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สรุปองคความรูที่ไดรับและวิธกีารเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรม 
 

จากการที่ไดศึกษารายวิชาจริยธรรมสําหรับบุคลากรทางรัฐประศาสนศาสตร ไดรับ

สาระและองคความรูมากมาย ในที่นี้ขอยกหัวขอที่สําคัญและสนใจมาสรุปองคความรูพอสังเขป 

ไดแก เร่ืองความชอบธรรมในการปกครองโดยนักปราชญสมัยกรีก-ปจจุบันและจริยธรรมในการ

ปกครอง สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
ความชอบธรรมในการปกครองโดยนักปราชญ สมัยกรีก-ปจจุบัน 

ความชอบธรรมในการปกครองเปนเรื่องของความเชื่อหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ไดมาซึ่งอํานาจ การมีอํานาจ และการใชอํานาจในการปกครอง ซึ่งจะข้ึนอยูกับการอางสิทธิใน

การปกครองของฝายปกครองหรือฝายเจาหนาที่บานเมือง และขึ้นอยูกับการยอมรับหรือการมี

ความเชื่อฟงในขออางนั้นของฝายรับการปกครอง  โดยไมจํากัดวาจะอยูในการปกครองแบบใด 

เชน ระบอบกษัตริย ระบอบเผด็จการ หรือระบอบประชาธิปไตย การปกครองแตละแบบจะมี

หลักแหงความชอบธรรมในการปกครองของตนเอง โดยเฉพาะความชอบธรรมในการปกครอง

จะมีไดก็ตอเมื่อเกิดความเชื่อมั่นรวมกันในเรื่องสิทธิอันชอบธรรมที่จะปกครอง หากสังคมใดมี

การแตกแยกเกี่ยวกับเร่ืองนี้จะมีความชอบธรรมขึ้นมาไมได 

การปกครองที่มีความชอบธรรม ยอมเปนการปกครองที่มีประสอทธิภาพสูง เพราะ

กอใหเกิดการมีความเห็นพองตองกัน และเกิดการยินยอม ซึ่งชวยใหทําการปกครองไดงายขึ้น 

ดวยเหตุนี้ สหภาพโซเวียต รัสเซียจึงพยายามที่จะกอใหเกิดมีความเห็นรวมกัน อยางเปนเอก

ฉันท ในขณะเดียวกันก็มีการแสดงออกในการคงไวซึ่งระเบียบปฏิบัติ ในการเลือกตั้งแบบ

ประชาธิปไตยพอเปนเพียงพิธี 

ระบบการเมืองการปกครองใดมีความชอบธรรมและมีประสิทธิภาพสูง จะมีเสถียรภาพ

มากเชน สหรัฐอเมริกา สวีเดน และอังกฤษ ในทางตรงขาม หากระบบการเมืองการปกครองใด

ขาดความชอบธรรมและขาดประสิทธิภาพ จะไมมีเสถียรภาพ และจะดํารงอยูไมได เวนแตจะใช

ระบอบเผด็จการและใชกําลังบังคับ เชน รัฐบาลในฮังการี กับเยอรมันตะวันออก เมื่อหลายสิบ

กวาปที่แลว อยางไรก็ตาม หากยังมีกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลสวนใหญเห็นวา ระบบการเมืองของ

ตนขาดความชอบธรรมแตยังมีประสิทธิภาพอยู ระบบการเมืองนั้นอาจจะดํารงอยูไดอีกชั่วระยะ

หนึ่ง  

แนวความคิดเกี่ยวกับหลักแหงความชอบธรรมในการปกครอง ไดพัฒนาเรื่อยมาเปน

ลําดับบรรดานัดปราชญตาโบราณ มีความเห็นแตกตางกันออกไป บางคนเห็นวา ความชอบ

ธรรมในการปกครองเปนเรื่องเกี่ยวกับหลักแหงธรรม โดยถือวา ในสังคมของเรานั้น ควรจะไดมี
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การแบงหนาที่กันทํา คนฉลาด คนมีปญญา คนมีความรู ควรจะไดรับมอบหมายใหเปนชนชั้น

ปกครองที่รองลงมาก็ควรใหชวยในการบริหารงาน สวนคนสามัญก็ควรมีหนาที่เกี่ยวกับการผลิต

นั่นคือ หลักแหงความชอบธรรมในการปกครองอยางหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันวา จะชวยใหบรรลุผล

ประโยชนของฝายรับการปกครอง คือ ใหนักปราชญเปนผูปกครอง อิทธิพลของแนวความคิด

แบบนี้ จะเห็นไดในระบอบการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ สมัยปจจุบันนี้ที่บรรดาผูนําของ

พรรคอางวา เปนผูรอบรูหลักและวิธีการ ที่จะนําสังคมไปสูความเจริญกาวหนาไดดีกวาฝายอื่น 

จึงควรไดรับมอบเปนผูนําใหแกสังคม เชน ในกรณีของพวกนาซีเยอรมัน พวกฟาสซิสมอิตาลี

และพรรคคอมมิวนิสตในโซเวียต รัสเซีย เปนตน แมแตในประเทศไทย ก็มีพวกที่รียกตัวเองวา

เปนปญญาชนจํานวนไมนอย มีความคิดในทํานองเดียวกันนี้ คือ อางกันวา ตนควรเปนผูรับ

มอบใหมีอํานาจในการปกครองมากกวาฝายอื่น 

ปญหาในเรื่องความชอบธรรมทางการปกครองอยางหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม เนื่องจากมีการแบงแยกระหวางกลุมตางๆ เกิดขึ้น เพราะฐานะของสถาบันแบบอนุรักษ

นิยมจะไดรับการคุกคามในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง ยิ่งกวานั้นกลุมที่มีอิทธิพลในสังคม ไมมี

โอกาสเขามามีสวนรวมในการเรียกรองผลประโยชนทางการเมืองของตนไดทุกกลุมแตปญหาอีก

อยางหนึ่ง เกิดจากการไมมีประสิทธิภาพของรัฐบาล ในการที่จะบริหารงานใหบรรลุเปาหมาย 

หรือความคาดหวังของกลุมเหลานั้นได เมื่อเปนเชนนี้ จะเกิดปญหาเกี่ยวกับการขาดความ

เชื่อถือ ในความชอบธรรมทางการปกครองระบอบใหม ข้ึน  ในบางกรณีจึงมีคนเห็นวา

ประชาธิปไตยอาจไมชวยแกปญหาอะไรไดมากนักก็ได 

อาจกลาวโดยสรุปไดวา หลักแหงความชอบธรรมทางการปกครองอยางหนึ่งนั้นเปน

เร่ืองของกาอางสิทธิในการปกครอง ในลักษณะที่จะถือวา ผูมีสิทธิในการปกครองจะเปนผูแทน

ในการปกครอง เชนเปนผูแทนของขาพเจา หรือของประชาชน หรือทั้งสองอยาง และคนในสังคม

เชื่อ หรือยอมรับในหลักการเชนวานี้หรือไม นอกจากนั้น การเปนตัวแทนของสิ่งดังกลาว ยอม

หมายถึง การที่จะตองมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนดวย หากประพฤติผิดจากหลักที่

กําหนดไวในการปกครองแตละแบบขออางในการเปนตัวแทนของสิ่งนั้นก็อาจหมดไปดวย ความ

เชื่อในเรื่องการมีความชอบธรรมทางการปกครอง ซึ่งเปนสิ่งสนับสนุนใหระบบกาเมืองดํารงอยู

ไดนั้น ตามปกติมักจะมุงไปที่เจาหนาที่ผูใชอํานาจในการปกครอง การมีความเชื่อในเรื่อง

ความชอบธรรมทางการปกครอง มักจะขึ้นอยูกับส่ิงสามประการ นั่นคืออุดมการณทางกาเมือง

ของสังคม การยึดมั่นในโครงสรางกับปทัสถานของระบอบการปกครอง และการใหความเชื่อถือ

ในคุณสมบัติสวนตัวของเจาหนาที่เอง 
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ดังนั้นการสงเสริมใหเกิดความเชื่อ ในเรื่องการมีความชอบธรรมทางการปกครอง 

รวมทั้งการแกไขปญหาเกี่ยวกับการขาดความเชื่อ ในเรื่องความชอบธรรมทางการปกครอง จึง

ตองพิจารณาถึงปจจัยทั้งสามอยางนี้ คือในประการแรก ระบบการเมืองหนึ่งๆ จะดํารงอยูได

จะตองมีอุดมการณทางการเมือง ที่สงเสริมความชอบธรรมทางการปกครองใหแกระบบ

การเมืองนั้นๆ คือกอใหเกิดความเชื่อในความชอบธรรมของระบบการปกครองกับของตัว

เจาหนาที่ อุดมการณทางการเมืองดังกลาวประกอบดวยระบบความเชื่อหรือคานิยม การ

ยอมรับระบอบการปกครองกับการเชื่อฟงเจาหนาที่จะขึ้นอยูกับส่ิงดังกลาว ในประการที่สอง 

ความมั่นคงของระบบการเมือง ยอมข้ึนอยูกับการมีความเชื่อถือในความชอบธรรม ของโครงการ

และปทัสถานของระบอบการปกครอง กับของโครงสรางและปทัสถานเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของ

เจาหนาที่ และในประการที่สาม จะตองมีการยอมรับในความเหมาะสมของแตละตําแหนงใน

ระบอบการปกครองกับมีความเชื่อถือในคุณสมบัติสวนตัวของเจาหนาที่ดวย แตถามีความ

เชื่อถือในส่ิงหลังนี้มากไปแลว บางทีก็อาจมีผลทําใหผูอยูในตําแหนงละเมิดปทัสถาน ระเบียบ

ปฏิบัติ และการจัดระเบียบเกี่ยวกับโครงสรางของระบอบการปกครองไดเหมือนกัน 

 
จริยธรรมในการปกครอง 

จริยธรรมในการปกครอง หมายถึง จริยธรรมในการควบคุมหรือปกครองตัวเอง และ

จริยธรรมในการปกครองผูอ่ืนดวย เมื่อเปนเชนนั้น การพูดถึงจริยธรรมในการปกครองจึงจําเปน

ที่จะตองพูดถึงจริยธรรมของฝายปกครอง และของฝายรับการปกครอง 

จริยธรรมในการปกครองเปนคุณธรรมอยางหนึ่งที่ใชเปนหลักในการปกครองตนเอง     

ปกครองหมูคณะ หรือปกครองสังคม ถือวา เปนสิ่งดีงาม ซึ่งจะชวยทําใหมนุษยเราเปนคนดี 

ชวยใหมีการปกครองหมูคณะหรือสังคมที่ดีข้ึน ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนสุขแกบุคคล

หมูคณะ หรือสังคมเปนสวนรวมนั้นเอง เมื่อเปนเชนนี้ ใครก็ตามที่ไดรับการกําหนด หรือรับการ

มอบหมายใหทําหนาที่ใด ก็ควรจะทําหนาที่นั้นดวยดี โดยมีจริยธรรมในการปกครองแตละอยาง 

เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 

 ในแตละสมัย ยอมจะมีนักปราชญคิดคนจริยธรรมในการปกครอง ใหเหมาะสมแก

สภาพของแตละสังคมอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับแนวทางในการแกปญหาของสังคม

ใหดีข้ึนซึ่งจะมีทั้งจริยธรรมในการปกครองบานเมือง ปกครองหมูคณะ และปกครองตนเอง 

ตัวอยางเชน Socrates ถือวาผูที่มีความเจริญทางจิตใจได จะตองมีคุณธรรมประจําใจ เพื่อใช

หลักในการดํารงชีวิต คุณธรรมนับเปนสิ่งที่มีคุณคาเหนือส่ิงอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการคิด

หรือทําสิ่งใดใหยึดคุณธรรมเปนหลัก อาจกลาวไดวา การมีคุณธรรม ก็คือ การเปนผูมีสัจธรรม

และมีความรูนั่นเอง ส่ิงนี้เปนสิ่งที่แสวงหาหรือเรียนรูกันได สําหรับ Plato การมีคุณธรรมก็คือ
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การยึดมั่นในสิ่งดีงาม หมายถึงการที่ส่ิงตางๆทําหนาที่ตนเองตามความเหมาะสม การปกครองที่

ดี คือการปกครองที่กอใหเกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคม กลาวคือ สมาชิกในสังคมจะตองมีการ

แบงหนาที่กันทํา จึงควรทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด ผูปกครองเปนผูมีปญญาหรือมีเหตุผล 

เจาหนาที่ของรัฐควรเปนผูทํางานดวยกําลังใจอันเขมแข็ง สวนประชาชนควรตั้งใจประกอบ

อาชีพของตน โดยที่ทุกฝายจะตองรูจักควบคุมตนเอง และยอมรับสภาพ 

 ตามหลักของจริยธรรมในการปกครองนั้น ส่ิงสําคัญที่ตองพึงระลึกถึงใหมากที่สุด ก็คือ

เมื่อคนเราไดรับการกําหนด หรือไดรับการมอบหมายใหกระทําหนาที่ปกครองผูใด บุคคลนั้น

จะตองทําการปกครองเพื่อผลประโยชนผูรับการปกครอง เชนการปกครองตนเอง ก็เพื่อใหตนเอง

เปนคนดี ถาปกครองหมูคณะก็เพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขของหมูคณะ มากกวาของตัวเอง และ

ถาปกครองสังคมก็เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวม มากกวาเพื่อผลประโยชนสวนตัว 

หากใครไมยึดมั่นและไมปฏิบัติตามหลักการดังกลาวนี้ จะไดชื่อวาเปนคนไมดี หรือเปนฝาย

ปกครองที่ไมดี ใครก็ตามที่มีหนาที่รับผิดชอบในการปกครองสังคม ก็จะตองตัดสินใจกําหนด

นโยบายหรือออกกฎหมาย โดยยึดมั่นในผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม เปนที่ต้ัง ถึงแม

จะตองเสียสละผลประโยชนสวนตัวไมวาจะอยูในรูปใดก็จะยินยอม ดังมีคติพจนสําหรับนัก

ปกครองที่ดีอยูวาในการตัดสินใจ หากยังอยูในกรณีสงสัยวา จะเลือกทางไหน ก็ใหเอียงขาง

ประชาชนสวนรวมไวกอน แตจะตองยึดมั่นในหลักการที่มีอยูดวยเสมอไป 

 สําหรับในสังคมไทย จริยธรรมในการปกครองสวนใหญ ไดรับอิทธิพลมาจากหลักธรรม

ในพระพุทธศาสนา เชน ทศพิธราชธรรม ซึ่งเปนคุณธรรมในการปกครองที่สําคัญยิ่ง สําหรับองค

พระมหากษัตริยไทย จักรวรรดิวัตร12 ประการ ใชเปนแนวทางในการดําเนินกุศลโลบาย หรือ

วิเทโศบายทางการเมือง และราชสังคหวัตถุ 4 ประการ คือหลักธรรมที่ใชเปนแนวทางในการวาง

นโยบายปกครองบานเมือง ถึงแม ทศพิธราชธรรม จักรพรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุจะเปน

คุณธรรมในการปกครองของพระมหากษัตริย หรือผูปกครองประเทศ แตคนทั่วไปยอมจะนําเอา

หลักธรรมดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการปกครองหมูคณะระดับตางๆไดเสมอ ทั้งนี้ ไมวาจะ

เปนเรื่องของการปกครองระดับใด เชน ระดับประเทศ ระดับหมูคณะ หรือการปกครองตนเอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเภทหลังนี้ เปนสิ่งที่พุทธศาสนาเนนความสําคัญมาเปนพิเศษ ส่ิงนี้

นับวา ตรงกับหลักความจริงในประเด็นที่วา กอนที่จะไปปกครองผูอ่ืน หรือปกครองสังคมไดดีนั้น 

คนเราควรจะตองปกครองตนเองใหไดกอน 

 สวนขอปฏิบั ติของคนทั่ วไป  ซึ่ ง เปนคุณธรรมสําหรับการเปนพลเมืองที่ ดีนั้น       

พระพุทธศาสนาไดแนะนําไวในหลักธรรมที่วาดวย มงคลสามสิบประการ ซึ่งคนไทยรูจักดี เชน

ไมคบคนพาล แตใหคบบัณฑิต เคารพบูชาสิ่งที่ควรบูชา อยูในสถานที่ที่เหมาะสม ประกอบ

อาชีพสุจริต แสวงหาความรูอยูเสมอ มีระเบียบแบบแผน มีความกตัญู บํารุงบิดามารดา 
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สงเคราะหบุตรภรรยาและผูอ่ืน มีสติในการคิด ในการทํา และในการพูด รวมทั้งมีความอดทน 

การยึดหลักธรรมดังกลาว ยอมชวยใหบุคคลปกครองตนเองไดดี คุณธรรมขอนี้เปนสิ่งจําเปน

สําหรับคนทั่วไป และสําหรับผูมีหนาที่ในการปกครองผูอ่ืน ในทํานองเดียวกัน คนเราจะเปน

ผูปกครองที่ดีได ก็ตองเปนพลเมืองดีมากอน เพราะจะชวยใหเขาถึงความรูสึกนึกคิดและความ

ตองการที่แทจริงเปนอยางดี 

 จากการศึกษาถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ในดานที่เกี่ยวกับทางโลก จะเห็นวามี

คุณธรรมอยูนานัปการที่มีคุณคาตอการนํามาเปนจริยธรรมในการปกครองสําหรับสังคมไทย

ตลอดมาเปนเวลาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตระบอบการปกครองแบบสม

บูรณาญาสิทธาชย ที่ชวยควบคุมจิตใจ และความประพฤติปฏิบัติของฝายปกครอง และผูรับการ

ปกครองใหอยูในคุณงามความดี กอใหเกิดความรมเย็นเปนสุขในสังคมเสมอมา 

 จริยธรรม เปนสิ่งที่อยูลึกภายในจิตใจ กระบวนการหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคมจึงมี

อิทธิพลตอความประพฤติอยางมาก บุคลากรทางรัฐประศาสนศาสตรก็เชนเดียวกันที่จะตองมี

จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพดวย กรอบการดําเนินชีวิตของบุคลากร

ทางรัฐประศาสนศาสตร ก็คือ ทัศนะทางความคิดและการดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันที่ไม

เหมือนกัน ทั้งการใชชีวิต การประกอบอาชีพ การนับถือศาสนา การเรียน การแสดงความคิดเห็น 

การแสดงออก ทางการเมือง ซึ่งกิจกรรมดังกลาวประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการกระทําได 

ตราบเทาที่การกระทํานั้นไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 
 
วิธีการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในความคิดของขาพเจา 
 ปจจุบันสถานการณบานเมืองของประเทศไทยมีปญหาความเสื่อมถอยในดาน 

คุณธรรมจริยธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมือง  ขาราชการ  หรือ คนในแวดวงอาชีพ

อ่ืนๆ  เชน  การทุจริต คอรัปชั่น สาเหตุที่เกิดปญหานี้บอยๆก็คือ  

1. อํานาจบังคับบัญชา กลาวคือ กลุมนักการเมืองระดับชาติเปนกลุมที่มีอํานาจบังคับ

บัญชามาก และมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย อํานาจดังกลาวเอื้ออานวยตอการกระทาทุจริต 

เชน การมีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตใหดําเนินโครงการตาง ๆ  

2. โอกาส คือ มีกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งตาง ๆ เปดโอกาสใหสามารถกระทําการ

ทุจริตได  

3. ส่ิงจูงใจ ที่เพียงพอจะกระทําความผิด เชน ผลประโยชนจํานวนมหาศาลในรูปของ

เงิน หุน หรือผลตอบแทนอื่น ๆ  

4. ชื่อเสียง คือ ความตองการในตําแหนงเพื่อเปนชื่อเสียงเกียรติยศแกตนเองและ      

วงศตระกูล จึงเปนสาเหตุของการกระทําทุกอยางโดยไมคํานึงถึงจริยธรรม  
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 5. ระบบอุปถัมภ ในสังคมไทยที่ถือเอาประโยชนสุขเปนเกณฑตัดสินความผิดถกู ชั่วด ี

มากกวาจริยธรรมคุณธรรมหรือความถูกตอง 

จากปญหาการละเมิดจริยธรรมของนักปกครองไดกอใหเกิดผลกระทบตาง ๆ หลายดาน 

ไดแก ผลกระทบทางดานการเมืองและการบริหาร  ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ  และผลกระทบ

ดานความมั่นคง ผลกระทบนี้ทําใหระบบการเมืองขาดความชอบธรรมไมเปนที่ยอมรับของสังคม 

ทําใหระบบการเมืองขาดเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ทําใหขาราชการเสียขวัญในการปฏิบัติ

ราชการ อาจนําไปสูการปฏิวัติรัฐประหาร หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง 

นักการเมืองขาดการยอมรับศรัทธาจากประชาชนทําใหเกิดความระส่ําระสายในการปกครอง

และขาดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน ทําใหการพัฒนาทางการเมืองไมบรรลุผล 

กลไกของรัฐที่กอใหเกิดความเปนธรรมในสังคมสูญเสียไป สงผลใหเกิดความลมเหลวในการ

พัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตย 

จากปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองสามารถ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปกครองของผูปกครองไดดังนี้ 

1. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการใหความรูและการ

นําไปประยุกตใช ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  

2. สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน

โดยสงเสริมให ความรูขาราชการการเมือง ขาราชการประจํา เจาหนาที่ของรัฐ ในหลักคุณธรรม 

จริยธรรมที่ถูกตอง โดยบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน สานักงาน

ผูตรวจการแผนดิน สานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

3. กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหเปนตนแบบที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม  

4.  ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย เปนคานิยมรวมของชาติ 

5. สนับสนุนใหผูปกครองนําหลักทศพิธราชธรรมมาปรับใชในการปกครอง 

วิธีการดังกลาวมี ขอดีคือ    หากผูปกครองหรือผูบริหาร  สามรถปฏิบัติไดก็จะสามารถ

ปกครองผูอยูในความปกครองไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการยึดหลักทศพิธราชธรรมมาปรับใชใน

การปกครองหากปฏิบัติตามไดจะทําใหผูอยูในปกครองเคารพนับถือ   ไววางใจ   สังคมและ

ประเทศชาติสงบสุข สามารถพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทศพิธราชธรรม 

นับเปนคุณธรรมในการปกครองที่สําคัญสําหรับองคพระมหากษัตริยไทย ซึ่งผูบริหารหรือ

ผูปกครองสามารถนํามาปรับใชได และสามารถใชเปนแนวทางในการปกครองตนเองไดดวย 

สวนขอเสียของหลักทศพิธราชธรรม ก็คือ มีหลักธรรมทั้งหมด 10 ประการ คือ ทาน ศีล บริจาค 

อาชวะ มัทวะ ตบะ อโกธะ อวิหิงสา ขันติ และอวิโรธนะ ซึ่งอาจจะยากที่จะปฏิบัติตามไดทั้งหมด 
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จึงไมคอยมีผูปกครองหรือผูบริหารนํามาปรับใช จะมีแตพระมหากษัตริยของไทยเราเทานั้นที่

นํามาเปนหลักในการปกครอง  

 อยางไรก็ตามคนเราจะเปนผูปกครองที่ดีได ก็ตองเปนพลเมืองดีมากอน เพราะจะชวย

ใหเขาถึงความรูสึกนึกคิดและความตองการที่แทจริงเปนอยางดีหากทุกคนไมวาจะผูปกครอง

หรือผูอยูในปกครองตั้งมั่นอยูในคุณงามความดี มีคุณธรรมและจริยธรรมก็สามารถทําสิ่งตางๆ

ไดอยางประสบความสําเร็จ อยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข ดังนั้นจึงควรยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรมมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อความสงบสุขของตนเอง การปกครองผูอ่ืนและ

การอยูรวมกันในสังคมและประเทศชาติ 
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คํานํา 
 

สรุปองคความรูที่ไดรับ: เร่ือง ทางสองแพรงของจริยธรรมการบริหารฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง

ของวิชาจริยธรรมสําหรับบุคลากรในทางรัฐประศาสนศาสตร (2555001) โปรแกรมวิชา           

รัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

เนื่องดวยวิชาจริยธรรมสําหรับบุคลากรในทางรัฐประศาสนศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อให

นักศึกษาไดสรุปองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาในบทเรียน ไดแก บทความเรื่องทางสองแพรง

ของจริยธรรมการบริหาร ซึ่งจริยธรรมในการบริหาร หมายถึง ความคิด ความเชื่อ ความสนใจที่

กลายเปนคุณคาหลักที่นักวิชาการบริหารรัฐกิจยึดถือในชวงเวลาหนึ่งๆ ผูจัดทํารายงานฉบับนี้จึง

ได ศึกษาและคนควาเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหาร เนื้อหาในรายงานฉบับนี้

ประกอบดวย จริยธรรมการบริหารของการบริหารรัฐกิจแนวเกา จริยธรรมการบริหารของการ

จัดการภาครัฐแนวใหม จริยธรรมการบริหารของประชาชนแนวใหม บทสรุปของทางสองแพรง

จริยธรรมการบริหารรัฐกิจและวิธีการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

อธิบายเชื่อมโยงและบูรณาการองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตรมาใชในการปฏิบัติงานจริงได 

รายงานฉบับนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก อาจารย นิภาพรรณ   เจนสันติกุล ที่กรุณาให

คําแนะนําที่มีคุณคายิ่ง คณะผูจัดทํารายงานขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง หากรายงาน

ฉบับนี้มีขอผิดพลาดประการใด ผูจัดทําขออภัยไว ณ ที่นี้และยินดีนอมรับคําแนะนําไวเพื่อ

ปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น 

 

 

                   ผูจัดทํารายงาน 

                11 กันยายน 2553  
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สรุปองคความรูที่ไดรับจากการศึกษา 
บทความเรื่อง: ทางสองแพรงของจริยธรรมการบรหิาร 

(The Dilemma of Administrative Zeitgeists) 
 

จริยธรรมการบริหารรัฐกิจ 
 

ภาระของการบริหารรัฐกิจ คือ การตอบสนองตอคุณคาหลักที่รัฐยึดถือในการบริหาร

ราชการแผนดิน 

จริยธรรมในการบริหาร หมายถึง ความคิด ความเชื่อ ความสนใจที่กลายเปนคุณคา

หลักที่นักวิชาการบริหารรัฐกิจยึดถือในชวงเวลาหนึ่งๆ 
 

จริยธรรมการบริหารของการบริหารรัฐกิจแนวเกา 
 

จากการศึกษาพัฒนาการของวิชาบริหารรัฐกิจในงานของนิโคลัส เฮนรี่ ไดแสดงใหเห็น

วาความสนใจของนักวิชาการบริหารรัฐกิจแตละยุคสมัยแสวงหาคําตอบวาจริยธรรมการบริหาร

รัฐกิจไดแบงกระบวนทัศนเปนหากระบวนทัศนลวนแตใหความสําคัญกับ การพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารหรือระบบราชการวาเปนคุณคาของการบริหารรัฐกิจแสดงใหเห็นดังตอไปนี้ 
 

กระบวนทัศแรก : การแยกการบริหารรัฐกิจออกจากการเมือง (1900-1929) 
กระบวนทัศนนี้มีน้ําหนักของจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจตกอยูที่การบริหารระบบราชการตองมี

ความเปนกลางและมีประสิทธิภาพเพราะแยกหนาที่ในการตอบสนองความตองการของ

ประชาชนวาเปนหนาที่ของฝายการเมือง 
 

กระบวนทัศนที่สอง : การหาหลักเกณฑการบริหาร (1927-1937) เพื่อใหบรรลุ

คุณคาหลักที่สําคัญ เชนเดียวกับในกระบวนทัศนแรกโดยเชื่อวาการบริหารก็คือการบริหารไมวา

การบริหารงานของภาคเอกชนหรือภาครัฐ ทั้งนี้แหลงเงินทุนที่สนับสนุนการบริหารราชการอยาง

เปนกลางและมืออาชีพ คือ องคกรการกุศลภาคเอกชนที่ชื่อ ร็อกกี้เฟลเลอร ยุคนี้เกิดสมาคม

การบริหารรัฐกิจอเมริกันกิจใหการสนับสนุนการออกวารสารชื่อดังทางดานการบริหารรัฐกิจมา

จนถึงทุกวันนี้ ทั้งๆที่กลุมตางๆไดรวมอุดมการณการบริหารรัฐกิจ ผูเสียภาษีและขาราชการที่มา

จากกระบวนการเลือกตั้ง ตลอดจนนักรับศาสตร ทั้งกระบวนทัศนแรกและกระบวนทัศนที่สอง

สะทอนแนวคิด  “คุณพอรูดี ”  ของนักบริหารรัฐกิจเพราะเปนผูมีขอมูลในการบริหารราชการ

มากกวาประชาชนจนอาจจัดเปนชนชั้นที่มีความรูซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการ

มีประสิทธิภาพของระบบราชการมากกวาความเปนประชาธิปไตย 
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กระบวนทัศนที่สาม : การใหความหมายการบริหารรัฐกิจวาคือรัฐศาสตร 
(1950-1970) กระบวนทัศนนี้จัดเปนปฏิกิริยาตอการทาทายที่กลาวแลวขางตน ใหความสําคัญ

กับการเชื่อมโดยการบริหารรัฐกิจกับการเมืองโดยเนน ระบบราชการของรัฐ การบริหารรัฐกิจ

กลายเปนประเด็นความสนใจมากวาจะเปนสาขายอยของรับศาสตรเสื่อมความนิยมลงในยุคนี้

นักวิชาการเพิ่มความสนใจการบริหารภาครัฐในประเทศยากจน ซึ่งเปนที่มาของวิชาการบริหาร

รัฐกิจเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาระบบราชการของประเทศที่กําลังพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการ

แกไขปญหาความยากจนเปนหนทางในการตอสูกับพรรคคอมมิวนิสตในประเทศเหลานั้นในชวง

สงครามเย็น 

กระบวนทัศนที่สี่ : การบริหารรัฐกิจคือการจัดการ (1956-1970) สืบเนื่องจาก

ความรูสึกวาเปนพลเมืองชั้นสองในชั้นรัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยหลายแหลงในสหรัฐอเมริกาแม

กระบวนทัศนนี้จะอยูเวลาใกลเคียงกับกระบวนทัศนที่สามแตจุดเนนในการศึกษาแตกตางกัน

อยางสิ้นเชิง เพราะกระบวนทัศนใหความสําคัญกับการจัดการ หรือ ศาสตรในการบริหาร 

เห็นไดวากระบวนทัศนทั้งสี่กระบวนทัศนลวนแตมีจริยธรรมในการบริหารที่เนนประสิทธิภาพ แม

ในกระบวนทัศนที่สามที่เสนอวาการบริหารรัฐกิจคือรัฐศาสตรทําใหเกิดความเขาใจการบริหาร

รัฐกิจเทานั้น ไมไดมีสวนในการสรางองคความรูเกี่ยวกับการบริหาร 

กระบวนทัศนที่หา : การบริหารรัฐกิจคือการบริหารรัฐกิจ (1970-?) เฮนร่ี จบ

การศึกษาการพัฒนาการของวิชาการบริหารรัฐกิจสหรัฐอเมริกา โดยชี้วาวิชานี้แยกตัวเปน

สาขาวิชาหนึ่งอยางเปนเอกเทศเมื่อการกอต้ัง สมาคมสถาบันการศึกษาทางดานกิจการและการ

บริหารงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับการศึกษาและความสามารถในเชิงเทคนิค

ใหแกผูบริหารงานในภาครัฐ 

กลาวโดยสรุป นักวิชาการบริหารรัฐกิจบางทานเรียกประสบการณการบริหารรัฐกิจใน

ชวงเวลาของหากระบวนทัศนนี้วา การบริหารรัฐกิจแบบเกา สาระสําคัญของจริยธรรมกิจในการ

บริหารรัฐกิจแนวนี้ คือการเนนคุณคาหลักในเรื่อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด โดยมี

พื้นที่ ในการศึกษาอยูที่ระดับราชการ และประเด็นในการศึกษาเปนเรื่องรัฐศาสตรและเทคนิค

การบริหารเพื่อใหบรรลุคุณคาหลักดังกลาว จริยธรรมการบริหารที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย ความ

ยุติธรรม ความเปนธรรม ความเสมอภาค การมีสวนรวมของประชาชน แมจะไดรับความสนใจ

บางแตก็เปนชวงเวลาสั้น จนไมอาจกลาวไดวาเปนจริยธรรมหลักของการบริหารแบบเกา 
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จริยธรรมการบริหารของการจัดการภาครัฐแนวใหม 
(The Administrative Zeitgeists of the New Public Management) 

 

ในยุคนี้ไดเกิดกระแสการปฏิรูประบบราชการใหมดวยแนวคิดที่เรียกวา “การจัดการ

ภาครัฐแนวใหม” ( New Public Management หรือ NPM) ซึ่งจัดไดวาเปนการยอนยุคไปหา

ยุคสมัยของ อเล็กซานเดอร แฮมิลตัน ที่เรียกรองใหมีฝายบริหารที่เขมแข็ง และยุคสมัยของ วูด

โรว วิลสัน ที่เรียกรองใหใชแนวทางการบริหารราชการแบบภาคธุรกิจและสอดคลองกับการ

เรียกรองของนักวิชาการบริหารรัฐกิจรุนหนุมที่จัดการประชุมกันที่เมืองแบล็กซเบิรก ในป ค.ศ.

1987 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปงานเขียนอันโดงดังของวูด โรว  วิลสัน การประชุมคร้ังนี้ได

ขอสรุปวาความไรประสิทธิภาพของระบบราชการไมไดมีสาเหตุจากขาราชการไรความรู

ความสามารถแตที่เกียรติภูมิของขาราชการตกต่ําลงก็เพราะระบบราชการเองที่มีปญหาดังนั้น

จึงตองมีการปฏิรูประบบราชการใหทันสมัยทัดเทียมกับองคกรในภาคเอกชน 

 แนวคิดนี้จัดเปนแนวคิดใหมที่เรียกวา กระบวนทัศนหลังระบบราชการ ไดสรุปแนวทาง

ในการศึกษาวิจัยและการนําแนวคิด(NPM) ไปปฏิบัติวามี 4 แนวทาง คือ  

1. Quantitative/Analytic Approachแนวทางนี้มีรากฐานจากวิชาการ

วิเคราะหนโยบายและวิชาเศรษฐศาสตรผูที่สนับสนุนแนวคิดนี้ คือ พวกที่

สนใจวิชานโยบายสาธารณะที่ใชเทคนิคการวิเคราะห เชน การคาดการณ 

และการวิเคราะหตนทุน-กําไร เพราะเชื่อวาการวิเคราะหอยางเปนระบบจะ

ลดความไมแนนอนในกระบวนการตัดสินใจ  
 

2. Political Management แนวทางนี้เนน การเมืองของการจัดการ ซึ่ง

แตกตางจาก การเมืองในระบบราชการเพราะเชื่อวานักจัดการภาครัฐมี

สิทธิโดยชอบธรรมที่ใชอํานาจจากการเมืองในกระบวนการตัดสินใจ

แนวทางนี้ถูกนําเสนอโดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยฮารวารดที่อธิบายความ

แตกตางของการบริหารรัฐกิจแบบเดิมกับการจัดการภาครัฐแนวใหมวา ใน

การบริหารรัฐกิจแบบเดิมนั้นความรับผิดชอบพื้นฐานของนักบริหารคือการ

พัฒนาวิธีการบริหารเพื่อใหนโยบายตางๆ ไดรับการปฏิบัติจนบรรลุ

เปาหมาย แตแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหมจะเพิ่มความรับผิดชอบ

ดานการกําหนดเปาหมายและการจัดการทางการเมืองหรือเขารวมวาท

กรรมทางการเมืองและเรื่องที่เกี่ยวกับเปาหมายวิธีการ 
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3. Liberation Management แนวทางนี้เชื่อวานักจัดการภาครัฐ เปนบุคคลที่

มีทักษะและความรับผิดชอบสูง และรูวาจะตองจัดการอยางไร การที่ระบบ

ขาราชการแยไมใชเปนเพราะขาราชการขาดสมรรถนะในการจัดการและ

ประพฤติผิดวินัย แตเปนเพราะระบบไมดี มีกฎระเบียบจุกจิก และมี

อุปสรรคในการทํางานหลายอยาง ดังนั้นการที่จะปรับปรุงระบบราชการให

ดีข้ึนนั้น ขาราชการจะตองถูกปลดปลอยจากกฎระเบียบที่รุงรังและจาก

นักการเมืองจะตองปลอยใหนักจัดการภาครัฐจัดการเอง ผูสนับสนุน

แนวทางนี้เสนอใหใชยุทธศาสตรหลายอยาง เชน กฎระเบียบ 
 

4. Market - Drive Managementแนวทางนี้ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดพื้นฐาน

สองอยาง คือ การแขงขันและการจัดการแบบภาคเอกชน แนวคิดการ

แขงขันไดมาจากความเชื่อของนักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก(นีโอคลาสสิก)

ในเรื่องประสิทธิภาพของตลาด การแขงขันในที่นี้หมายถึงการสรางตลาด 

เพื่อปฏิรูปภาครัฐจากภายใน การแขงขันถูกมองวาเปนกลยุทธที่จะ

ปรับปรุงระบบราชการ เพราะทําใหตนทุนต่ําลงและเพิ่มประสิทธิภาพมาก

ข้ึน พวกนี้เชื่อวานักจัดการภาครัฐจะยกระดับฝมือการทํางานของตนถา

เขาตองเผชิญกับพลังตลาดสวนแนวคิดพื้นฐานอยางที่สองมีความเชื่อวา

การปฏิบัติงานและเทคโนโลยีภาคเอกชนเหนือกวาภาครัฐ และเชื่อวาการ

แบงแยกการจัดการภาครัฐกับภาคเอกชนเปนเพียงภาพมายาเทานั้น 

 

แนวทางในการศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหมแมจะมีหลายแนวทางแตก็มีส่ิงที่

รวมกันอยูประการหนึ่ง คือ อุดมการณนักวิชาการจัดการ หรือ คริสโตเฟอร พอลลิตต อธิบายวา 

“อุดมการณการจัดการนิยม” ประกอบไปดวยชุดของความเชื่อ คานิยม แนวคิดเกี่ยวกับภาวะ

ของโลก และยังระบุความเชื่อหลักหาประการของอุดมการณจัดการนิยมคือ 

1. สังคมจะกาวหนาไดก็ตอเมื่อมีการเพิ่มผลิตภาพในทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

2. การเพิ่มผลิตดังกลาวเกิดจากการใชเทคโนโลยทีี่ทนัสมัย ซึง่รวมถึงเทคโนโลยีขอมลู

ขาวสารและองคการ และเทคโนโลยีฮารดแวรที่ใชในการผลิตสินคา  

3. การนําเทคโนโลยเีหลานีม้าใชใหบรรลไุดนั้น กําลงัแรงงานหรือบุคลากรจะตองมี

อุดมการณจะในการเพิ่มผลิตภาพ 
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4. การจัดการเปนหนาทีห่นึง่ในองคการแยกตางหากจากหนาที่อ่ืนๆฝายจัดการมหีนาที่

สําคัญในการวางแผน การนําแผนไปปฏบัิติ และประเมินการเพิ่มผลิตภาพความสาํเร็จในการทาํ

ธุรกิจข้ึนอยูกบัคุณภาพและความเปนมืออาชีพของผูจดัการ 

5. การที่แสดงบทบาทสําคญัดังกลาวไดนั้น ผูจัดการจะตองมีอํานาจและมีสิทธิในการ

จัดการ 
 

 
จริยธรรมการบริหารของประชาชนแนวใหม 

(Administrative Zeitgeists of the New Public Service) 
 

 การบริหารประชาชนแนวใหมจัดเปนตัวแบบในเชิงปทัสถานซึ่งมีทฤษฎีและการปฏบัิติที่

กาวหนาจากนักจัดการภาครัฐหลายคนแนวทางนี้ไดรับมรดกในทางปญญาในการบริหารรัฐกิจ

จากงานของ “ดไวท วอลโด”และทฤษฎีการเมืองที่เปนผลงานของ “เชลดัน วอลิน”สวนทฤษฎี

แนวหนาในปจจุบันของNPS ไดแก ทฤษฎีความเปนพลเมืองแบบประชาธิปไตย 
 

(1) ทฤษฎีความเปนพลเมืองแบบประชาธิปไตย     
ทฤษฎีการเมืองและสังคมในปจจุบันใหความสําคัญกับพลเมืองและประชาธิปไตย

แนวคิดนี้มองวาพลเมืองจะคิดถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตัว มีมุมที่

กวางและไกลที่ตองใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของรัฐมีสํานึกวาเปนสวนหนึ่งในสังคม

และมีความผูกพันในเชิงจริยธรรมกับชุมชนซึ่งรวมชะตากรรมเดียวกัน 
 

(2) ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม 
 

เมื่อไมนานมานี้มีการเรียกรองใหฟนฟูสํานึกของความเปนชุมชนข้ึนมาใหม เพราะ

ความเปนชุมชนเปนหนทางของการทําใหเกิดความสมานฉันท ในการบริหารรัฐกิจไดมีเสียง

เรียกรองใหรัฐบาลเขามาชวยสรางและสนับสนุนชุมชน ทั้งในการเนนความตองการและ

ผลประโยชนของพลเมือง 
 

(3) มนุษยนิยมแหงองคการและทฤษฎีวาทกรรม 
 

 แนวทางการบริหารรัฐกิจแบบเกาที่เนนควบคุมการบังคับบัญชาตามลําดับข้ันและเนน

แนวทางแบบประจักษนิยมในการแสวงหาองคความรูทางสังคมศาสตรซึ่งรวมถึงการใชทฤษฎี

การตีความ 
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 จากทฤษฎีที่พื้นฐานของแนวทางการบริหารแบบ NPS แมแตละทฤษฎีจะมีความ

แตกตางกันในจุดเนนและแนวคิด แตสามารถสรุปแนวคิดสาระแนวทางการบริหารแบบ NPS ที่

แตกตางจากการบริหารรัฐกิจแนวเกา (OPA) และการจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) 
 

สาระสําคัญของแนวทางการบริหารแบบNPS 
1. รับใชมากกวาการถือหางเสือ 

2. ผลประโยชนสาธารณะเปนเปาหมายหลักไมใชผลพลอยได 
3. คิดในเชิงยุทธศาสตรและปฏิบัติอยางเปนประชาธิปไตย 

4. รับใชพลเมืองไมใชลูกคา 

5. การถูกตรวจสอบไมใชเร่ืองงาย 

6. ใหคุณคากับคนไมแตเฉพาะผลิตภาพเทานั้น 

7. ใหคุณคาความเปนพลเมืองและการบริการสาธารณะมากกวาความเปนเถาแก 
 

ในดานการบริหารงานขององคกรนั้นแนวคิดนี้เรียกรองใหมี 
 1.ความเสมอภาคทางสังคมใหมากขึ้น 

 2.ใหมีการบริหารภายในระบบราชการที่มีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 

 3.ความสําคัญกับ “ความเปนมนุษย”ของคนที่ทํางานในองคกรมากขึ้นในเรื่องคุณภาพ

ชีวิต 
 

บทสรุปของทางสองแพรงจริยธรรมการบริหารรฐักิจ 
 

การบริหารรัฐกิจแนวเกา(Old Public Administration) 
 

 มีรากฐานจากทฤษฎีทางการเมืองและสังคม มองขามราชการวาเปน “คนที่ทําหนาที่

การบริหาร”ผลประโยชนสาธารณะถูกกําหนดโดยฝายการเมืองและอยูในรูปของกฎหมาย 

ประชาชนถูกมองวาเปนผูมาขอรับบริการและผูมีสิทธิเลือกตั้ง บทบาทของขาราชการคือปฏิบัติ

ตามนโยบายที่ถูกกําหนดโดยฝายการเมือง เพราะขาราชการเปรียบเสมือนฝพายที่ตองพายตาม

คําสั่ง การบริหารงานตามลําดับข้ันและตอฝายการเมือง ขาราชการมีดุลยพินิจที่คอนขางจํากัด 

โครงสรางองคการมีการจัดแบงอํานาจหนาที่ชัดเจนและมีสายการบังคับบัญชาที่ลดหล่ันกันจาก

สูงลงมาต่ํา และเนนการควบคุมตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การจูงใจขาราชการอยูที่

คาตอบแทนและสวัสดิการและความมั่นคงในการทํางาน 
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การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 
 

 มีรากฐานจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตรนิยมมองขาราชการวาเปนนัก

เทคนิคที่มีเหตุผลเชิงเศรษฐกิจหรือเปนผูตัดสินใจที่ยึดผลประโยชนสวนตัว มองวาผลประโยชน

สาธารณะเกิดจากผลประโยชนของปจเจกชน มองประชาชนเปนลูกคา มองวานักบริหารเปนคน

ถือหางเสือเรือที่คอยกําหนดทิศทาง มองวาตองสรางกลไกตลาดและแรงจูงใจในการบรรลุ

วัตถุประสงคของนโยบายโดยผานหนวยงานภาคเอกชนและภาคอื่นๆที่ไมหวังผลกําไร

ขาราชการตองรับผิดชอบตอลุกคาซึ่งเรียกรองใหตอบสนองผลประโยชนของพวกตนเพื่อให

จุดมุงหมายของกิจการบรรลุผลมีการกระจายหนวยงานออกไปโดยอํานาจในการควบคุมอยูที่

ตนสังกัดขาราชการหรือนักบริหารอยูที่จิตวิญญาณของความเปนเจาของกิจการ  

(Entrepreneurial spirit) และการลดขนาดของระบบราชการ 
 

การบรกิารภาครัฐแนวใหม (New Public Service) 
 

ใหความสําคัญกับ “ประชาธิปไตย” วาเปนคุณคาหลักที่สําคัญ แนวทางนี้มีรากฐาน

เกี่ยวกับประชาธิปไตยและแนวทางการแสวงหาความรูรวมถึงแนวทางประจักษนิยม แนว

ทางการตีความ มองขาราชการวาเปนคนมีเหตุผลในเชิงยุทธศาสตรที่ใชเหตุผล ทั้งดานการเมือง 

เศรษฐกิจ และองคกร มองผลประโยชนสาธารณะวาเปนการพูดคุยเกี่ยวกับคุณคาที่มีสวนรวม 

นักบริหารหรือขาราชการมีบทบาทรับใชประชาชน เพราะประชาชนคือเจาของประเทศตัวจริง 

ขาราชการตองมีบทบาทเจรจาไกลเกลี่ยและตัวกลางที่จะทําใหเกิดคานิยมรวมกันในหมู

พลเมือง ชุมชน และกลุมตางๆคือการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

ประชาชน  เพื่อใหบรรลุผลที่ตกลงรวมกัน สวนปจจัยจูงใจขาราชการและนักบริหารคือไดรับใช

ประชาชนและการไดทําประโยชนแกสังคม 
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วิธีการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในความคิดของขาพเจา 
 

วิธีการเสริมสรางคุณธรรมสําหรับผูทีต่องอยูรวมกนัในสังคม 
คุณธรรม หมายถึง สภาพคณุงามความด ี

คุณธรรมที่แทจริงมีคุณคาภายในตวัของมนั คือ ทําใหผูครอบครองความดีเปนมนษุยที่

สมบูรณ 
 

หลักการปฏบัิติเพื่อใหเกดิการเสริมสรางคุณธรรม ประกอบดวย 
1. บุคคลนั้นจะตองมีความซื่อสัตย 
2. บุคคลนั้นจะตองเปนผูทีห่มัน่ทาํความดี โดยไมหวงัสิ่งตอบแทน 

3. บุคคลนั้นจะตองมีความเมตตา 

4. การเคารพสทิธิศักดิ์ศรีของผูอ่ืนโดยเทาเทยีมกนั 

5. การยอมรับความแตกตางทางความคิดของผูอ่ืน 

6. เห็นแกประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตัว 

7. การแสดงความรับผิดชอบในหนาที่ของสาธารณะ 

8. การตระหนักถงึหนาที่พลเมอืงที่มีตอสวนรวม 

9. การเคารพสทิธิในการแสดงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 

10. การมีความยติุธรรมใหความเปนโดยไมมคีวามเอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง 
 

วิธีการเสริมสรางจริยธรรมสําหรับผูที่ตองอยูรวมกันในสังคม 
จริยธรรม แปลวา ธรรมที่เปนขอประพฤตปิฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
 

หลักการปฏบัิติเพื่อใหเกดิการเสริมสรางจรยิธรรม ประกอบดวย 
1. การปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 

2. การไมละเมิดกฎหมาย 

3. การไมกอใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม 

4. การปฏิบัติตามขอหามของพระพทุธศาสนา 

5. การปฏิบัติตนใหอยูในกฎของสัมมาชีวะทีถู่กตอง 
ถามนุษยทุกคนสามารถปฏบัิติไดครบและถูกตองตามหลักการในเบือ้งตนนี้การอยู

รวมกันในสังคมก็จะสงบสุขเกิดความรักความสามัคค ีประเทศของเรากเ็จริญทัดเทียมกับ

ประเทศอื่นกลายเปนประเทศที่เขมแข็งจนไมมีประเทศใดที่จะเขามารุกรานได เพราะคนใน

ชาติรูรักสามัคคีและมีการเสริมสรางการมคุีณธรรมจริยธรรมที่ถูกตองดีงามเปนหลักปฏิบัติ

กันในสงัคม 
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