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บทที่ 9
การเสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะในการให้บริการภาครัฐ
การให้บริการภาครัฐ เป็นการให้บริการสาธารณะตามประเภทพันธกิจ ได้แก่ งานบริการ
สังคม ควบคุมจัดระเบียบ งานสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ งานสงเคราะห์และช่วยเหลือ เป็นต้น ทั้งนี้
โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการคือประชาชน โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะสร้าง
ความพึงพอใจแก่ประชาชนคือปัจจัยด้านความเสมอภาค การให้บริการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ความ
เพีย งพอในการให้ บ ริ การ ความต่อเนื่องในการให้ บริการและการพัฒ นาการให้ บริการให้ มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้หัวใจที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการ
บริการภาครัฐ คือจิตสานึกในการให้บริการ
ในบทนี้จ ะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับจิตส านึกสาธารณะ การบริห ารงานภาครัฐ และการ
เสริมสร้างจิตสานึกในการให้บริการภาครัฐ มีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้

แนวคิดเกี่ยวกับจิตสานึกสาธารณะ
1. ความหมายจิตสานึกสาธารณะ
ส านั กงานคณะกรรมการวิ จัยแห่ งชาติ (2542 : 14) ได้ ให้ ค วามหมายจิต ส านึ ก
สาธารณะว่าเป็นการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543 : 17) ได้ให้ความหมายของจิตสานึกสาธารณะว่า
หมายถึงความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัวมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม
พยายามฉวยโอกาสที่จะช่วยเหลืออย่างจริงจังและมองโลกในแง่ดีบนพื้นฐานของความเป็นจริง
หฤทัย อาจปรุ (2544 : 37) ให้ความหมายจิตส านึกสาธารณะว่า หมายถึงความ
ตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ทาให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม
ต้องการเข้าไปแก้วิกฤติการณ์โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ สานึกถึงพลังของ
ตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้และลงมือกระทาเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยการ
เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม
พระไพศาล วิสาโล (2544 : 15) ให้ความหมายจิตสานึกสาธารณะว่า หมายถึงความ
สานึกใส่ใจและพร้อมจะมีส่ว นร่วมในกิจการสาธารณะ รวมถึงความเคารพและหวงแหนในสมบัติ
ส่วนรวม ทั้งนี้โดยตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งตนเองและส่วนรวม ในจิตสานึกดังกล่าวมิใช่
ครอบครัวญาติมิตรคนรอบข้างหรือชุมชนละแวกบ้านตนเท่านั้น หากคลุมไปถึงคนอื่น ๆ อีกมากมาย
ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปแม้จะตนไม่รู้จักและไม่เคยเห็น แต่ก็รู้อยู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนสังกัด
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตรและคณะ (2546 : 84) ให้ความหมายจิตสานึกสาธารณะว่า การ
รู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ให้ประโยชน์ร่วมกัน
ไชยา ยิ้มวิไล (2550 : 15) ให้ความหมายจิตสานึกสาธารณะหมายถึงความเป็น
สาธารณะที่ส่อนัยถึงความรู้ความนึกคิดสติปัญญาและความรับผิดชอบของประชาชนที่มีต่อสังคม
การเคารพกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคมโดยรวมและหน่วยงานองค์กรที่ตนเอง
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เป็นสมาชิกสังกัดอยู่ โดยพยายามยึดมั่นต่อกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัดพยายามหลีกเลี่ยง
การละเมิดให้น้อยที่สุดด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
สรุปได้ว่า จิตสานึกสาธารณะ เป็นการกระทาด้วยจิตใจที่มีความห่วงใย ที่มีความเอื้อ
อาทรต่อสังคมส่วนรวม มีความคิดที่จะทาความดีเพื่อส่วนรวม ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่น มีพฤติกรรม
ทางการกระทาและคาพูดที่มาจากความคิดที่ดี ลดความขัดแย้ง การให้กาลังใจต่อกัน เพื่อให้สังคม
โดยรวมมีความสุขร่มเย็น
2. คุณลักษณะของจิตสานึกสาธารณะ
อนุชาติ พวงสาลีและวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2540 : 42-44) ได้กล่าวถึงการมีจิตสานึก
สาธารณะซึ่งเรียกอีกคาหนึ่งว่าจิตสานึกเพื่อส่วนรวมว่า เป็นคุณลักษณะที่สาคัญและมีความหมาย
อย่างยิ่งในสังคม ทาให้เกิดประชาสังคมคือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งซึ่งหมายถึงชุมชนแห่งสานึก
(Consciousness Community) ที่ ส มาชิ ก ของชุม ชนต่ า งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบโดยรวมที่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
1. มีวิสัย ทัศน์ร่ว มกันคนในชุมชนต้องมองอนาคตร่ว มกันเรียนรู้และทาความเข้าใจ
ร่วมกันโดยอาศัยการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงพร้อม
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ
2. ประชาชนสานึกถึงพลังของตนเองว่าจะสามารถร่วมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมได้ คือ
การทาให้เกิดกลุ่มที่ให้ความสนใจต่อสาธารณะจานวนมาก ทาให้เกิดความเข้มแข็งเป็นพลังทางสังคม
ไม่รอคอยให้ผู้อื่นแก้ปัญหาให้กับตนเอง ซึ่งการที่บุคคลจะสานึกถึงพลังของตนต้องให้ความสาคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม (Civic Education)
3. ความรักเอื้ออาทรสามัคคี การรวมกลุ่มของบุคคลในสังคมมีความหลากหลาย จึง
จาเป็นต้องสร้างขึ้นบนฐานแห่งความรักความเมตตาความเอื้ออาทรและสามัคคีความแตกต่างระหว่าง
บุคคลย่ อมเกิดขึ้น ได้ ซึ่งความแตกต่างนี้เป็นสิ่ งดีแ ละไม่จาเป็นต้องนาไปสู่ความแตกแยกเสมอไป
ดังนั้นเงื่อนไขแห่งความรักสมานฉันท์จะเป็นส่วนเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมืออย่างมีพลัง
4. การเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติร่วมกัน (Interactive Learning Through Action) สานึก
สาธารณะนั้นเป็นนามธรรมไม่สามารถบังคับให้เกิดได้ดังนั้นต้องสร้างเงื่อนไขหรือกิจกรรมร่วมกันที่จะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง
5. การมีเครือข่ายและการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อสารและเครือข่าย
เป็นส่วนที่ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นทางซึ่งนาให้เกิดจิตสาธารณะ
ยุทธนา วรุณปิติกุล (2542 : 181-183) กล่าวถึงบุคคลที่มีจิตสานึกสาธารณะว่าต้องมี
คุณลักษณะดังนี้
1. การทุ่มเทและอุทิศตน สิทธิของพลเมืองจะต้องสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม บุคคล ไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามสิทธิเท่านั้นแต่ต้องปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้บริการแก่ บุคคลอื่นเพื่อ
พัฒนาสังคมด้วย อาทิ ถ้าต้องการให้ผู้แทนราษฎรมีความรับผิดชอบต่อความต้องการและประโยชน์
ของประชาชน ประชาชนก็ต้องให้ความใส่ใจและติดตามไม่เพียงทาการหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ต้อง
เสียสละเวลาในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเมืองระดับท้องถิ่นและในสถาบันต่าง ๆ
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2. เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระแสปัจเจกชนนิยมส่งผลให้คนในสังคมมี
ลักษณะปิดกั้นตนเอง ไม่ไว้วางใจผู้อื่น เลือกคบเฉพาะกลุ่มที่มีความเหมือนกัน ไม่สนใจการเมืองทาให้
ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจของสังคมเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม เกิดข้อขัดแย้งการยุติข้อขัดแย้งโดย
การฟังเสียงข้างมากไม่นาไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้นผู้มีจิตสาธารณะต้องเป็นพลเมืองในฐานะที่
เป็ น เอกลั กษณ์ทางการเมืองสมัย ใหม่ มีความอดทนตระหนักว่าการมีส่ ว นร่วมไม่ทาให้ ได้อย่างที่
ต้องการเสมอไป ต้องเคารพและยอมรับความแตกต่างที่ หลากหลายและหาวิธีอยู่ร่วมกับความขัดแย้ง
โดยการแสวงหาทางออกร่วมกัน การจาแนกประเด็นปัญหาการใช้เหตุผลในการแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็ น การตัด สิ น ใจต้ อ งมี ก ารพู ด แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น ระหว่ างกั น ให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ หาข้ อ ยุ ติ
(Dialogue and Debates) สร้างการเข้าร่วมรับรู้ตัดสินใจและผนึกกาลัง(Political Dialogue) เพื่อให้
เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย
3. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม คนในสังคมต้องคิดถึงการเมืองในฐานะ
กิจการเพื่อส่วนรวมและเพื่อคุณธรรมมากขึ้น
4. การลงมือกระทา การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทา
ให้ ส ถานการณ์ดีขึ้น ต้องลงมือกระท าโดยเริ่มจากครอบครัว ในการวางพื้นฐานให้ ก ารอบรมด้า น
จริยธรรมของพลเมือง สถาบันการศึกษาไม่เพียงเป็นสถานที่ฝึกทักษะและให้ความรู้รับช่วงต่อในการ
สร้างค่านิยมที่เหมาะสมต่อจากครอบครัวรวมทั้งเครือข่ายสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้ านที่ทางาน
สโมสรสมาคมต่าง ๆ เชื่อมโยงบุ คคลที่สนใจเรื่องของตนเข้าเป็นกลุ่มที่ใส่ใจผู้อื่น ช่วยดารงรักษา
ประชาคมสั ง คมและกฎจริ ย ธรรม รวมทั้ งสถาบั น ที่ มีอิ ท ธิ พ ลสู งต่ อ สั ง คมคือ สถาบั น ศาสนาและ
สื่อมวลชนนับว่ามีบทบาทสาคัญในการร่วมสร้างให้สังคมเข้มแข็ง
ไชยา ยิ้มวิไล (2550 : 15) กล่าวถึงผู้ที่มีจิตสานึกสาธารณะนั้น จะมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมเคารพกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคมโดยรวมและหน่วยงานองค์กรที่
ตนเองเป็นสมาชิกสังกัดอยู่ โดยพยายามยึดมั่นต่อกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัด พยายาม
หลี กเลี่ ย งการละเมิดให้ น้ อ ยที่ สุ ดด้ว ยการปฏิ บัติห น้าที่ อย่า งมีคุ ณธรรมและจริยธรรม บุค คลที่ มี
จิตสานึกสาธารณะสูงนั้นแม้แต่การทิ้งเศษขยะหรือขับรถผิดกฎจราจรยังไม่กล้าที่จะกระทา เพราะ
รู้สึกละอายแก่ใจ นอกเหนือจากนั้นเมื่อประสบพบเจออะไรที่ผิดปกติผิดระเบียบผิดกฎหมายก็จะแจ้ง
ความทันที ส่วนบุคคลที่ไร้จิตสานึกสาธารณะจะมีวิถีชีวิตดารงชีพไปวันๆ มักง่ายสะเพร่าเอาตัวรอด
โดยไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้คน
เดวิด ไรส์แมน (ณรงค์ อุ้ยนอง. 2546 : 13 ; อ้างอิงมาจาก David Riseman. 1983)
ได้จาแนกจิตสานึกสาธารณะของบุคคลไว้เป็น 3 แบบคือ 1) จิตสานึกแบบประเพณีนาหมายถึง
จิตสานึกที่ยึดถือเอาขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นเครือญาติความอาวุโสเป็นเครื่องชี้นาวิถีปฏิบัติ
จิตสานึกแบบนี้มีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในสังคมชนบทของไทย 2) จิตสานึกแบบหลักการนาเป็นจิตสานึก
ที่ยึดถือหลักปฏิบัติงานให้บรรลุจุดหมายปลายทางโดยละทิ้งความอาวุโสและขนบประเพณีที่เห็นว่า
เป็นเครื่องกีดขวางการบรรลุเป้าหมายของชีวิตและ 3) จิตสานึกแบบผู้อื่นนาเป็นจิตสานึกแบบพึ่งพิง
โดยบุคคลจะต้องประพฤติปฏิบัติตามกลุ่มหรือตามผู้นาของกลุ่มด้วยมุ่งหวังจะให้ตนเองได้รับการ
ยอมรั บ จากกลุ่ ม จิ ตส านึ กสาธารณะของบุค คลมี พื้ นฐานมาจากอัตมโนทั ศน์ (Self-Concept) ซึ่ ง
หมายถึงการมองเห็นคุณค่าในตนเองประกอบกับความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Values) และเจตคติ
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(Attitude) ซึ่งมีความหมายรวมกันว่าคือท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเกิดเป็น
ปรากฏการณ์ที่บุคคลแสดงออกในลักษณะของอารมณ์ความรู้สึก (Affective) สติปัญญา (Cognitive)
และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียต่อตนเองและสังคมที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2551 อ้างใน นวลละออ แสงสุข, 2552 : 40) ระบุเนื้อหาวิชา
ทักษะชีวิตว่า บุคคลที่มีจิตสานึกสาธารณะสูง จะมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. P= Positive Thinking and Participation หมายถึง (1) การมีความคิดเชิงบวก
และการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้สึกเป็นส่ วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนการอยู่รวมกันอย่าง
เกื้อกูล เป็นธรรมชาติ เช่น การช่วยเหลือคนและสัตว์ และ (2) การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน และด้านอื่น ๆ
2. U= Useful, Unselfish and Understand หมายถึง (1) ความเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่น ต่อสาธารณะ และต่อสังคม การไม่นิ่งดูดาย (Useful) (2) ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่มีผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น ไม่ ฉ้ อ ราษฎร์ บั ง หลวง ไม่ เ อาเปรี ย บผู้ อื่ น การเคารพสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ของผู้ อื่ น การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ (3) ความเข้าใจผู้อื่นและไม่ซ้าเติมผู้อื่น
3. B= Broad Mind หมายถึง ความมีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟังข้อมูล
ข่าวสารใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากที่เคยรู้มา รวมถึงแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
4. L= Love หมายถึง (1) มีความรักตามหลักมนุษยชาติตามหลักพรหมวิหารสี่ คือ
เมตตา ความรัก ประรถนาดีต่อผู้อื่น) กรุณา (ความสงสาร ปรารถนาให้พ้นทุกข์) มุทิตา (ความพลอย
ยินดีเมื่อผู้อนื่ มีความสุข) และอุบกขา (การวางใจเป็นกลาง) และ (2) มีสังคหวัตถุสี่ประกอบด้วย ทาน
(การให้) ปิยวาจา (กล่าววาจาสุภาพ อ่อนหวาน) อัตถจริยา (ประพฤติตนเป็นประโยชน์) และสมานัตต
ตา (วางตนเสมอต้นเสมอปลาย)
5. I= In trend หมายถึง ความเข้าใจและไม่ตามกระแสโดยปราศจากเหตุผล และการ
ช่วยเหลือเตือนสติให้สังคม
6. C= Communication หมายถึง มีการสื่อสารที่ดี คิดดี คิดทางบวก มีการขอบคุณ
แสดงความยินดี ให้กาลังใจ และชื่นชมผู้มีจิตสาธารณะ
สรุปได้ว่าผู้มีจิตสาธารณะนั้น จะเป็นผู้ที่มีลักษณะสาคัญ คือเคารพตนเองและผู้อื่น
การเคาระตนเองนั้นได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีจิตใจที่มีความรับผิดชอบ มี
จิตสานึกในพลังของตนเองว่าสามารถทาประโยชน์สาธารณะได้และสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่รอคอย
การช่ว ยเหลื อ จากผู้ อื่น ส่ ว นการเคารพผู้ อื่นได้แก่ การทุ่ มเท อุทิศตนเองเพื่อทาประโยชน์ให้ แ ก่
ส่วนรวม มีความรักความเมตตาปรารถนาดีดีผู้อื่น เสียสละมีความยินดีที่ได้ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม

การบริหารภาครัฐ
ในการบริหารภาครัฐหรือการบริหารรัฐกิจนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทุกสังคมและทุกหมู่เหล่า
เพราะการบริหารภาครัฐมุ่ง ที่จะต้องการทาให้สังคมอยู่กันด้วยความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สินรวมถึงความสะดวกปลอดภัยในการดารงชีวิต ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของประชาชน
โดยทั่วไป ประกอบกับการให้บริการสาธารณะ (Public Goods and Services) ที่รัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อ
บริ การประชาชน จะต้องมีค่าใช้จ่ ายในการดาเนินการจึงต้องหารายได้ในรูปของการจัดเก็บภาษี
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ประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องของการบังคับให้ประชาชนเสียสละทรัพยากรที่ตนเองครอบครองอยู่ส่วนหนึ่ง
ให้รัฐ แม้ว่าในบางกรณีประชาชนบางกลุ่มไม่ได้บริโภคสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรงก็ตาม ก็จะต้อง
ยินยอมจ่ายภาษีให้แก่รัฐ
สาหรั บการศึกษาทาความเข้า ใจเกี่ยวกับการบริห ารภาครัฐ นั้น มีวิธีการศึกษาได้หลาย
แนวทางด้วยกัน สาหรับในเรื่องนี้จะขอนาเสนอประเด็นสาคัญของการบริหารภาครัฐ ดังนี้
1. ห่วงโซ่แห่งการบริหารภาครัฐ
เมื่ อ ศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจในระบบการบริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ จะได้ เ ป็ น กรอบใน
การศึกษาเรื่องจิตสานึกและเรื่องอื่น ๆ ต่อไป ในส่วนนี้มุ่งหวังให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
และประชาชน โดยจะแสดงออกมาในลักษณะห่วงโซ่แห่งการบริหารภาครัฐว่ามีความเกี่ยวเนื่องกัน
ซึ่งจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมิได้ เพราะแต่ละเรื่องต่างก็มีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ดังแผนภาพ 9.1
นโยบายของรัฐบาล
ความต้องการของ
ประชาชน

ผลลัพธ์
ผลผลิต

แผนยุทธศาสตร์

ทรัพยากร
ภาพที่ 9.1 แสดงห่วงโซ่แห่งการบริหารภาครัฐ
จากภาพที่ 9.2 อธิบายในเชิงความเกี่ยวเนื่องกันได้โดยเริ่มจากความต้องการของ
ประชาชนเป็ น สิ่ ง ส าคัญ ที่ รั ฐ บาลทุ ก ยุค ทุ ก สมั ย จะต้ อ งตอบสนอง โดยเฉพาะในประเทศที่มี ก าร
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเนื่องจากเป็นการปกครองโดย
ประชาชน เพื่อประชาชนและของประชาชน ดังนั้นเสียงของประชาชน คือเสียงสวรรค์ ที่จะชี้นา
นโยบายของรัฐพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่เก่งกาจก็จะต้องหาความต้องการทั้งที่เปิดเผยและไม่
เปิดเผยซึ่งเป็นความต้องการที่ซ่อนเร้น นาความต้องการเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการกาหนดทิศทาง
ของนโยบาย ในปัจจุบันหน่วยงานของทางราชการก็จะต้องแปลงนโยบายให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการต่อไป โดยในแผนทุกระดับจะมีการกาหนดผลผลิต (Outputs) หรือผลที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยผลลัพธ์ (Outcomes) นั้นก็คือประชาชน เมื่อประชาชน
มีความมั่นคงแล้วประชาชนก็น่าจะมีการยอมรับที่จะเสียภาษีอย่างเต็มใจและเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อ
นามาใช้ในการผลิตบริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ซึ่งมีประเด็นที่อยากนาเสนอให้
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เป็นที่ประจักษ์ว่าในการบริการภาครัฐนั้นควรจะมีผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcomes) ที่
น่าสนใจ 10 ประการด้วยกัน คือ
(1) ความเสมอภาคในการบริการ
(2) ความเป็นธรรมในการบริการ
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(4) สิทธิเสรีภาพของประชาชน
(5) ความทั่วถึง
(6) ความพึงพอใจของประชาชนในฐานะลูกค้า
(7) ประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ให้บริการ
(8) ความประหยัดทั้งของภาคราชการและประชาชนที่ใช้บริการ
(9) คุณภาพและความถูกต้องของการบริการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(10) การรักษาประโยชน์สาธารณะ ความผาสุก คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม
ผลลัพธ์บั้นปลายดังกล่าวจะเป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพในการบริหารราชการของทั้งฝ่าย
การเมืองที่เป็นกลไกในเรื่องการกาหนดและควบคุมนโยบาย และระบบราชการที่เป็นกลไกที่สาคัญ
ในการนาเอานโยบายไปปฏิบัติ
2. แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
การบริหารงานภาครัฐ (Public Administration) ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตาม
กรอบแนวคิดหรือตัวแบบระบบราชการในอุดมคติซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย
นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันที่ชื่อ Max Weber โดยหลักการแล้วการบริหารงานภาครัฐในแนวทางนี้
เน้นให้ความสาคัญต่อโครงสร้างสายการบังคับบัญชา การสั่งการตามลาดับชั้นที่ชัดเจนและแน่นอน
มีการแบ่งงานกันทาตามความเชี่ยวชาญชานาญการ สร้างความมั่นคงแน่นอนในอาชีพการรับราชการ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและแบบแผนมาตรฐานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เน้นความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน และไม่คานึงถึงตัวบุคคลในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความ
ยุติธรรม สามารถควบคุมการใช้อานาจดุลพินิจและทุจริตประพฤติมิชอบ ป้องกันการแทรกแซงทาง
การเมืองและเล่นพรรคเล่นพวก (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2557 : 443) โดยยึดหลักกฎหมายและบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรกฎระเบียบการเลื่อนชั้นเลื่อนตาแหน่งตามหลักอาวุโสและความสามารถการแยก
ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ขององค์การ (วรเดช จันทรศร, 2541 : 27-28)
ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แนวคิดการบริหารงานดั้งเดิมหรือตัวแบบ
ประเพณีนิยมก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการจานวนหนึ่ง เช่น Herbert Simon (อ้างถึงใน
พิทยา บวรวัฒนา, 2557 : 194) ถึงกับชี้ให้เห็นว่าหลักการบริหารต่าง ๆ เป็นเพียงสุภาษิต
(Proverbs) ที่มีความขัดแย้งในตัวที่เกิดขึ้นจริงได้ยากในทางปฏิบัติและยังได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นการไม่
สมเหตุสมผลที่เราจะทึกทักว่าการจัดการแบบลาดับชั้นจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกล่าวคือ
การบริหารระบบราชการไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเสมอไปประกอบกับการ
ดาเนินงานของภาครัฐในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นนอกจากจะไม่บรรลุผลเท่าที่ควรแล้วยังได้สร้างปัญหา
ต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย
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เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2557 : 194) ได้อธิบายว่า สภาพปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ทาให้
ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อการบริหารงานของภาครัฐอย่างมากทาให้การบริหารภาครัฐในขณะนั้นมัก
ได้รับ การวิพากษ์วิจารณ์กันในด้านต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้งเช่นการมีขนาดใหญ่โ ตไม่คล่ องตัว ทาให้ มี
ขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ไม่รวดเร็วยิ่งกว่านั้น
วิธีการบริหารงานภาครัฐแบบดั้งเดิมที่ยึดการบังคับบัญชาตามลาดับชั้นไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว้ได้ระบบบริหารราชการที่
ไม่ยืดหยุ่นการปฏิบัติงานโดยยึดแบบแผนตามขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดมีขอบเขตงานที่แคบ
รวมทั้ ง มี ตั ว แบบการปฏิ บั ติ ก ารและวั ฒ นธรรมที่ เ น้ น ความต้ อ งการภายในเป็ น หลั ก ทั้ ง หมดนี้ ไ ม่
เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับมือกับปัญหาซึ่งมักอยู่นอกเหนือขอบเขตการควบคุมของหน่วยงานภาครัฐ
โดยในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 บรรดาผู้นาทางการเมืองตระหนักถึงธรรมชาติความไม่
ยั่งยืนของระบบการรวมอานาจการให้บริการสาธารณะผู้นาทั้งหลายในยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือ
เริ่มสารวจแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมตลอดทั้งเรื่องสวัสดิการสาธารณะการขนส่งสุขภาพและอื่น ๆ โดยที่ก่อนหน้านี้ก็ต้องประสบกับ
ความท้าทายทางการคลังอันเนื่องมาจากวิกฤติน้ามันในช่วงปลายปี ค.ศ.1970 รวมตลอดทั้งธรรมชาติ
เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องในขณะนั้นกลายเป็นแรงกระตุ้นที่สาคัญทาให้นักวิชาการ
และนักปฏิบัติการต้องค้นหาแนวทางการบริหารภาครัฐใหม่ (Denhardt and Grubbs, 2003 : 334335) ทั้งนี้สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ (2560 : ออนไลน์) ได้อธิบายว่า เพื่อรับมือกับสภาพการณ์ดังกล่าว
ทั้งหมดจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดันทาให้รัฐจาต้องดาเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเสียใหม่
เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นซึ่งเรียกกระแส
การปฏิรูปที่เกิดขึ้นดังกล่าวในทางวิชาการว่า “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management : NPM)” โดยถือกันว่า NPM เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
บริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก
Yamamoto (2003 : 6) ได้อธิบายว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) เกิดมา
จากการรวมตัวของ 2 กระแสแนวคิดหลักซึ่ง Hood อธิบายว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ก่อกาเนิ ดมาจากการหลอมรวมแนวคิดที่แตกต่างกั น 2 กระแสโดยกระแสแนวคิดแรกคื อ
เศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ (New Institutional Economics) ซึ่งเกิดมาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ
(Public Choice Theory) ทฤษฎีผู้ว่าจ้าง-ตัวแทน (Principal-Agent Theory) และทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction Theory)ซึ่งมองการเมืองเปรียบเสมือนปรากฏการณ์ทางการตลาดและอีก
กระแสแนวคิดหนึ่งคือการจัดการนิยม (Managerialism) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการ
บริหารภาครัฐโดยนาเอาวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ของภาคธุรกิจเอกชนมาใช้หรือเป็นการบริหารงาน
ที่เลียนแบบภาคธุรกิจเอกชน
ในแง่ลักษณะส าคัญของการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่แม้จะมีนักวิช าการแสดง
ทัศนะไว้อย่างหลากหลายแต่นักวิชาการรุ่นแรก ๆ ที่นาเสนอแนวคิดนี้ได้อย่างครอบคลุมที่สุดคือ
Boston (1996 อ้างถึงในทศพร ศิริสัมพันธ์, 2557 : 450-451) โดยได้สรุปให้เห็นถึงลักษณะสาคัญ
ของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 10 ประการดังต่อไปนี้
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1) มีความเชื่อว่าการบริหารงานมีลักษณะความเป็นสากลสภาพหรือไม่มีความแตกต่าง
อย่างเป็นนัยสาคัญระหว่างการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานภาครัฐ
2) ปรั บเปลี่ ยนการให้น้าหนักความสาคัญไปจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมทรัพยากร
(ปัจจัยนาเข้า) และกฎระเบียบเป็นเรื่องของการควบคุมผลผลิตและผลลัพธ์หรือปรับเปลี่ยนจากการให้
ความสาคัญในภาระรับผิดชอบต่อกระบวนงานไปสู่ภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์
3) ให้ความสาคัญต่อเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการกาหนดนโยบาย
4) โอนถ่ายอานาจการควบคุมของหน่วยงานส่วนกลางเพื่อให้อิสระและความคล่องตัว
แก่ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน
5) ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งหน่ ว ยงานราชการใหม่ ใ ห้ มี ข นาดเล็ ก ลงในรู ป แบบของ
หน่วยงานอิสระในกากับโดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างภารกิจงานเชิงพาณิชย์ (การกากับดูแล
ควบคุม) ภารกิจงานเชิงนโยบายและการให้บริการออกจากกันอย่างเด็ดขาด
6) เน้ น การแปรสภาพกิ จ การของรั ฐ ให้ เ ป็ น ของเอกชนและให้ มี ก ารจ้ า งเหมา
บุคคลภายนอกรวมทั้งการประยุกต์ใช้วิธีการจัดจ้างและการแข่งขันประมูลงานเพื่อลดต้นทุนและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
7) ปรับ เปลี่ยนรูปแบบสัญญาจ้างบุคลากรของภาครัฐให้มีลักษณะเป็นระยะสั้นและ
กาหนดเงื่อนไขข้อตกลงให้มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
8) เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชนเช่นการวางแผนกลยุทธ์และ
แผนธุรกิจการทาข้อตกลงว่าด้วยผลงานการจ่ายค่ าตอบแทนตามผลงานการจัดจ้างบุคคลภายนอกให้
เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวเฉพาะกิจการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการให้
ความสาคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
9) มีการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงินมากขึ้น
10) สร้างระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยพยายามลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต
ดังนั้ น สรุ ป ได้ว่า การบริห ารจัดการภาครัฐ แบบใหม่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุของระบบ
บริ ห ารราชการแบบดั้ ง เดิ ม ได้ รั บ การวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ว่า มีส ภาพที่ยั งไม่เ อื้ อต่ อการตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีลักษณะล่าช้า ขาดความคล่องตัว มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบที่
เคร่งครัด ปัญหาเหล่านี้นาไปสู่การบริหารงานภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งหลายประเทศได้ประสบ
ปัญหาที่มีลักษณะเหมือนกัน การจัดการภาครัฐแบบใหม่ ที่องค์การภาครัฐได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
ของ Boston ที่ได้อธิบายแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การบริหาร
ภาครัฐมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. การบริการภาครัฐ
ดังกล่าวแล้วในช่วงต้นว่า งานราชการเป็นงานให้บริการที่ข้าราชการจะต้องอานวย
ความสะดวกและจัดหาระบบบริการที่มีสุขภาพอย่างทั่วถึง การบริการของภาครัฐมีลักษณะคล้ายกับ
บริการของภาคเอกชน แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการบริการ
ภาครัฐนั้นจะขอนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) แล้วจึงค่อยนาเสนอเรื่อง
การบริการต่อไป
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3.1 การบริการภาครัฐกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการให้บริการของภาครัฐจะเกี่ยวเนื่องกับบุคคลมากมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ซึ่งแต่ละบุคคลต่างก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริการทั้งสิ้น สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้อาจจะแบ่งได้
ตามระดับของการเกี่ยวข้องมากน้องออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ
3.1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับปฐมภูมิ (Primary Stakeholders) ได้แก่
องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวโดยตรงกับส่วนราชการ เพราะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน รวมถึงเกี่ยวเนื่อง
ในลักษณะของการกากับดูแลหรืออื่น ๆ ได้แก่
3.1.1.1 ฝ่ายการเมืองที่ทาหน้าที่ทั้งการกาหนดนโยบาย การควบคุมและ
การตรวจสอบการดาเนินงานของระบบราชการ
3.1.1.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในฐานะที่เป็นกลไกที่สาคัญในการ
นานโยบายไปปฏิบัติและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการให้บริการประชาชน อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกลไกที่
สาคัญที่สุดเลยก็ได้
3.1.1.3 ผู้รับบริการซึ่งก็คือประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง ที่เป็นทั้ง
เป้าหมายหรือผู้ได้รับผลจากการให้บริการและเป็นทรัพยากรในการบริหารเพื่อจัดบริการสาธารณะ
3.1.1.4 องค์กรอิสระอันเกิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 เช่น ตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น ที่มีบทบาทอย่าง
มากต่อการบริหารราชการในปัจจุบัน
3.1.2 ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary
Stakeholders)
หมายถึง กลุ่มคนหรือองค์กรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบราชการโดยอ้อม อาจจะด้วยเหตุผลบาง
ประการ เช่น มิได้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วมีหน้าที่ที่จะต้องเสนอข่าว หรือคอยให้ความช่วยเหลือ
กับผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม เป็นต้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับนี้ ได้แก่ สื่อมวลชน กลุ่ม
ผลประโยชน์ กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มสิ่งแวดล้อม สมาคมราชการ ภาคประชาสังคม และสังคมโดยรวมซึ่งผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองอาจจะแสดงได้ดังภาพที่ 9.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับทุติยภูมิ
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กลุ่มผลประโยชน์

กลุ่มผู้บริโภค

ภาคประชาสังคม

องค์กรอิสระ

ฝ่าย
การเมือง

ระบบราชการ

ข้าราชการ

ผู้รับบริการ

กลุ่มสิ่งแวดล้อม

สื่อมวลชน
สังคมโดยรวม

สมาคมข้าราชการ

ภาพที่ 9.2 แสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบราชการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก Pamela S. Lewis and Others, 2001 : 77
3.2 การบริการเป็นเลิศ
การบริการมีความแตกต่างกันจากสินค้าที่สาคัญคือมีลักษณะเป็นนามธรรม เมื่อ
จัดทาขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีผู้ใช้บริการไม่สามารถเก็บไว้ในโอกาสต่อไปได้ การบริการมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด ดังนั้ นจึ งต้องหากลยุทธ์การให้ บริการต่าง ๆ เพื่อให้ ผู้ รับบริการมาใช้ซ้า
(Reuse) หรือซื้อซ้า (Rebuy) นั่นเท่ากับเป็นเครื่องพิสูจน์ประการหนึ่งว่า การให้บริการมีความเป็น
เลิศอย่างที่จริง
3.2.1 ลักษณะการบริการภาครัฐ ก่อนอื่นควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการ
ภาครัฐเสียก่อนอันจะเป็นพื้นฐานต่อไปในการกาหนดแนวทางในการให้บริการ ซึ่งการบริการภาครัฐมี
ลักษณะที่เด่นชัด ดังนี้
3.2.1.1 ลักษณะโดยทั่วไป (General) ของการบริการ คือ
- เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้
- เมื่อจัดทาขึ้นมาแล้วไม่สามารถเก็บหรือรักษาไว้ใช้ในโอกาสต่อไปได้
- ยากต่อการวัดหรือประเมินผลให้ชัดเจน
- ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างมาก
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3.2.1.2 ลักษณะพิเศษ (Specific) ของการบริการภาครัฐที่แท้จริง คือ
- ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใดผู้หนึ่งได้
- มักจะต้องลงทุนค่าใช้จ่ายสูงมาก
- มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและผลประโยชน์โดยรวม
- เมื่อผลิตขึ้นมาแล้วทุกคนบริโภคร่วมกันได้ ไม่สามารถใช้กลไกในการ
กีดกันได้
- ดาเนินการในส่วนที่ภาคเอกชนไม่สามารถดาเนินการได้ เช่น การจัด
ระเบียบสังคม เป็นต้น
3.2.2 ความต้องการและความคาดหวัง ตามปรัชญาของการให้บริการจะต้องมี
การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และมีการตอบสนองให้มากที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ ซึ่งความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการมีดังนี้
3.2.2.1 ความเป็นมิตร มีความรู้สึกว่าผู้ใช้บริการดุจญาติมิตร เนื่องจากถ้า
เป็นญาติมิตรเราจะรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน จึงมักจะให้บริการเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เสียหน้าและญาติ
มิตรไปลือว่าเป็นคนมีอานาจและมีจิตใจกว้างช่วยเหลือญาติมิตรและเป็นที่พึ่งได้
3.2.2.2 ความสะดวก ผู้ รั บ บริ ก ารต้ อ งการบริ ก ารที่ ง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น
ให้บริการถึงที่ อันจะทาให้มีต้นทุนในการรับบริการต่า ไม่เสียเวลาไปกับความยุ่งยากต่าง ๆ ที่เป็น
ระเบียบของทางราชการ
3.2.2.3 ความสบาย มีการจัดสภาพแวดล้อม เช่น เครื่องปรับอากาศ ที่พัก
เป็นต้น เนื่องจากมนุษย์ทุกคนชอบความสบาย ไม่ชอบความลาบาก ราชการจึงต้องดาเนินการหากล
ยุทธ์หรือแนวทางให้ผู้รับบริการเกิดความสบายใจในการใช้บริการ
3.2.2.4 ความถูกต้อง ตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเสมอภาคทั่ว
หน้า เนื่องจากถ้าถูกต้องตามกฎระเบียบแล้ว น่าจะเป็นหลักประกันได้ว่าประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพและมีความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.2.2.5 ความมีอัธยาศัยไมตรี คือมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีการพูดจา
ที่สร้างสรรค์ อันจะเป็นผลให้เกิดความรู้สึกประทับใจและต้องการมาใช้ซ้าอีกครั้ง
3.2.3 พฤติกรรมของผู้ให้บริการ ในด้านผู้ให้บริการควรจะมีพฤติกรรมที่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ดังนี้
3.2.3.1 ความสุภาพ ทั้งกิริยามารยาทรวมถึงการแต่งกาย ข้าราชการ
จะต้องรู้จักการพูดกับประชาชนหรือมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการ ถ้าผู้ใดมีความสุภาพเสมือนเป็นการ
ให้เกียรติกับคู่สนทนา
3.2.3.2 ความนุ่มนวล แต่ไม่นุ่มนิ่ม ความนุ่มนวลจะทาให้เกิดการน่ามอง
น่าคบหา น่าพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์ด้วย ความนุ่มนวลปรากฏออกมาในลักษณะต่าง ๆ เช่น การลุกยืน
การเดิน เป็นต้น
3.2.2.3 การยอมรั บ คื อ พยายามกระท าการให้ เ กิ ด การยอมรั บ จาก
ผู้รับบริการ อันจะนามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงาน การสร้างการยอมรับคงจะต้องใช้ความอดทนแม้
จะใช้เวลาก็ต้องยอม เพื่อให้เกิดความเชื่อถือและศรัทธาต่อระบบราชการ

254

3.2.2.4 การตื่ น ตั ว ในการเอาใจใส่ เพื่ อ พร้ อ มที่ จ ะรั บ ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กร เนื่องจากโลกนั้นไม่หยุดนิ่ง มีพัฒนาการในเรื่องต่าง ๆ มากมาย จึงต้องศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติหรือการดารงชีวิตประจาวัน
3.2.2.5 ความมีอัธยาศัยไมตรี หมายถึง การมีน้าใจช่วยเหลือผู้มารับบริการ
พร้ อ มทั้ ง จะต้ อ งยิ้ ม แย้ ม ให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี อ ารมณ์ ที่ ดี ดู แ ลผู้ รั บ บริ จ าคดุ จ ญาติ มิ ต ร อั น จะท าให้
ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในการได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพจากรัฐ
3.2.4 คุณ สมบัติการให้ บริ การ ลักษณะการบริการที่ดีที่จะทาให้ เกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจนั้นควรประกอบด้วยหลากหลายประการด้วยกัน เรียกว่า “S E R V I C E S”
S = จิตสานึกในการให้บริการ หรือ Service Mind
E = มีความกระตือรือร้น หรือ Enthusiasm
R = มีความสมเหตุสมผล หรือ Reasonable
V = คุณค่า หรือ Values
I = ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความน่ า สนใจ และประทั บ ใจ หรื อ
Initiative, Interesting and Impressive
C = ถูกต้อง สะอาด และสุภาพ หรือ Correctiveness, Cleanliness
and Courtesy
E = ความอดทนและควบคุ ม อารมณ์ หรื อ Endurance and
Emotional Control
S = ยิ้มแย้มและจริงใจ หรือ Smile and Sincerity
3.2.5 สูตรสาเร็จเพื่อบริการที่เป็นเลิศ สาหรับสูตรสาเร็จเพื่อบริการที่ดีนั้น ก็คือ
“การดูแล” หรือ “CARE” ซึ่งควรจะดาเนินการอย่างไรนั้นจะนาตัวอักษรแต่ละตัวของ CARE มา
ขยาย ดังนี้
3.2.5.1 “C A R E” ตัวแรกคือ C ประกอบด้วย
C - Communication
หรือ การสื่อสาร
Competition
หรือ การแข่งขัน
Compromise
หรือ การประนีประนอม
Comfort
หรือ ความสบาย
C หมายถึงว่า การให้บริการควรจะสื่อสารชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ถ้า
ขาดการสื่อสารที่ดีมักจะนาซึ่งปัญหาต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้ง เป็นต้น การจัดการบริการควรคานึงถึง
คู่แข่งขันและจัดให้มีการแข่งขันเพื่อจะได้มีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาภายในหน่วยงาน การประนีประนอมก็
เป็นลักษณะที่จาเป็นเพราะลักษณะผู้มารับบริการแต่ละรายมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ความยืดหยุ่นให้
เหมาะสมกับบริบทจึงจาเป็นอย่างยิ่ง และควรจัดสถานที่ให้สบายทั้งในด้านอากาศ แสง เสียง และ
ระบบบริการ
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3.2.5.2 “C A R E” ถัดมาคือ A ได้แก่
A - Ability
หรือ ความสามารถ
Awareness
หรือ การตระหนัก
Action
หรือ การดาเนินการ
Active
หรือ ความว่องไว
Attention
หรือ ความตั้งใจ
Appearance
หรือ การทาให้ปรากฏ
สาหรั บ A หมายถึง ในการบริการจะต้องมีพนักงานที่มีความสามารถ
และศั กยภาพอย่ างเพีย งพอ มีการตระหนัก ถึงความส าคั ญของการให้ บ ริการที่ประทับ ใจหรือไม่
ประทั บ ใจ โดยด าเนิ น การอย่ า งระมั ดระวั งไม่สุ กเอาเผากิ น หรื อสั กแต่จ ะท าจนการบริ การขาด
คุณภาพ ผู้ให้บริการต้องมีความว่องไวหรือหู ไวตาไวต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป
มีความตั้งใจในการให้บริ การและพยายามทาผลงานให้ปรากฏออกมาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับรู้
ผลงานของหน่วยงาน
3.2.5.3 “C A R E” ประการที่ 3 คือ R ประกอบด้วย
R - Readiness หรือ ความเรียบร้อย
- Rapidness หรือ ความรวดเร็ว
- Recognition หรือ ความเอาใจใส่
ส่วน R นั้นหมายถึง การบริการต้องการความเรียบร้อยทั้งในแง่ผลงาน
และสภาพของสถานที่ ควรจัดบริการให้อย่า งรวดเร็ว และมีความเอาใสใส่ปัญหาและความต้องการ
ของผู้ รั บ บริ การอยู่ ตลอดเวลา และจัดบริการตอบสนองความต้องการเหล่ านั้นอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
3.2.5.4 “C A R E” ประการสุดท้ายคือ Eได้แก่
E -Emotion หรือ อารมณ์
- Expectation หรือ ความคาดหวัง
- Extra touch หรือ สัมผัสหรือรู้สึกได้ดี
- Evaluation หรือ การประเมิน
ประการสุดท้ายก็คือ E ประกอบด้วย ต้องคอยสังเกตอารมณ์ของผู้มา
รับบริการและพนักงานเองก็ต้องควบคุมอารมณ์ มีการตอบสนองตามความคาดหวังและความต้องการ
ต่าง ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ พยายามทาไห้การบริการนั้นมีคุณค่าที่สามารถสัมผัสได้ รวมถึงจะต้องมีการ
ประเมินเพื่อการปรับปรุงการไห้บริการอย่างสม่าเสมอ
การปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ การท างานใด ๆ ก็ ต้ อ งการจิ ต ส านึ ก การ
ให้บริการเช่นเดียวกัน ถ้าจะให้บริการเป็นเลิศจนก่อให้เกิดความประทับใจกับผู้ใช้บริการแล้วก็จาเป็น
อย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีจิตสานึกในการให้บริการ เนื่องจากจิตสานึกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ใช้ เหตุ ผ ล การวิเ คราะห์ แ ละการแสดงออก จิต ส านึ ก ต่ อ ประชาชนในลั กษณะของจิ ต สาธารณะ
(Public Mind) จึงเป็นภารกิจที่จะต้องสร้างไห้เกิดขึ้นโดยสามารถเริ่มได้จากสถาบันทางสังคมเชิงปฐม
ภูมิ ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน อันจะเป็นสถาบันหลักในการสร้างความเข้มแข็งของจิตสาธารณะและ
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จิตสานึกในการให้บริการ อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การไห้บริก ารที่เน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (People Centered)
4. ความสาคัญของการบริการภาครัฐ
เมื่อกล่าวถึงภาครัฐ โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับสาธารณะหรือส่วนรวม เพราะเมื่อใด
ก็ตามที่มนุษย์เข้ามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคน เอกชนและสังคม เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
จาเป็ น ต้องมีการจั ดองค์การขึ้น มาเพื่อทาหน้าที่ควบคุม การจัดการ และอานวยบริการกิจกรรม
สาธารณะหรือกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมให้คนในกลุ่ม ชุมชนและสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุ ข
ความสาคัญของการบริการภาครัฐจึงเป็นไปในลักษณะ ดังต่อไปนี้
4.1 มีเป้าหมายเพื่อประชาชนโดยส่วนรวม ภาครัฐมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะเพื่อ
ประชาชนทั่วไป ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน การศึกษา
สุขภาพของประชาชน รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มผลประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
หลากหลายให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
4.2 ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภารกิจของรัฐมีความสาคัญต่อการเกื้อหนุนภาค
ธุรกิจเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังต้องช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสู่การ
แข่งขันในโลกาภิวัตน์และความร่วมมือในประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจการ
แข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 ช่วยพัฒนาสัง คมของประเทศ ภาครัฐมีความสาคัญต่อการสนับสนุนเกื้อหนุน
พัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้
สังคมแห่งภูมิปัญญาและเอื้ออาทร มีไมตรีช่วยเหลือแบ่งปันกัน เป็นสังคมแห่งความอยู่เย็นเป็นสุข
4.4 ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ภาครัฐมีส่วนช่วยพัฒนาคนไทยให้มี
ความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนไทยให้มีความรู้รักในงานที่รับผิดชอบ ให้รอบรู้ในสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ทา ภาครัฐจะช่วยส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการจัดการความรู้ใน
องค์การทุกภาคส่วน มีการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการทางานมาตรฐานสูงอย่าง
มืออาชีพ
4.5 ช่วยพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ภาครัฐจะมีส่วนช่วย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุม กากับ ตรวจสอบให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนและ
สังคม ไม่ให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางน้า มลพิษทางเสียง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
4.6 ช่วยพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ ภาครัฐยังมี
ส่วนในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มี
การปกครองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีกฎหมายที่เป็นธรรมและยุติธรรม มีจริยธรรมในการบริหาร
ราชการ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการทุจริตคอรัปชัน รวมทั้งมีส่วน
ในการสร้างจิตสานึกเพื่อส่วนรวมและจิตสาธารณะ
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การพัฒนาจิตสานึกในการให้บริการสาธารณะ
1. พัฒนาตัวแบบจรรยาบรรณของข้าราชการ
จรรยาบรรณ หรือ ethics มาจากภาษากรีกว่า “ethos” ซึ่งหมายถึง อัตลักษณ์/ลักษณ
ภาพ (Character) หรือธรรมเนียม (Custom) ของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่ง ethics หรือ ethos นี้จะมี
ความพ้องกับศีลธรรม (Morality) ที่มาจากรากศัพท์คือ “mos” และทั้ง Ethics และ Morality เป็น
สิ่งที่สังคมเชื่ อว่าอะไรผิดอะไรถูก ซึ่งจรรยาบรรณจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ควร
กระทา (Ought Though) และสิ่งที่ควรทานี้ครอบคุลมถึงความสุขุมรอบคอบและมารยาทการเข้า
สังคม อันรวมถึงกิริยามารยาท ความสุภาพและความเหมาะสมในการเข้าสังคม
1.1 ความหมายของจรรยาบรรณ
ความหมายของจรรยาบรรณได้มีนักวิชาการไห้ความหมายไว้มากมายหลายท่าน
ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย ดังตัวอย่างเช่น (อ้างใน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 2545 : 2-12-2-14) จริยจรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานของความประพฤติและ
การใช้ ดุล พินิ จ ทางศีล ธรรมที่ ว่า การกระทาของบุ คคล/บริษั ทถู กหรือ ผิ ด สมควรหรือ ไม่ ส มควร
(Wright P.et al,1994 : 65)
อริยจรรยาบรรณ หมายถึง การศึกษาและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจภายใน
กรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม หรือการศึกษาดูว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ “ถูก” หรือ “ดี” สมควร
หรือไม่สมควร เมือ่ มองจากมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ (BoveeC.l et al.)
จรรยาบรรณ หมายถึง การศึกษาอย่างเป็นระบบศาสตร์และปรัชญาที่ว่าด้วยความ
ประพฤติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และดุลพินิจที่มีพื้นฐานมาจากศีลธรรมวิชาชีพ ปรัชญาส่วนตัว และ
เจตจานงส่วนบุคคลและมาตรที่จะทดสอบว่า สิ่งที่เราคิด พูด และทา มีจรรยาบรรณศีลธรรมหรือไม่
ก็คือ
- สิ่งที่เราคิด พูด และทานั้น เป็นความจริงหรือไม่
- สิ่งที่เราคิด พูด และทานั้น ยุติธรรมกับผู้เกี่ยวข้องหรือไม่
- สิ่งที่เราคิด พูด และทานั้นช่วยให้ชื่อเสียงและสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นกับบริษั ท
หรือไม่
- สิ่ ง ที่ เ ราคิ ด พู ด และท านั้ น จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่
(Keeling.B.I.andKallans N.F. 1996 : 175-176)
จริยจรรยาบรรณหมายถึง ชุดของความเชื่อทั่วไป กฎเกณฑ์ความประประพฤติเชิง
ปทัสถานหรือมาตรฐานแห่งความประพฤติที่คอยควบคุมจิตใจของบุคคล ว่าตนควรกระทาอะไรใน
ส่วนที่เกี่ยวกับความดี สิทธิ หรือหน้าที่ที่พึ่งมีต่อตนเอง บุคคลอื่น หรือสถาบันที่ตนสังกัด หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่า จรรยาบรรณ หมายถึง สิ่งที่บุคคลควรกระทาเมื่อได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว แทนที่
จะเป็นตนจะทาอะไรตามความพอใจ (Ethics in Government: A Resources Portfolio for Kong
Kong University : T1)
1.2 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนของไทยเพิ่งจะกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อมีการตราพระราชบัญ ญัติร ะเรียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 91 บัญญัติว่า
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“ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องถือและปฏิบัติตามระเรียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนตามข้ อบังคับที่ ก.พ. กาหนด” ก.พ. จึงจัดทาประมวลความ
ประพฤติของข้าราชการพลเรือนขึ้นเรือนว่า ข้อบังคับที่ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2537 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2537
1.2.1 ความหมายของจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน หมายถึง ประมวลความประพฤติของ
ผู้ประกอบวิชาชีพราชการกาหนดขึ้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี ละส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะ
ของข้าราชการพลเรือน ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการพลเรือนอยู่ในกรอบของจรรยาวิชาชีพ ย่อมเป็นที่
เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลทั่วไป
1.2.2 วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
การกาหนดให้ ข้าราชการพลเรือนมีจรรยาบรรณมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
4 ประการด้วยกัน คือ
1) ให้ข้า ราชการมีความประพฤติที่ดี ข้าราชการมีห น้าที่ในการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจ การที่ข้าราชการมีความประพฤติที่ดีต่อก็จะส่งผล
ต่ อ ประชาชนและประเทศชาติ ใ นที่ สุ ด อั น จะช่ ว ยให้ ป ระเทศมั่ ง คงและประชาชนมั่ ง คั่ ง แต่ ถ้ า
ข้าราชการมีความประพฤติที่เสื่อมเสีย เช่น การรับสินบน การแต่ งกายไม่สุภ าพ เป็นต้น ก็จะส่ ง
ผลร้ายต่อประชาชนเช่นกัน พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้และจะส่งผลดีหรือไม่ตัวแปรอิสระหรือแปร
เหตุที่สาคัญคือจรรยาบรรณ ซึ่งจรรยาบรรณช่วยขัดเกลาและถ่วงดุลให้ข้าราชการมีพฤติกรรมที่ดีและ
เหมาะสม สมกับเป็นข้าราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2) ให้ข้าราชการมีความสานึกในหน้าที่ข้าราชการ แต่ละกรมหรือส่วน
ราชการก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ เช่น ข้าราชการ
ตารวจมีหน้าที่บาบัดทุกข์บารุงสุขประชาชน ครูและอาจารย์มีหน้าที่สั่งสอนอบรมให้นักเรียนนักศึกษา
เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถนายแพทย์มีหน้าที่วินิจฉัยและรักษาคนป่วย
3) ให้ข้า ราชการสามารถประสานงานกับทุกฝ่า ย การปฏิบั ติราชการ
มักจะมีความเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวข้องกับข้าราชการด้วยกันเองไม่มากก็น้อย การทางานที่สอดคล้องกัน
จึงเป็นสิ่ งสาคัญระหว่างข้าราชการต่าง ๆ เพราะถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อ
ส่วนรวม ในการประสานงานนั้น ข้าราชการจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจ มีความสุภาพ และมีเทคนิค
ในการเจรจาต่อรองที่ดี ถ้าหากเกิดการไม่ประสานงานการแล้ว นอกจากจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันเองแล้ว ยังเกิดผลเสียต่ อประชาชนและประเทศชาติอีกด้วย การประสานงานที่มี
ประสิทธิผลจะทาให้เกิดความเช้าใจซึ่งกันและกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความความรู้
ต่าง ๆ จึ งทาให้ สามารถจั ดการความรู้ (Knowledge Management) ที่มีอยู่ประโยชน์สุ ขของ
ประชาชนต่อไป
4) ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
เป้าหมายในการปฏิบั ติข้าราชการก็คือประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือในการทางานย่อม
ต้องการให้เกิดผลงานที่มากที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนั่นก็คือประสิทธิภาพ แต่ในหลายกรณี
เป็นภารกิจที่รัฐบาลจะต้องทาการผลิตอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น เป็นสินค้าสาธารณะ (Public
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Goods) ถ้าหากให้ธุรกิจเป็นผู้ผลิตแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อส่วนรวม ทาให้ประชาชนบางคนสามารถใช้
บริการได้ ในขณะที่บางคนไม่สามารถใช้บริการได้เนื่องจากไม่มีรายได้เพี ยงพอหรืออยู่ห่างไกลเกินที่
จะสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะเหล่านั้นได้ จึงอาจจะวัดจากการประสิทธิผลโดยพิจารณาจาก
เป้าหมายกับผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.2.3 ความสาคัญของจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
เป้าหมายในการปฏิบัติราชการก็คือปฏิบัติงานราชการเพราะจะช่วยเป็น
เครื่องชี้แนะและกระตุ้นเตือนข้าราชการให้ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม จรรยาบรรณมีความสาคัญ ดังนี้
1) เป็ น แนวทางความประพฤติ ที่ ดี ข องข้ า ราชการพลเรื อ น ใน
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนมีการกาหนดแนวทางเบื้องต้น ในการปฏิบัติราชการว่าควรจะมีพฤติ
พฤติกรรมอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมกับความคาดหวังของคนโดยทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนที่จาเป็น
จะต้องใช้บริการจากข้าราชการ ข้าราชการต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
ในแต่ละวิชาชีพ เพื่อรักษาชื่อเสียงในแต่ละวิชาชีพให้ดารงอยู่ต่อไป
2) เป็นหลักประกันความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในวิชาชีพ เมื่อข้าราชการ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ก็จะช่วยทาให้อาชีพรับราชการมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่ถูก
ดูถูกจากประชาชนว่าข้าราชการทาตัวเหมือนปลิงที่คอยดูดเลือด ทั้งที่ข้าราชการทั้งหลายมีเงินเดือน
จากภาษีประชาชนและผู้เสียภาษีประชาชนก็คือนายจ้างนั้นเอง ข้าราชการก็น่า จะต้องคอยดูแลและ
เอาใจใส่นายจ้างและเกียรติและศักดิ์ศรีนั้นนับนับวันข้าราชการจะให้ความสาคัญลดน้อยลงเป็นอันดับ
น่าจะมีสาเหตุจากการที่ประชาชนให้ความสาคัญกับกระแสวัตถุนิยมโดยเฉพาะอิทธิพลด้านเงินตรา
ที่หลายควรยกย่องและให้ความสาคัญกับเรื่องเงินตรา ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาของประเทศไทยทุก
วันนี้นัดต่อไปในอนาคต
3) ข้าราชการผู้ประพฤติในกรอบของจรรยาบรรณเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา
และยกย่องของบุคคลทั่วไป ข้าราชการมีหน้าที่ในการนานโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่ง
อาจจะต้องมีการกาหนดกฎระเบียบหรือกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ให้สังคมประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความ
สงบสุ ขปลอดภัย ถ้าหากประชาชนขาดความเลื่ อมใสนะศรัทธากับข้าราชการแล้ ว การบังคับใช้
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ แม้ว่าจะดีสักเพียงใดก็ตาม ก็อาจจะไม่บังเกิดผลตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย จึงจาเป็นที่ต้องการในการปฏิบัติงานหรือจรรยาบรรณให้ข้าราชการตระหนักและปฏิบัติตาม
เพื่อให้การปฏิบัติราชการสาเร็จลุล่วงสมตามเจตนารมณ์ของการบริการประชาชน
1.2.4 ประโยชน์ของจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
ในทุกองค์กรมักจะมีการกาหนดจรรยาบรรณไว้เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจรรยาบรรณมีประโยชน์หลายประการด้วยกัน คือ
1) ป้องกันและขจัดปัญหาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะความ
ไม่มีระเบียบวินัยหรือจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติราชการนั้นเกี่ยวข้องกับคนส่วนมากนั้นคือประชาชน ถ้าหาก
เกิดปัญหาขึ้นจะส่งผลกระทบในวงกว้างซึ่งจะส่งผลเสียหายอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอาชีพบาง
อาชีพ เช่น ข้าราชการตารวจ นักปกครอง ครูอาจารย์ นายแพทย์ เป็นต้น มักจะเป็นที่สนใจของ
ประชาชนและสื่ อ มวลชน เมื่ อ ข้ า ราชการกลุ่ ม ดั ง กล่ า วปฏิ บั ติ ง านผิ ด พลาดไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
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จรรยาบรรณ เช่น ข้าราชการตารวจเรียกร้องเงินทองจากประชาชน ครูอาจารย์ดื่มสุราในขณะทาการ
สอน เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวก็จะส่งผลเสียหายอย่างมากต่อส่วนราชการและประชาชนในที่สุด
2) ทาให้เกิดความผาสุกในหมู่คณะและองค์กร เมื่อข้าราชการปฏิบัติตาม
กรอบของจรรยาบรรณตามที่กาหนดแล้วย่อมจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ข้าราชการก็จะ
อยู่ร่วมกันด้วยความสบายใจผาสุกข้าราชการแต่ละหน่วยงานประพฤติตนตามกรอบที่กาหนด เช่น
การเคารพผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น มี ค วามรั ก ความภั ก ดี ส ามั ค คี เป็ น ต้ น ใน
หน่วยงานใดที่มีบรรยากาศของความไว้วางใจการเห็นอกเห็นใจ ความรักความสามัคคี และอื่น ๆ
ข้าราชการก็ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ซึ่งเมื่อข้าราชการมีความสุขแล้วผลงานที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ย่อมจะส่งผลดีตามไปด้วย
3) ประชาชนได้รับประโยชน์จากทางราชการมากขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายของ
การปฏิบัติข้าราชการก็คือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและปลอดภัย เมื่อประชาชนมีความ
มั่นคงแล้ว (Human Security) นั่นคือประเทศชาติก็จะมั่งคั่งต่อไป ข้าราชการพลเรือนจะมีส่วนช่วย
อย่างมากต่อความผาสุกของประเทศ เพราะถ้าประเทศใดประชาชนมีความผาสุกแล้ว ก็น่ายินดีให้
ความร่วมมือทางเข้ามาในโอกาสต่าง ๆ เช่น การเสียภาษี การเลือกตั้ง การร่วมมือในโครงการต่าง ๆ
เป็นต้น
4) ผู้ประพฤติตามจรรยาบรรณจะประสบความสาเร็จและเจริญก้าวหน้า
ทั้งในหน้าที่ราชการและส่วนตัว
ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของอาชีพรับราชการอยู่ประการหนึ่งก็คือ การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนเมื่อข้าราชการผู้ใดสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยู่สม่าเสมอไม่มี
มลทินด่างพร้อย ข้าราชการผู้นั้น ก็จะมีโอกาสก้าวหน้าและมีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับ โอกาสแห่ ง
ความสาเร็จในหน้าที่การงานย่อมก็สูงตามไปด้วย เพราะจรรยาบรรณจะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นข้าราชการมืออาชีพต่อไปในอนาคต
1.2.5 ประเภทของจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
แนวทางการศึกษาและทาความเข้าใจมีหลายวิธีด้วยกัน วิธีการหนึ่งก็คือใช้
การจัดกลุ่มหรือแยกประเภทซึ่งจะช่วยในการศึกษาและจดจา สาหรับจรรยาบรรณข้าราชการพล
เรือนตามข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537 สามารถจาแนกได้เป็น
4 ประเภทด้วยกัน คือ
1.2.5.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อตนเองสาหรับข้าราชการพลเรือนถือว่าเป็นแก่น
กลางของปฏิบัติหน้าที่ราชการเพราะการมีจรรยาบรรณนั้นก็คือ เริ่มที่ตนเองหรือตัวบุคคล อันจะ
ส่งผลต่อจรรยาบรรณในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สาหรับจรรยาบรรณต่อตนเองนี้มี 3 ประกอบด้วยกัน
ได้แก่
1) การประพฤติตน ซึ่งจะต้องมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยในจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนกาหนดไว้ว่า
ข้อ 1. ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตน
ให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
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2) ความซื่อสัตย์ ถือว่าเป็นจรรยาบรรณที่ทุกวิชาชีพพึงปรารถนา
ให้พลังงานมีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือการกระทาใดที่ทาให้งานเสียหาย จึงกาหนด
จรรยาบรรณเรื่องนี้ในข้อ 2 คือ
ข้อ 2. ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความชื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้ ก็
พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
3) ทั ศ นคติ ที่ ดี ทั ศ นคติ นั้ น เป็ น เรื่ อ งพื้ น ฐานหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
พฤติกรรม ดังนั้นถ้าข้าราชการผู้ใดมีทัศนคติที่ดีทั้งต่องาน ต่อบุคคลและต่อองค์การ การปฏิบัติงานก็
น่าจะมีประสิทธิผล ซึ่งจรรยาบรรณเกี่ยวกับเรื่องนี้กาหนดไว้ในข้อ 3 ได้แก่
ข้อ 3. ข้าราชการพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
จริย ธรรม รวมทั้งเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทางาน เพื่อให้การปฏิบัติห น้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.2.5.2 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
จรรยาบรรณต่อหน่วยงานก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะต้องให้
ความสนใจต่อเนื่องจากจรรยาบรรณต่อตนเอง ซึ่งข้าราชการพลเรือนจาเป็นจะต้องมีจรรยาบรรณต่อ
หน่วยงานในประเด็นย่อย ๆ ดังนี้
1) ด้านจิตใจที่มีต่อราชการ กล่าวคือ ข้า ราชการจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอภาค ปราศจาก อคติ ซึ่งในเรื่องนี้ได้กาหนดจรรยาบรรณไวอย่างชัดเจนใน
ข้อที่ 4 ว่า
ข้อที่ 4. ข้า ราชการพลเรือ นพึ งปฏิ บัติห น้า ที่ราชการด้ ว ยความ
สุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ
2) ด้ า นสมรรถนะ ข้ า ราชการจะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถอันจะทาให้เกิดผลดีต่อระบบราชการ โดยกาหนดไว้ในข้อ 5 เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ข้อ 5. ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยัน หมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคานึงถึ งประโยชน์ของ
ทางราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
3) ด้านการทุ่มเทเกี่ยวกับเวลา ซึ่งราชการจะต้องทุ่มเทให้กับงาน
ราชการอย่างเต็มที่ ควรตรงต่อเวลา ดังปรากฏอยู่ในข้อ 6 ว่า
ข้อ 6. ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้
เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
4) ด้านทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากทรัพย์สินของราชการ
เกี่ยวเนื่องกับภาษีที่ประชาชนเสียสละให้กับประเทศชาติ การดูและการใช้ทรัพย์สินจึงเป็นอีกประเด็น
หนึ่งที่ข้าราชการจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบประเด็นนี้ปรากฏอยู่ในข้อ 7 ดังนี้
ข้อ 7. ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อ
ทรัพย์สินของตนเอง
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1.2.5.3

จรรยาบรรณต่อผู้บัง คับบัญชา ผู้อยู่ใ ต้ บังคับบัญชา และ

ผู้ร่วมงาน
จรรยาบรรณที่ ส าคั ญ อีก ประการหนึ่ ง ก็คื อ จรรยาบรรณที่ มี ต่ อ
ผู้บั งคับบั ญชา ผู้ อยู่ใต้บั งคับ บั ญชาและผู้ ร่วมงาน เพราะข้าราชการพลเรือนแต่ล ะคนไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามลาพังและไม่ได้อยู่ในสุญญากาศดังนั้นข้าราชการแต่ละคนจะต้องมีความ
เกี่ยวข้องและประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งจรรยาบรรณในมิตินี้ ได้แก่
1) ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ ซึ่งข้าราชการจะต้องให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือและผลักดันให้งานราชการประสบผลสาเร็จ โดยได้กาหนดจรรยาบรรณเรื่องนี้ไว้ใน
ข้อที่ 8 ดังนี้
ข้อ 8 ข้าราชการพลเรือนพึ่งมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน และการ
แก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ด้วย
2) การดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการที่มีฐานะเป็น
ผู้บังคับบัญชาจะต้องดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เกิ ดขวัญกาลังใจที่ดี เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในข้อ 9 ได้กาหนดจรรยาบรรณสาหรับผู้บังคับบัญชาไว้ดังนี้
ข้อ 9. ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคั บบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม
ทานองคลองธรรม
3) ด้ า นการร่ ว มแรงร่ ว มใจในการท างาน ข้ า ราชการจะต้ อ ง
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในการทางาน เกิดความร่วมแรงในการปฏิบัติราชการ โดย
จรรยาบรรณในข้อ 10 ได้กาหนดไว้ดังนี้
ข้อ 10. ข้าราชการพลเรือนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ ร่วม
ทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม
4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ดังกล่าวแล้วว่าข้าราชการจะต้องทางาน
ร่วมกับผู้อื่น จึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนทุกระดับ เพื่อสร้างผลงานที่ประทับใจกับประชาชน
ในข้อ 11 ได้กาหนดเรื่องนี้ไว้ดังนี้
ข้ อ 11. ข้ า ราชการพลเรื อ นพึ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ร่ ว มงานตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้าใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี
5) ด้า นผลงาน เพื่อมิให้ เกิดความขัดแย้งจนอาจจะบานปลาย
กลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขข้าราชการจึงต้องไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง
ซึ่งเรื่องนี้ได้กาหนดไว้ในข้อ 12 ดังนี้
ข้อ 12. ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนาผลงานผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง
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1.2.5.4 จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
ในระดับมหภาคนั้น ข้าราชการจาเป็นที่จะต้องมีจรรยาบรรณต่อ
ประชาชนและสังคม เพราะประชาชนและสั งคมจะเป็นผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ได้รับการปฏิบัติ
ข้าราชการ ดังนั้นจรรยาบรรณในมิตินี้จึงมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใน 3 มิติแรก
1) ด้ า นการให้ บ ริ ก ารประชาชน เนื่ อ งจากงานราชบริ ก าร
ข้าราชการจึงมีหน้าที่ให้บริการประชาชนให้เกิดความประทับใจจึงต้องอาศัยแนวทางต่าง ๆ ดังปรากฏ
ในข้อ 13. ดังนี้
ข้อ 13 ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อ มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่อง
ใดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนา
ให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
2) ด้านการกระทาตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากถ้าขาดความ
น่าเชื่อถือต่อบุคคลหรือข้าราชการแล้วก็จะส่งผลต่อข้าราชการโดยส่วนรวมด้วยกัน จรรยาบรรณใน
เรื่องนี้ได้กาหนดไว้ในข้อ 14 ดังนี้
ข้อ14 ข้าราชการพึ่งปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือต่อบุคคลทั่วไป
3) ด้านการรับทรัพย์สิน ราชการ ทาให้ข้าราชการเนื่องจากการ
รับทรัพย์สินของข้าราชการเสียหาย ในขณะที่ข้าราชการก็ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นจากรัฐ
เพื่อมิให้เกิดปัญหา เช่น การคอร์รัปชั่น การเล่นพรรคเล่นพวก เป็นต้น ในข้อที่ 15 ได้ระบุเรื่องการรับ
ทรัพย์สินไว้น่าสนใจดังนี้
ข้ อ 15 ข้ า ราชการพลเรื อ นพึ ง ละเว้ น การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หา จากผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ซึ่ง
อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ หน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้และทราบภายหลังว่าทรัพย์หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับมีมู ลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อดาเนินการ
ตามสมควรแก่กรณี
2. การพัฒนาจิตสานึกโดยการเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม
สาหรับภาคราชการไทย หลักการเสริมสร้างการพัฒนาจริยธรรมของของนักบริหาร
รวมทั้งข้าราชการในการจู งใจให้ การปฏิบัติราชการให้ มีประสิ ทธิภ าพ ปรากฏในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ราชกิจจานุเบกษา, 2559 : 27, 32) คือ
“มาตรา 73 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยง
ธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดารงตนเป็นข้าราชการที่ดี”
“มาตรา 87 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
และป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด”
สานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ยังได้จัดทาประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ตามเงื่อนไขมาตรา 279 และ 280 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2552 เพื่อให้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
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สาระสาคัญคือการกาหนดให้มีค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ คือ (เสนีย์ คาสุข ,
2555 : 37-38)
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในวิชาชีพขององค์การ
นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ที่ได้ระบุไว้ในมาตรา
5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ประกอบด้วย
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
มาตรฐานทางจริ ย ธรรมตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้เป็น หลั กส าคัญในการจั ดทาประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ที่จะกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ
สภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสาหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การ
ปฏิบัติหน้าที่ควรกระทาหรือไม่ควรกระทา ตลอดจนการดารงตนในการกระทาความดีและละเว้น
ความชั่ว
ค่านิ ยมและมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวมา นับได้ว่าเป็นหลักที่ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องนามาปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างให้เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่
น่าเคารพนับถือ เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ผู้บริหารในหน่วยงานยังต้องมี
บทบาทในการการส่ ง เสริ มให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บบั ญ ชา เพื่ อ นร่ว มงานได้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพการทางานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนอีกด้วย
3. การพัฒนาจิตสานึกสาธารณะโดยใช้หลักจริยธรรม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งปลู ก ฝั ง และพั ฒ นาให้ เ กิ ด แก่
ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นภาระที่สาคัญที่นักบริหารองค์การทั้งหลายต้องดาเนินการให้เกิดขึ้นอย่าง
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เป็นรูปธรรมอันถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิ ต ซึ่งพระมหาอาจริยพงษ์ คาตั๋น (2554 : 33-34)
ได้สรุปจากพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2539 : 244-245) ที่ได้อธิบายถึงการพัฒนามนุษย์ไว้ว่า
จะต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ทั้ง 3 ด้านเป็นการดาเนินชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์อิงอาศัยเป็นปัจจัยส่งผลต่อกันและต้องพัฒนาไปด้วยกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. พฤติกรรม สาหรับพฤติกรรมที่ดีงาม คือ พฤติกรรมทางกาย วาจา ที่แสดงออกมา
ภายนอก ซึ่งมีผ ลต่อตัว เองและผู้อื่น ตามลั กษณะที่แสดงพฤติกรรมออกมา เช่น ความมีวินัย ไม่
เบียดเบียน การประกอบสัมมาชีพ การรู้จักประมาณ เป็นต้นเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้
ปัญญาเจริญงอกงาม
2. จิ ตใจ ส าหรับจิ ตใจเป็นสิ่ งสาคัญที่เป็นตัวชี้นาพฤติกรรม ต้องสร้างความศรัทธา
เชื่อมั่นในการทาความดี หรือสร้างแรงจูงใจให้ทาความดี บ่มเพาะให้ มีจิตใจที่ดีงามมั่นคงเข้มแข็ง
สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเองได้ในกรณีที่ต้องเผชิญกับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ จากภายนอก
3. ปัญญา เป็นตัวแก้ปัญหา เป็นตัวจัดปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี เป็นตัว
นาสู่จุดหมายแห่งอิสรภาพและความสุข ต้องพัฒนาให้มีทัศนคติที่ถูกต้อ งในการดาเนินชีวิต ใช้วิธีคิด
อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างถูกต้องบนฐานของปัญญา การพั ฒนาปัญญานี้ต้อง
ควบคู่และอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ
จากหลักการพัฒนาจริยธรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะต้อง
พัฒนาให้ครบทั้ง 3 ด้าน และด้านที่สาคัญที่พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ชี้ให้เห็นเป็นความสาคัญ
อย่างยิ่ง คือการฝึกฝนพัฒนาปัญญา คือความรู้ เพราะเมื่อปัญญาได้รับการพัฒนาแล้วตัวปัญญาก็จะ
เป็นตัวกาหนดพฤติกรรม
3.1 โลกบาลธรรม
โลกบาลธรรม คือ ธรรมคุ้มครองโลก ซึ่งโลกในที่นี้หมายถึ งมนุษย์ หรือโลกที่เป็น
แผ่น ดิน (หมายความรวมถึงองค์การ หน่วยงานด้ว ย) ทั้งนี้โ ลกจะไม่สั บสนวุ่นวายเดือดร้อน หรือ
ประสบปัญหาเพราะการใช้หลักโลกปาลธรรมนี้เอง หลักธรรมที่เป็นหลักให้นักบริหารได้ครองตนอยู่ใน
องค์การอย่างเป็ นแบบอย่ างที่ดีต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาคือ ธรรมคุ้ มครองโลก 2 ประการ คือ (รัตนะ
ปัญญาภา, 2553 : 152)
1) หิริ คือ ความละอายแก่ใจ ละอายต่อการทาชั่ว การที่บุคคลละอายต่อการทา
ความชั่ว เพราะมีความละอายใจตนเอง มีความสานึกตัวว่า เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาแม้จะมีโอกาสก็ตาม
บุคคลที่มีความรู้สึกภายในยังยั้งไว้ มิใช่เพราะกลัวผู้อื่นจะเห็น แต่เป็นเพราะมโนธรรมประจาใจ หาก
นักบริหารส่วนใหญ่หรือทั้งหมดแล้วคิดเช่นนี้ ปัญหาการทุจริต ประพฤติชั่วในวงราชการ หรือในการ
ทางานโดยทั่วไปจะไม่เกิดขึ้น เพราะทุกคนมีจิตสานึกในการกระทาบาปว่าเป็นของไม่ดี
2) โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อการทาชั่ว การที่บุคคลเกรงกลัวต่อความชั่วไม่
ยอมทาผิดทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น เพราะกลัวความสกปรกเกิดขึ้นในใจซึ่งอาจทาให้ได้รับผลที่
เสียหายในภายหลัง
หลักธรรม 2 ประการนี้ มิใช่หลักธรรมที่ใช้สาหรับสร้างความรับผิดชอบโดยตรงแต่เป็น
จริยธรรมที่สนับสนุนให้บุคคลเกิดความคิดหรือสานึกในอันที่จะไม่ทาความชั่ ว ทาความผิดซึ่งเป็นการ
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองขั้นพื้นฐาน เพราะบุคคลผู้ฝึกฝนจิตใจให้
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อายชั่วกลัวบาปเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะไม่ทาความชั่วความผิดทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งในที่ลับและที่
แจ้ง เป็นธรรมสนับสนุนให้เป็นคนซื่อตรง ซื่อสัตย์มุ่งประพฤติแต่ความดี ดังนั้นหิริ โอตตัปปะนี้จึงเป็น
เหตุให้บุคคลเกิดความรับผิดชอบโดยอ้อมประการหนึ่ง
3.2 สังคหวัตถุธรรม
สังคหวัตถุธรรม คือ คุณธรรมที่จะสร้างความสามัคคีในหน่วยงานหรือองค์การเป็น
คุณธรรมที่จะช่วยให้คนรู้จักการสงเคราะห์ ช่วยเหลือกันตามฐานะและบทบาท ช่วยให้เกิดความรัก
ใคร่ ส ามัค คีกลมเกลี ย วกัน ในสั งคม ซึ่ งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโ ต) (2554 : 11) ได้ใ ห้
ความหมายของหลักสังคหวัตถุนี้ว่า เป็ นหลักสงเคราะห์หรือหลักยึดกุมสังคม คือ ทาน ปิยวาจา อัตถ
จริยา สมานัตตตา เป็นชุดออกสังคมที่คู่กับชุดในใจคือพรหมวิหาร 4 ธรรมประจาใจอย่างประเสริฐ
ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาเมื่อจับคู่กันจึงมี 4 ชุดโดยสังเคราะห์กัน คือ
1) ทาน การช่วยเหลือกันในยามเดือดร้ อนไม่ว่าจะมีมากน้อยก็แบ่งปันให้ เพื่อ
แสดงความรักความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อโอบอ้มอารี นี่คือทานด้วยเมตตา มีความทุกข์เดือดร้อน เจ็บ
ไข้ได้ป่วยก็ไปให้เพื่อช่วยเหลือ นี่คือทาน ด้วยกรุณา เขาทาดีสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามของสังคม
เช่นเป็นนักประดิษฐ์ที่ดี ก็ไปให้ ให้กาลังใจส่งเสริมนี่คือทานด้วยมุทิตา
2) ปิ ย วาจา เมื่ออยู่กันตามปกติ ก็พูดกันด้ว ยความรักความปรารถนาดี พูดจา
สุ ภ าพอ่อ นโยน นี่ คื อปิ ย วาจาด้ ว ยเมตตา เขามีทุ กข์ มีปัญ หาชีวิต ก็ไ ปพู ดปลอบโยนแนะนาบอก
วิธีแก้ไขปัญหาให้กาลังใจ นี่คือปิยวาจาด้วยกรุณา เขาทาความดีบาเพ็ญ ประโยชน์ไปทาบุญทากุศล
ก็พูดอนุโมทนา ชวนกันส่งเสริม นี่คือปิยวาจาด้วยมุทิตา
3) อัตถจริยา เมื่ออยู่กันตามปกติ ก็ทาประโยชน์แก่เขา ช่วยออกแรงทานั่นทานี่ให้
ด้วยความรักความปรารถนาดี นี่คืออัตถจริยาด้วยเมตตา เขามีความทุกข์เดือดร้อน ตกน้าไฟไหม้มีงาน
ใหญ่เหลือกาลัง ต้องการเรี่ยวแรงกาลังช่วยเหลือ ก็ไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์พ้นปัญหา ด้วยเรี่ยวแรงกาลัง
กาย หรื อกาลั งความสามารถ นี่ คืออัตถจริยกรุณา เขาทาความดีหรือบาเพ็ญประโยชน์กัน เช่นมี
งานวัด ก็มาช่วยจัดเตรียมงานต่าง ๆ ส่งเสริมการทาความดี นี่คืออัตถจริยด้วยมุทิตา
4) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ก็หมายความว่า เสมอภาคกันมีความเป็นธรรม มี
ความเป็นธรรม เที่ยงธรรม ก็เข้าข้ออุเบกขา อุเบกขาก็ออกมาที่สมานัตตตา ซึ่งแสดงออกในแง่ต่าง ๆ
มีตนเสมอกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ดูถูกดูหมิ่นกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีความเป็นธรรมแล้วก็ทา
ตนให้เสมอสมานเข้ากันได้ จะเห็นว่าถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมชุดสังคหวัตถุนี้ ก็จะสร้างความสุขขึ้นได้
ในสังคม และเวลาเราปฏิบัติธรรมเพื่อสังคมเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติธรรมของนักบริหารนั่นเอง
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สังคหวัตถุคือธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลและ
ประสานหมู่ชนไว้ในความสามัคคี นักบริหารต้องยึดหลักนี้ เพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนไว้ได้
ก่อให้เกิดความเคารพ ความรัก ความนับถือต่อกัน เป็นความงดงามในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อัน
จะทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในองค์การได้และเหมือนกับยานพาหนะที่จะนาไปสู่ความสุขความ
เจริญ
3.3 พรหมวิหาร 4
พรหมวิ ห าร 4 คื อ ธรรมชั้ น พรหมและถื อ ว่ า เป็ น ธรรมส าหรั บ นั ก ปกครอง
โดยเฉพาะคนในระดั บ หั ว หน้ า หรื อระดั บ บริ ห าร ด้ ว ยบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้
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ให้บริการสาธารณะในทุกองค์การย่อมเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายควรจะต้องเป็นบุคคล
ที่ควรเคารพและนับถือ สามารถเป็นที่พึ่งของผู้ร่วมงาน รวมทั้งยังควรเป็นที่นับถือของบุคคลทั่วไป
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะมีคุณลักษณะเป็นที่เลื่อมใสดังกล่าว เป็นผลจากการสร้างสมคุณความดี ให้
เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งบางครั้งเรามักจะเรียกว่า “บารมี” การสร้างบารมีอย่างหนึ่งก็คือ การที่ ผู้ให้บริการ
สาธารณะดารงตนอยู่ในพรหมวิหาร4 อันได้แก่ (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต), 2549 :
43-45)
1) เมตตา คือ ความรัก ความหวังดี หรือความคิดปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุขผู้ให้
บริการสาธารณะที่ดีจะต้องให้ทั้งความรักและความหวังดีต่อ ประชาชนผู้มาใช้บริการ ไม่เลือกที่รักมัก
ที่ชัง ทุกคนได้รับความเป็นธรรมและมีความเสมอภาคกัน มีคาเปรียบเปรยกล่าวว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์
มีสุขร่วมเสพย์” จะทาให้ทุกคนรักและสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้ให้บริการสาธารณะจะต้อง
แสดงความเมตตาต่อทุกคนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
2) กรุ ณา คื อ ความสงสาร ความคิด ปรารถนาจะให้ ผู้ อื่นพ้ นทุ กข์ ผู้ ใ ห้ บริ การ
สาธารณะที่ดีจ ะต้องมีความสงสารและเห็ นใจประชาชนเมื่อมีปัญหา ควรให้ ความสนใจ มีความ
กระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาข้อข้องใจ เมื่อประชาชนมาใช้บริการก็เต็มใจในการให้บริการ
3) มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ดี ไม่คิดอิจฉาริษยาหรือมี
อคติต่ อ ประชาชนผู้ มาใช้ บ ริ ก ารให้ บ ริ การโดยไม่ แบ่ งแยกในเรื่ องสถานะ การศึก ษา หรื อ อาชี พ
ให้บริการด้วยความยินดีและมีไมตรีจิต
4) อุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง ให้บริการโดยเสมอภาค และมีความยุติธรรม
ไม่ เ ลื อ กบริ ก ารเพราะเห็ น แก่ ป ระโยชน์ ที่ ไ ม่ พึ ง ได้ รั บ ไม่ ท าลายด้ ว ยค าพู ด หรื อ การแสดงออก
อันก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้มาใช้บริการ
3.5 ทศพิธราชธรรม
ทศพิธ ราชธรรมเป็นธรรมส าหรับพระเจ้าแผ่ นดินหรือราชาผู้ ปกครองประเทศ
อย่างไรก็ตามหลักธรรมในข้อนี้ สามารถนามาอนุโลมและประยุกต์ใช้กับนักบริหารองค์การหรือผู้นา
ทุกระดับ เพื่อให้เกิดกิจการงานที่ดี มีความเป็นธรรม มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดความสวัสดีใน
สังคม เพราะมีผู้ปกครองที่ทรงคุณธรรมจริยธรรมนั่นเอง ทศพิธราชธรรมมี 10 ประการโดยพระพรหม
คุณาภรณ์ (ปอ.ปยุตฺโต, 2546 : 41-43) ได้อธิบายไว้ดังนี้
1) ทานให้ปันช่วยประชา คือบาเพ็ญตนเป็นผู้ให้โดยมุ่งปกครองหรือทางานเพื่อให้
เขาได้ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ จะเอาจากเขา เอาใจใส่ อ านวยบริ ก ารจั ด สรรความสงเคราะห์ อ นุ เ คราะห์ ใ ห้
ประชาราษฎร์ได้รับประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน
ประสบทุกข์และให้ความสนับสนุนแก่คนทาความดี
2) ศีลรักษาความสุจริตคือประพฤติดีงาม สารวมกายและจิตทวาร ประกอบแต่
การสุจริต รักษากิตติคุณประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์มีให้มี
ข้อที่ผู้ใดจะดูแคลน
3) ปริจจาคะ บาเพ็ญกิจด้วยเสียสละคือสามารถเสียสละความสุข สาราญ เป็นต้น
ตลอดจนชีวิตของตนได้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
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4) อาชชวะปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงศักดิ์ ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจ
โดยสุจริต มีความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชน
5) มัททวะ ความอ่อนโยนเข้าถึงคน คือ มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้างถือ
องค์ มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ควรได้ความรักภักดี แต่ไม่ขาดยา
เกรง
6) ตปะ พ้นมัวเมาด้วยเผากิเลส คือแผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบงาจิต
ระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความสุขสาราญและการปรนเปรอ มีความเป็นอยู่สม่าเสมอ
หรืออยู่อย่างง่าย ๆ สามัญมุ่งมั่นแต่จะบาเพ็ญเพียรทากิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์
7) อักโกธะถือเหตุผลไม่โกรธา คือไม่เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความและกระทาการ
ด้วยอานาจความโกรธ มีเมตตาประจาใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความและกระทาการด้วยจิต
อันสุขุมราบเรียบตามธรรม
8) วิหิงสา มีอหิงสานาร่มเย็น คือ ไม่หลงระเริงอานาจไม่บีบคั้นกดขี่ มีความกรุณา
ไม่หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใดด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
9) ขันติ ช านะด้ว ยเข็นด้วยขันติ คือ ความอดทนต่องานที่ตรากตรา อดทนต่อ
ความเหนื่อยยาก ถึงจะลาบากกายหน้าเหนื่อยหน่ายเพียงใด ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วย
ถ้อยคาเสียดสีถากถางอย่างไรก็ไม่หมดกาลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกิจกรณีที่บาเพ็ญโดยชอบธรรม
10) อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิให้ผิดจากศาสนธรรมอันถือ
ประโยชน์สุขความดีงามของรัฐและประชาราชเป็นที่ตั้ง อันใดประชาราษฎร์ปรารถนาโดยชอบธรรมก็
ไม่ขัดขืน การใดจะเป็นไปโดยชอบธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ก็ไม่ขัดขวาง วางองค์เป็นหลัก
หนักแน่นในธรรมคงที่ ไม่มีความเอียงเอนหวั่นไหว เพราะถ้อยคาดีร้าย ลาภสักการะหรืออิฏฐารมณ์
อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สถิตมั่นในธรรมทั้งส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรมคือระเบียบแบบ
แผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติให้คลาดเคลื่อนวิบัติ
ไป
สรุปได้ว่า หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ เป็นหลักปฏิบัติของพระราชา ผู้ปกครอง
นักบริหาร รวมทั้งผู้นาระดับต่าง ๆ ซึ่งเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว ย่อมนามาซึ่งความ
เจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข และย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนรวม และส่วนตน รวมทั้งเป็นธรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องเชิดชูขององค์การอีกด้วย
3.6 ฆราวาสธรรม
ฆราวาสธรรม คือ หลักจริยธรรมสาหรับผู้ครองเรือน นักบริหารองค์การซึ่งถือได้ว่า
เป็นหัวหน้าครอบครัวขององค์การนั้น มีหลักปฏิบัติโดยได้ยึดหลักธรรมในข้อนี้แล้วจะทาให้นักบริหาร
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อผู้ร่วมงาน ขจัดความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายให้หมดไปจากจิตใจ
ทั้งมวล ทาให้องค์การเกิดความสงบสุขและร่มเย็นได้ ฆราวาสธรรม ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ
ได้แก่ (ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, 2542 : 212-213)
1) สัจจะ คือ ความจริง การดารงอยู่ในความถูกต้องที่เป็นความจริง ซื่อสัตย์ต่อกัน
ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตน ยึดถือคาพูดของตนโดยใช้เหตุและผล พูดจามีหลักเกณฑ์และน่าเชื่อถือได้
ไม่หลอกลวง พูดจริง ทาจริง ย่อมส่งผลให้นักบริหารนั้นย่อมได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่น
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2) ทมะ คือ การข่มใจตนเอง การข่มใจไม่ให้ซ่านไปตามอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ยับยั้ง
ไม่ให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น นักบริหารเมื่อยึดถือธรรมข้อนี้แล้ว จะทาให้เป็นผู้ที่
รู้จักคิดอย่างรอบคอบ ไม่เกิดความคิดฟุ้งซ่าน ทางานด้วยเหตุและผล ไม่ตกอยู่ใต้อานาจความต้องการ
ใฝ่ต่าจะทาให้การงานต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมายได้
3) ขันติ คือ ความอดทน หนักแน่นมั่นคง นักบริหารต้องมีความอดทนต่อความ
ยากล าบาก อดทนต่ อ ความทุ ก ข์ ก ายทุ ก ข์ ใ จ และอดทนต่ อ ความเจ็ บ แค้ น ใจในเรื่ อ งราวที่ ม า
กระทบกระทั่งในทางที่ไม่ดี ข้อนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของการทางานสาหรับทุกคนอยู่แล้ว นักบริหาร
จะต้องมีความอดทนมากกว่าบุคคลอื่นในองค์กร เพราะความอดทนจะนามาซึ่งความสาเร็จที่งดงาม
4) จาคะ คือ ความเสียสละสิ่งของและการเสียสละสิ่งที่เป็นข้าศึกของความจริงใจ
คือกิเลส นอกจากนั้นนักบริหารยังจะต้องเสียสละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่ตนเองปฏิบัติอยู่ด้วย เช่น อบายมุข
ชนิดต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งที่ไม่ดีด้านอื่น ๆ ด้วย
ฆราวาสธรรม 4 ประการนี้ นั ก บริ ห ารต้อ งน าไปปฏิ บั ติใ ห้ ค รบทั้ ง 4 ประการ
เพราะเป็นหลักจริยธรรมที่ช่วยฝึกฝนกายใจของนักบริหารและบุคคลทั่วไปให้สูงส่ง ให้เป็นคนดีถ้าเป็น
นั ก บริ ห ารแล้ ว ก็ มี อ านิ ส งค์ ท าให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ องค์ ก ารก็ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

สรุปท้ายบท
จิตส านึ กสาธารณะเป็ นการเข้าไปมีส่ ว นร่ว มในการช่ว ยเหลือแก้ไขบัญหาของสั งคม และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยการใช้ความทุ่มเท เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล คานึง
ถึงประโยชน์ส่ว นรวม และการลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวมเป็นหลั ก เพื่อนาไปใช้
ในการบริหารภาครั ฐและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยผ่านกระบวนการจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งการจัดการภาครัฐแบบดั่งเดิมที่ยึดกฎเกณฑ์ มีความสลับซับซ้อน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัตน์ ทาให้เกิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขึ้นมา เพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะของ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หรือ “ธรรมาภิบาล” โดยที่ประชาชนมีความ
ต้องการและความคาดหวังจากการจัดการของภาครัฐ ได้แก่ ความเป็นมิตร ความสะดวก ความสบาย
ความถูกต้อง และความมีอัธยาศัยไมตรีของผู้ให้บริการหรือภาครัฐ
ส าหรั บ แนวทางในการพั ฒ นาจิ ต ส านึ ก ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะนั้ น มี แ นวทางดั ง นี้
1) พั ฒ นาตั ว แบบจรรยาบรรณของข้ า ราชการ ทั้ ง ต่ อ ตนเอง ต่ อ หน่ ว ยงาน ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน และต่อประชาชนและสังคม เพื่อให้ข้าราชการมีความประพฤติ ที่ดี
มี ค วามส านึ ก ในหน้ า ที่ สามารถประสานงานกั บ ทุ ก ฝ่ า ย และสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) พัฒนาจิตสานึกโดยการเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม ตามหลัก
ค่านิยมมาตรฐานจริ ยธรรม 9 ประการ เหมาะสาหรับนักบริหารที่นามาปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และ 3) พั ฒ นาจิ ต ส านึ ก สาธารณะ โดยใช้ จ ริ ย ธรรม ตามหลั ก ธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งจะต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 3 ด้านคือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา หลักธรรมที่
นามาปฏิบัติ เช่น โลกบาลธรรม คือ ธรรมคุ้มครองโลกสังคหวัตถุธรรม คือ คุณธรรมที่จะสร้างความ
สามั ค คี ใ นหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก าร พรหมวิ ห าร คื อ ธรรมส าหรั บ นั ก บริ ห ารหรื อ ผู้ เ ป็ น ใหญ่
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ทศพิธราชธรรม คือธรรมสาหรับผู้ปกครองหรือผู้บริหาร สามารถนามาอนุโลมและประยุกต์ใช้กับ การ
บริหารองค์การหรือ เป็นธรรมสาหรับผู้นาทุกระดับ และฆราวาสธรรม คือ หลักจริยธรรมสาหรับผู้
ครองเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
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คาถามท้ายบท
1. จงอธิบายความหมายเกี่ยวกับจิตสานึกสาธารณะ
2. คุณลักษณะสาคัญของจิตสานึกสาธารณะเป็นอย่างไร
3. จงอธิบายลักษณะสาคัญของการบริการที่เป็นเลิศ
4. จงอธิบายความหมายของแต่ละคาในภาษาอังกฤษ “SERVICES” ว่าแต่ละคามีความหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการบริการที่ดี
5. จงอธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่สาคัญของจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
6. จงอธิบายจรรยาบรรณของข้าราชการที่มีต่อประชาชนและสังคม
7. จงยกหลักธรรมที่เป็นการพัฒนาจิตสานึกสาธารณะมาอย่างน้อย 3 หลักธรรม
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