดู ,วางตวัท่ีเหมาะสมน่าเช่ือถือ ,พดู

เร่ืองจริงตรงไปตรงมา,ตรงกบัการกระท า,รักเกียรติศกัด์ิศรีของทหารเหล่าการเงิน,

ยดึถือหลกัศาสนา,ไม่อยากไดข้องผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

สงัคม เพ่ือนร่วมงาน, 

องคก์ร 

เพ่ือนร่วมงานรู้จกับทบาทหน้าท่ียึดจรรยาบรรณของทหารเหล่าการเงินเป็นหลกั, 

รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี,องค์กรมีความยุติธรรมในการ

ปกครองของกลุ่ม ผู ้บังคับบัญชาพิจารณาความดีความชอบอย่างเหมาะสม ,

เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการท างาน 

เศรษฐกิจ ก าลงัพล, เพื่อน

ร่วมงาน, 

องคก์ร 

ก าลงัพลมีการกูห้น้ียืมสินจากแหล่งอ่ืน ,ยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ,ผูร่้วมงานไม่มี

ความเหล่ือมล ้าทางรายได ้มีความเท่าเทียมกนัของรายได ้ ,องคก์รมีระบบสวสัดิการ 

มีความพึงพอใจในระบบสวสัดิการท่ีภาครัฐจดัใหค้่าเล่าเรียนบุตร,ค่ารักษาพยาบาล 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ด้าน แบ่งเป็น เน้ือหา 

ปัจเจกบุคคล ดา้นกาย, ดา้น

วาจา ,ดา้นใจ 

ก าลงัพลกระท าเสมอตน้เสมอปลาย ,ตรงกับค าพูด ,วางตวัท่ีเหมาะสมน่าเช่ือถือ  

,พูดเร่ืองจริงตรงไปตรงมา,ตรงกับการกระท า,รักเกียรติศักด์ิศรีของทหารเหล่า

การเงิน,ยดึถือหลกัศาสนา,ไม่อยากไดข้องผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

สงัคม เพ่ือนร่วมงาน, 

องคก์ร 

เพ่ือนร่วมงานรู้จกับทบาทหน้าท่ียึดจรรยาบรรณของทหารเหล่าการเงินเป็นหลกั, 

รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี,องค์กรมีความยุติธรรมในการ

ปกครองของกลุ่ม ผู ้บังคับบัญชาพิจารณาความดีความชอบอย่างเหมาะสม ,

เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการท างาน 

เศรษฐกิจ ก าลงัพล, เพื่อน

ร่วมงาน, 

องคก์ร 

ก าลงัพลมีการกูห้น้ียืมสินจากแหล่งอ่ืน ,ยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ,ผูร่้วมงานไม่มี

ความเหล่ือมล ้าทางรายได ้มีความเท่าเทียมกนัของรายได ้ ,องคก์รมีระบบสวสัดิการ 

มีความพึงพอใจในระบบสวสัดิการท่ีภาครัฐจดัใหค้่าเล่าเรียนบุตร,ค่ารักษาพยาบาล 

วฒันธรรม ก าลงัพล  

องคก์ร 

ก าลงัพลตรงต่อเวลา,ท าตามวฒันธรรมสังคมท่ีดี,องคก์รมีกระแสสังคมถือว่าการ

ทุจริตเป็นเร่ืองปกติ ,แข่งขนัความมัง่คัง่ทางวตัถุ , ไม่มีการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคใน

องคก์ร 

กฎหมาย 

กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั 

ก าลงัพล , 

องคก์ร 

ก าลังพลไม่ปฏิบัติตามค าสั่งการเก่ียวกับการเงินของส่วนราชการ ,ไม่มีการ

รับผิดชอบกรณีก่อหน้ีผูกพนั , องคก์รมีการออกค าสั่งการเก่ียวกบัการเงินของส่วน

ราชการ เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ,มีกฎหมายกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัแนวทางการปฏิบติัอยา่งชดัเจน ,มีลงโทษท่ีรุนแรง 

การท างาน ก าลงัพล , 

องคก์ร 

ก าลงัพลมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  ,ต่อเร่ืองเงิน,อุทิศตนต่อหนา้ท่ีเสียสละเวลา

นอกราชการ องค์กรมีการควบคุมภายในท่ีดี  ,ดูแลเอาใจใส่สม ่ าเสมอจาก

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี 

จิตวทิยา ก าลงัพล, 

ผูร่้วมงาน , 

องคก์ร 

ก าลงัพลยึดคุณธรรมจริยธรรม ความละอายเกรงกลวัต่อบาป,ยึดความซ่ือสัตยเ์ป็น

ท่ีตั้ง,มีความเกรงใจผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงานมีการกระท าท่ีแสดงออกมาอยา่งจริงใจ

,มีการพูดคุยด้วยความจริงใจ ,การกล่าววาจาท่ีเป็นมิตร องค์กรมีความรักความ

สามคัคี ,มีการท างานเป็นทีม,มีแบบอยา่งท่ีดี,มีการปลูกฝ่ังวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 
 

ผลการวิจัย ข้อมูลพ้ืนฐานกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพศหญิงร้อยละ 80 เพศชายร้อยละ 20 ประสบการณ์การสอนวิชา

จิตวิทยาเฉล่ีย 16 ปี คุณวุฒิจบปริญญาเอกดา้นการศึกษาร้อยละ 100 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญักบัขอ้ค าถามไดป้รับ 

เพ่ิมเติมขอ้ค าถามเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 3 โดยมีความสมัพนัธ์กบัการทบทวนวรรณกรรม และ การสมัภาษณ์เดลฟายกบั

ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ขั้นที่ 3 เก็บขอ้มูลแบบสอบถามวดัพฤติกรรมเก่ียวกบัความซ่ือสัตยส์ าหรับนายทหารฝ่ายการเงินกบัก าลงัพลใน

กรมการเงินทหารบก ในการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือทราบถึง สภาพพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความซ่ือสตัยใ์นการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีนายทหารฝ่ายการเงิน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  สรุปดา้นต่าง ๆ ของนายทหารฝ่ายการเงินท่ีส่งผลต่อความซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี (n=205) 

 
ผลการวิจัย ปัจเจกบุคคล ด้านกาย ก าลังพล

แ ส ด ง อ อ ก โป ร่ ง ใ ส  ชั ด เ จ น ต่ อ ผู ้บั ง คับ บัญ ช า  , 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ ผูป้ฏิบติังานระดบัเดียวกนัมากท่ีสุด 
และก าลงัพลเป็นบุคคลท่ีติดการพนันน้อยท่ีสุด ดา้นวาจา
ก าลงัพลพูดตรงกบัการกระท า มากท่ีสุด และ ก าลงัพลพูด
ให้เกิดความขดัแยง้น้อย ดา้นใจก าลงัพลมีความรักเกียรติ
ศกัด์ิศรีของทหารเหล่าการเงินมากท่ีสุด และ ก าลงัพลไม่มี
ความเข้าใจระเบียบแบบแผนปฏิบัติท่ีดีของทหารเหล่า
การเ งินน้อยท่ีสุด พฤติกรรมเหล่าน้ีท าให้สร้างความ
น่าเช่ือถือและความซ่ือสตัยใ์หก้บัตวัก าลงัพลเป็นอยา่งมาก 

 ดา้นสงัคม เพ่ือนร่วมงานปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี
เต็มความสามารถ รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็น
อยา่งดีมากท่ีสุด และ เพ่ือนร่วมงานมีความอยากไดข้องคน
อ่ืนน้อยท่ีสุด ด้านองค์กรมีผูบ้ังคบับญัชาเสริมสร้างขวญั
และก าลงัใจท่ีดีในการท างานมาก และองคก์รมีการแข่งขนั
กนัเร่ืองวตัถุนอ้ย  บรรยากาศท่ีกล่าวมาส่งเสริมพฤติกรรม
ความซ่ือสตัยใ์นองคก์รทหารไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดา้นเศรษฐกิจ ก าลงัพลยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
มาก  และก าลังพลมีการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตใช้เงินฟุ่ มเฟือยน้อย ผู ้ร่วมงานพบว่าความ
เหล่ือมล ้ าทางรายได้ มีความเท่าเทียมกันของรายได้ปาน
กลาง องค์กรระบบสวสัดิการมีความพึงพอใจในระบบ
สวสัดิการท่ีภาครัจดัใหค้่าเล่าเรียนบุตรมาก รูปแบบน้ีท าให้
ลดพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการทุจริตใน
องคก์รได ้

ดา้นวฒันธรรม ก าลงัพลท าตามวฒันธรรมสังคม
ท่ีดีมาก องคก์รมีกระแสสงัคมถือวา่การทุจริตเป็นเร่ืองปกติ
น้อย มุมมองดังกล่าวส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีความ
ซ่ือสตัยข์องทหารเหล่าการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ก าลงัพลไม่มี
การรับจ่ายเงินถูกต้องตามหลักฐานการรับจ่าย และลง
ลายมือช่ือก ากับน้อยท่ีสุด องค์กรมีกฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนของนายทหาร
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การเงินมากท่ีสุด กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีก าลงัพล
ท าตามส่งเสริมความซ่ือสตัยใ์นการปฎิบติัหนา้ท่ี 

ด้านการท างาน  ก าลงัพลมีความรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ี มากท่ีสุด และ ก าลงัพลเอาอ านาจหนา้ท่ีไปใชใ้นทาง
ท่ีไม่ เหมาะสมน้อยท่ี สุด องค์กรมีการดูแลเอาใจใส่
สม ่าเสมอจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีดีมาก บรรยากาศการท างาน
เหล่าน้ีช่วยส่งเสริมพฤติกรรมความซ่ือสตัยใ์หก้บัองคก์ร 

 ด้ า น จิ ต วิ ท ย า  ก า ลั ง พ ล มี ค ว า ม เ ก ร ง ใ จ
ผู ้บังคับบัญชามากท่ีสุด ผู ้ร่วมงานมีการกระท าท่ีแสดง

ออกมาอย่างจริงใจ มากท่ีสุด และผูร่้วมงานไม่มีการเตือน
เม่ือก าลงัพลส่อแววและพฤติกรรมในการสุ่มเส่ียงเช่นการ
ใชจ่้ายเกินตวันอ้ย องคก์รมีการปลูกฝ่ังวฒันธรรมองคก์รท่ี
ดีมากท่ีสุด และ องคก์รเป็นองคก์รท่ีจอ้งจบัผิดนอ้ย เป็นตวั
ช่วยเพ่ิมเติมท่ีใหเ้กิดการทุจริตในองคก์รนอ้ยลง 

ขั้นท่ี 4 สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้เสียในการคดัเลือก

นายทหารสญัญาบตัรเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (key informant) 

 

ตารางท่ี 3  หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการการคดัเลือกนายทหารฝ่ายการเงินผูมี้ส่วนไดเ้สียในการคดัเลือกนายทหาร 

    สญัญาบตัร 

ด้าน หลกัเกณฑ์และกระบวนการการคดัเลือกนายทหารฝ่ายการเงนิผู้มส่ีวนได้เสีย 

ในการคดัเลือกนายทหารสัญญาบตัร 

ปัจเจกบุคคล สอบขอ้เขียน ความรู้ทางทหาร ความรู้ทางสายงานดา้นการเงินบญัชี, การสมัภาษณ์ บุคลิกภาพทางทหาร 

ทศันคติ ไหวพริบ, การทดสอบร่างกาย, การอบรมสัง่สอนจากผูบ้งัคบับญัชา ร่วมถึง การเอาใจใส่ดูแล

ใตบ้งัคบับญัชา 

สงัคม การอบรมคุณธรรมศีลธรรมประจ าเดือน, การสมัมนาคุณธรรมศีลธรรม, การปฏิบติัธรรม, การพบปะ

ประจ าเดือน, การปลูกฝังอดุมการณ์ทางการทหาร และวนิยัทางทหาร  

เศรษฐกิจ ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง, ท าบญัชีครัวเรือน, การไม่ปล่อยกูใ้หก้ าลงัพลท่ีพ่ึงบรรจุ

ราชการ, ช้ีช่องทางการท ามาหากิน การกลัน่กรองเหตุผลการกูเ้งินของขา้ราชการ , พฒันาคุณภาพชีวติ

ก าลงัพล แจกขา้วสาร, ไข่ไก่, ทุนการศึกษา, ทศันศึกษา,  เงินช่วยเหลือเม่ือก าลงัพลเจบ็ป่วยหรือเสียชีวติ

,หอ้งออกก าลงักาย 

วฒันธรรม ค่านิยมของทหารเหล่าการเงิน,อุดมการณ์ในการท างาน , แบบธรรมเนียมทหาร 

กฎหมาย 

กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั 

หนงัสือเวยีนจากเจา้กรมการเงินทหารบก, มีการตรวจสอบจากส านกังานตรวจสอบภายในทหารบกและ

ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, มีระบบ ITA (Integrity and Transparency Assessment), มีขอบเขต 

มาตราฐาน การปฎิบติังาน การลงโทษท่ีชดัเจนทางวนิยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีบทลงโทษท่ีงรุนแรง 

และ ทนัที, มีการสอบสวนจากคณะกรรมการ, มีลงโทษทางวนิยัตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยวนิยัทหาร พ.ศ. 2476 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การท างาน มีระบบ GFMIS ในการเบิกจ่าย, มีแนวทางพฒันาระบบสาระสนเทศ, มีแนวทางพฒันาตนเอง 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

ด้าน หลกัเกณฑ์และกระบวนการการคดัเลือกนายทหารฝ่ายการเงนิผู้มส่ีวนได้เสีย 

ในการคดัเลือกนายทหารสัญญาบตัร 

จิตวทิยา การทุ่มเททั้งก าลงักาย ก าลงัใจ, มีประสบการณ์ต าแหน่งการท างาน คุณวฒิุ วยัวฒิุ, การยอมรับของ

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ ผูร่้วมงาน, การมีประวติัการท างาน การศึกษา ชีวติ ท่ีดี, 

ผูบ้งัคบับญัชา เอาใจใส่ เป็นท่ียอมรับ, ระบบอาวโุส, การใหห้มุนเวยีนกนัท างาน, สร้างความสามคัคีใน

ท่ีท างาน,มีความซ่ือสตัยต์่องานและความรับผิดชอบ เป็นท่ียอมรับ, พฒันาตนเร่ืองความรัก ความสามคัคี 

 

อภิปรายผล 
 1.  ด้านปัจเจกบุคคล  มีการคดัเลือกก าลงัพล 

ขั้นตน้มีการสอบขอ้เขียน การสมัภาษณ์ การวดัทศันคติ การ

ทดสอบร่างกาย บุคลิกลักษณะว่าเหมาะสมต่อการเป็น

นายทหาร ขั้นต่อไปเม่ือเข้ามาในหน่วยงาน มีการดูแล  

การเอาใจใส่ อบรม สั่งสอน กล่อมเกลา ให้นายทหาร

การเงิน เพื่อปรับพฤติกรรม และทศันคติท่ีดีในเร่ืองความ

ซ่ือสัตย ์พบว่าลกัษณะส่วนบุคคลเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้

คนมีความซ่ือสัตย์มากหรือน้อย สอดคล้องกับลักษณะ

ความซ่ือสัตยสุ์จริตกบัลกัษณะของบุคคลมีอิทธิพลต่อกนั 

เป็นการรับรู้ของคน (Brambilla & Leach, 2014; Brambilla 

et al., 2013; Goodwin, 2015; Goodwin et al., 2014) นอก

ไปจากนั้นความซ่ือสัตยสุ์จริต และความน่าเช่ือถือ สามารถ

น ามาตดัสินถึงบทบาทท่ีดี  สร้างความภาคภูมิใจ และ แสดง

ออกมาเป็นคุณลกัษณะของตวัตน (Leach et al., 2007)  

 2.  ดา้นสงัคม จดัใหมี้การอบรม สมัมนา หวัขอ้

เร่ืองเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนายทหารสัญญา

บัตรและนายทหารประทวนอย่า งสม ่ า เสมอ  โดย

ผูบ้ังคบับัญชาระดบัผูอ้  านวยการกอง มีการช้ีแจงช่วงเช้า

ก่อนการท างานหนา้แถวสปัดาห์ละหน่ึงคร้ัง เป็นการพดูคุย

ถึงเ ร่ืองนโยบายของผู ้บังคับบัญชา ปัญหาด้านต่าง ๆ 

เสริมสร้างวินัยทหาร การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า มีเวทีการ

แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัแบบธรรม

เนียมทหาร และมีการอบรมศีลธรรมปลูกฝังอุดมการณ์ทาง

การทหาร สอดคลอ้งกบั ลกัษณะของสังคมหรือกลุ่มบุคคล

ท่ีเป็นสมาชิกในสังคมนั้นอาจมีกฎเกณฑ์และความเช่ือใน

แต่ละชุมชน ถือเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้คนในสังคมมีความ

ซ่ือสัตยม์ากหรือนอ้ยกว่ากวา่บุคคลในสังคมอ่ืนได ้ชุมชน

สงัคมส่งเสริมคุณธรรมผา่นบุคคลส าคญัคือผูน้ ากลุ่ม มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมคุณธรรม เป็นตวัอย่างท่ีดีในการ

ด ารงชีวิตและในการปฏิบติังาน แสดงออกโดยการอุทิศตน 

มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะดา้นความซ่ือสตัยแ์ละ

เสียสละ (สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และคณะ, 2552) และ

นอกจากน้ีเพ่ือนยงัเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตของกลุ่มซ่ึงเป็นแบบอย่างให้เกิดและคล้อย

ตามลักษณะของกลุ่ม ในมิติทางสังคมด้าน ศีลธรรม 

พฤติกรรมท่ีถูกประเมินถึงความซ่ือสัตยสุ์จริต และความ

น่าเช่ือถือ จะแสดงออกมาในรูปแบบท่ีส าคัญมากกว่า 

ลกัษณะคุณธรรมอ่ืน เช่น ความเป็นมิตร ถือวา่เป็นการรับรู้

ท่ี ข อ ง บุ คคลและก ลุ่ม  (Brambilla & Leach , 2 0 1 4 ; 

Brambilla et al.,2013 ; Goodwin, 2015 ; Goodwin et al., 

2014)  

 3.  ดา้นเศรษฐกิจ มีหลกัเกณฑใ์ห้นายทหาร นาย
สิบ พนกังานราชการ ท่ีบรรจุใหม่ ตอ้งจดัท าบญัชีครัวเรือน
ส่วนตวัทุกเดือน และส่งผูอ้  านวยการกองก าลงัพลตรวจดู
ทุกเดือน และมีข้อจ ากัดให้นายทหาร นายสิบ พนักงาน
ราชการ ท่ีบรรจุใหม่ ปลอดหน้ี โดยไม่สามารถท าการกูเ้งิน
ได้ในช่วงเวลาอย่างน้อย 5 ปี เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้รู้จกั
ความพอเพียง รู้จักการวางแผนการเงินส่วนตัว มีการ
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ตระหนักถึงการใช้เงิน  นอกจากน้ีระดับสวสัดิการของ
ประเทศ มีบทบาทส าคญัท่ีท าให้เกิดการทุจริตและการติด
สินบน พบว่าความไม่ซ่ือสัตยน้ี์ท าให้เกิดความเสียหายใน
ประเทศท่ียากจนค่อนขา้งมาก โดยมีความเหล่ียมล ้าของคน
ในประเทศค่อนขา้งสูง (O’connor  & Fischer, 2012) โดย
เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่การมีรายไดท่ี้มีการเหล่ียมล ้า
สูงท าให้เกิดพฤติกรรมการต่อต้านทางสังคม และ ผิด
จรรยาบรรณท่ีสูงข้ึน ร่วมทั้ งการท าการทุจริตไม่ซ่ือสัตย์
สูงข้ึน ประเทศท่ีมีการทุจริตและการติดสินบนสูง เป็น
ประเทศท่ีมีความเสียหายมากและเ กิดความยากจน
ภายในประเทศสูง (Nwabuzor , 2005) 
 4.  ดา้นวฒันธรรม ค านึงถึง ภาพลกัษณ์ของทหาร
เหล่าการเงิน จึงไดก้ าหนดค่านิยมของทหารเหล่าการเงิน 
เพ่ือให้ก าลงัพลมีแนวทางในการยึดถือปฏิบติัตาม  พบว่า
การเสริมค่านิยมให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมในแนวคิดเร่ือง
ความซ่ือสตัย ์ความยติุธรรม ความเป็นธรรม ส่งผลต่อความ
รับผิดชอบของบุคคลในการตดัสินใจของการปฏิบัติตน
เป็นส่วนส าคญั ร่วมถึงวฒันธรรมชุมชนมีผลต่อคุณธรรม
ภาพรวม ช่วยให้ คุณค่าการเปล่ียนแปลงตวับุคคล สัมพนัธ์
กับการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมในทางท่ีดี (Henrich, 
2015) บริบทบางอย่างเช่น ความซ่ือสัตยสุ์จริต ได้รับการ
ยอมรับวา่เป็นส่ิงส าคญัในทางศีลธรรมทัว่ไปในบริบททาง
วัฒนธรรม (Smith et al., 2007) การเป ล่ียนแปลงของ
วฒันธรรม เช่น สิทธิของแต่ละบุคคลหรือ หนา้ท่ีทางสงัคม
ของชุมชน ส่งผลถึงคุณธรรมส่วนบุคคลและความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล  และยงัส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมบุคคล ท่ี
พบว่ามีความเก่ียวขอ้งทางศีลธรรมของตวับุคคลนั้น และ
สะทอ้นทศันคติของคนในประเด็นทางสังคม เช่น การมอง
คุณค่าของตวัเอง โดยมีอิทธิพลมาจากความเป็นสากลของ
คนในสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญนอกจากน้ีการท านายถึง
พฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค ์ ทศันคติในวฒันธรรมมุ่งเนน้สิทธิ
ของแต่ละบุคคลคือส่ิงทีเกิดจากภายในตวับุคคลจะถูกมอง
ว่าเป็นทางเลือกส่วนตวั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีถือเป็นคุณค่า
ทางทัศนคติ เป็นส่ิงเดียวกันท่ีเน้นการปฏิบัติหน้าท่ีต่อ
ชุมชนของคนในสังคม โดยทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากร
ทางวฒันธรรมท่ีน าไปสู่ส่ิงท่ีดีงาม (Vauclair et al., 2014)  

 5.  ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จะมี
หนงัสือเวียนถึงหน่วยงานในสังกดั และลงในเวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน ไดรั้บความร่วมมือของส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) น า
ระบบ ITA (Integrity and transparency assessment) มาเป็น
ตวัช้ีวดัเร่ืองความซ่ือสัตยไ์วอ้ย่างชดัเจน มีการตรวจสอบ 
จากส านกังานตรวจสอบภายในทหารบกและส านกังานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน, มีบทลงโทษท่ีรุนแรง และ ทันที, และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นเคร่ืองมือควบคุมความโปร่งใส 
สอดคล้องกับรายงานการวิจัยเร่ืองรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ท่ีพบว่าการมีกฎหมายท่ีป้องปราม
พฤติกรรมการทุจริต จะช่วยลดพฤติกรรมท่ีผิดคุณธรรม
ศีลธรรมได้ (สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์และคณะ , 2552)
นอกจากน้ีปัจจยัดา้นกฎหมาย วิธีการทุจริตการติดสินบนท่ี
เกิดข้ึนเร็ว และการปราบปรามการทุจริต จะเป็นตวัก าหนด
ในการละเมิดกฎหมายด้านการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองเป็นส าคญั (Oishi, 2010) 
 6.  ด้านการท างาน ให้ความใส่ใจด้านการ
ปฏิบติังาน เพ่ือบรรลุตามภารกิจ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั มีการน า
ระบบสารสนเทศท่ีมีการควบคุม ติดตาม ระบบงบประมาณ 
ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบการเบิกจ่าย ระบบติดตามและ
ประมวลผล  มาใชเ้ป็นการยืนยนั ตรวจสอบ ร่วมถึงการให้
รางวลัส านกังานดีเด่น ท่ีพบวา่มีการให้รางวลั ส่งเสริม คน
ดีมีคุณธรรม การมีตวัอยา่งท่ีดีเชิดชูเกียรติมอบรางวลัช่ืนชม 
เป็นการเพ่ิมคุณธรรมจริยธรรมได ้(สุทธิวรรณ ตนัติรจนา
วงศ์และคณะ, 2552) การกระท าท่ีเป็นประโยชน์ ไม่ขดัต่อ
กฎระเบียบของสังคม เช่น  การรู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตน 
รับผิดชอบงานท่ีรับมอบหมาย มีความเพียรพยายาม มีความ
ซ่ือสัตยต์่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นการเพ่ิมวินยัในตนเองดา้น
การเรียนและการท างาน ( Hove & Risen, 2009; Macrae et 
al., 2008 ) 
 7.  ด้านจิตวิทยา มีการเน้นย  ้ าและการอบรม
ปลูกฝังอุดมการณ์ทางการทหาร รวมถึงการมีตวัอย่างท่ีดี
จ า กผู ้บั ง คับบัญช า เ ป็นส า คัญ  เ ป็ น ท่ี ย อม รับของ
ผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องการศึกษา
รูปแบบในการ ส่ง เส ริม คุณธรรมแห่งชา ติ  ท่ีพบว่า  
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แนวทางการส่งเสริมปลูกฝ่ังคุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ การ
มีตวัอย่างท่ีดี (สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์และคณะ, 2552 ) 
นอกจากน้ีการสร้างพฤติกรรมและการรับรู้ท่ีดีระหว่าง
ตวัเองและผูอ่ื้น พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพนัธ์กับ
การท างานของผูร่้วมงาน การเพ่ิมความสามคัคี การเพ่ิม
ความรู้สึกความสัมพันธ์ท่ีดี และเพ่ิมการติดส่ือสารท่ีดี
ระหว่างคนท างานจะเป็นกุญแจส าคญัท่ีเพ่ิมความซ่ือสัตย์
สุจริตในการท างาน (Hove & Risen, 2009; Macrae et al., 
2008) การจดจ าพฤติกรรมความเป็นมิตรส่งผลถึงการ
แสดงออกดา้นความซ่ือสัตย ์ผลลพัธ์ของความจ าใบหน้า
และความน่าเช่ือถือออกมาเปรียบเทียบกบัคนท่ีเคยพบเจอ 
พฤติกรรมออกมาในรูปมิตรภาพ (Rule et al., 2012) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 1.  จากผลวิจยั พบวา่ องคก์รทหารเป็นองค์กร
ท่ี ใ ห้ ค ว า มส า คัญ กับ ส า ย ก า ร บั ง คับ บัญ ช า  แ ล ะ 
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นส าคญั , การมีสายการบงัคบับญัชาท่ีสั้น  
จะช่วยส่งผลใหน้โยบาย การเงินลงไปถึงผูป้ฏิบติังานไดเ้ร็ว 
ร่วมถึงช่วยใหก้ารดูแล สอดส่องพฤติกรรมไดท้ัว่ถึงเพ่ิมข้ึน 
และการมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีก าเนิดจากสายการเงินโดยตรง มา
เป็นหัวหน้านายทหารการเงิน จะช่วยให้ทราบถึงปัญหา 
เขา้ใจ และเห็นอกเห็นใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดีซ่ึงจะ
ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม ร่วมทั้ ง
ความซ่ือสตัยไ์ด ้
 2.  จากผลวิจยั พบว่า ความสัมพนัธ์ท่ีดีภายใน
องค์กร, การส่ือสารท่ีเป็นมิตร, การสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดี
และการช่วยเหลือจากคนในองคก์รจะช่วยให้เกิดความรัก
ความสามคัคี ส่งเสริมพฤติกรรมความซ่ือสตัยไ์ด ้
 3.  จากผลวิจยั พบวา่ การน าระบบสารสนเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพมาควบคุมและติดตามการปฏิบติังานดา้น
การเงินท่ีดี ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน สามารถตรวจสอบได ้เพื่อความเป็นมาตรฐานและ
ตรงตามตวัช้ีวดัท่ีดีในการประเมินองคก์ร  

 4.  จากผลวิจัย  พบว่า  การน าด้าน  7 ด้าน 
สามารถน ามาสร้างแบบสอบถามเพ่ิมเติม เช่น  ท่านคิดวา่
นายทหารท่านน้ีปฏิบัติตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มี
หน้ีสิน หรือเงินออมหรือไม่ ท่านคิดว่านายทหารท่านน้ีมี
การอบรมช้ีแจง้ สัง่สอน การเป็นตวัอยา่งท่ีดี การใหก้ าลงัใจ
ร่วมทั้งให้ความสนใจในตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือไม่ โดย
ให้ความคิดเห็นจากผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้ังคบับญัชา และ
ผู ้ร่วมงานในระดับเดียวกัน เป็นต้น ร่วมถึงน าผลการ
ปฏิบติังานจากผลการตรวจสอบจาก ส านักงานตรวจสอบ
ภายในทหารบกยอ้นหลงั 3 ปี ไปทดลองใชใ้นการคดัเลือก
นายทหารการเงินประจ าปีงบประมาณถดัไป   
 5.  แนวทางการคัดเลือกนายทหารการเ งิน
รูปแบบใหม่เพ่ิมเติมคือการคดัเลือกนายทหารการเงินจาก 
ผูใ้ต้บังคับบัญชา  เพ่ิมบทลงโทษการรับผิดคดีทางด้าน
การเงินคือคดีไม่มีการหมดอายุความ  และมีการน าครอง
ครัวผูท้  าผิดมาชดใชค้่าเสียหายเพ่ิมเติม   
 6.  จัดตั้ งกองทุนสร้างเสริมความซ่ือสัตย์ใน
สายการเงินสนับสนุนกิจกรรม รางวลั คณะกรรมการ 
สมาชิก สร้างความซ่ือสัตย์ในกลุ่มทหารการเงิน มีการ
ประกาศถึงพฤติกรรมท่ีซ่ือสัตย ์และพฤติกรรมทุจริตของ
นายทหารการเงินเพื่อเป็นการป้องปราม และการลงโทษ
ของคนในกลุ่มก่อนด าเนินคดี 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาเร่ืองการพฒันาหลกัเกณฑ์และ
กระบวนการการคดัเลือกนายทหารฝ่ายการเงินท่ีส่งผลต่อ
ความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ตัวแปรในด้าน 
อ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกต่างนอกเหนือจากผลการวจิยัในคร้ังน้ี 
 2.  ควรศึกษาเร่ืองการพฒันาหลกัเกณฑ์และ
กระบวนการการคดัเลือกนายทหารเหล่าอ่ืน ๆ ส่งผลต่อ
ความซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชก้รอบแนวความคิด
และวิธีการวิจยัเช่นเดียวกบัการวจิยัน้ีเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง 
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