
 
 

สรุปผลส ารวจการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ปี 2561 

 
ส่วนที่ 1  จ านวนร้อยละของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ทีร่่วมตอบแบบส ารวจการรับรู้และความเข้าใจ 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ปี 2561 
 

 สรุป กปภ . มีพนักงานทั้งหมดจ านวน 8,682 คน (ณ เดือนพฤศจิกายน 2560) มีผู้ตอบแบบส ารวจฯ 
จ านวน 7,016 คน คิดเป็น 80.81% โดยแยกผู้ตอบแบบส ารวจฯ ไดด้ังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

80.81%

19.19%

จ านวนพนักงานที่ตอบแบบส ารวจฯ

ส่วนภูมิภาค

18.81%

ไม่ตอบ 19.19% 
(1,666 คน) 

ตอบแบบส ารวจ 80.81% 
(7,016 คน) 

ส่วนกลาง

21.53%

ไม่ตอบแบบส ารวจ 18.81% 
(1,405 คน) 

ตอบแบบส ารวจ 81.19% 
(6,065 คน) 

ตอบแบบส ารวจ 78.47% 
 (951 คน) 

ไม่ตอบแบบส ารวจ 21.53% 
(261 คน) 
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ รับทราบ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.  
   

 สรุป  ผลส ารวจการรับรู้ รับทราบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ . ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. มีผู้รับรู้ และรับทราบโดยเฉลี่ย 85.65% จากผู้ตอบแบบส ารวจฯ 
ทั้งหมด โดยแสดงเป็นภาพได้ ดังนี้ 
 

 
 
ส่วนที่ 3 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. มีความเข้าใจในเนื้อหาตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.  
 

 สรุปผลผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ . มีความเข้าใจในเนื้อหา ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. โดยเฉลี่ย เข้าใจมากท่ีสุด 12% เข้าใจมาก 47.01% เข้าใจปานกลาง 37%
เข้าใจน้อย 3% และเข้าใจน้อยมาก 0.99% โดยแสดงเป็นภาพได้ ดังนี้    
 

 
 

สรุปผลส ารวจการรับรู้ รับทราบ 
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.

85.65%

14.35%

สรุปผลผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. มีความเข้าใจในเนื้อหาประมวลจริยธรรมฯ

รับรู้ รับทราบ 85.65% 
(6,009 คน) 

ไม่รับรู้ รับทราบ 14.35% 
(1,006 คน) 

เข้าใจมาก 47.01% 
(3,298 คน) 

เข้าใจมากที่สุด 12% 
(842 คน) 

เข้าใจปานกลาง 37% 
(2,596 คน) 

เข้าใจน้อย 3% 
(210 คน) 

เข้าใจน้อยมาก 0.99% 
(70 คน) 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็น ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ . ต่อแนวทางปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานจรรยาบรรณ
และมาตรฐานจริยธรรม ที่ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 
 

 สรุป ผลระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ . ที่มีต่อแนวทางปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานจรรยาบรรณและมาตรฐานจริยธรรม โดยเฉลี่ย เห็นด้วยมากที่สุด 17.09% เห็นด้วยมาก 47.76% 
เห็นด้วยปานกลาง 31.40% เห็นด้วยน้อย 3.04% และเห็นด้วยน้อยมาก 0.71% โดยแสดงเป็นภาพได้ ดังนี้    
 

 
 

ส่วนที่ 5 ช่องทางการรับรู้ 
  

 สรุปผลช่องทางการรับรู้ ที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  กปภ. เห็นว่าสามารถเข้าถึงประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ได้ง่าย ชัดเจน และท่ัวถึงมากท่ีสุด 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ผ่านผู้บริหาร 
2. ผ่านระบบหนังสือเวียน Infoma 
3. ผ่านวารสารน้ า/สีสันข่าว/เอกสารเผยแพร่ต่างๆ 

 
ส่วนที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

 สรุป โดยรวมผู้ตอบแบบส ารวจฯ ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ควรมีการอบรมในหัวข้อจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ . บรรจุ
ไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศ และทุกหลักสูตร และจัดนิทรรศการ เพ่ือ ให้ทราบถึงข้อดีข้อเสี ยและผลที่จะเกิดข้ึนให้
ชัดเจน พร้อมทั้งมีการกระตุ้นให้พนักงานตื่นรู้เป็นระยะ เพ่ือไม่ให้หลงลืม และเป็นการทบทวนจริยธรรมในองค์กร 

การปฏิบัติของ กปภ. :  ได้มีการสอดแทรกเป็นหัวข้อการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อยู่แล้ว  
  2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ  น ามาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และ พูดคุยกับพนักงาน  ในโอกาส
ต่างๆ เช่น ใน Morning Talk เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจและซึมซับถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณมากยิ่งขึ้น 
  3. ผู้บริหารควรมีการด าเนินการและบังคับใช้ให้ได้อย่างจริงจัง  การพิจารณาการลงโทษ ควร
ด าเนินการอย่างรวดเร็ว และเห็นผลชัดเจนเพื่อให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณา 
   

สรุปผลระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.

น้อยมาก 0.71% 
(50 คน) 

น้อย 3.04% 
(213 คน) 

ปานกลาง 31.40% 
(2,203 คน) มาก 47.76% 

(3,351 คน) 

มากที่สุด 17.09% 
(1,199 คน) 
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  4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประมวลจริยธรรมฯ ให้หลากหลายช่องทาง เช่น การสรุป
ข้อความสั้นๆ ผ่านทาง Application Line, การจัดท า VDO, การจัดท าคู่มือ , สีสันข่าว , โปสเตอร์ และผ่าน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ  โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้
เข้าถึงพนักงานมากยิ่งข้ึน  

การปฏิบัติของ กปภ . :  ได้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่าน Application Line, คู่มือ สีสันข่าว 
และเว็บไซต์จริยธรรมของ กปภ. อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว  
  5. ควรมีการส่งเสริมบุคคลที่ท าตาม มาตรฐาน จริยธรรมและ มาตรฐาน จรรยาบรรณ โดยมีการ
คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของหน่วยงาน 

การปฏิบัติของ กปภ. :  จัดท าโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่องประจ าปี” โดยเป็นการมอบ
รางวัลให้พนักงาน กปภ . ที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ จนเป็นที่
ประจักษต์ามค่านิยมองค์กร “มุ่งเน้นคุณธรรม” มาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน 
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