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 : ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง B.A. (Political Science),    
  M.A. (Political Development), Ph.D. (Leadership and Human  
 Behavior with specialization Urban Development)  
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์๑)เพ่ือศึกษาการก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ ๒) เพ่ือค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
และ๓)เพ่ือน าเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
เก็บข้อมูลจากข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน๒๑ คน
และข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จ านวน ๕ คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
จ านวน ๙ รูป/คน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเชิงเอกสารจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีได้แสดงความ
คิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เสนอแนะเพ่ือน าไปก าหนดเป็น
รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม       
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์             
 การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม (Old Public Management: OPM) 
เกิดจากการน าระบบราชการในอุดมคติของ แมกซ์ เว็บเบอร์ (Max Webber) ที่เน้นเรื่อง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันความผิดพลาดและสามารถใช้ได้กับทุกองค์การ สาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)เกิด
จากระบบราชการมีโครงสร้างที่ใหญ่โต การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการ ส่วนการก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New Public 
Management: NPM)เกิดจากความต้องการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ จึงน า
ระบบตลาดของภาคเอกชนมาใช้แก้ปัญหา พร้อมกับต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
โดยให้ภาคเอกชนด าเนินกิจการแทนรัฐในเรื่องที่ท าได้ดีกว่า สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) เกิดจากการท าตัวเป็นผู้ประกอบการของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และการก่อเกิด



(๒) 
 

กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่(New Public Service: NPS) เกิดจากรากฐานประชาธิปไตยท่ี
มองประชาชนเป็นพลเมืองเจ้าของประเทศไม่ใช่ลูกค้าที่มาขอรับบริการ และมุ่งรับใชป้ระชาชนมากกว่า
การเป็นเจ้านาย 
 ๒. การค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในงานวิจัยที่เป็นการ
น าวัฒนธรรมในการท างานที่ดงีามมาแก้ปัญหาระบบราชการที่ส าคัญๆได้แก่ ๑) องค์การภาครัฐขาดความ
เข้มแข็ง๒) ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม ๓) การบริการขาดความพึงพอใจ และ ๔) ข้าราชการขาด
จิตส านึกประชาธิปไตยและน าทศพิราชธรรมมาบูรณาการเพื่อเป็น แนวทางให้กับข้าราชการ ประพฤติ
ปฏิบัตตินเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 
 ๓. รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม รูปแบบกระบวนทัศน์นี้ผู้วิจัยให้
ชื่อว่า กระบวนทัศน์รัฐอภิบาล ประกอบด้วย ๔ กระบวนทัศน์ แต่ละกระบวนทัศน์มทีศพิธราชธรรมเป็น
องค์ประกอบ ดังนี ้
 ๓.๑ กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ หมายถึง
รูปแบบการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ท าให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็ง ประกอบด้วย ๑) ไม่ทุจริต
ทุกรูปแบบ ๒) เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๓) สามัคคี ๔) มีวิสัยทัศน์ ๕) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ 
๖) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง และทศพิธราชธรรม ได้แก่อาชชวะปริจจาคะ และศีล  
 ๓.๒ กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ หมายถึง
รูปแบบการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ท าให้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นประกอบด้วย การรอบรู้ในหน้าที่
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด และทศพิธราชธรรม ได้แก่ อาชชวะอวิหิงสาอวิ
โรธนะและทาน  
 ๓.๓ กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน หมายถึง รูปแบบ
การปฏิบัติงานของข้าราชการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมประกอบด้วย การ
บริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และทศพิธราชธรรม ได้แก่ อาชวะมัททวะ และ
อักโกธะ  
 ๓.๔ กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการหมายถึง รูปแบบ
การปฏิบัติงานของข้าราชการตามแนวทางประชาธิปไตยประกอบด้วย ๑) ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย  ๒) การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน  และ  ๓) การเคารพความเสมอภาค และ
ทศพิธราชธรรม ได้แก่ ตปะ ขันต ิและอวิหิงสา  
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Abstract 

 
 The objectives of this research were to 1) to study the cause of the change in the 

paradigm of Public Administration, 2) to search the model of the culture public administration 

paradigm and 3)to propose the model of the culture public administration paradigm. 

 The methodology was the qualitative research, collecting data from the 21 key 

informants from Office of the Public Sector Development Commission and 5 key informants 

from Department of Cultural Promotion, purposefully selected, with structured in-depth 

interview form and 9 participants in the focus group discussion. Data were also collected from 

documents, concepts, theories and related literature and were analyzed by content analysis 

technique and descriptive interpretation.  

 Findings were as follows:  

 1. Formation and causes of public administration paradigm change. 

 The old paradigm of public management arose from the idea of Max Weber who 

proposed the rules and regulations must be enforced strictly in every agency to avoid the 

mistake. The cause of change shifting to New Public Management: NPM, was that the 

bureaucratic structure was too big and cumbersome in solving problems leading to corruption 

and ineffective bureaucracy. The paradigm of New Public Administration arose from the 

need to solve the bureaucratic corruption problems by authoring private sectors to handle 

business that they can do better and the reason for the New Public Service: NPS, was the 

government officers treated themselves as entrepreneurs looking at people as the customers, 

not the owners of the country and another cause of change arose from democratic foundation 
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looked at people as the owners of the country, not customers, with public service rendering, 

not mastering people. 

 2. The forms of culture of public administration paradigm model in public sector 

management meant applying good culture in duty performance and solving bureaucratic 

problems consisted of important components as,1) organization lacked of strength, 2) 

government officers lacked of virtual ethics, 3) service rendering was not satisfactory and 4) 

government officers lack of democratic mind and did not apply. Ten Royal Virtues to protect 

and to be immunity for government officers.  

 3. The proposed new culture of public administration paradigm model in public 

sector management named “State Good Governance Paradigm” consisted of 4 new 

paradigms, each paradigm has Ten Royal Virtues as; 

 3.1 Organizational Strength creation culture paradigm referred to officer’s 

performance inducing organizational strength included, 1) honesty, 2) sacrifice for common 

interest, 3) harmony, 4) vision, 5) change leader and 6) dare to make right decision. The Ten 

Royal Virtues are Ajjava: working honestly, Pariccaga: working selflessly and Sila: 

maintaining good conduct. 

 3.2Ethics and virtual government officer’s culture paradigm creation referred to 

government officers performed duties with higher ethics and virtue including duty knowing 

and strictly abiding by rules and regulations and ethics. The Royal Virtues are Ajjava: 

working honestly, Avihimsa: bringing tranquility through nonviolence and Dana: sharing 

with the populace. 

 3.3 Satisfaction-based creation culture paradigm referred to the process of 

service rendering was responsive to people real needs. The Royal Virtues are Ajjava: working 

honestly, Maddava: deporting himself with gentleness, congeniality and Akkodha: adhering 

to reason, no anger. 

 3.4 Democratic creation culture paradigm referred to government officers 

perform duties with democratic practice including, 1) faith and trust in democratic system, 2) 

respecting right and freedom of each other and 3) respecting equality and the Royal Virtues 

are Tapa: rejecting indulgence through austerity, Khanti: overcoming difficulties with 

patience and Avihimsa: bringing tranquility through nonviolence. 

 

 



(๕) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ส าเร็จลงด้วย
ความอนุเคราะห์จากคณาจารย์หลายท่านด้วยกัน ขอกราบนมัสการ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญฺ, รศ. 
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วัดศรีสุดารามวรวิหาร) และ
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญฺ, ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) ที่เมตตาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ ศ. ดร.จิรโชค วีระสย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง รศ.ดร.สมาน งามสนิท           
ผศ.ดร.วิชุกร นาคธน และ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่เป็นคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ และให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รศ.ดร.สมาน งามสนิท รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี    
ดร.สุริยา รักษาเมือง และ ผศ.ดร.วิชุกร นาคธน ที่เป็นคณะการการสอบดุษฎีพิจารณ์ และให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับงานวิจัย 
 ขอกราบนมัสการ พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญฺ, ดร. และกราบขอบพระคุณ          
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต     
ที่เมตตาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ขอขอบคุณ นางสาวนิชา สาทรกิจ นางวิภาดา ตริตระการนางวิริยา เนตรน้อยนางบุษยา 
เจริญผลนางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิรินายสุเพียร เจียรวาปีนางขนิษาฐา งามวงศ์สถิตนายธนศักดิ์ มังก
โรทัยนายอภิชาต กรรมสิทธิ์นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะนาง สาวปวริศา สุขมากนางพรทิพย์ แก้วมูลค า
นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจารนางสาวกาญจนา ลพเลิศนางอารีพันธ์ เจริญสุข
นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์นางมานัสศรี ต้นไล้  นางสาวธนพร แตงขาวนางสาวดุษฎีพิลาไชยนางสาว
สุนทรี สุภาสงวน นางศิริเนตร กล้าหาญ นางสาวณัฐชยา เครือหงสน์างพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ นายสิระ 
ภาสอาจ และนางดวงเดือน สวัสดี ที่เมตตาให้สัมภาษณ์เชิงลึก และ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
งานวิจัย 
 ขอกราบนมัสการ พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. และกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สมาน งามสนิท     
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น ผศ.ศุภวัฒน์ปภัสสรากาญจน์ ดร.สมใจ สังข์แสตมป์ ดร. ศิวพร นวลตา                 
ดร.โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร ดร.สุรีพร แซ่เอ๊ียบ นางกัลยาณ์ภูวนันท์ ที่เมตตาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่สมพิศ ชวะนิตย์ และขอขอบคุณ คุณธนาวดี ชวะนิตย์ ภรรยา 
นางสาวลภัสรดาชวะนิตย์ บุตรี นายธีระเดช ชวะนิตย์ บุตร และเพ่ือนๆ ที่เป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัยใน
การศึกษาด้วยดีเสมอมา 
        ธนยศ ชวะนิตย์  
       ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  
 
 
 



(๖) 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า  
 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑)  
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓)  
กิตติกรรมประกาศ (๕)  
สารบัญ  (๖)  
สารบัญตาราง (๘)  
สารบัญแผนภาพ (๑๐)  
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (๑๑)  
 
บทที่ ๑  บทน า 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑  
 ๑.๒  ค าถามการวิจัย ๘  
 ๑.๓  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๘  
 ๑.๔  ขอบเขตการวิจัย ๘  
 ๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๙  
 ๑.๖  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๙  
 
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ ๑๐  
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การ ๓๔  
 ๒.๓  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมจริยธรรม  ๓๙  
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  ๔๙ 
 ๒.๕  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๕๒  
 ๒.๖  แนวคิดเก่ียวกับหลักทศพิธราชธรรม ๖๖  
 ๒.๗  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๓  
 ๒.๘  กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๑  
 
บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย ๘๓ 
 ๓.๒  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ๘๔ 
 ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๘๗ 



(๗) 
 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง หน้า  
 
 ๓.๔  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ๘๙ 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล ๙๑ 

 
บทที่ ๔ผลการวิจัย 
 ๔.๑  การก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ ๙๓ 
 ๔.๒  การค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม                     ๑๑๖ 
 ๔.๓  รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ๑๙๐ 
 ๔.๔  องค์ความรู้จากการวิจัย ๒๐๗ 
 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๒๐๘ 
 ๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย ๒๑๒ 
 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ  ๒๒๔ 
 
บรรณานุกรม ๒๒๖ 
 
ภาคผนวก   ๒๓๔ 
ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย        ๒๓๕  
ภาคผนวก ข รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key Informants) ๒๔๒  
ภาคผนวก ค รายนามผู้สนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ๒๗๐  
ภาคผนวก ง แบบสัมภาษณ์ ๒๘๒  
ภาคผนวก จภาพการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๘๗  
 
ประวัติผู้วิจัย ๒๙๒  
 
 
 
 
 



(๘) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 
 
 ๒.๑ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก ๑๔  
 ๒.๒   กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย ๑๙  
 ๒.๓   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ๒๕  
 ๒.๔   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ๒๘  
 ๒.๕  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์การบริการสาธารณะแนวใหม่ ๓๐ 
 ๒.๖ บัญญัติการบริการสาธารณะแนวใหม่ ๓๔  
 ๒.๗ แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม ๓๕  
 ๒.๘ ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ ๓๗  
 ๒.๙ ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ๓๙  
 ๒.๑๐ ความหมายของคุณธรรม ๔๐  
 ๒.๑๑ ความหมายของจริยธรรม ๔๒  
 ๒.๑๒ ความหมายของความพึงพอใจ ๕๐  
 ๒.๑๓ ทฤษฎีความพึงพอใจ ๕๑  
 ๒.๑๔ ความหมายของประชาธิปไตย ๕๓  
 ๒.๑๕ หลักประชาธิปไตย ๕๖  
 ๒.๑๖ รูปแบบประชาธิปไตย ๕๙  
 ๒.๑๗ วัฒนธรรมประชาธิปไตย ๖๐  
 ๒.๑๘ หลักการวัฒนธรรมประชาธิปไตย ๖๑  
 ๒.๑๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ๖๕  
 ๒.๒๐ ทศพิธราชธรรม ๗๒  
 ๒.๒๑ แนวคิดหลักของนักวิชาการ ๗๙  
 ๔.๑   แสดงค่าความถ่ีการก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม  
  และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ๑๐๒  
 ๔.๒   แสดงค่าความถ่ีการก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่  
  และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ ๑๐๙  
 ๔.๓   แสดงค่าความถ่ีการก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ ๑๑๖ 
 ๔.๔   แสดงค่าความถ่ีวัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ ๑๒๓  
 ๔.๕   แสดงค่าความถ่ีวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ ๑๒๙  
 
 
 



(๙) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ หน้า 
 
 ๔.๖   แสดงค่าความถ่ีวัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ๑๓๔  
 ๔.๗   แสดงค่าความถ่ีวัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ ๑๔๐  
 ๔.๘   แสดงค่าความถ่ีทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ ๑๕๓  
 ๔.๙   แสดงค่าความถ่ีทศพิธราชธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ ๑๖๕  
 ๔ .๑๐  แสดงค่าความถ่ีทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ๑๗๗  
 ๔.๑๑  แสดงค่าความถ่ีทศพิธราชธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ ๑๘๙  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๐) 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
 
๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๑  
๓.๑ ขั้นตอนการวิจัย ๙๒  
    ๔.๑   ร่างรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ๑๙๗ 
๔.๒ องค์ความรู้จากการวิจัย๒๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๑) 
 

 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

 
๑. ค าย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค า ดังต่อไปนี้ 
พระสุตตันตปิฎก 
 ขุ.ชา. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 
 ข.ุข. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย)  
 
๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฏก 
 ในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นหลักการอ้างอิง พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีใช้ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ขุ. ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๘๖ 
หมายความว่า การอ้างอิงนั้นระบุถึง สุตฺตนฺตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ฉบับภาษาไทย) พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๒๘ข้อที่ ๒๔๐ หน้าที่ ๘๖ เป็นต้น  

 

 
 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  
 รัฐประศาสนศาสตร์ (PublicAdministration)เป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณ เป็น
วิชาว่าด้วยการบริหารกิจการของภาครัฐรัฐประศาสนศาสตร์เป็นการศึกษาหาความรู้ทุกเรื่องที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นสหวิชา (inter-disciplinary) เกี่ยวพันกับศาสตร์สาขา
ต่างๆเช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
ตรรกวิทยา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เป็นต้นองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตรมี์
การพัฒนาการและสั่งสมเป็นเวลานานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นของการศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร์อย่างเป็นทางการเกิดข้ึนในปีค.ศ.๑๘๘๗เมื่อวูดโรว์วิลสัน (WoodrowWilson)ได้เขียน
บทความชื่อ TheStudyof Administrationในวารสาร Political Science Quarterlyโดยมี
สาระส าคัญคือ การแยกบริหารออกจากการเมือง หลังจากบทความนี้ได้ถูกตีพิมพ์ นักวิชาการด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ต่างให้ความสนใจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อย่างจริงจังแต่เนื่องจากรัฐประศาสน
ศาสตร์เกิดข้ึนมาอย่างยาวนาน เป็นเรื่องยากที่จะศึกษาอธิบายสาระและเหตุการณ์ส าคัญๆ ได้
ทั้งหมด เพ่ือให้ศึกษาเข้าใจง่ายขึ้นนิโคลัสเฮนรี่ (Nicholas Henry)ได้ยืมแนวคิด กระบวนทัศน์
(paradigm)ของ โทมัสเอสคูหน์ (Thomas S. Kuhn)นักฟิสิกส์ที่ใช้แนวคิดนี้อธิบายพัฒนาการของ
วิทยาศาสตร์ไว้ในหนังสือชื่อ The Structure of Scientific Revolutionค าว่า “กระบวนทัศน”์ ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง กรอบแนวคิด (conceptual framework)หรือโลกทัศน์ (worldview)ที่
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับแต่ละชุมชนทางวิทยาศาสตร์ (scientific community) กระบวนทัศน์มาจาก
ภาษากรีก “para”แปลว่า besideและ“digm”แปลว่า ทฤษฎี หมายถึง ชุดแนวคิดหรือมโนทัศน์ 
(concept)ค่านิยม (value)ความเข้าใจรับรู้ (perception)และการปฏิบัติ (practice)ที่มีร่วมกันของ
คนกลุ่มหนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง และได้ก่อตัวเป็นแบบแผนของทัศนะที่เกี่ยวกับความจริง (reality)ซึ่งเป็น
รากฐานของวิถีเพื่อการจัดการตนเอง

                                                           

  บุญทัน ดอกไธสง, ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส.เอเซีย
เพรส (๑๙๘๙) จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๐. 
 เรืองวิทย์เกษสุวรรณ, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร : 
บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๔๑. 

 วลัยพร ชิณศรี, “ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์”, (ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖), (อัดส าเนา). 
 เรืองวิทย์เกษสุวรรณ, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี๓, (กรุงเทพมหานคร : 
บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘-๔๓. 
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ของชุมชนนั้นทีท่ าหน้าที่สองประการ คือ ประการแรกท าหน้าที่ก าหนดกรอบ ประการที่สองท าหน้าที่
บอกว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรภายในกรอบเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ  

 นิโคลัสเฮนรี่ได้แบ่งรัฐประศาสนศาสตร์ออกเป็น ๖ กระบวนทัศน์ได้แก่๑) การแยกการ
บริหารออกจากการเมือง ๒) หลักการบริหาร ๓) รัฐประศาสนศาสตร์ คือรัฐศาสตร์๔) รัฐประศาสนศาสตร์
คือการจัดการ๕) รัฐประศาสนศาสตร์คือ รัฐประศาสนศาสตร์และ ๖) หลักธรรมาภิบาลกระบวนทัศน์
เหล่านี้ได้รับความนิยมและน ามาใช้ในการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างกว้างขวางนอกจากนี้
Janet VinzantDenhardtและRobert B. Denhardtได้แบ่งกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์
ออกเป็น ๓กระบวนทัศน์ ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ( Old Public 
Management:OPM)เป็นการบริหารจัดการภาครัฐที่เน้นความเป็นระบบราชการที่มีสายการบังคับ
บัญชามากชั้นอยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเคร่งครัดและใช้ทฤษฎีต่างๆ ในการบริหารราชการได้แก่ 
การแยกการบริหารออกจากเมืองของ วูดโรว์วิลสัน (WoodrowWilson) ระบบราชการในอุดมคติของ 
แมกซ์เว็บเบอร(์ MaxWebber) หลัก POSDCORBของลูเธอร์กูลิค และลินดอลล์เออร์วิค ( Luther 
Gulick&LyndallUrwick)หลักการบริหารงานที่ดีที่สุด (The onebest way)ของ เฟรอเดอริค ดับเบิล
ยู เทย์เลอร์  (FrederickW.Taylor) และหลักการบริหาร ๑๔ ประการ ของเฮ็นรี่ ฟาโยล์ 
(HenriFayol)ทฤษฎีดังกล่าวได้ถูกใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างยาวนาน ท าให้เกิดปัญหาสั่ง
สมมากมายเช่น ปัญหาความเชื่องช้าของระบบราชการ ( red tape)ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุก
ขั้นตอนปัญหาข้าราชการขาดความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบ( bureaucratic 
virtuoso)ท าให้ขาดองค์ความรู้ใหม่ๆท่ีจะพัฒนาระบบราชการปัญหาการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่รัฐบาล
กลาง (centralization) ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาส่วนท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาวัฒนธรรมของ
ระบบราชการที่มักปกปิดความลับไว้ไม่ให้ประชาชนได้รับรู้และปัญหาส าคัญที่สุดคือ ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น๒) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(NewPublic Management: NPM)เป็นการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการ
ปฏิรูประบบราชการให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัดสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ปฏิรูประบบราชการของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่รัฐต้องมีบทบาทหน้าที่เฉพาะในส่วนที่
จ าเป็นต้องท าเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ประชาชนชุมชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น มุ่งเน้น
ความมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ความสะดวกรวดเร็วการจัดองค์การจะต้องมีความคล่องตัวกะทัดรัด 
สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เน้นการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานของภาครัฐข้าราชการต้องท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีกลไกการบริหารงานบุคคลที่ดี 
ระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารับราชการมาก

                                                           

 สัญญา เคณาภูมิ, แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์, (มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๙), หน้า ๖.  
 ปกรณ์ ศิริประกอบ, ๓ พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปปฏิบัติจริง, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๓-๗๘. 
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๑. 
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ขึ้น และ ๓)การบริการสาธารณะแนวใหม่( New Public Service: NPS)เป็นการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่เน้นความเป็นพลเมือง ( citizenship)ที่มีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค ความยุติธรรม 
ข้าราชการต้องมีความรับผิดชอบในการรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมืองเจ้าของประเทศ มีการก าหนด
เปูาหมายแนวทางในการตอบสนองผลประโยชน์ของส่วนรวม การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมหรือโครงการของรัฐ การท าหน้าที่ในการกระตุ้นให้ประชาชน
รวมตัวกันเป็นชุมชนหรือประชาสังคมเพ่ือพูดคุยตกลงกันโดยมีข้าราชการท าหน้าที่ในการเจรจาไกล่
เกลี่ยเน้นประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งค านึงว่าประชาชนคือ
พลเมืองไม่ใช่ลูกค้าและต้องมีช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติของข้าราชการได้
อย่างสะดวก ดังนั้นการบริหารราชการจึงไม่ใช่เรื่องของข้าราชการหรือองค์การภาครัฐฝุายเดียว แต่
เป็นการร่วมมือร่วมใจกันที่ดีระหว่างข้าราชการกับประชาชน  
 รัฐประศาสนศาสตร์ไทยมีการพัฒนามาเป็นล าดับ เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่เป็นการปกครอง
แบบพ่อปกครองลูก สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เป็นการปกครองแบบจตุสดมภ์การศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์ไทยอย่างเป็นทางการเริ่มข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๔๒ เมื่อมีการสถาปนาโรงเรียนฝึกหัด
ข้าราชการฝุายพลเรือน เพื่อฝึกหัดนักเรียนส าหรับราชการปกครองชั้นใน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ได้
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็กวิชาที่สอนได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ จริยธรรม นโยบายของรัฐบาลการบริหารราชการ การฝึกภาคสนาม พล
ศึกษา และวิชาทหาร ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งผลให้มีการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์แยกเป็นอิสระจากสาขา
รัฐศาสตร์เป็นครั้งแรก ซ่ึงเป็นการเริ่มต้นการศึกษาท่ีเป็นระบบตามแบบวิทยาศาสตร์ วิชาที่สอน 
ได้แก่ หลักรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาการว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัย การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
คลัง การจัดองค์การ วิธีการปฏิบัติการปกครอง และการบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ การศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยได้เปลี่ยนแนวทางการศึกษาท่ี เน้นการปกครองและการศึกษา  ด้าน
การบริหารการจัดการโดยเฉพาะตามแบบอย่างการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา  
 กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้สร้างผลงาน
ทางวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไว้อย่างน่าสนใจโดยแบ่งกระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์ไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึงปัจจุบัน เป็น ๕ กระบวนทัศน์ ได้แก่ ๑) กระบวนทัศน์
หลักการบริหารแบบคลาสสิค(พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๒๒) ๒) กระบวนทัศน์การจัดการ(พ.ศ. ๒๕๒๒-
๒๕๓๗) ๓)กระบวนทัศน์ธรรมาภิบาล (พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง ปัจจุบัน) ๔) กระบวนทัศน์การเมืองการ

                                                           

 สมเกียรติ ศรลัมพ์, การปฏิรูประบบราชการไทย, (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์ประดิพัทธ์, ๒๕๔๗), 
หน้า ๑๔. 
 วลัยพร ชิณศรี, “ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์”, (ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖), (อัดส าเนา). 
 นิศาชล พรหมรินทร์, วิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย : บทส ารวจวรรณกรรม 
รัฐประศาสนศาสตร์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), 
หน้า ๘-๙.    



๔ 

 

บริหาร (พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง ปัจจุบัน) และ ๕) กระบวนทัศน์แบบไทย (พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง ปัจจุบัน) รัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจในปัจจุบันนิยมเรียกว่า “การบริหารจัดการภาครัฐ”การบริหาร
จัดการภาครัฐประสบปัญหาต่างๆ มากมายหลายประการ ปัญหาส าคัญๆ ที่พบได้ทุกองค์การภาครัฐ 
ได้แก่ ๑) องค์การภาครัฐขาดความเข้มแข็ง ๒) ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม ๓) การบริการ
ขาดความพึงพอใจจากประชาชนและ ๔) ข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตย ปัญหาดังกล่าว
สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ โดยการให้ข้าราชการน าวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงาม และ
ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
 วัฒนธรรมใน ทางสังคมศาสตร์ ถือว่าเป็น วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมวัฒนธรรมเป็น
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย การกระท าของมนุษย์ถือเป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรม
เป็นตัวก าหนดรูปแบบของครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้สึกของบุคคล ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด วัฒนธรรมเป็น
สิ่งที่ท าให้มนุษย์มีสภาพและความเป็นอยู่ต่างจากสัตว์ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ท าให้สังคมมีระเบียบแบบ
แผนมีความเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุและจิตใจ วัฒนธรรมเป็นตัวชี้วัดความเจริญและความเสื่อมของ
ประชาชนในสังคมวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดีงามเหมาะสม สังคมนั้นจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
ตรงกันข้ามหากสังคมใดมีวัฒนธรรมล้าหลัง มีพฤติกรรมที่ไม่ดี มีค่านิยมที่ไม่เหมาะสม สังคมนั้นก็ยาก
ที่จะเจริญก้าวหน้า ในที่สุดก็อาจสูญสิ้นไปได้  
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของข้า ราชการไทยเป็นวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์ แสดงออกทาง พฤติกรรม
ค่านิยมท่ีสืบทอดมาจากประวัติศาสตร์ เช่นวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนายที่ข้าราชการชั้นผู้น้อยต้องเชื่อฟัง
ปฏิบัติตามค าสั่งของข้าราชการที่มีต าแหน่งสูง แม้ในบางครั้งข้าราชการชั้นสูงออกค าสั่งไม่ถูกต้อง
จ าต้องปฏิบัติตามด้วยความเกรงกลัวอ านาจ ในอดีต ประชาชนที่เข้ามารับราชการเป็น บุคคล ที่มี
การศึกษาสูง มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ท าหน้าที่ในการ บริหารจัดการ บ้านเมืองให้
เจริญรุ่งเรือง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ข้าราชการจึงเป็น ผู้มีเกียรติ ศักดิ์ศรี ได้รับความเคารพ
นับถือจากประชาชนคนส่วนใหญ่จึงมีค่านิยมให้บุตร หลานเข้ารับราชการแต่ในปัจจุบันค่านิยมเหล่านี้
ได้เปลี่ยนไป เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาสูง มุ่งท างานในภาคเอกชนที่มีค่าตอบแทนสูงมี
การบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขณะที่ภาครัฐมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับภาคเอกชน 
นอกจากนี้วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานยังยึดติดตัวบุคคลมากกว่าระบบ ท าให้เกิดการประจบประแจง
เอาอกเอาใจผู้บังคับบัญชา เป็นการส่งเสริมระบบอุปถัมภ์ให้หยั่งรากลึกลงไปอีกเกิดผลเสียต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อม่ันต่อระบบราชการ ประกอบกับการ

                                                           

 นิศาชล พรหมรินทร์, วิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย : บทส ารวจวรรณกรรม 
รัฐประศาสนศาสตร์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), 
หน้า ๒๐๒. 
 พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, มนุษย์กับสังคม , พิมพ์ครั้งท่ี๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๕๖. 
 ฉวีวรรณสุวรรณาภา, วัฒนธรรมไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘), หน้า ๔-๕. 
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บริหารจัดการที่ขาดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการบริหารจัดการ
บ้านเมือง ดังนั้นการที่จะท าให้ข้าราชการปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ด้วยการท าลายวัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อ
เก่าๆ ที่ไม่ดีออกไป แล้วน าวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงามเข้ามาแทนท่ีและใช้ทศพิธราชธรรม๑๐  
ประการที่พระเจ้าแผ่นดิน ทุกยุคทุกสมัย ทรงยึดเป็นหลักในการปกครองประเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์การภาครัฐเพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทยและไม่ยึดหลักการบริหารจัดการแบบตะวันตกที่ไม่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ข้าราชการไทยการแก้ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันจึงต้องใช้การบริหารจัดการด้วย
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงาม และใช้ทศพิธราชธรรมมาบูรณาการในการแก้ปัญหาส าคัญท้ัง ๔ 
ประการ ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
 ส านักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  คือ การ เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการงานของรัฐซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการระบบ
งบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมค่าตอบแทน วิธีปฏิบัติราชการอ่ืนให้
เป็นไปตาม มาตรา ๓/๑ คือ การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจการยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายทรัพยากรให้กับท้องถิ่น การ
กระจายอ านาจ การอ านวยความสะดวกการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในก ากับของ
ราชการฝุายบริหารตามที่หน่วยงานดังกล่าวร้องขอการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการ
ด าเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา ๓/๑เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการจัดตั้งการรวมการโอน การยุบเลิก การก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม 
หรือส่วนราชการอ่ืนเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาและกฎที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ด าเนินการให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจแก่ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและ
ประชาชนทั่วไปรวมทั้งการฝึกอบรมติดตามประเมินผลแนะน าเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้การรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม การก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในกรณีที่เป็นปัญหา เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ
พิจารณา จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการพัฒนาจัดระบบราชการงานของรัฐอย่างอ่ืนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาว่า

                                                           

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โฟรเพซ, ๒๕๕๐), หน้า ๓๑-๓๒. 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับท่ี ๕) ( ๒ ตุลาคม๒๕๔๕),ราช
กิจจานุเบกษา, เล่มที่ ๑๑๙ ตอนท่ี ๙๙ ก หน้า ๑๐-๑๑. 
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ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เสนอคณะรัฐมนตรีก าหนด
มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ตรวจสอบบัญชีต้นทุนในงาน
บริการสาธารณะแต่ละประเภทของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
เพ่ือการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอ านาจการตัดสินใจความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการถือปฏิบัติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อการ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ว่าส่วนราชการใดรับผิดชอบด าเนินการอยู่
สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือเพ่ิมเติม พิจารณาว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จได้หรือก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการปฏิบัติเพ่ือประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกได้รับการตอบสนองความต้องการ ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ เสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเงินพิเศษเป็นบ าเหน็จ
ความชอบแก่ส่วนราชการหรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้นเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด
เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ มีหน้าที่ตาม กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ การศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ
นโยบายให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการแก่คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง ทันสมัย สอดรับกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่เน้น
เรื่องผลสัมฤทธิ์ของงาน ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการ การก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน จัดระบบราชการงานของรัฐอย่างอ่ืนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา 
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
วัฒนธรรมแห่งชาติศึกษาวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานของสภาวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางใน
การศึกษารวบรวมเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดเรียนรู้คุณค่าทาง
วัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริมประสานการด าเนินงานทางวัฒนธรรม ส่งเสริมด าเนินการปกปูอง
คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งเสริม
ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ สนับสนุนการด าเนินงานของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วัฒนธรรมบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมอันดีงามเหมาะสมกับสังคมไทย 
จัดท าโครงการแผนปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาปูองกันแก้ปัญหาทางวัฒนธรรมระดมทรัพยากรเพื่อ
                                                           

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (๙ ตุลาคม๒๕๔๖) ,ราช
กิจจานุเบกษา, เล่มที่ ๑๒๐ ตอนท่ี ๑๐๐ ก หน้า ๓-๑๕. 
 กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี(๑๗ 
พฤษภาคม๒๕๕๖),ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ ๑๓๐ ตอนท่ี ๔๒ ก หน้า ๑๓. 



๗ 

 

ส่งเสริมการด าเนินงานทางวัฒนธรรม ปฏิบัติการอ่ืนใดตามกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ประกอบกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีพันธะกิจ
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางการบริการเผยแพร่การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทุกระดับส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูปกปูองคุ้มครองจารีตประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม 
ศึกษาวิจัยจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพ่ือให้สังคมตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมภูมิปัญญาพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบุคลากรองค์กรภาคี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เสริมสร้างกลไกเครือข่ายการเฝูาระวังทาง
วัฒนธรรมและวิจัยพัฒนาจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม 
 การบริหารจัดการภาครัฐที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจเป็นพิเศษท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าว
ให้หมดไปด้วยการสร้างรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมโดยการน าวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานที่ดีงามมาเป็นกลไกในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาให้เบาบางและหมดไป 
กล่าวคือ ใช้วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงามเพื่อแก้ปัญหาองค์การภาครัฐขาดความเข้มแข็ง 
ปัญหาข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม ปัญหาการบริการขาดความพึงพอใจจากประชาชน และ
ปัญหาข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตย พร้อมกันนี้ ผู้วิจัยได้น าทศพิธราชธรรมเข้ามาบูรณา
การเพ่ือเป็นแนวทางให้ข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ของแผ่นดินซึ่งจะออกมาเป็น 
รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ สามารถใช้ได้กับทุกองค์การในการ
ศึกษาวิจัยผู้วิจัย ได้เลือกหน่วยงานที่สามารถให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับการวิจัยครั้งนี้ จ านวน ๒ 
หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี เพราะมีหน้าที่
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของภาครัฐโดยตรง ประกอบกับได้ออกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการมาแล้วสามแผนซึ่งทุกแผนมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้องค์การของรัฐปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การบริหารจัดการ ค่านิยมและวัฒนธรรมการท างานใหม่ๆ ขึ้นมาเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาระบบราชการส่งเสริมให้องค์การและข้าราชการเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมชี้น าสังคมไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพราะมีหน้าที่ในการให้การ
สนับสนุนประชาชนทุกคนให้มีค่านิยม พฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัต
ลักษณ์ของตนได้ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
หน่วยงานภาครัฐทั้งสองหน่วยงานนี้ผู้วิจัยพิจารณาแล้วสามารถให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย
ได้เป็นอย่างสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในเรื่องรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์
เชิงวัฒนธรรมการศึกษาวิจัยครั้งนี้เมื่อได้ถูกเผยแพร่ออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กล่าวคือ เป็น
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในมิติหรือมุมมองใหม่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การภาครัฐข้าราชการเมื่อน าวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงามไปเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์การเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อีกท้ังเป็นการสร้างจิตส านึกของการมีส่วนร่วมแห่ง
การรักษากฎหมายและเคารพกฎกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัด การยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ทั้งหมดนี้จะน าไปสู่การสร้างระบบราชการให้มีเสถียรภาพ และมีคุณภาพได้ในท้ายที่สุด 
 
๑.๒ค าถามการวิจัย 



๘ 

 

 ๑.๒.๑การก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๓การน าเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
 
๑.๓วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑เพ่ือศึกษาการก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๑.๓ .๒เพ่ือค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
 ๑.๓ .๓เพ่ือน าเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
 
๑.๔ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยก าหนด
ขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ๔.๑ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ แนวคิด ทฤษฎี 
หนังสือ สิ่งพิมพ์ที่เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงาม และผลงานวิจัยของ
หน่วยงานราชการที่ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมมีขอบเขตด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๑. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนทัศน์  
  ๒. ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์  
  ๓. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การ  
  ๔. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  ๕. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  
  ๖. แนวคิดเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
  ๗. แนวคิดเก่ียวกับทศพิธราชธรรม  
 ๑.๔.๒ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depthinterview) จ านวน ๒๖ คน ได้แก่ ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒๑คน และข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม จ านวน๕คนและ ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ ( focusgroupdiscussion) จ านวน๙ คน 
ได้แก่ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๓ รูป/คน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน ๑ คนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านัก
นายกรัฐมนตรี จ านวน ๔ คน และนักวิชาการอิสระจ านวน ๑ คน 
 
 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  



๙ 

 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการวิจัย คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ถนนมิตรไมตรี เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน 
 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใชใ้นการวิจัย 
 ๑. ๕.๑ รูปแบบ หมายถึง วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของ
องค์การภาครัฐ ข้าราชการ และประชาชน โดยการใช้วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงามและ
ทศพิธราชธรรมในการแก้ปัญหา 
 ๑.๕.๒ กระบวนทัศน์ หมายถึงกรอบการมองหรือกรอบเค้าโครงความคิด เป็นกรอบ
ส าหรับการศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง        
กระบวนทัศน์แต่ละกระบวนทัศน์จึงไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความถูกต้องสมบูรณ์และครอบคลุมทุกประเด็นที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ แต่ละกระบวนทัศน์อาจเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างหนึ่งใน
ช่วงเวลาหนึ่ง แต่กาลเวลาผ่านไปอาจมีกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีเหมาะสมกว่าเกิดข้ึนมาแทนที่กระบวน
ทัศน์เดิมก็ได ้
 ๑.๕.๓ รัฐประศาสนศาสตร์ หมายถึงการบริหารจัดการขององค์การภาครัฐที่เน้นเรื่อง
บริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สาธารณะและตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน โดยองค์การภาครัฐเป็นผู้ออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ขึ้นมาบังคับใช้เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความม่ันคงของประเทศ 
 ๑.๕.๔วัฒนธรรม หมายถึงวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงาม รวมถึงความเชื่อค่านิยม
ทัศนคติที่ก าหนดให้ข้าราชการใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์การเกิดความเข้มแข็ง ข้าราชการมี
คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ข้าราชการ มีจิตส านึก
ประชาธิปไตย และปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนส่วนรวม 
  
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.๖. ๑ท าใหท้ราบการก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๑.๖.๒ท าให้ทราบรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
 ๑.๖ .๓ สามารถน า ผลการวิจัย ไปเผยแพร่ในการเรียนการสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เพ่ือให้ทราบวิธีการแก้ปัญหาระบบราชการในรูปแบบใหม่ 
 ๑.๖.๔ องค์การภาครัฐภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไปสามารถน ารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การและเป็นมุมมองใหม่ของการบริหาร
จัดการภาครัฐไทย 



๑๐ 
 

บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 ๒.๑แนวคิดเก่ียวกับกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์  
 ๒.๒แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การ  
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมจริยธรรม  
 ๒.๔แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  
 ๒.๕แนวคิดเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 ๒.๖แนวคิดเก่ียวกับทศพิธราชธรรม  
 ๒.๗งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๘กรอบแนวคิดในการวิจัย  

๒.๑แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๒.๑.๑ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก  
 กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้วิจัยได้รวบรวมผลงานของนักวิชาการตะวันตกที่มี
อิทธิพลต่อวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จ าแนกกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ออกเป็น ๔ สมัย  
ได้แก่  
 ๑.กระบวนทัศน์ดั้งเดิม (Traditional paradigm)โดยพิจารณาว่าวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ถือก าเนิดมาประมาณหนึ่งร้อยปีมาแล้ว กล่าวคือ นับตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๘๗ ซึ่งเป็นปีที่ วูดโรว์วิลสัน 
(Woodrow Wilson) เขียนบทความชื่อ The Study of Administration ขึ้น นับจากนั้นเป็นต้นมา
จนถึงประมาณปี ค.ศ. ๑๙๕๐ ปรากฏว่าองค์ความรู้ในวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้สั่งสมพัฒนาขึ้นมาก 
มีทฤษฎี และแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส าคัญอยู่ ๔ ทฤษฎี ได้แก่ การบริหารแยก
จากการเมือง ระบบราชการ วิทยาศาสตร์และการจัดการ และหลักการบริหาร กล่าวคือทฤษฎีทั้ง ๔ 
ประการ ต่างเสนอแนวความคิดที่ว่า การบริหารที่ดีต้องใช้รูปแบบองค์การปิดและเป็นทางการ นักรัฐ
ประศาสนศาสตร์มีหน้าที่ค้นหาวิธีการบริหารงานที่ดีที่สุด และมีเหตุผลมากที่สุดเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการท างานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

                                                           

  Robert T. Golembiewski,อ้างใน สัญญา เคณาภูมิ , แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ,
(มหาสารคาม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๙), หน้า ๙.  



๑๑ 
 

 ๒.กระบวนทัศน์มนุษย์นิยม ( Humanist paradigm)การศึกษาในแนวมนุษยนิยมหรือ
มนุษยสัมพันธ์ (human relation) ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความพึงพอใจ การจูงใจในการท างานของ
คนในองค์การ แนวคิดท่ีอยู่ในยุคพฤติกรรมนิยมก็คือ แนวคิดมนุษยสัมพันธ์ 
 ๓. กระบวนทัศน์จิตวิทยาสังคม( Social psychological paradigm)เป็นช่วงที่
นักวิชาการทางการบริหารรัฐกิจได้เริ่มค้นหาแนวทางใหม่ โดยได้เริ่มมาศึกษาถึงวิทยาการทางการ
บริหาร หมายถึงการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีองค์การ ( Organization theory) และวิทยาการจัดการ 
(Management science) การศึกษาทฤษฎีองค์การ เป็นการศึกษาของนักวิชาการทางจิตวิทยาสังคม 
สังคมวิทยาบริหารรัฐกิจ และบริหารรัฐกิจที่จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมขององค์การ พฤติกรรมของคน
ดีขึ้น 
 ๔. กระบวนทัศน์ในปัจจุบัน วิชารัฐประศาสนศาสตร์มีทั้ง focus และ locus ที่ไม่ชัดเจน 
อาจกล่าวได้ว่า แนวโน้มในปัจจุบันคือ นักวิชาการมุ่งศึกษาเรื่องนโนบายทั้งในด้านการจัดการและการ
พิจารณาถึงผลของนโยบาย ให้ความสนใจต่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
รัฐและสนใจศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงได้จ าแนกกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์
ออกเป็น ๖ กระบวนทัศน์  ได้แก่ 
 กระบวนทัศน์ที่ ๑ การแยกการบริหารออกจากการเมือง(The politics/administration 
dichotomy) ช่วง ค.ศ.๑๙๐๐-๑๙๒๖ (พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๔๙๖)วูดโรว์วิลสัน ( Woodrow Wilson)ผู้
เสนอแนวคิดการแยกการบริหารออกจากการเมืองในปี ค.ศ. ๑๙๐๐ แฟร็งค์ เจ กู๊ดเนาว์( Frank J. 
Goodnow)ได้เขียนหนังสือชื่อว่า Politic and Administration บอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ สองประการที่
ควรแยกจากกันอย่างเด็ดขาด คือ หน้าที่เก่ียวกับการเมืองซึ่งเป็นเรื่องของการก าหนดนโยบาย และ
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารซึ่งเป็นเรื่องของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ในปี ค.ศ. ๑๙๒๖ มีผลงานทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นอีกหนึ่งเล่ม คือ Introduction to 
the Study Administration โดย เลนเนิร์ด ดี ไวท์ ( Leonard D. White)ถือเป็นต าราเรียนทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เล่มแรกของโลก มีสาระส าคัญ ได้แก่ 
 ๑. การเมืองไม่ควรเข้าแทรกแซงการบริหาร  
 ๒. การศึกษาเรื่องการบริหารและการจัดการควรอาศัยวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์  
 ๓. การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เน้นข้อเท็จจริง( fact)แต่
การเมืองเน้นค่านิยม (valuefree) ความเชื่อและการอุปมาอุปมัย 
 ๔.วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของการบริหารคือ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 กระบวนทัศน์ที่ ๒ หลักการบริหาร (Theprinciplesofadministration) ช่วงค.ศ. 
๑๙๒๗-๑๙๓๗ (พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๘๐)ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคทองของรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเริ่มต้นจาก
หนังสือชื่อว่า Principles of Public Administration ซึ่งเป็นผลงานของ วิลเลี่ยมเอฟวิลลูบี ( W. F. 
Willoughby)โดยมีความเชื่อว่าการบริหารมีหลักการอยู่ในตัวของมันเอง ไม่ว่าองค์การภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนก็สามารถใช้หลักการบริหารเดียวกันได้ เพราะหลักการบริหารเป็นวิทยาศาสตร์ ถ้านัก
                                                           

 Henry, Nicholas, อ้างใน วลัยพร ชิณศรี , “ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ”, (ปทุมธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖) (อัดส าเนา). 



๑๒ 

 

บริหารน าเอาหลักการต่างๆ เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ก็จะสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในกิจการของตนได้ 
กระบวนทัศน์นี้มีนักวิชาการด้านการบริหารหลายท่าน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก ่
 ๑. กลุ่มการจัดการเชิงบริหาร (Administrationmanagementgroup)ประกอบด้วยผลงาน
ของแมรี่ ปาร์กเกอร์ (MaryParker)เรื่อง The Creative Experience (๑๙๒๔) เฮนรี่ ฟายอล (Henry Fayol)
เรื่อง Industrial and General Management (๑๙๓๐)เจมส์ ดี มูนนีย์ และอลัน ซี ไรลีย์ (James D. 
Mooney & Allen C. Reily) เรื่อง Principles of Organization (๑๙๓๙) ลูเธอร์ กูลิค และลินดอลล์เออร์
วิค(Luther Gulick&LyndallUrwick)เรื่อง Paper on the Science of Administration (๑๙๓๗) 
 ๒.กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ( Scientificmanagement group)ประกอบด้วยเฟรด
เดริคเทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) เรื่อง ThePrinciples of Scientific (๑๙๑๑) 
 กระบวนทัศน์ที่ ๓ รัฐประศาสนศาสตร์ คือ รัฐศาสตร์ (Publicadministrations 
political science)ช่วง ค.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๑๓)เป็นผลงานมาจากการ
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ท าให้รัฐประศาสนศาสตร์ถอยหลังเข้าไปอยู่ใน
เนื้อหาวิชารัฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาได้พยายามคัดค้านการขยายตัวและการเติบโตโดย
อิสระของนักรัฐประศาสนศาสตร์พยายามตั้งข้อสังเกตในการริเริ่มของสาขาวิชานี้ตั้งแต่กลางศตวรรษ
ที่ ๑๙๓๐นักรัฐศาสตร์หลายท่านได้มีโครงการเก่ียวกับการบริหารและกิจสาธารณะแต่ไม่ยอมใช้
ความหมายของค าที่เก่ียวข้องกับการบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์เลย 
 การพิจารณาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในกระบวนทัศน์นี้ท าให้มองเห็นความพยายามที่จะ
เชื่อมโยงความคิดระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับรัฐศาสตร์ เป็นผลให้มีการก าหนด locusขึ้นใหม่เป็น
การบริหารราชการของรัฐบาลต้องก็สูญเสีย focus ที่ต้องศึกษาให้เข้าใจในหลักการและวิชาการของ
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ไป ซึ่งเห็นได้จากการประชุมประจ าปี ค.ศ. ๑๙๖๗ ของสมาคมรัฐศาสตร์
อเมริกันไม่ได้น าเอาข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์เข้ามาพิจารณาในที่ประชุม และในบทความของ 
ดไวท์วอลโดในปี ค.ศ. ๑๙๖๙ ก็มีความตอนหนึ่งว่า นักรัฐศาสตร์จ านวนมากไม่ได้มองรัฐประศาสนศาสตร์ใน
แง่ท่ีเป็นคู่แข่งอีกต่อไป รัฐประศาสนศาสตร์จะมีความเป็นตัวของตัวเองนักรัฐประศาสนศาสตร์เท่าท่ีเป็นอยู่
มีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังเป็นปมด้อยของตนและถูกมองว่าเป็นบุคคลชั้นที่สอง  
 กระบวนทัศน์ที่ ๔ รัฐประศาสนศาสตร์ คือ การจัดการ (Publicadministrationas 
management)ช่วง ค.ศ. ๑๙๕๖-๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๑๓)ในกระบวนทัศน์ที่ ๓ รัฐประศาสนศาสตร์
ตกต่ าลงมาก เนื่องจากรัฐประศาสนศาสตร์ขาดความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมีฐานะเป็นพลเมืองชั้น
สอง รัฐประศาสนศาสตร์จึงแยกตัวเองออกจากรัฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือหาสาขาวิชาใหม่ที่คิดว่าเป็น
ประโยชน์ต่อรัฐประศาสนศาสตร์ ที่สามารถเข้ากันได้มากที่สุดจึงเห็นว่าการจัดการ ( management) 
เป็นศาสตร์ที่เหมาะสมของรัฐประศาสนศาสตร์ที่จะเข้าไปอยู่ด้วย สถาบันที่ศึกษา locus ของรัฐ
ประศาสนศาสตร์จึงเริ่มที่เอนเอียงไปทางการจัดการ คือ เริ่มไม่แน่ใจความเป็นสาธารณะของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์อยู่ไหน ส่วนประเด็นที่ศึกษา focus ก็รับเอาวิชาของการ จัดการมาใช้ในการเรียนการ
สอน เช่น ทฤษฎีการตัดสินใจ เทคนิคต่างๆ ในการจัดการ เช่น การพัฒนาองค์การการบริหารงานบุคคล 
ระบบงบประมาณ การจูงใจ การตลาด สถิติ การวิจัยปฏิบัติการเป็นต้น ผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้แก่
                                                           

 วิเชียร วิทยอุดม, แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีระบบราชการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธี
ระฟิล์มและไซเท็กซ์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒. 



๑๓ 

 

เจมส์ จี มาร์ช ( James G. March)เรื่อง Organizations (๑๙๕๘) เฮอร์เบิร์ด เอ ไซมอน (Herbert A. 
Simon) เรื่อง Handbook of Organizations (๑๙๖๕) และ ดี ทัมสัน  (D.Thompson)เรื่อง 
Organizations in Action (๑๙๖๗) เป็นต้น 
 กระบวนทัศน์ที่ ๕ รัฐประศาสนศาสตร์ คือ รัฐประศาสนศาสตร์ (Public 
administration as public administration)ช่วง ค.ศ. ๑๙๗๐-ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๑๓-ปัจจุบัน)
จากการที่รัฐประศาสนศาสตร์ไปรวมกับการจัดการในกระบวนทัศน์ที่ ๔ ท าให้รู้บทบาทเอกลักษณ์
ของรัฐประศาสนศาสตร์ คือ ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะนั่นก็คือ ทุกข์สุขของประชาชนและ
กิจกรรมของสาธารณะ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดกลุ่มนักวิชาการสาย NewPublic Administration จึงได้มี
การจัดประชุมที่ มิวนาวบรู๊ค ( MinnowBrook)เมื่อปลายทศวรรษท่ี ๑๙๖๐ โดยมองว่า รัฐประศาสน
ศาสตร์จะต้องให้ความส าคัญกับผลประโยชน์สาธารณะมากขึ้น สิ่งที่หรือประเด็นที่มุ่งศึกษา focus คือ 
เน้นเรื่องค่านิยมมากขึ้น จากเมื่อก่อนที่เน้นแต่ความจริง รวมถึงนโยบายสาธารณะว่าจะก าหนด
นโยบายอย่างไร น านโยบายไปปฏิบัติอย่างไร ถึงจะท าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมากที่สุดนับตั้งแต่
สงครามโลกครั้งที่ ๒ นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เกิดความสนใจในสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
ต่างๆเน้นให้มีการสังเคราะห์ความรู้ ความสามารถในวิชาการต่างๆ และสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของ
ชุมชนเมือง นอกจากนี้ยังสนใจในเรื่อง นโยบายศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง กระบวนการก าหนด
และวิเคราะห์นโยบายสาธารณะผลงานเขียนที่ส าคัญในช่วงนี้ ได้แก่ วินเซนต์ออสทิม และอิลินอร์ ออ
สทิม (Vincent Ostrom&ElinorOstrom)เรื่อง Public Choice:A Different Approach to the study of 
Public Administration ตีพิมพ์ในวารสาร Public Administration Review (๑๙๗๑) โทมัสอาร์ ดาย 
(Thomas R. Dye) เรื่อง UnderstandingPublicPolicy(๑๙๗๒)ไอลา ซาเคนสกี้(IraSharkansky)เรื่อง 
PublicAdministration:Policy Making in Government Agencies (๑๙๗๐) เป็นต้น รัฐประศาสนศาสตร์
ในปัจจุบันสนใจศึกษาเรื่ององค์การ นโยบายสาธารณะเทคนิคการบริหารการบริหารองค์การการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานคลังสาธารณะ 
 กระบวนทัศน์ที่ ๖ หลักธรรมาภิบาล (Good governance)ช่วง ค.ศ. ๑๙๙๐-ปัจจุบัน
(พ.ศ. ๒๕๑๓-ปัจจุบัน) แนวความคิด “ governance” ได้ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยใน
ระยะแรกๆ ธนาคารโลกก าหนดความหมายตามกรอบความคิดของการด าเนินงานที่เก่ียวกับขอบเขต
ของธนาคารโลกว่าด้วย governance and development ดังนั้น ค าว่า governance จึงเป็นที่
เข้าใจกันว่าหมายถึง การก าหนดกลไกอ านาจของภาครัฐในการบริหารทรัพยากร ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ในระยะแรกธนาคารโลกได้พยายามอธิบายความหมายของ
governance ว่าครอบคลุมถึงความหมาย ๓ ลักษณะ ได้แก่ 
 ๑. โครงสร้างและรูปแบบของระบอบทางการเมือง ( political regime) 
 ๒. กระบวนการและข้ันตอนที่ผู้มีอ านาจในการเมืองใช้ในการบริหารทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ 
                                                           

 รัชยา ภักดีจิตต์, ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน ,พิมพ์ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท วี.พริ้นท์ (๑๙๙๑) จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า๔-๗. 
 Agere Sam,Promoting Good Governance: Principle Practices and 
Perspective,(London: Commonwealth Secretariat, 2002), p. 9. 



๑๔ 

 

 ๓. ขีดความสามารถของรัฐบาลในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิผล 

ตารางท่ี ๒.๑ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Robert T. Golembiewski, 
(1977, pp.35-73) 

๑. กระบวนทัศน์ดั้งเดิม 
๒. กระบวนทัศน์มนุษยนิยม 
๓. กระบวนทัศน์จิตวิทยาสังคม 
๔. กระบวนทัศน์ในปัจจุบัน 
 

Nicholas Henry, 
(1980, pp. 26-60) 

๑. การแยกการบริหารออกจากการเมือง 
๒. หลักการบริหาร 
๓. รัฐประศาสนศาสตร์ คือ รัฐศาสตร์ 
๔. รัฐประศาสนศาสตร์ คือ การจัดการ 
๕. รัฐประศาสนศาสตร์ คือ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๖. ธรรมาภิบาล 
 

Dwight Waldo, 
(1968, pp. 145-155) 
 

๑.สมัยแรก (ทศวรรษ ๑๙๒๐ และ ๑๙๓๐)การ
แยกการบริหารออกจากการเมือง 

๒. สมัยที่สอง (ทศวรรษ ๑๙๔๐) มีการโจมตี
ทฤษฎีและความคิดรัฐประศาสนศาสตร์ 
๓. สมัยปัจจุบัน เป็นแนวการศึกษามนุษย
สัมพันธ์ 
จิตวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบสังคม
วิทยา ทฤษฎีองค์การเทคโนโลยี และ เทคนิค
ใหม่ๆ ทางการบริหาร 

 ๒.๑.๒ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย  
 กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย ผู้วิจัยได้รวบรวมผลงานของนักวิชาการไทย พบว่า
มีการจัดแบ่งกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไว้แตกต่างกัน ผู้วิจัยขอน าเสนอผลงานของนักวิชาการ
ที่มีอิทธิพลต่อวงการรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ 
 



๑๕ 

 

 รัฐประศาสนศาสตร์ของไทย มีนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงได้แบ่งรัฐประศาสนศาสตร์ออกเป็น
๔ สมัย ได้แก่   
 ๑. สมัยทฤษฎีดั้งเดิม (ค.ศ. ๑๘๘๗-๑๙๕๐)  ได้แก่ การศึกษาเรื่อง การแยกการบริหาร
ออกจากการเมือง อันเป็นแนวคิดเริ่มต้นของวูดโรว์วิลสัน ที่มีความเห็นว่า การบริหารควรปลอดจาก
การเมือง ระบบราชการของแมกซ์ เว็บเบอร์ ( Max Webber) วิทยาศาสตร์การจัดการของ เฟรดเดริค
ดับเบ้ิลยู เทย์เลอร์ ( Frederick W. Taylor) และหลักการบริหารของ ลูเธอร์ กูลิค และลินดอลล์เออร์
วิค(Luther Gulick&LyndallUrwick) 
 ๒.สมัยทฤษฎีท้าทาย (ค.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๖๐) ได้แก่ การศึกษาเรื่อง การบริหาร คือ การเมือง
ระบบราชการแบบไม่เป็นทางการ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์และศาสตร์การบริหาร 
 ๓. สมัยวิกฤตการณ์ด้านเอกลักษณ์ครั้งที่สอง (ค.ศ. ๑๘๖๐-๑๙๗๐ ) ได้แก่ การศึกษา
เรื่อง แนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ 
 ๔. สมัยทฤษฎีและแนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ (ค.ศ. ๑๙๗๐-ปัจจุบัน)  
ได้แก่ การศึกษาเรื่อง นโยบายสาธารณะ ทางเลือกสาธารณะ เศรษฐศาสตร์การเมืองความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน การจัดการแบบประหยัด องค์การ การออกแบบองค์การสมัยใหม่และการวิจัยเรื่อง
องค์การ 
 นักรัฐประศาสนศาสตร์ไทยอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ใน
ประเทศไทยมีอยู่ ๒ กระบวนทัศน์ ได้แก่ ๑) กระบวนทัศน์หลักการบริหาร และ ๒)กระบวนทัศน์การ
พัฒนาระบบราชการ จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงในสมมติฐานทางสังคมศาสตร์และสมติฐานทาง
สังคม พวกท่ีเชื่อหลักการบริหารจะมุ่งเน้นความจริงของระบบราชการอยู่ที่โครงสร้าง ระเบียบแบบ
แผน กระบวนการต่างๆ รวมถึงนโยบายและมีความเชื่อท่ีว่าการจะเปลี่ยนแปลงระบบราชการจะต้อง
ท าในกรอบของรูปแบบที่เน้นการเปลี่ยนแปลงตัวจักรต่างๆ ในระบบ การเปลี่ยนแปลงระเบียบแบบ
แผนในการด าเนินงาน โดยยึดแนวหลักการบริหารที่เน้นการพยายามแก้ไขวิธีการในการบริหารเสีย
ใหม่ เน้นหลักไปในด้านการบริหารบุคคล การส่งเสริมใช้ระบบคุณธรรมและพวกท่ีเชื่อการพัฒนา
ระบบราชการจะมุ่งเน้นการสนับสนุนการน าเอาเทคนิคการวางแผนการบริหารการพัฒนามาใช้ซึ่งร่วม
ตั้งแต่Cost-Benefit Analysis, Community Development, CPM, Decision-Tree, MBO, PERT, 
PPBSไปจนถึง ZBBS เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงเทคนิคทางการบริหารและการวางแผนอีกประการ
หนึ่งของรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยก็คือ มีความเชื่อลึกๆ ที่ว่า ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จับต้องได้ มี
ลักษณะเป็นรูปธรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัยส่วนใหญ่จึงเอนไปในทาง positivism คือ เน้นการ
วิเคราะห์วิจัยแบบพวกวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การสัมภาษณ์ ออกแบบสอบถาม ค้นคว้าจากเอกสาร 
ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างมาก 

                                                           

 พิทยา บวรวัฒนา , รัฐประศาสนศาสตร์  ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. ๑๘๘๗-ค.ศ. ๑๙๗๐) ,        
พิมพ์ครั้งท่ี ๑๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๙. 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ “กรอบการมองพาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับนักวิชาการไทยใน
อนาคต”, พัฒนบริหารศาสตร์, ปีท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม ๒๕๒๕): ๕๒๐-๕๓๖. 



๑๖ 

 

 นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไทยอีกท่านหนึ่งได้แบ่งกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์
ไทยออกเป็น ๕ กระบวนทัศน์ ได้แก่  
 ๑. กระบวนทัศน์การปกครองแบบศักดินา รัฐประศาสนศาสตร์ คือ การปกครองแบบ
ศักดินาสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ มีความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ก่อนหน้านั้นไม่ใช่รัฐ
ชาติเป็นจุดตั้งต้นของรัฐประศาสนศาสตร์ในอาณาจักรสยาม โดยการจัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็ก มีการ
สอนวิชาการเพ่ือผลิตคนเข้ารับราชการ ตามระบอบกษัตริย์ เน้นการปกครองแบบศักดินา จัดตั้ง
กระทรวง ทบวง กรม แทนเวียง วัง คลัง นา ปรับปรุงระบบภาษี ยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากร มา
ใช้การจัดเก็บเอง ปรับปรุงกฎหมาย ใช้ประมวลกฎหมายอาญาแทนกฎหมายตราสามดวง จัดบริการ
สาธารณะ เช่น รถไฟ ไฟฟูา โทรศัพท์ ท าให้ได้รับอิทธิพลจากขนบธรรมเนียม การศึกษาและการ
ยกเลิกระบบทาสโดยใช้การเกณฑ์ทหารแทน  
 อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางท่านวิเคราะห์ว่าวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ของ
ไทยอาจกล่าวย้อนไปยุคกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้มีการริเริ่มให้มีการ
จัดระบบราชการแบบจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงมีการยกเลิก แล้ว
จัดระบบราชการแบบกระทรวง ทบวง กรมข้ึนมาแทน ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เกิดเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก
จนต้องปลดข้าราชการออกเพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ น ามาซึ่งปัญหาความไม่พอใจไปอย่างกว้างขวาง 
เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ าเลือกปฏิบัติผู้ที่พิจารณาจะให้ความส าคัญกับข้าราชการที่เป็นเจ้านายขุน
นางใหญ่มากกว่าข้าราชการที่เป็นคนธรรมดาสามัญ ในสมัยรัชกาลที่ ๗มีการปฏิรูปการบริหารงาน
บุคคลแต่ก็ยังยึดโยงอยู่กับระบบอุปถัมภ์อย่างแนบแน่น ยังห่างไกลกับระบบคุณธรรมมาก แต่ก็เป็นที่
เข้าใจได้ไม่ยากในบริบทของสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในยุคนั้น 
 ๒.กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์คือ การจัดการปกครองแบบข้าราชการ เริ่มจากการ
ปฏิวัติ  พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ อ านาจเปลี่ยนจาก กษัตริย์ เจ้านายและขุนนาง ไปอยู่ในมือ 
ข้าราชการสามัญชน เฟรด ดับเบิลยู ริกส์ (Fred W. Riggs) ได้ศึกษาการปกครองของประเทศไทยระบุ
ว่า เป็นการจัดการปกครองโดยข้าราชการหรือรัฐข้าราชการ 
 ๓. กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ คือ การบริหารการพัฒนา  เริ่มจาก พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ประเทศ
ไทยในยุคไอเซนฮาวประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากับจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ 
นายกรัฐมนตรีของไทย มีการตั้งสภาวิจัยแห่งชาติ ตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA)เน้น
การบริหารการพัฒนา ( development administration) น าระบบราชการแบบอเมริกันมาใช้แทน
แบบยุโรป มีการวางแผนการจัดท างบประมาณ การใช้โครงสร้างระบบราชการขนาดใหญ่มีระบบ
อุปถัมภ์ มีการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ เกิดกระแสเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรง ระบบราชการ
แบบดั้งเดิมท่ีเน้นการผูกขาดอ านาจเริ่มสั่นคลอน เพราะประชาชนเริ่มตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการ
บริหารมากขึ้น 

                                                           

 ไพรวัลย์ เคนพรม, หลักรัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๘), หน้า ๑๙-๒๕. 
 



๑๗ 

 

 ๔. กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ คือ การจัดการภาครัฐและเอกชน  นักธุรกิจ
นายทุนขนาดใหญ่เข้ามามีบทบาทในการจัดการภาครัฐร่วมกับข้าราชการ นักธุรกิจการเมืองหรือธน
กิจการเมืองเล่นการเมืองเพ่ือผลประโยชน์ของตนและพรรคพวก นักธุรกิจนายทุนขนาดใหญ่กุม
อ านาจในการก าหนดนโยบายสาธารณะอย่างเบ็ดเสร็จ 
 ๕. กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ คือ การปฏิรูประบบราชการ ในยุคนี้แบ่งออกเป็น 
๕ ยุค ได้แก ่
 ๕.๑ยุคการจัดการภายใต้ประชาธิปไตยครึ่งใบ เป็นยุคที่มีความพยายามในการปฏิรูป
ระบบราชการโดยเฉพาะการจัดการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาหลักของสังคมไทยใน
ขณะนั้น ภายใต้การน าของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิรูประบบราชการ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน(กรอ.) 
 ๕.๒ยุคการจัดการแบบปลัดประเทศ นายชวน หลีกภัย มีการออกระเบียบเป็นพ้ืนฐาน
การปฏิรูประบบราชการเพ่ิมเติม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund: 
IMF) ได้เข้ามาและยื่นเงื่อนไขให้ปฏิรูประบบราชการไทย แก้ไขกฎระเบียบ จ านวน ๑๑ ฉบับ บังคับ
ให้ไทยปฏิบัติตามต่างๆ ผลคือ ต้องลดขนาดองค์การ เน้นความโปร่งใส แปรรูปรัฐวิสาหกิจ เน้นน า
หลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในระบบราชการ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐ ในสมัย
แรก ก าหนดให้มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบราชการและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานราชการ และในสมัยที่ ๒ ได้ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๑และจัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อให้เป็นองค์การที่มีอิสระในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และนายบรรหารศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ ได้บัญญัติกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ๕.๓ ยุคการจัดการแบบขงเบ้งแห่งกองทัพไทย ยุคของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๒ ได้มีการออกระเบียบอันเป็นพื้นฐานส าคัญอย่างมากของการปฏิรูประบบ
ราชการ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินและการบริการ
ประชาชน มีการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕.๔ยุคการจัดการแบบซีอีโอพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๓ น า
ระบบการบริหารเอกชนมาใช้ในภาครัฐ การจัดการอย่างมียุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบราชการ ลดขนาด
องค์การ เช่น จัดโครงสร้างใหม่ของกระทรวง กรม กอง ยุบเลิกบางหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นและจัดตั้ง
บางหน่วยงานที่จ าเป็น แปรรูปรัฐวิสาหกิจ เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟูา ไปรษณีย์ 
องค์การโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ๕.๕ยุคการจัดการหลังรัฐประหาร เป็นยุคตั้งแต่ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลินถึง
นายกรัฐมนตรียุคหลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลายร่างเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) จัดตั้งรัฐบาลทหาร ใช้อ านาจแทนคณะ
รัฐประหาร เป็นนักปฏิวัติหลงยุค แต่งตั้งศาลพิเศษเพ่ือใช้อ านาจตุลาการปฏิบัติการล่าทักษิณ ระบบ
ราชการมีความเข้มแข็งมีการขยายขอบเขตอ านาจและภารกิจมากขึ้น กองทัพและกระทรวงมหาดไทย
เข้มแข็ง เกิดปรากฏการณ์มากมาย เช่น การเรืองอ านาจของระบอบอมาตยาธิปไตย ตุลาการณ์ภิวัติ 
ทหารของพระราชา ประเทศไทยอยู่ในวังวนของการรัฐประหารหลายครั้งแม้กระทั้งยุคโลกาภิวัตน์



๑๘ 

 

และประชาธิปไตยแบ่งบานทั่วโลก ประเทศไทยยังมีการรัฐประหารเกิดข้ึนครั้งล่าสุดโดย พลเอก
ประยุทธ์จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ทั้งท่ีได้ยืนยันตลอดเวลาผ่านสื่อมวลชนทั้งหลายว่า “การ
รัฐประหารไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาการเมืองของไทย ปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง” 
โดยเริ่มจากการประกาศกฎอัยการศึกและไต่ระดับเป็นการรัฐประหารยึดอ านาจการปกครองในนาม
ของ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)” (National Council for Peace and Order: NCPO) 
ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะรัฐประหารใช้กลไกของระบบราชการเป็นกลไกส าคัญ
ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ อันเป็นการแก้ปัญหาในแบบไทยๆที่คนไทยแทบทุกคนต่างคุ้นชิน
เป็นอย่างด ี
 นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไทยอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวง
การศึกษาได้กล่าวว่า กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์มีเพียง ๓ กระบวนทัศน์ ได้แก่  
 กระบวนทัศน์ที่ ๑ การจัดการภาครัฐ แบบดั้งเดิม (OldPublic Management:OPM)
เป็นองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่เน้นความเป็นราชการที่มีสายการบังคับบัญชาและ
กฎระเบียบที่เคร่งครัด โดยนักคิดทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการว่าเป็นเรื่องขององค์ความรู้ใน
ระดับคลาสสิคที่สมควรต้องศึกษาและท าความเข้าใจก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการต่อยอดไปยังองค์
ความรู้ในด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ส าคัญ ได้แก่ 
 ๑.แนวคิดการบริหารแยกจากการเมืองของ Woodrow Wilson 
 ๒. ทฤษฎีระบบราชการในอุดมคติของ Max Weber 
 ๓. หลักการ POSDCORB ของ Luther Gulick 
 ๔. ทฤษฎีวิทยาศาสตร์การจัดการของ Frederick W. Taylor 
 ๕. หน้าที่ของผู้บริหาร(Function of the executives) ของ Chester I. Barnard 
 กระบวนทัศน์ที่ ๒ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( NewPublic Management: 
NPM)การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนเพื่อต้องการลดบทบาทและขนาดของ
ภาครัฐที่ใหญ่โตมาก โดยน ารูปแบบการบริหารจัดการภาคเอกชน ที่เน้นเรื่องกลไกการตลาดการ
แข่งขันประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน รวม ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเข้ามาเป็น
ค่านิยมหลักโดยมีสาระส าคัญ ได้แก่ 
 ๑. แนวคิดการบริหารจัดการนิยม(managerialism) 
 ๒. แนวคิดเสรีนิยมแนวใหม่ (neo-liberalism) 
 ๓. แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบันแนวใหม่ (new institutional economics) 
 ๔. มุมมองของนักวิชาการต่อการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 กระบวนทัศน์ที่ ๓ การบริการสาธารณะแนวใหม่ ( New Public Service)เป็นแนวคิด
ของนักวิชาการคู่สามีภรรยาชื่อ โรเบิร์ต บี เดนฮาร์ท และเจเน็ตวินเซ็นท์ เดนฮาร์ท
(RobertBDenhardt&JanetVinzantDenhardt)แห่ง ArizonaStateUniversityกล่าวว่าการบริการ
สาธารณะแนวใหม่มาจากแนวคิดทฤษฎีที่มีรากฐานส าคัญ ได้แก่ 
 ๑.แนวคิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย (democratic citizenship) 
                                                           

 ปกรณ์ ศิริประกอบ, ๓ พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปปฏิบัติจริง,  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๔-๗๘. 



๑๙ 

 

 ๒.ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม (model of community and civil society) 
 ๓. ทฤษฎีองค์การที่อาศัยหลักมนุษย์นิยมและรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ 
(organizational humanism and new public administration) 
 ๔. รฐัประศาสนศาสตร์ในยุคหลังสมัยใหม่ (postmodernpublic administration) 
 ๕.บัญญัติ ๗ ประการได้แก่ 
 ๕.๑มุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมือง ไม่ใช่ลูกค้าหรือผู้มาขอรับบริการ (Serve 
citizens, Not customers) 
 ๕.๒มุ่งผลประโยชน์ที่เกิดแก่สาธารณะเป็นหลักมากกว่ามุ่งสร้างผลงาน ( The public 
interest is the aim, Not the by-product) 
 ๕.๓ยกย่องความส าคัญของประชาชนและการให้บริการสาธารณะมากกว่าการเป็น
ผู้ประกอบการ (Value citizenship&Public service above entrepreneurship) 
 ๕.๔ วางแผนด าเนินการอย่างมียุทธศาสตร์และปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตย  (Think 
strategically, Act democratically) 
 ๕.๕พร้อมรับการถูกตรวจสอบ (Recognize that accountability, Isn’t simple) 
 ๕.๖มุ่งรับใช้ประชาชนมากกว่าการเป็นผู้ชี้น า (Serve rather than steer) 
 ๕.๗ให้ความส าคัญกับตัวข้าราชการมากกว่าผลผลิตที่จะได้รับจากพวกเขา  (Value 
people, Not just productivity) 

ตารางท่ี ๒.๒กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พิทยา บวรวัฒนา, 
(๒๕๕๖, หน้า ๙) 
 

๑. สมัยทฤษฎีดั้งเดิม 
๒. สมัยทฤษฎีท้าทาย 
๓. สมัยวิกฤตการณ์ด้านเอกลักษณ์ครั้งที่สอง 
๔. สมัยทฤษฎีศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
สมัยใหม่ 

ศุภชัย ยาวะประภาส, 
(๒๕๒๕, หน้า ๕๒๐-๕๓๖) 

๑. กระบวนทัศน์หลักการบริหาร 
๒. กระบวนทัศน์การพัฒนาระบบราชการ 

ไพรวัลย์ เคนพรม, 
(๒๕๕๘, หน้า ๑๙-๒๕) 
 

๑. กระบวนทัศน์การปกครองแบบศักดินา 
๒. กระบวนทัศน์การจัดการปกครองแบบ
ข้าราชการ 
๓. กระบวนทัศน์การบริหารการพัฒนา 
๔. กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐและเอกชน 
๕. กระบวนทัศน์การปฏิรูประบบราชการ 

 
 



๒๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๒กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย(ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ปกรณ์ ศิริประกอบ, 
(๒๕๕๘, หน้า ๔-๗๘) 

๑. กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม 
๒. กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
๓. กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ 

 ๒.๑.๓ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ทฤษฎีที่นักรัฐประศาสนศาสตร์น ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมขององค์การภาครัฐมีหลาย
ทฤษฎี ในที่นี้ผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่ของทฤษฎีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้รวมถึง
มองเห็นพัฒนาการของการน าทฤษฎีของศาสตร์สาขาอ่ืนมาใช้ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ โดย
จ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม (Old Public Management: OPM) ๒) 
ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) และ ๓) ทฤษฎีการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ (New Public Service: NPS) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ทฤษฎีที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) ทฤษฎี การแยกการ
บริหารออกจากการเมืองของ  วูดโรว์วิลสัน( Woodrow Wilson)๒) ทฤษฎีระบบราชการในอุดมคติ
ของ แม็กซ์ เว็บเบอร์ ( Max Webber)๓) หลักการ POSDCORB ของ ลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลล์
เออร์วิค ( Luther Gulick&lyndallUrwick)๔) ทฤษฎีวิทยาศาสตร์การจัดการของ เฟรดเดอริค 
ดับเบิลยู เทย์เลอร์ ( Frederick W. Taylor) และ ๕)ทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงบริหาร ของ เฮ็นรี่ 
ฟาโยล์ (Henri Fayol) 
 ๑.๑ ทฤษฎี แยกการบริหาร ออก จากการเมืองของ วูดโรว์วิลสัน( Woodrow 
Wilson) ถือเป็นบุคคลแรกท่ีสนใจในเรื่องการแยกการบริหารออกจากการเมืองโดยได้เสนอ
บทความชื่อ The study of Administration ในปี ค.ศ. ๑๘๘๗ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์และมีอิทธิพลต่อการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เป็นอย่างมาก ในความเห็นของวิล
สัน งานบริหารเป็นหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
นโยบายซึ่งก าหนดโดยฝุายการเมือง เขาเห็นว่าการบริหารรัฐกิจไม่มีอะไรแตกต่างไปจากการ
บริหารธุรกิจหรือการบริหารภาคเอกชน ซึ่งการเมืองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวการบริหารงานภาครัฐ จึงเป็นคน
ละเรื่องและไม่เก่ียวกับฝุายการเมือง 
 ๑.๒ ทฤษฎีระบบราชการในอุดมคติของ แม็กซ์ เว็บเบอร์ ( Max Webber) นัก
สังคมวิทยาชาวเยอรมันซึ่งได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับระบบราชการในอุดมคติหรือองค์การขนาดใหญ่ที่มี
ระเบียบแบบแผน ( ideal bureaucracy) องค์การแบบราชการที่ เว็บเบอร์ได้เสนอนั้นพื้นฐานจาก

                                                           

  Woodrow Wilson, อ้างในพิทยา บวรวัฒนา, รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา 
(ค.ศ. ๑๘๘๗-ค.ศ. ๑๙๗๐) , พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐ ), 
หน้า ๑๔-๑๖. 
 Max Weber, อ้างใน ตุลา มหาพสุธานนท์, หลักการจัดการ หลักการบริหาร, (นนทบุร:ี เพิ่มทรัพย์การ
พิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๖๘. 



๒๑ 

 

ส านักเหตุผลนิยมเน้นหลักการของอ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการ โดยอาศัยกฎระเบียบ เน้นความเป็น
วัตถุวิสัย (objectivity) และเป็นกลางๆ คือ ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ในการท างาน ลักษณะของ
องค์การแบบราชการที่ เว็บเบอร์ เสนอมีสาระที่ส าคัญ ได้แก่การแบ่งงานกันท า ( division of labor) 
หลักการก าหนดสายการบังคับบัญชาและชั้นของอ านาจ ( principle of hierarchical office 
authority) หลักการเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การไม่น าความสัมพันธ์
ส่วนตัวมาเก่ียวข้องกับงาน ( impersonal relationship) และการคัดเลือกการแต่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นเลิศในด้านหน้าที่การงาน ความสามารถและผลงานเป็นส าคัญ 
 ๑.๓ หลักการ POSDCORB ของ ลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลล์เออร์ลิค ( Luther 
Gulick&LyndallUrwick) กูลิคเป็นกรรมการบริหารจัดการของประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี 
รูสเวลท์ (Franklin D. Roosevelt) ส่วน เออร์ลิค ท างานอยู่ในกองทัพอังกฤษ เป็นผู้ผสมผสาน
แนวคิดวิทยาการจัดการ (management sciences) กับทฤษฎีองค์การแบบดั้งเดิม ในปี ค.ศ. ๑๙๓๗ 
กูลิคได้พัฒนาปรับปรุงหลักการบริหารของ เฮ็นรี่ ฟาโยล์ (Henry Fayol) ๑๔ ประการ เหลือ ๗ ประการ 
โดยก าหนดให้ผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบในการท าตามหลัก POSDCORB ได้แก่ 
 P = planningการวางแผน เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ซึ่งต้องค านึงถึงทรัพยากรภายในองค์การสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้แผนที่ก าหนดขึ้นมีความ
รอบคอบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 O = organizingการจัดองค์การเป็นการจัดองค์การที่เป็นส่วนราชการโดยจัดแบ่ง
ตามความช านาญเฉพาะอย่างออกเป็นกรม ฝุาย แผนก จะพิจารณาปริมาณงาน คุณภาพงาน ขนาด
ของการควบคุม พิจารณาแบ่งสายงานหลัก สายงานที่ปรึกษา โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบควบคู่กันไป 
 S = staffingการจัดบุคคลเข้าท างาน เป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาด ารงต าแหน่ง
ภายในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอ
จะท าให้งานส าเร็จได้ 
 D=directing การสั่งการหรืออ านวยการเป็นการก ากับดูแล สั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยอาศัยลักษณะความเป็นผู้น า การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 Co = coordinatingการประสานงาน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติงานทุกฝุาย ทั้งในระดับสูงกว่าหรือต่ ากว่าและสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 
 R= reportingการรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับต่างๆ โดยมีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 B= budgetingการงบประมาณ เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน
โดยใช้วงจรงบประมาณ ซึ่งมีขั้นตอน คือ การเตรียมขออนุมัติงบประมาณ การเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
                                                           

 Luther H. Gulick&LyndallUrwick, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน, 
(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๘๖. 



๒๒ 

 

ให้ความเห็นชอบ การด าเนินงานตามงบประมาณ การตรวจสอบและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
ที่เสนอขอไว้ 
 ๑.๔ ทฤษฎีวิทยาศาสตร์การจัดการของ เฟรดเดอริค ดับเบิลยู เทย์เลอร์ 
(Frederick W. Taylor) ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ เขาเป็นวิศวกรเกิดใน
เยอรมันทาวน์ (Germantown) มลรัฐเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อครั้ง
ที่เขาเข้าท างานกับบริษัทมิดเวลสตีล ( Midvale Steel Company) เขาพบว่าคนงานกับฝุายจัดการมี
ความขัดแย้งกันเสมอ เหตุผลเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในเรื่องความรับผิดชอบของทั้งสองฝุาย เขา
เชื่อว่าผลผลิตของคนงานในขณะนั้นไม่ถึงหนึ่งในสามของผลผลิตทั้งหมดท่ีควรจะเป็น อันเป็นผลมา
จากความขัดแย้งดังกล่าวเทย์เลอร์พบว่า มีเหตุผลหลัก ๒ ประการ ที่ท าให้ผลผลิตของบริษัทมิดเวลส
ตีลตกต่ าคือ ๑) ความมักง่ายของคนงานและ๒) ความพยายามที่จะจ ากัดผลผลิตของคนงานในการ
ท างานประจ าวันลง เพราะคนงานเชื่อว่าหากท างานเสร็จเร็วเกินไปจะท าให้ถูกเลิกจ้างได้จึงชะลอการ
ท างานลง เทย์เลอร์ได้พัฒนาแนวคิดเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการขึ้นมา ๔ ประการได้แก ่
 ๑.๔.๑พัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับการท างานในแต่ละงาน  
 ๑.๔.๒ คัดเลือก อบรม และพัฒนาความคิดทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดกับคนงาน
แต่ละคน 
 ๑.๔.๓ ประสานกับคนงานอย่างใกล้ชิดกระตือรือร้นเพ่ือให้คนงานปฏิบัติงาน
อย่างยินยอม 
 ๑.๔.๔ แบ่งงานและความรับผิดชอบระหว่างฝุายจัดการกับคนงานอย่างเท่า
เทียม 
 ๑.๕ ทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงบริหาร ของ เฮ็นรี่ ฟาโยล์ ( Henri Fayol) เป็น
นักธุรกิจและวิศวกรชาวฝรั่งเศสผู้พัฒนาทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงบริหารที่ประสบผลส าเร็จอยู่ใน
ยุโรปฟาโยล์ได้รับการขนาดนามว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีการบริหารจัดการแนวใหม่ ได้ก าหนดหน้าที่
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการของผู้บริหาร ( management functions) ที่ส าคัญไว้ ๕ ประการ หรือ 
POCCC ได้แก่ 
 P = planningการวางแผน หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท า การ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 
 O = organizingการจัดองค์การหมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มี
โครงงานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งที่เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวตนอยู่ในส่วนประกอบที่
เหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

                                                           

  Frederick W. Taylorอ้างใน ตุลา มหาพสุธานนท์, หลักการจัดการ หลักการบริหาร ,(นนทบุรี :       
เพิ่มทรัพย์การพิมพ,์ ๒๕๔๗), หน้า ๖๐-๖๒. 
 Henri Fayol, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 
๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 



๒๓ 

 

 C = commandingการบังคับบัญชาสั่งการหมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ 
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่
ดี ต้องเข้าใจคนงานของตน ต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 
 C = coordinatingการประสานงานหมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 C = controllingการควบคุม หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว  
 นอกจากนี้ เฮ็นรี่ ฟาโยล์ ได้ก าหนดหลักการบริหารจัดการไว้อีก ๑๔ ข้อขึ้นมาเพ่ือช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเขาแนะน าว่าควรใช้หลักการนี้อย่างยืดหยุ่น ความ
ท้าทายจึงอยู่ที่ว่า ผู้บริหารควรจะใช้หลักการเหล่านี้เมื่อใดอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 หลักการบริหารจัดการทั้ง ๑๔ ข้อ ได้แก่ 
 ๑. การแบ่งงานกันท า (division of labor)คือ คนงานควรจะได้รับการมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้นหรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมากขึ้นซึ่ง
หลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 
 ๒.อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ(authorityandresponsibility) คือ ความส าคัญ
ของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของจะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่
ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญ
งานของบุคคล (expertise)เช่น ความรู้ทางด้านเทคนิค ( technical knowledge) ความมีคุณค่าทาง
ศีลธรรม ( moralworth) ความสามารถในการน า ( leading)สร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 
 ๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (unity of command) คือ ค าสั่งสองค าสั่งท าให้เกิด
ความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา เกิดการสับสนในล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ การ
ประเมินอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก
ผู้บริหารจะไม่สนใจในความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคต
ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง 
 ๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (line of authority)คือ การบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ โดยการควบคุมจ านวนของล าดับขั้น
การบังคับบัญชาหมายถึง ความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานระดับ
ล่าง การจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการติดต่อสื่อสารลดลง 
องค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
 ๕. การรวมอ านาจ (centralization) คือ การรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไรและมีการ
                                                           

 Price, Alan, Human Resource Management, In a Business Context, 2 edition, (London: 
Thomson Learning, 2004), p. 110. 
 เนตร์พัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร: เซ็นทรัลเอ๊กซ์เพรส, ๒๕๔๖), หน้า ๘. 



๒๔ 

 

กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา คนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 
 ๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (unity of direction)คือ การออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะท าให้
ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของบุคคลแต่การ
วางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อกับ
ผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมายและแผน
เดียวกัน 
 ๗.หลักความเสมอภาค ( equity)คือความเป็นธรรม ( justice) ความยุติธรรม 
(impartiality)และความเหมาะสม ( fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งในปัจจุบัน
พนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากข้ึนเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 
 ๘. การออกค าสั่ง (order) คือ เป็นการก าหนดหน้าที่ให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ 
(organization chart) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนและเป็นการชี้วัดว่า
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์มีความจ าเป็นที่ต้องให้การฝึกอบรม ( training) 
การพัฒนาแรงงาน ( developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับคนทุกคนและทุกคน
จะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 
 ๙. ความคิดริเริ่ม ( initiative)คือ ความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ
โดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม ซึ่ง
ความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
ผู้บริหารต้องมีการทักษะ (skill) ไหวพริบ (tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การความต้องการ
ของพนักงานความสามารถ (ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูงในการ
พัฒนาและบริหารงาน 
 ๑๐. ความมีระเบียบวินัย (discipline)คือ การมุ่งให้ความส าคัญเก่ียวกับเรื่อง การเชื่อ
ฟัง (obedience) อ านาจ (energy) ค าขอร้อง (application) ลักษณะของการแสดงความนับถือ 
ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์การกับคุณสมบัติของผู้น าองค์การ 
 ๑๑. ค่าตอบแทน (remuneration of personnel)คือ การให้รางวัล เช่น โบนัส เป็น
การช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงาน การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความส าคัญ
อย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ และค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมต่อพนักงานสามารถกระตุ้น
ผลผลิตได้ 
 ๑๒. ความม่ันคงในงาน (stability of tenure of personnel)คือ มีความส าคัญต่อ
การจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การที่มีความม่ันคง จะต้องพัฒนาทักษะและพัฒนา



๒๕ 

 

ความสามารถในการท าประโยชน์ให้องค์การ เพ่ือจะได้ท างานในองค์การในระยะยาวซึ่งหมายถึงความ
มั่นคงในงาน 
 ๑๓.ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ 
(subordination of individual interests to the common interest)คือ ผลประโยชน์ของ
องค์การถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คน ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่จะต้องมีการก าหนด
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกขององค์การ 
 ๑๔. ความสามัคคี (sprit de corps) คือ ความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ
ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ความสามัคคีจะบรรลุผลส าเร็จได้หากมีการติดต่อกัน
ระหว่างผู้บริหารและคนงานด้วยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหา ความสามัคคีเป็นพลัง เมื่อสมาชิกมีความ
สามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความเข้มแข็ง 

ตารางท่ี ๒.๓ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
WoodrowWilson, 
(1887, pp. 197-222) 

ทฤษฎีการบริหารแยกออกจากการเมือง การ
ออกนโยบายเป็นหน้าที่ของฝุายการเมือง การ
น านโยบายไปปฏิบัติเป็นหน้าที่ของฝุายบริหาร 

Max Webber, 
(1947,p. 139) 

ทฤษฎีระบบราชการในอุดมคติ 
๑. การแบ่งงานกันท า  
๒. หลักการก าหนดสายการบังคับบัญชาและชั้น
ของอ านาจ 
๓. หลักการเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เคร่งครัด 
๔. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเก่ียวข้องกับ
งาน 
๕. การคัดเลือกและการแต่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นเลิศ 

Luther Gulick&lyndallUrwick, 
(1937, p. 13) 

หลักการ POSDCORB 
๑. การวางแผน (planning) 
๒. การจัดองค์การ (organizing) 
๓. การจัดบุคคลเข้าท างาน (staffing) 
๔. การสั่งการหรืออ านวยการ (directing) 
๕. การประสานงาน (coordinating) 
๖. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (reporting) 
๗. การงบประมาณ (budgeting) 

 
ตารางท่ี ๒.๓ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม (ต่อ) 



๒๖ 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Frederick W. Taylor, 
(1911, p. 25) 
 

ทฤษฎีทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงบริหาร 
๑. พัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับการ
ท างานในแต่ละงาน 
๒. คัดเลือก อบรม และพัฒนาความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ให้เกิดกับคนงานแต่ละคน 

Henri Fayol, 
(1947,pp.2-13) 

หลักการบริหารจัดการ 
๑. การแบ่งงานกันท า 
๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว 
๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ 
๕. การรวมอ านาจ 
๖. การมีเปูาหมายเดียวกัน 
๗. หลักความเสมอภาค 
๘. การออกค าสั่ง 
๙. ความคิดริเริ่ม 
๑๐. ความมีระเบียบวินัย 
๑๑. ค่าตอบแทน 
๑๒. ความมั่นคงในงาน 
๑๓. ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่า
ผลประโยชน์ขององค์การ 
๑๔. ความสามัคคี 

 ๒.ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่มีทฤษฎีที่ส าคัญ ๒ ทฤษฎี ได้แก่ ๑) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
(economics) และ ๒) ทฤษฎีการจัดการภาคเอกชน ( private management) ทฤษฎีทั้งสองนี้ไม่ได้
ขัดแย้งกัน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นแนวการใช้ทรัพยากร ส่วนการจัดการภาคเอกชน เป็นกิจกรรมที่
ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งก าหนดตามหลักเศรษฐศาสตร์ เช่น ผลผลิตและค่าของเงิน การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่จึงพยายามรวมหลักการทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยรักษาค่านิยมหลัก คือ การให้บริการ
ประชาชน โดยมีรายละเอียด คือ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่การจัดการภาครัฐน ามาใช้มีฐานคติอยู่ ๒ ข้อ 
ได้แก่ ๑) หลักเหตุผลส่วนบุคคล ( individual rationality) หลักนี้ถือว่าคนพอใจจะบริโภคในสิ่งที่มี
มาก (more) มากกว่าสิ่งที่มีน้อย ( less) ๒) เหตุผลของแต่ละคนรวมกันเป็นจ านวนรวม ( aggregate) 
ซึ่งจะกระท าอย่างมีเหตุผลเช่นเดียวกันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่แนวคิดนี้มาจากออสตรอม ( Ostrom)
จากงานของเขาเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ที่เห็นว่ารูปแบบองค์การมีความตรงข้ามกัน คือ ระบบราชการ 
                                                           

 Osborme, Stephen, อ้างใน เรืองวิทย์เกษสุวรรณ, การจัดการภาครัฐแนวใหม,่ (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๓. 



๒๗ 

 

(bureaucracy) กับระบบตลาด (market) นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การจัดการภาครัฐเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ซ่ึงมาแทนกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมของวิลสัน เว็บเบอร์ กูลิค
เออร์ลิคเทย์เลอร์ฟาโยล์และ บาร์นาร์ดซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
ภาคเอกชนที่เน้นผลลัพธ์ในรูปของความคุ้มค่าเงิน การจัดการโดยใช้กลไกตลาด ระบบตลาด การ
แข่งขัน การเลือก การถ่ายโอนอ านาจให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีอ านาจความรับผิดชอบและความพร้อม
รับผิดชอบ 
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือ NPM นักวิชาการได้อธิบายว่าเป็นแนวโน้มการบริหาร
ภาครัฐระหว่างประเทศท่ีโดดเด่นที่สุดค าว่า “ NPM” เป็นค าหลวมๆหมายถึง อิทธิพลต่อนโยบายการ
ปฏิรูประบบราชการของหลายประเทศในกลุ่มองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(organization for economic cooperation and development)  ปลายทศวรรษ ๑๙๗๐เป็นต้นมา
นักวิชาการบางท่านเห็นด้วยว่า NPM เป็นแนวทางเดียวที่จะแก้ปัญหาความล้มเหลวของการจัดการ
ภาครัฐแบบดั้งเดิม แต่บางท่านเห็นว่า NPM ท าลายจริยธรรม และวัฒนธรรมการท างานของ
ข้าราชการที่พัฒนามากว่าร้อยปี NPM มีหลักการส าคัญ๗ ประการ ได้แก่ 
 ๑. การจัดการโดยมืออาชีพที่มุ่งปฏิบัติ  
 ๒. มีมาตรฐานและวัดผลงานอย่างชัดเจน  
 ๓. เน้นการควบคุมผลผลิตให้มากขึ้น  
 ๔. เปลี่ยนเป็นการแยกหน่วยงานในภาครัฐ  
 ๕. เปลี่ยนเป็นการแข่งขันในภาครัฐมากข้ึน  
 ๖. เน้นการจัดการโดยการแปรรูป  
 ๗. เน้นการมีวินัยและประหยัดในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น  
 นอกจากนี้การจัดการภาครัฐแนวใหม่ยังเป็นกระแสการปฏิรูปการบริหารของโลกท่ีมีผล
ต่อภาครัฐของหลายประเทศในระยะเวลา ๒๕ ปี ที่ผ่านมา การปฏิรูปส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายคล้ายกัน 
คือ ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาครัฐ เพื่อเพ่ิมการตอบสนองของหน่วยงานภาครัฐต่อ
ผู้รับบริการหรือลูกค้าเพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาครัฐและปรับปรุงความพร้อมรับผิดทางการจัดการ  
 
 
 
ตารางท่ี ๒.๔ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

                                                           

 Hood, Christopher, The Art of the State: Culture, Rhetoric and Public Management, 
(Oxford: Clarendon Press, 1998), pp. 3-5. 
 Christensen, Tom &Laegreid, Per, อ้างใน เรืองวิทย์เกษสุวรรณ, การจัดการภาครัฐแนวใหม่, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๓. 
 



๒๘ 

 

Cristensen&Laegreid, 
อ้างใน เรืองวิทย์เกษสุวรรณ, 
(๒๕๕๖, หน้า ๓) 

๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
ภาครัฐ 
๒. ตอบสนองหน่วยงานภาครัฐต่อผู้รับบริการ 
๓. ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐและปรับปรุงความพร้อม
รับผิดทางการจัดการ 

Hood, Christopher, 
(1998, pp. 3-5) 
 

๑. การจัดการโดยมืออาชีพที่มุ่งปฏิบัติ 
๒. มีมาตรฐานและวัดผลงานอย่างชัดเจน 
๓. เน้นการควบคุมผลผลิตให้มากขึ้น 
๔. เปลี่ยนเป็นการแยกหน่วยงานในภาครัฐ 
๕. เปลี่ยนเป็นการแข่งขันในภาครัฐมากข้ึน 
๖. เน้นการจัดการโดยการแปรรูป 
๗.เน้นการมีวินัยและประหยัดในการใช้
ทรัพยากรมากขึ้น 

 ๓. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์การบริการสาธารณะแนวใหม่ 
 การบริการสาธารณะแนวใหม่ ( New Public Service: NPS)จัดเป็นตัวแบบในเชิง
ปทัสถาน ซึ่งมีทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติการบริการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ ๑) ทฤษฎีความเป็นพลเมือง
แบบประชาธิปไตย ๒)ทฤษฎีตัวแบบและประชาสังคม และ ๓) ทฤษฎีมนุษยนิยมแห่งองค์การและ
ทฤษฎีวาทกรรม 
 ๑.ทฤษฎี ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ( Democratic citizenshiptheory)
เป็นตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่ารัฐต้องรับประกันว่า
พลเมืองสามารถก าหนดทางเลือกให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของเขาเองได้ โดยผ่านกรรมวิธีต่างๆ 
เช่น การออกเสียงเลือกตั้งการใช้สิทธิส่วนบุคคล ทัศนะนี้สอดคล้องกับทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ความเป็นพลเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีปัจเจกชนสามารถเข้าร่วม
ในการบริหารจัดการประเทศได้ ( governance) แนวคิดนี้มองว่าพลเมืองจะคิดถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว มีมุมมองที่กว้างไกลต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ
ของรัฐ การมีส านึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความผูกพันในเชิงจริยธรรมกับชุมชนซึ่งร่วมชะตากรรม
เดียวกัน นอกจากนี้นักบริหารต้องมองเห็นประชาชนเป็นพลเมืองไม่ใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มาขอรับ
บริการหรือลูกค้า นักบริหารควรแบ่งปันอ านาจหน้าที่ของตนให้กับพลเมืองลดการควบคุมลง ควรมี
ความไว้ใจในการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับพลเมืองตรงกันข้ามกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่
เรียกว่า การเพิ่มประสิทธิภาพ นักจัดการภาครัฐจะต้องสนองตอบความต้องการของประชาชนให้มาก
ขึ้นและเพ่ิมความเชื่อม่ันให้กับพลเมืองมากขึ้น  

                                                           

 วลัยพร ชิณศรี, “ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์”, (ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖) (อัดส าเนา). 



๒๙ 

 

 ๒.ทฤษฎีตัวแบบชุมชนและประชาสังคม ( Model of community and civil 
society theory) คือ ทฤษฎีที่ Denhardt&Denhardtเห็นว่าเป็นรากฐานแนวความคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนการใช้กลไกการร่วมมือกันของชุมชนและประชาสังคมในการ
แก้ปัญหาสาธารณะร่วมกัน โดยสรุปสิ่งที่ได้จากทฤษฎีตัวแบบชุมชนและประชาสังคม ดังนี้ 
 ๒.๑ ชุมชนที่มีเครือข่ายพลเมืองที่เข้มแข็ง นักรัฐประศาสนศาสตร์สามารถจะใช้
เครือข่ายเหล่านั้นในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้นเพ่ือเป็นการเปิดประตูสู่วาทกรรมการโต้ตอบ 
ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการให้ความรู้แก่พลเมืองที่มีความเก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลประชาธิปไตย 
 ๒.๒ นักรัฐประศาสนศาสตร์สามารถท่ีจะช่วยสร้างชุมชนและทุนสังคม หน้าที่ของ
นักรัฐประศาสนศาสตร์คือ การสร้างชุมชนและมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้มีทุนสังคมโดย
กระตุ้นให้พลเมืองมีส่วนเข้ามาในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
 ๓. ทฤษฎี มนุษยนิยมแห่งองค์การและทฤษฎีวาทกรรม  ( Organizational 
humanism and discourse theory)กว่า ๒๕ ปี ที่ผ่านมา แนวทางการบริหารรัฐกิจแบบเก่าที่
เน้นการควบคุมบังคับบัญชาตามล าดับเน้นแนวทางแบบประจักษ์นิยมในการแสวงหาองค์ความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ได้รับวิพากษ์วิจารณ์มีการน าเสนอแนวทางใหม่ในการแสวงหาความรู้ ซึ่งรวมถึงการ ใช้
ทฤษฎีในการตีความ ( interpretivetheory)ทฤษฎีในเชิงวิพากษ์( criticaltheory)และอุดมการณ์หลังยุค
ทันสมัย (postmodernism) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีวาทกรรม ( discourse theory) แนวทาง
เหล่านี้ให้ความส าคัญกับประเด็นการใช้อ านาจหน้าที่การควบคุมน้อยกว่าประเด็นการให้ความสนใจ
พนักงานที่ท างานอยู่ในองค์การแนวคิดนี้มีความพ้องต้องกันว่า การบริหารจัดการ ( governance) 
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของวาทกรรมที่เปิดเผยจริงใจระหว่างฝุายต่างๆ รวมทั้งพลเมืองนักบริหาร
ภาครัฐ แม้ว่าพวกนักทฤษฎีการบริหารรัฐกิจแนวโพสต์โมเดิร์นไม่ค่อยไว้ใจเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามแนวทางการบริหารแบบเก่าแต่ก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีการส่งเสริมให้มีเวที
สาธารณะ ( public dialogue) ระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพื่อท าให้การบริหารราชการมีความ
เข้มแข็งและรักษาความชอบธรรมไว้ได้ 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๒.๕ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์การบริการสาธารณะแนวใหม่ 

 นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

                                                           

 ปกรณ์ ศิริประกอบ, ๓ พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปปฏิบัติจริง,  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๕๙. 
 



๓๐ 

 

วลัยพร ชิณศรี, 
(๒๕๕๖, หน้า ๒๙๓-๒๙๔) 

นักจัดการภาครัฐต้องมองเห็นประชาชนเป็น
พลเมือง ไม่ใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มาขอรับ
บริการหรือลูกค้า ต้องสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนให้มากขึ้นและเพ่ิมความเชื่อใจ
พลเมืองมากขึ้น 

Denhardt&Denhardt, 
อ้างใน ประกรณ์ศิริประกอบ, 
(๒๕๕๘, หน้า ๕๙) 

ชุมชนที่มีเครือข่ายพลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อเป็น
การเปิดประตูสู่วาทกรรมและการโต้ตอบ 
กระตุ้นให้พลเมืองมีส่วนเข้ามาในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ 

 บัญญัติการบริการสาธารณะแนวใหม่ในหนังสือ New Public Service: Serving, Not 
Steering ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ ของ Denhardt&Denhardt ได้กล่าวถึงบัญญัติ ๗ ประการของค่านิยม
การบริการสาธารณะแนวใหม่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. บริการรับใช้พลเมืองไม่ใช่ลูกค้า (Serve citizens, Not customers) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจกับลูกค้าไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ
พลเมือง ทั้งนี้นอกจากรัฐบาลบริการรับใช้ผู้ที่เข้ามาติดต่อหรือขอรับบริการแล้ว ยังต้องบริการรับใช้
พลเมืองอ่ืนในสังคม ซึ่งไม่อาจเข้ามาขอรับบริการโดยตรงได้ เช่น ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ซึ่งหากมอง
พลเมืองในฐานะลูกค้าอย่างภาคเอกชนก็ย่อมจะได้รับสินค้าที่รวดเร็วและการบริการที่ดีกว่า แต่หาก
มองเป็นพลเมืองเหมือนกัน รัฐต้องปฏิบัติต่อพลเมืองด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันดังนั้นข้าราชการ
จึงไม่ใช่ผู้รับผิดชอบและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า แต่ต้องเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
เพ่ือให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างพลเมือง ช่วยให้ประชาชนได้แสดง
ความต้องการร่วมกันเพื่อให้เขาได้บรรลุความต้องการมากกว่าที่จะควบคุมหรือชักน าสังคมตามที่รัฐ
ต้องการ นโยบายสาธารณะไม่ได้เกิดจากกระบวนการตัดสินใจของรัฐเท่านั้น นโยบายสาธารณะต้อง
เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ และผลประโยชน์ที่หลากหลาย รัฐต้องท างานร่วมกันกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน บทบาทของรัฐเปลี่ยนจากควบคุมมาเป็นการก าหนดระเบียบวาระตัว
แสดงทางการเมืองต่างๆ มาสู่โต๊ะเจรจาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย บทบาทข้าราชการจึงไม่ใช่แค่ให้บริการ
ประชาชนเท่านั้น ข้าราชการต้องฝึกฝนทักษะใหม่ๆ เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ยการระงับข้อพิพากษ์และ
ความขัดแย้ง เป็นต้น แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่เห็นว่า พลเมืองต้องเห็นแก่ประโยชน์ของ
ส่วนรวม ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวในระยะสั้น พลเมืองต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อชุมชนของตน รัฐบาลจึงต้องสนองตอบต่อความต้องการและผลประโยชน์
ของชุมชนและพลเมือง โดยกระตุ้นให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเท่ากับการสร้างความรับผิดชอบ
ให้กับพลเมืองไปในตัว 
 ๒. การค้นหาประโยชน์สาธารณะ ( Seek the public interest) 

                                                           

 สัญญา เคณาภูมิ, แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ , (มหาสารคาม : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๙), หน้า ๑๑๙-๑๒๓. 



๓๑ 

 

 ผู้บริหารภาครัฐต้องช่วยให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนต้องการร่วมกัน 
(shared public interest) ช่วยสร้างความรับผิดชอบร่วมกันมิใช่การสนองตอบความต้องการของคน
ใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น วิสัยทัศน์ของชุมชนและสังคมต้องเกิดจากการพูดคุยกันและมี
การก าหนดร่วมกัน ผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องเกิดจากการสนทนาพูดคุย ถกแถลงหรือ
ปรึกษาหารือและก าหนดร่วมกัน ไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคลากรของรัฐโดยไม่ใช่สิ่งที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า 
โดยฝุายการเมืองหรือฝุายราชการ โดยเมื่อได้มาแล้วรัฐบาลก็ต้องรับประกันว่าผลประโยชน์ดังกล่าว
เป็นไปตามต้องการของพลเมืองมีความชอบธรรม ยุติธรรม เป็นธรรม และความเสมอภาค
กระบวนการ (process) นโยบายและเนื้อหาของนโยบาย ( policy substance) ซึ่งเป็นทางออกของ
ปัญหาต้องอยู่บนความถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ทั้งในวงกว้างและในระยะยาวของชุมชนและสังคม 
 ๓. เน้นคุณค่าความเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็นผู้ประกอบการ ( Value citizenship 
over entrepreneurship) 
 เนื่องจากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( NPM) สนับสนุนให้ผู้บริหารภาครัฐเป็น
ผู้ประกอบการเหมือนกับเจ้าของธุรกิจเอกชน เท่ากับว่าผู้บริหารดังกล่าวได้กลายเป็นเจ้าของกิจการ
ภาครัฐ การบริหารและด าเนินงานจึงมีวัตถุประสงค์คล้ายกับธุรกิจเอกชน กล่าวคือด าเนินการเพื่อเพ่ิม
ผลิตภาพให้มากที่สุดและท าให้ลูกค้าพอใจสูงสุด และต้องบริหารงานโดยมีความกล้าและยอมรับใน
ความเสี่ยง อย่างไรก็ดีในส่วนแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ ( NPS) มองว่าพลเมืองเป็นเจ้าของ
รัฐบาล (government is owned by the citizens) ผู้บริหารภาครัฐจึงไม่ใช่เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร
ภาครัฐจึงมีหน้าที่บริการรับใช้พลเมือง เฝูารักษาทรัพยากรหรือสมบัติสาธารณะ ปกปักรักษาองค์การ
ภาครัฐอ านวยความสะดวกให้พลเมืองเกิดการสนทนาพูดคุยกันอย่างเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้จุด
ประกายให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดประชาชน 
ผลประโยชน์สาธารณะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดข้าราชการและพลเมืองร่วมกันก าหนดขึ้นเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากกว่าการน างบประมาณไปให้ผู้ประกอบการด าเนินการเหมือนเป็น
เจ้าของงบประมาณ ผลประโยชน์สาธารณะจึงต้องได้รับการตอบสนองโดยข้าราชการและพลเมืองที่
เสียสละต่อสังคมมากกว่าผู้ประกอบการที่จะกระท าเหมือนว่างบประมาณแผ่นดินหรือเงินหลวงคือเงิน
ของตนเอง 
 ๔. คิดเชิงกลยุทธ์ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (Think strategically, Act democratically)  
 นโยบายและแผนการด าเนินการของรัฐต้องเกิดขึ้นจากการคิดในเชิงกลยุทธ์ที่เกิดจากการ
พิจารณาปัจจัยแวดล้อมและมีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ มีการก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบและข้ันตอน
การปฏิบัติงานให้ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่บทบาทหรือภาระรับผิดชอบของรัฐบาลแต่ฝุายเดียว แต่ต้องเป็น
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง โดยรัฐบาลต้องเปิดกว้างให้พลเมืองมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การบริการสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการสร้างโอกาสและความรับผิดชอบให้แก่
พลเมืองย่อมท าให้พลเมืองเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์สาธารณะซึ่งสอดคล้อง
กับหลักของความเป็นประชาธิปไตย  
 ๕. การตระหนักในความสามารถรับผิดชอบได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ( Recognize that 
accountability,Is not simple) 



๓๒ 

 

 ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( NPM) ข้าราชการต้องรับผิดชอบต่อตลาด 
กล่าวคือ เป็นความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภาพและผลลัพธ์ของงาน แต่ส าหรับแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ ( NPS) ความรับผิดชอบแค่นั้นไม่เพียงพอ เพราะแท้จริงแล้วข้าราชการต้อง
รับผิดชอบต่อสังคมและต้องขยายผลแห่งความรับผิดชอบออกไปอย่างกว้างขวาง เช่น ความ
รับผิดชอบต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชน ปทัสถานทางการเมือง มาตรฐานทางวิชาชีพ 
และผลประโยชน์ของพลเมือง 
 ๖. การให้บริการมากกว่าการก ากับทิศทาง ( Serve rather than steer) 
 การบริการรับใช้เป็นบทบาทส าคัญของข้าราชการ ในการนี้ข้าราชการจึงต้องมีภาวะผู้น า
และค่านิยมพ้ืนฐานที่ช่วยสร้างผลประโยชน์ร่วมกันของพลเมืองมากกว่าการพยายามควบคุมหรือ
ก ากับทิศทางของสังคม นโยบายสาธารณะจึงไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของรัฐเท่านั้น แต่ต้องเป็นผล
จากความผูกพันในประโยชน์สาธารณะของพลเมือง ผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่มาของนโยบาย
ร่วมกัน นอกจากทักษะในการบริการที่ดีแล้ว ข้าราชการต้องมีการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นภาวะผู้น า การจัดความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การประนีประนอมและการระงับข้อพิพาท 
 ๗. ให้คุณค่ากับคน ไม่ใช่แค่ผลิภาพ ( Value people, Not just productivity) 
 องค์การภาครัฐและเครือข่ายต้องเน้นการมีส่วนร่วมและค านึงถึงผลส าเร็จในระยะยาว 
การปฏิบัติงานภาครัฐจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมแรงร่วมใจและการให้ความส าคัญกับทุกคน 
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ให้ความส าคัญกับการจัดการผ่านคน โดยนักรัฐประศาสนศาสตร์
ต้องเห็นความส าคัญของค่านิยมและผลประโยชน์ของคนในองค์การ นักรัฐประศาสนศาสตร์หรือ
ข้าราชการต้องปฏิบัติงานโดยสร้างความยอมรับนับถือให้เกิดข้ึนกับพลเมือง และผู้บริหารหน่วยงาน
ภาครัฐก็ต้องยอมรับนับถือในความสามารถของข้าราชการเช่นเดียวกัน การบริหารและปฏิบัติงาน
ภาครัฐจึงต้องเน้นคนด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนแก่ข้าราชการมากกว่าการสร้างเพียงแค่
ผลิตภาพในการท างาน 
 จากสาระส าคัญของการบริการสาธารณะแนวใหม่ ( NPS) ทั้ง ๗ ประการ จะพบว่าแม้จะ
เป็นแนวคิดเชิงวิพากษ์ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( NPS) โดยเฉพาะการวิพากษ์ 
Reinventing Government แต่ก็ไม่ได้วิพากษ์สาระส าคัญทั้งหมด โดยมีการเลือกประเด็นหลักๆ มา
ท าการวิพากษ์ โดยเฉพาะการมองผู้รับบริการเป็นพลเมืองไม่ใช่ลูกค้า การให้คุณค่ากับความเป็น
พลเมืองมากกว่าการเป็นผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าตลาดหรือลูกค้า การให้
ความส าคัญกับคนมากกว่าผลิตภาพ และการบริการรับใช้มากกว่าการก ากับทิศทาง แล้วปล่อยให้
เอกชนเข้ามาด าเนินการแทน 
 หลักจริยธรรมของการบริการสาธารณะแนวใหม่ ( NPS) 
 เอกลักษณ์เชิงจริยธรรม ( ethical identity) ของผู้บริหารสาธารณะคือ ความเป็นพลเมือง
ผู้ซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ท างานเพ่ือประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพลเมืองมืออาชีพที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท างานในชุมชนการเมืองที่มีความซับซ้อน และท างานแทนประชาชนผู้ซึ่งไม่สามารถท างานด้วย
ตัวเองได้ ผู้บริหารสาธารณะจึงเปรียบเสมือนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบเฉพาะด้านที่ได้รับความไว้
วางให้ท างานแทนผู้อื่นเช่นเดียวกับผู้พิทักษ์ทรัพย์สิน ( trustees) และท างานให้กับประชาชนหรือ
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พลเมืองในองค์รวม ดังนั้นจริยธรรมส าหรับผู้บริหารภาครัฐภายใต้กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะ
แนวใหม่ (NPS) 
 ๑. รับใช้พลเมือง ไม่ใช่ลูกค้า  โดยผู้บริหารต้องยึดผลประโยชน์สาธารณะ เป็นผลลัพธ์ที่
เน้นหลักการสร้างภารกิจภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สร้างค่านิยม ( shred values) สร้างความสัมพันธ์
เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ ( trust) สร้างความร่วมมือ (collaboration) ท่ามกลางพลเมืองและระหว่าง
พลเมืองด้วยกัน การส่งเสริมบทบาทพลเมืองประชาธิปไตย การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน และการจัดการบริการสาธารณะในฐานะการขยายบทบาทของความเป็นพลเมือง 
 ๒. การแสวงหาผลประโยชน์สาธารณะ  โดยผู้บริหารสาธารณะต้องมีส่วนเกื้อกูลต่อการ
สร้างหลักการผลประโยชน์สาธารณะ ดังนั้นจริยธรรมของการบริหารสาธารณะไม่ควรเน้นการหาทาง
แก้ปัญหาสังคมแบบรีบด่วน และผลักดันโดยทางเลือกส่วนบุคคล แต่ต้องสร้างหลักการร่วมที่
ครอบคลุม ทั้งร่วมผลประโยชน์และร่วมความรับผิดชอบโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการพัฒนาและบริหารนโยบายสาธารณะ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การ
ปรึกษาหารือ การเป็นหุ้นส่วน กระตุ้นบทบาทความส าคัญของการโต้เถียงและวาทกรรมสาธารณะ 
(public discourse) 
 ๓. ให้คุณค่ากับภาวะพลเมืองมากกว่าภาวการณ์ประกอบการ  ซึ่งผลประโยชน์
สาธารณะจะมีการก้าวรุดหน้าก็โดยความร่วมมือของเจ้าหน้ารัฐและพลเมืองที่มีความผูกพัน 
(committed)ที่จะเกื้อกูลต่อสังคมมากกว่าการท่ีผู้บริหารเล่นบทบาทผู้ประกอบกิจการและถือว่าเงิน
สาธารณะ (public money) เสมือนเงินของตนเอง 
 ๔. คิดเชิงยุทธศาสตร์โดยกระท าเชิงประชาธิปไตย  ทั้งนโยบายและแผนงานที่ตั้งใจ
ตอบสนองความต้องการของสาธารณะ สามารถบรรลุความส าเร็จได้โดยอาศัยความพยายามร่วมกัน
และบนพ้ืนฐานของกระบวนการความร่วมมือ (collaborative processes) 
 ๕. จงตระหนักในความรับผิดชอบ ( accountability)โดยเจ้าหน้าที่รัฐควรมีขอบเขต
ความสนใจไกลกว่าหรือมากกว่าตลาด ( market) ในกรอบจริยธรรม ควรใส่ใจในกฎหมาย ค่านิยม
ชุมชน บรรทัดฐานการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และความสนใจของพลเมือง มีความรับผิดชอบในทาง
กฎหมาย การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ผลประโยชน์สาธารณะ ประเด็นจริยธรรม วิชาชีพ
และกรอบจริยธรรม 
 ๖. การรับใช้มากกว่าการก ากับทิศทาง  รัฐต้องสร้างสภาวะผู้น าบนฐานค่านิยมและ
ร่วมกัน (shared, value-based leadership)  
 ๗. ให้คุณค่ากับคนไม่ใช่เพียงแต่การเพิ่มผลผลิต  องค์การสาธารณะและเครือข่ายที่
ท างานร่วมกัน จะประสบความส าเร็จโดยการปฏิบัติการบนฐานจริยธรรมที่ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการความร่วมมือ การสร้างภาวะผู้น าร่วม การให้ความเคารพต่อทุกฝุายทุกคนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๒.๖บัญญัติทฤษฎีการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
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นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Denhardt&Denhardt, 
อ้างในสัญญา เคณาภูมิ, 
(๒๕๕๘, หน้า๑๑๙-๑๒๓) 

๑. มุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมืองไม่ใช่
ลูกค้า ๒. มุ่งผลประโยชน์ที่เกิดแก่สาธารณะเป็น
หลัก 
๓. ให้คุณค่าความเป็นพลเมืองและการบริการ 
๔. ปฏิบัติการอย่างเป็นประชาธิปไตย 
๕. การถูกตรวจสอบไม่ใช่เรื่องง่าย 
๖. รับใช้มากกว่าการถือหางเสือ 
๗. ให้คุณค่ากับคนไม่ใช่มุ่งเฉพาะผลผลิต 

๒.๒แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 
 วัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีบทบาทมากในสังคมในปัจจุบัน บทบาทหลักของ
วัฒนธรรมท าให้เกิดความเข้าใจในค่านิยม พฤติกรรมที่แตกต่างกันของผู้คนในสังคม วัฒนธรรมเป็น
ตัวก าหนดคุณค่า แบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังเป็นกลไกควบคุมความ
ประพฤติของคนให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในสังคม 
 ๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
 ผู้คนแต่ละชาติแต่ละภาษาล้วนแตกต่างกัน แบบแผนที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรมจ าแนก
ลักษณะของผู้คนออกเป็นพวกกลุ่มสังคมหรือชาติต่างๆ วัฒนธรรมจึงเป็นแบบแผนที่มีส่วนในการ
ก าหนดวิถีชีวิตทั้งหมดของมนุษย์ ในการศึกษาแนวคิดของวัฒนธรรมจึงต้องพิจารณาแยกแยะให้เห็น
ลักษณะตามธรรมชาติของวัฒนธรรมที่ปรากฏเป็นจริง ดังนี้ 
 ๑. วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีเหนืออินทรีย์ หมายถึง มนุษย์มีวัฒนธรรมที่เหนืออินทรีย์ มีวิธีการ
ปรับตนเหนือธรรมชาติที่เป็นระบบสัญลักษณ์ ( symbolic system) อันเกิดจากการใช้ปัญญามนุษย์
คิดสร้างเปลี่ยนแปลงลักษณะธรรมชาติให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตที่ดี การถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์
เป็นกระบวนการเรียนรู้จากพ่อแม่ลงสู่ลูกหลานหรือจากลูกหลานขึ้นไปสู่พ่อแม่ก็ได้ 
 ๒. วัฒนธรรมเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมที่กระท า
กันภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแบบฉบับหรือนิสัยของกลุ่มนั้นๆ ผู้คนต้องเรียนรู้แบบแผน
พฤติกรรมจึงจะสามารถปรับตัวมีชีวิตร่วมกับคนอ่ืนๆ ได้ โดยอาศัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(process of socialization) ซึ่งเป็นรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากการเรียนรู้ 
 ๓. วัฒนธรรมเป็นผลผลิตของพฤติกรรม ( products of behavior)หมายถึง ผลผลิต
ในสังคมท่ีมีลักษณะซับซ้อนที่ได้รวมเอาความรู้ ความเชื่อ จริยธรรม กฎหมาย สมรรถภาพนิสัยของ
บุคคลที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมผลผลิตจากของพฤติกรรมเป็นนามธรรมและรูปธรรม นามธรรม 
ได้แก่ ปรัชญา (philosophy) ความรู้ (knowledge) ค่านิยม (value) ทัศนคติ (attitude) ความเชื่อ 
(belief)แบบแผน (norm) ประเพณี (tradition) รูปธรรม ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ ( tool) 

                                                           

 ชนิดา จิตตรุทธะ, วัฒนธรรมปิระมิด กับการท าให้เป็นประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒-๑๓. 
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เครื่องจักรกล (machine) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (building) ตลอดจนผลงานทางศิลปะ ( art work) 
เป็นต้น 
 ๔. วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ ( way of life) หมายถึง วัฒนธรรมเป็นแบบ
แผนการด าเนินชีวิตของมนุษย์เฉพาะในสังคมนั้นๆ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม วิถีชีวิตเป็นกิจกรรมต่างๆ 
ในการใช้ชีวิต มนุษย์จึงต้องเรียนรู้เองจากการใช้ชีวิตเหมือนคนอ่ืนๆ 
 ๕. วัฒนธรรมเป็นค่านิยมร่วมกัน( culture is shared)หมายถึง วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
สมาชิกในสังคมรู้สึกมีส่วนเป็นเจ้าของ วัฒนธรรมเป็นแกนรวมมนุษย์ให้อยู่ด้วยกันได้ ท าให้มนุษย์
เข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งยังสามารถท านายพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้อื่นได้จากการอยู่ร่วมกัน
ในวัฒนธรรมนั้น 
 ๖. วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม( social heritage) หมายถึง วิถีชีวิตของบุคคลกลุ่ม
หนึ่งเป็นลักษณะร่วมของพฤติกรรม ที่เกิดจากการเรียนรู้ การถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง
ผลผลิตของมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วไปจะได้รับการส่งผ่านให้แก่กันเพื่อใช้ภายใน
สังคมหรือส่งต่อไปถึงรุ่นลูกหลาน หากสมาชิกยอมรับจะยึดถือเป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติร่วมกัน 
 ๗. วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง ( culture is changed)หมายถึง วัฒนธรรม
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
วัฒนธรรมบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่วัฒนธรรมบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีสาเหตุมาจากโครงสร้างทางสังคม แนวคิดทางวัฒนธรรมการปฏิบัติต่างๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีทั้งแรงบังคับที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแรงต้านที่ไม่ต้องการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในสังคม ความขัดแย้งทางสังคมพัฒนาการของเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมท่ีเป็นพลวัต และน ามาซึ่งนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทาง
วัฒนธรรมด้วย 

ตารางท่ี ๒.๗แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ชนิดา จิตตรุทธะ, 

(๒๕๕๖, หน้า ๑๒-๑๓) 
๑. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เหนืออินทรีย์ 
๒. วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้ 
๓. วัฒนธรรมเป็นผลผลิตของพฤติกรรม 
๔. วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ 
๕. วัฒนธรรมเป็นค่านิยมร่วมกัน 
๖. วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคมเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 ๒.๒.๒ ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ  



๓๖ 

 

 ค าว่า “วัฒนธรรม” มีนักวิชาการได้ให้ค าจ ากัดหรือความหมายไว้หลากหลาย ผู้วิจัยได้
คัดเลือกนักวิชาการท่ีส าคัญๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ซึ่งได้ให้ความหมายของค าว่า
วัฒนธรรมองค์การไว้ครอบคลุม ดังนี้ 
 วัฒนธรรมองค์การเป็นค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจและวิถีคิด ( way of thinking) 
ร่วมกันของคนในองค์การ ถ่ายทอดให้สมาชิกใหม่ วัฒนธรรมจะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ เกิดความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและความเชื่อขององค์การ  
 วัฒนธรรมองค์การเป็นข้อก าหนดที่สมาชิกขององค์การต้องปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเป็นข้อ
สมมติฐานที่เป็นรูปแบบเฉพาะอันเป็นรูปลักษณ์ภายใน มีลักษณะที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น ค่านิยม 
ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด อาจจะเป็นบุคลิกส่วนบุคคล  
 วัฒนธรรมองค์การเป็นแบบแผนของความเชื่อ ค่านิยม ความคิดประจ าตัวของพนักงานซึ่ง
มีอยู่ร่วมกันในองค์การที่ตนเองท างานอยู่ มีต่อสิ่งรอบตัวทั้งในและนอกองค์การ แบบแผนนี้เกิดจาก
การเรียนรู้มาจากเพ่ือนร่วมงานว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท า  
 วัฒนธรรมองค์การเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นข้อ
สมมติฐาน ความเชื่อ คุณค่า ซึ่งสมาชิกขององค์การมีส่วนร่วมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
วัฒนธรรมเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตในองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และประสิทธิภาพ
ของการท างานโดยรวมของพนักงาน  
 วัฒนธรรมองค์การ ( corporateculture) หรือ ( organizationalculture) เป็นรูปแบบ 
(pattern) ระเบียบแบบแผน (norm) ความคิด (thinking) ความเชื่อ (belief) พฤติกรรม (behavior) 
แต่ละองค์การได้ก าหนดขึ้นมา สมาชิกในองค์การมีการยึดถือปฏิบัติ และมีการถ่ายทอดเรียนรู้กันจาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกคนรุ่นหนึ่ง วัฒนธรรมองค์การแต่ละองค์การก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะ( identity) 
ของแต่ละองค์การ  
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๒.๘ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 

                                                           

  Richard L. Daft, Organization Theory and Design,4th. Edition,(Singapore: West 
Publishing Company, 1992), p. 317. 
  L. M. Prasad, Organization Behaviors,(Delhi: Sultan Chant & Son, 2001), p. 94. 
  Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership. (San Francisco: Jossey- 
Bass, 1992), p. 405. 
 วิเชียร วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ , พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ,์ 
๒๕๕๑), หน้า ๙๔. 
 เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม , (กรุงเทพมหานคร :
ดวงกมลพับลิชชิง, ๒๕๕๓), หน้า ๘๔. 
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นักวิชากา
ร 

แนวคิดหลัก 

Richard L. 
Daft, 

(1992, p. 
317) 
 

เป็นค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจวิถีคิด ร่วมกันของคนในองค์การและถ่ายทอดให้
สมาชิกใหม่ สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

L. M. 
Prasad, 

(2001, p. 
94) 

 

เป็นข้อก าหนดที่สมาชิกขององค์การต้องปฏิบัติร่วมกัน มีรูปแบบเฉพาะภายในองค์การ 
เช่น ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด อาจจะเป็นบุคลิกส่วนบุคคล 

Schein, 
(1992, p. 
405) 

 

เป็นแบบแผนของความเชื่อ ค่านิยม ความคิด ซึ่งมีอยู่ร่วมกันในองค์การที่ตนเองท างาน
อยู่ มีต่อสิ่งรอบตัวทั้งในและนอกองค์การ แบบแผนนี้เกิดจากการเรียนรู้มาจากเพ่ือน
ร่วมงานว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท าอย่างไร 

วิเชียร วิทย
อุดม, 

(๒๕๕๑, 
หน้า ๙๔) 

วัฒนธรรมองค์การเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบกันขึ้นเป็นข้อ
สมมติฐาน ความเชื่อ และคุณค่า 

เพ็ชรี รูปะ
วิเชตร์, 

(๒๕๕๓, 
หน้า ๘๔) 

เป็นรูปแบบระเบียบแบบแผน ความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์การ
ยึดถือปฏิบัติและมีการถ่ายทอดเรียนรู้ 

 ๒.๒.๓ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
 วัฒนธรรมมีหลายทฤษฎี ผู้บริหารองค์การต้องพิจารณาเลือกใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ขององค์การ ผู้วิจัยขอน าเสนอทฤษฎีของ กีทฮอฟสตีด (Greet Hofstede) ที่ได้ศึกษาความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของประเทศและองค์การเป็นการเก็บข้อมูลจากพนักงาน ๗๐ ประเทศทั่วโลกในปี ค.ศ. 
๑๙๖๗-๑๙๗๓ เพ่ือศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรมทั่วโลกโดยใช้แบบส ารวจค่านิยมทางวัฒนธรรม 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาแบ่งลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นในการท างาน
จากองค์การที่มีวัฒนธรรมในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน แล้วน ามาพัฒนาเป็นทฤษฎีมิติทาง
วัฒนธรรมของฮอฟสตีด อธิบายว่าวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันส่งผลให้รูปแบบความคิด ทัศนคติ 

                                                           

 นันทิดา, ทฤษฎีของฮอฟสตีด ( Geert Hofstede Theory), [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : 
http://mbamini.blogspot.com/2010/09/geert-hofsted-theory.html [๕ มกราคม ๒๕๖๐]. 

http://mbamini.blogspot.com/2010/09/geert-hofsted-theory.html%20%5b�


๓๘ 

 

ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์มีความแตกต่างกัน ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่ว
โลกเพ่ือใช้ศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมการวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในด้านจิตวิทยา 
สังคมวิทยาการตลาด การจัดการ การน าทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสตีดมาประยุกต์ใช้กับ
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันในแต่ละประเทศสามารถอธิบายในแต่ละ
มิติได้ดังนี้ 
 ๑. มิติความแตกต่างในเรื่องของอ านาจ ( power distance)หมายถึง การที่บุคคลมอง
ความแตกต่างของสถานภาพไม่เท่ากัน บางวัฒนธรรมมีการแบ่งแยกสูงระหว่างผู้ที่มีสถานภาพทาง
สังคม เช่น พ่อกับลูก เจ้านายกับลูก น้อง ในสังคมที่มีความแตกต่างทางอ านาจสูง ( high power 
distance) บุคคลจะรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสูง ผู้บริหารจะรู้สึกว่าตนมีความเหนือกว่า
พนักงานมาก และสังคมที่มีความแตกต่างในด้านอ านาจต่ า ( low power distance) ผู้บริหารหรือผู้ที่
อยู่ในสถานภาพสูงกว่า จะไม่รู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากพนักงานมาก 
 ๒.  มิติความแตกต่างในเรื่องความเป็นส่วนตัว 
(individualism/collectivism)หมายถึง การที่บุคคลในแต่ละสังคมมีแนวความคิดและรูปแบบการ
ด ารงชีวิตที่ข้ึนต่อสังคมไม่เท่ากัน บางสังคมประชาชนไม่ค่อยค านึงถึงสังคมหรือความรู้สึกของคนรอบ
ข้าง ( individualism) บุคคลยึดถือในสิทธิตามกฎหมาย ในขณะที่ประชาชนในวัฒนธรรมที่ค านึงถึง
สังคม ( collectivism) มีความคิดกระท าต่างๆที่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นหรือของกลุ่มมากกว่า
ค านึงถึงกฎหมายเพียงอย่างเดียว ประชาชนในกลุ่มวัฒนธรรมนี้ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน โดยมี
แนวคิดจากขงจื้อ ( Confucian) คือ การให้ความส าคัญกับครอบครัวพวกพ้อง ดังนั้นการตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษรจะมีคุณค่าน้อยกว่าความผูกพันแบบเครือญาติหรือสมัครพรรคพวก ความแตกต่างใน
ลักษณะเช่นนี้มักก่อให้เกิดปัญหาในการท างานร่วมกับนักธุรกิจในกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีลักษณะมี
ความเป็นส่วนตัวสูง 
 ๓. มิติความแตกต่างในเรื่องการแบ่งแยกชายหญิง ( masculine/feminine)หมายถึง 
การที่สังคมให้ความเสมอภาคทางเพศ ในสังคมท่ีมีความเสมอภาคสูง ( feminine) หมายถึง หญิงชาย
มีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ หญิงสามารถเป็นหัวหน้าผู้ชายได้ ในสังคมท่ีหญิงชายแตกต่างกันมาก 
(masculine) หญิงอาจท างานได้แต่ต าแหน่ง บางสังคมหญิงมีหน้าที่ท างานบ้านเท่านั้นไม่มีโอกาสเข้า
ท างานและเป็นหัวหน้าผู้ชายได้เลย การแบ่งแยกหญิงชายที่แตกต่างกันในแต่ละสังคมนี้ ถ้าผู้บริหารที่
ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของความแตกต่างกันทางเพศแล้ว จะก่อให้เกิดสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เช่น การแต่งตั้ง
หญิงเป็นหัวหน้าชาย ในสังคมอิสลามหรือสังคมญี่ปุุนอาจยอมรับไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด แต่ต้อง
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเมื่อกาลเวลาสถานการณ์เปลี่ยนไป ความรู้สึกของประชาชน
ต่อมิติต่างๆ ก็อาจเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในอดีตวัฒนธรรมไทยเคยยกย่องให้ชายเหนือกว่าหญิงโดยเฉพาะ
ในเรื่องการท างานนอกบ้านผู้หญิงต้องเป็นผู้ตามหรือสนับสนุนชาย โดยมีคติว่าชายเป็นช้างเท้าหน้าหญิง
เป็นช้างเท้าหลัง ปัจจุบันหญิงชายไทยมีความเสมอภาคในการท างาน หญิงเป็นหัวหน้าชายได้ใน
สังคมไทยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมีความเร็วไม่เท่ากัน 
 ๔. มิติความแตกต่างในเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (uncertainty avoidance)
หมายถึง ความรู้สึกของคนท่ัวๆ ไปที่มีต่อความไม่แน่นอนในอนาคต พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
เพ่ือให้ตนเกิดความรู้สึกที่ม่ันคงปลอดภัย ความแตกต่างของคนในการที่กล้าเผชิญกับความเสี่ยงส่งผล



๓๙ 

 

ต่อการบริหารได้ในระดับหนึ่งประชาชนในประเทศที่มีลักษณะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูง ( high 
uncertainty avoidance)เช่น ญี่ปุุน โปรตุเกส เบลเยี่ยม ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ต้องการในสิ่ง
ต่อไปนี้คือ ๑) องค์การที่มีโครงสร้างที่ม่ันคง ๒) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะระบบราชการ 
และ ๓) มุ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงานประชาชนในประเทศที่มีลักษณะหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงต่ า ( lowuncertainty avoidance) พนักงานจะมุ่งท่ีผลส าเร็จของงานมากกว่า
ความสัมพันธ์ ส าหรับประเทศไทยมีลักษณะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงค่อนไปทางสูง พนักงานต้องการ
หัวหน้างานที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์มากกว่ามุ่งงาน 
 ๕.มิติความแตกต่างในเรื่องของเวลาในการท างานร่วม ( short term/long term 
orientation) หมายถึง การที่บุคคลประเมินผู้อ่ืนโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่ค านึงถึงความสัมพันธ์
ส่วนตัวในรอบเวลาอันสั้นหรือพิจารณาจากความสัมพันธ์ที่มีมาต่อเนื่องยาวนานคนที่มีลักษณะ long 
term orientation จะสนิทสนมกับคนแปลกหน้ายาก เพราะต้องใช้เวลาในการศึกษา แต่เมื่อสนิทกับ
ใครแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานคนที่มีลักษณะ short term orientation จะสนิทสนมกับคน
แปลกหน้าง่าย แต่ไม่มีความผูกพัน ลึกซึ้ง ส าหรับสังคมไทยมีการแบ่งแยกหญิงชายไม่สูง นัก หญิง
สามารถเป็นหัวหน้า หรือผู้บริหารได้ในองค์กรทั่วไป ได้ ปัญหาไม่ได้เกิดจากการแบ่งแยกเพศ แต่เกิด
จากปัญหาการเล่นพวก ( collectivism) มากกว่า การท าให้คนไทยไม่เล่นพวกเป็นไปได้ค่อนข้างยาก 
เพราะวัฒนธรรมของประเทศไทยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ซึ่งถ่ายทอดมาจากสังคมเล็กๆเช่นครอบครัว 
ในขณะที่สังคมขนาดใหญ่ข้ึนต้องการโครงสร้างที่ยึดติดกับกฎระเบียบข้อบังคับ ( individualism) ท า
ให้สังคมไทยมวีัฒนธรรมสองรูปแบบซึ่งตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงรวมอยู่ในสังคมเดียวกัน 

ตารางท่ี ๒.๙ ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
นันทิดา, 
[ออนไลน์] 
 
 

๑. มิติความแตกต่างในเรื่องอ านาจ 
๒. มิติความแตกต่างในเรื่องความเป็นส่วนตัว 
๓. มิติความแตกต่างในเรื่องการแบ่งชายหญิง 
๔. มิติความแตกต่างในเรื่องการเลี่ยงความเสี่ยง 
๕. มิติความแตกต่างในเรื่องเวลาท างานร่วมกัน 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
 การเข้าสู่ยุคของโลกาภิวัตน์ท าให้ทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ
องค์การของรัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเพ่ือรองรับปูองกันผลกระทบในด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดข้ึนกับองค์การ ข้าราชการ ประชาชน ในส่วนขององค์การและข้าราชการ วิธีการบริหารที่ดีที่สุดใน
ขณะนี้คือ การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถปูองกันปัญหาต่างๆ ที่จะ
เกิดข้ึนในประเทศ ได้แก่ ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงปัญหายาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหา
การเมืองการปกครอง ในส่วนของประชาชนปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ ขาดความเสียสละ ความเมตตา 
ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกัน ส าหรับสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาเหล่านี้ คือ การขาดคุณธรรม



๔๐ 

 

จริยธรรมนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ หนทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวคือ ทุกฝุายควรให้ความส าคัญ
เรื่องการบริหารจัดการที่มุ่งด้านจิตใจหรือการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อช่วยให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการทั้งด้านวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป อันจะมีส่วนช่วย
ให้ประชาชนมีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งมีความสุข และความม่ันคงยั่งยืนพร้อมกัน 
 ๒.๓.๑ ความหมายของคุณธรรม  
 คุณธรรม( virtue/morality)เป็นเรื่องที่เก่ียวกับจิตใจหรือนามธรรม มีหน่วยงาน
นักวิชาการได้ให้ค าจ ากัดความหรือความหมายที่หลากหลายตามทัศนะของแต่ละท่าน ผู้วิจัยได้
คัดเลือกหน่วยงานและนักวิชาการท่ีได้ให้ความหมายของคุณธรรมได้อย่างครอบคลุม ชัดเจน 
สอดคล้องกับงานวิจัย ดังนี้ 
 คุณธรรมเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ เช่น ความเป็นผู้ไม่กล่าว
เท็จโดยหวังประโยชน์ส่วนตนอย่างเคยชินสม่ าเสมอ เป็นคุณธรรมประการหนึ่ง โดยค าว่า “คุณ” 
หมายถึง ความดีที่มีประจ าอยู่ในสิ่งนั้นๆ ในขณะที่ค าว่า “ธรรม” หมายถึง คุณความดี ความจริง 
ความถูกต้อง  
 คุณธรรมเป็นความเมตตา กรุณา เสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน เหล่านี้หากผู้ใดประพฤติปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นั้นคุณธรรมเป็นวิถี
แห่งความดีงามในการด ารงชีวิต ยิ่งมีคุณธรรมมากเท่าใดก็จะยิ่งมีความโน้มเอียงในการท าความดีมาก
ขึ้นคุณธรรมเป็นคุณภาพจิตฝุายดีที่ควบคุมให้คนมีความประพฤติดี เป็นความเชื่อของคนส่วนใหญ่ 
เป็นสิ่งงดงามที่จะส่งผลให้เกิดการกระท าที่เป็นประโยชน์และความดีท่ีแท้จริงต่อชุมชน  
 สรุป คุณธรรมหมายถึง การคิดหรือท าคุณงามความดีเป็นประจ าของคนในชุมชน สังคม 
เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม เช่น เมตตา กรุณา เสียสละ ซื่อสัตย์อดทน โดยคนที่มีคุณธรรม คือ คน
ที่คิดหรือท าคุณงามความดีเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง จะเป็นผู้มีจิตใจดี มีความเมตตา กรุณา เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ความหมายของคุณธรรม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๕๓) 

สภาพคุณงามความดีหรือสภาพคุณงานความดี
ทางความประพฤติและจิตใจ 

 
 
 
 

                                                           

 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ , (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕๓. 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โฟรเพช, ๒๕๕๐), หน้า ๒๓-๒๔. 
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ตารางท่ี ๒.๑๐ ความหมายของคุณธรรม(ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
(๒๕๕๐, หน้า ๒๓-๒๔) 

เป็นวิถีแห่งความดีงามในการด ารงชีวิต เช่น 
เมตตา กรุณา เสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน ส่งผลที่
เป็นประโยชน์และความดีท่ีแท้จริง 

 ๒.๓.๒ ความหมายของจริยธรรม  
 จริยธรรม( ethics) เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการกระท าความดี การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้องดีงาม มีผู้ให้ค าจ ากัดความหรือความหมายที่หลากหลายตามทัศนะของแต่ละท่าน ผู้วิจัยได้
รวบรวมความหมายจริยธรรมของนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ 
 จริยธรรม หมายถึง ข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติตามซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเทศะ จริยธรรมของชนกลุ่มหนึ่งอาจไม่เหมือนกันกับจริยธรรมของชนอีกกลุ่มหนึ่ง จริยธรรมนี้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมมนุษย์ เพื่อให้สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ดี
เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลความสุขของมนุษย์ ผู้ด าเนินชีวิตตามรรคหรือปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา 
ยึดหลักความประพฤติดี หลักการด าเนินชีวิตหรือหลักการครองชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ของมนุษย์ที่จะ
น าไปสู่จุดหมายคือ ความดับทุกข์หรือความสิ้นสุดปัญหา และอยู่อย่างเป็นอิสระไร้ทุกข์  
 จริยธรรม หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรมเป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติ
ของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นผู้มีปรีชาญาณ (ปัญญาและเหตุผล) ท าให้
มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความถูกผิด ควรไม่ควร โดยจริยธรรมมีลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) 
การตัดสินทางจริยธรรม (moral judgment) บุคคลจะมีหลักการของตนเองเพ่ือตัดสินการกระท าของ
ผู้อื่น๒) หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจ เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนในตัวบุคคลก่อนที่จะ
ปฏิบัติการต่างๆ ลงไป๓) หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลที่บุคคลใช้ตัดสินใจในการกระท า
สิ่งต่างๆและ ๔) ทัศนะเก่ียวกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิด
เป็นการด ารงชีวิตของตนและของสังคมท่ีตนอาศัยอยู่  
 จริยธรรมเป็นแนวทางท่ีดีงามในการปฏิบัติตนในสังคม เป็นการแสดงออกถึงการกระท า
ทางกาย วาจาใจที่ดีงาม เป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและต่อสังคม  
 จริยธรรมเป็นความประพฤติดีงามถูกต้องตามครรลองครองธรรม ความชอบธรรมการ
แสดงออกของบุคคลที่สอดคล้องกับความดีงาม เป็นที่ยอมรับและต้องการของคนท่ัวไป คุณธรรมจะ
                                                           

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ , พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๕๙๒. 
 สัญญา เคณาภูมิ, แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ , (มหาสารคาม : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๙), หน้า ๑๓๓. 
 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา, 
๒๕๒๓), หน้า ๘. 



๔๒ 

 

เกิดข้ึนได้เร็วขึ้นเมื่อมีจริยธรรมมาเสริม จึงมักได้ยินสองค านี้คู่กันเสมอคือ คุณธรรมจริยธรรมอัน
หมายถึงข้อประพฤติปฏิบัติ การประพฤติปฏิบัติที่มีธรรมะเป็นตัวก ากับหรือหลักความประพฤติท่ีดี
งาม เหมาะสมและถูกต้องตามศีลธรรม  
 สรุป จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นการกระท าความดีที่
ท าให้ผู้กระท าและผู้อื่นได้ประโยชน์ เป็นเรื่องของความรู้สึกในการบริหารจัดการหรือพัฒนาที่มุ่งหมาย
ให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สอนให้เรารู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว ด ารงชีวิตอยู่อย่างบริบูรณ์ เปี่ยม
ไปด้วยความดีทางกายวาจาใจ เป็นที่ชอบที่ควรของคนในชุมชน สังคม เพื่อการอยู่รวมกันในสังคม
อย่างมีความสุขร่มเย็น 

ตารางท่ี ๒.๑๑ความหมายของจริยธรรม  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 
(๒๕๕๒, หน้า ๕๙๒) 
 
 

ข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ เพื่อให้สังคมของ
มนุษย์เป็นสังคมท่ีดีเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล 
และความสุขแก่มนุษย์ 

สัญญา เคณาภูมิ,  
(๒๕๕๙, หน้า ๒๙๑) 

การตัดสินทางจริยธรรม หลักการตัดสินใจ และ
ทัศนะเก่ียวกับจริยธรรมของบุคคล 

กระทรวงศึกษาธิการ, 
(๒๕๒๓, หน้า ๘) 

จริยธรรมเป็นแนวทางท่ีดีงามในการปฏิบัติตน
ในสังคม เป็นการแสดงออกถึงการกระท าท้ัง
ทางกาย วาจา ใจที่ดีงาม เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองผู้อื่นและสังคม 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
(๒๕๕๐, หน้า ๒๗) 

ความประพฤติท่ีดีงาม ถูกต้องตามครรลองครอง
ธรรมและชอบธรรม การแสดงออกของบุคคลที่
สอดคล้องกับความดีงาม เป็นที่ยอมรับและเป็น
ที่ต้องการของคนท่ัวไป 

 ๒.๓.๓การบริหารจัดการด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
 ความหมายของคุณธรรมจริยธรรมข้างต้น มีความหมายใกล้เคียงกันสัมพันธ์กันและ
บ่อยครั้งที่ใช้ควบคู่กันไป คุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญเป็นประโยชน์ต่อคน ชุมชนและ
ประเทศชาติ หากบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตประจ าวันการปฏิบัติงานการประกอบ
อาชีพ ย่อมท าให้บุคคลนั้นมีความสุขกายสบายใจอย่างม่ันคง อันจะน าไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด 
คือ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและประเทศชาติมั่นคง คุณธรรมเป็นการคิด การท าคุณงามความดีเป็น
ประจ าของคนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ส่วนจริยธรรมเป็นความประพฤติหรือการแสดงออกท่ีดีงาม

                                                           

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โฟรเพซ, ๒๕๕๐), หน้า ๒๗.  



๔๓ 

 

ของคนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม กล่าวคือ บุคคลมีคุณธรรมจะมีความคิดและการกระท าท่ีดีงามเป็น
ประจ า บุคคลมีจริยธรรมจะมีการคิด และการแสดงออกท่ีดีงาม 
 หลังจากการศึกษาความหมายของค าว่า คุณธรรมจริยธรรมความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณธรรมและจริยธรรมผ่านมาข้างต้นแล้ว ท าให้พบว่าทั้ง ๒ ค ามีความหมายใกล้เคียงกัน อีกทั้ง
ความหมายของคุณธรรมมีแนวโน้มกว้างขวางและครอบคลุมความหมายของจริยธรรม กล่าวอีกนัยว่า 
จริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรม ดังนั้นการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้ หมายถึง แนวทางการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่ดีงามเป็นประจ าเพื่อ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยบุคคลหรือหน่วยงานน ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสร้างความอยู่
เย็นเป็นสุขมั่นคงยั่งยืนให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 ในแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรมนี้ ผู้วิจัยขอกล่าวถึง
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเท่านั้น โดยได้เลือกหัวข้อของนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์ในเรื่องนี้
โดยตรง คือ การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการข้าราชการ  คุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการชุมชน ปัจจัยส าคัญของการบริหาร
จัดการด้วยคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งดีงาม มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และต่อการบริหารจัดการในชุมชน การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรม ๕ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑. การบริหารจัดการด้วยคุณธรรมจริยธรรม เป็นการบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับ
คุณธรรม โดยคุณธรรมนั้นเป็นตัวก าหนด ควบคุมหรือบังคับให้พฤติกรรมของคนให้เป็นไปในด้านดี
หรือประพฤติดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคลเอง เช่น ท าให้จิตใจผ่องใส มีความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อเป็นเช่นนี้การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจึงมีส่วน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นและยังสอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ของสังคมไทยอีกด้วย 
 ๒. คุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวช้ีวัดระดับความเจริญความเสื่อมของชุมขน สังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัดด้านจิตใจที่แสดงว่ามนุษย์มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์แตกต่างจาก
สัตว์ทั่วไปและยังครอบคลุมตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมตลอดท้ังความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนด้วย ตัวชี้วัดมีความส าคัญส าหรับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 
โดยเฉพาะเมื่อมีการประเมินผลคุณภาพหรือการบริหารจัดการด้านจิตใจท าให้การบริหารจัดการเป็น
ระบบตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของชุมชน 
 ๓. คุณธรรมจริยธรรมมีส่วนท าให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างม่ันคง  การบริหารจัดการที่
ยึดแนวทางคุณธรรม นอกจากจะท าให้การบริหารจัดการมีแนวโน้มที่จะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มความส าคัญให้แก่การบริหารจัดการตามแนวคุณธรรมอีกด้วย 
 ๔. คุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางยุทธศาสตร์ ที่น าไปสู่จุดหมายปลายทาง (ends) การ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมเน้นเรื่องคุณธรรมท าให้การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
ด าเนินไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติด้วยเช่นกัน 

                                                           

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โฟรเพซ, ๒๕๕๐), หน้า ๔๐. 
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 ๕. คุณธรรมจริยธรรมเป็นหัวใจของการพัฒนาและบริการจัดการ ประกอบด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ( sustainable development) การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ( goodgovernance)และการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(sufficiency economy) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมเน้นเรื่องคุณธรรมจึงท าให้การ
บริหารจัดการนี้ตรงประเด็น สอดคล้องกับสภาพของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ๒.๓.๔คุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้าราชการ 
 ๑. การรักษาความสัจ  เป็นการน าการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในเรื่องการ
รักษาความสัจไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพของนักบริหารจัดการภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อาจด าเนินการโดยการบริหารจัดการด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจไม่แสแสร้ง ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวมหรือประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ให้
ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชน          และ
ประเทศชาติเป็นหลัก 
 ๒. การรู้จักข่มใจตนเอง  เป็นการน าการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในเรื่องการ
รู้จักข่มใจตนเองไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพของนักบริหารจัดการภาครัฐ อาจด าเนินการโดย
ควบคุมตนเองในเวลาที่มีสิ่งภายในและภายนอกมากระทบพร้อมกับพยายามฝึกใจของตนเองให้อยู่ใน
ความนึกคิดที่บริสุทธิ์ใจ แน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวในทางที่ไม่ดีไม่งาม 
 ๓. ความอดทน ด าเนินการโดยการบริหารจัดการอย่างอดทนต่อความโลภ โกรธ หลงทั้งกาย
วาจาใจ อดทนต่อความยากล าบาก ไม่ท้อถอย ไม่หมดก าลังกายก าลังใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
อดทนต่อความทุกข์และความเหนื่อยยากทั้งปวง 
 ๔. การละความชั่ว ด าเนินการโดยไม่ท าความชั่ว เช่น ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่สนับสนุน
ส่งเสริมปกปูองพวกพ้องในทางมิชอบ ไม่ปฏิบัติราชการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้องไม่ติด
หรือหลงมัวเมากับอบายมุข นักบริหารจัดการภาครัฐควรท าความดีหรือปฏิบัติราชการแต่สิ่งที่ดีงาม
เป็นประจ าควบคู่ไปกับการละความชั่วคือ นักบริหารจัดการภาครัฐไม่ควรท าความดีควบคู่ไปกับการ
ท าความชั่วด้วย เช่น ปฏิบัติราชการด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยรับสินบนใดๆ มาช้านานใน
เวลาเดียวกันก็ติดการพนันหรือติดสุราเรื้อรัง 
 ๕. การเสียสละ  เป็นการน าการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในเรื่องการเสียสละ
ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพของนักบริหารจัดการภาครัฐ อาจด าเนินการโดยบริหารจัดการใน
ทิศทางท่ีละความเห็นแก่ตัว ให้ปันผู้อ่ืนในสิ่งที่ควรให้เพื่อความสุขและประโยชน์ของส่วนรวมหรือ
ประชาชน 
 ๖. ความเมตตา  นักบริหารจัดการภาครัฐอาจด าเนินการโดยบริหารจัดการด้วยความ
ปรารถนาที่จะให้ประชาชนมีความสุข รู้จักคิด พูด การกระท าด้วยความเมตตา รวมทั้งอ านวยความ
สะดวกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ 
 ๗. ความสามัคคี  เป็นการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในเรื่องความสามัคคีไป
ประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพของนักบริหารจัดการภาครัฐ อาจด าเนินการโดยบริหารจัดการยึด
หลักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานประโยชน์กับเพ่ือนร่วมงาน  ประชาชน และบุคลากร
จากหน่วยงานอื่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 



๔๕ 

 

 ๘. ความสุจริต  เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักบริหารจัดการภาครัฐ อาจด าเนินการโดย
ประพฤติปฏิบัติตนด้านการบริหารจัดการอย่างสุจริตทั้งในความคิด การพูด การกระท า รวมทั้งยึดมั่น
ในกฎกติการะเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมกันเสมอกัน ไม่เลือกปฏิบัติให้บริการประชาชนด้วยความ
เสมอภาค นอกจากนี้นักบริหารจัดการภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐควรปฏิบัติราชการด้วยความ
โปร่งใส เช่น การปฏิบัติงานต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ 
 ๙. ความเที่ยงธรรม  เป็นการน าการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในเรื่องความ
เที่ยงธรรมไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพของนักบริหารจัดการภาครัฐ อาจด าเนินการโดย
บริหารจัดการด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง มั่นคงอยู่ในเหตุผล ประพฤติปฏิบัติตนและบริหารจัดการให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่หน่วยงานสังคม รวมทั้งไม่ปฏิบัติราชการตามกระแสตามอิทธิพลหรือตามอ านาจ
ของบุคคลที่มีอ านาจ 
 ๑๐. การส่งเสริมคนด ีนักบริหารจัดการภาครัฐอาจด าเนินการโดยบริหารจัดการในทิศทางที่
สนับสนุนคนที่มีท้ังคุณภาพและคุณธรรมให้เข้ามาอยู่ในต าแหน่งบริหารจัดการ การยกย่องคนดี 
ขณะเดียวกันก็ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้การนินทา ประณาม รวมทั้งคอย
ปูองกันเฝูาระวัง ควบคุม ตรวจสอบ ลงโทษคนไม่ดี ส าหรับคนดี หมายถึง คนที่มีท้ัง คุณภาพเช่นมี
ความรู้ ความสามารถ รู้วิทยาการในเวลาเดียวกัน ต้องมีคุณธรรมเช่น คิดท าคุณงามความดีเป็นประจ า
เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม ไม่เบียดเบียน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน รอบคอบ และรู้ดีรู้ชั่ว
ควบคู่ไปด้วย 
 ๒.๓.๕คุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการชุมชน 
 ๑. การรักษาความสัจ  เป็นการน าการบริหารจัดการหรือการด าเนินงานตามแนวทาง
คุณธรรมในเรื่องการรักษาความสัจไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในชุมชน อาจด าเนินการโดยส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ไม่เสแสร้งเพื่อประโยชน์ของชุมชนและเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน เช่น จัดกิจกรรมปลูกฝังความดีงามความซื่อสัตย์ต่อตนเองและชุมชน กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก
รักผูกพันชุมชนให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนในชุมชน กิจกรรมยกย่องประชาชนที่ประพฤติเพ่ือส่วนรวมด้วย
ความจริงใจอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมที่ไม่เลือกปฏิบัติเป็นต้น 
 ๒.การละความชั่ว  เป็นการน าการบริหารจัดการหรือการด าเนินงานตามแนวทาง
คุณธรรมในเรื่องการละความชั่วไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในชุมชน อาจด าเนินการโดยสนับสนุนให้
เกิดการละความชั่วความทุจริต เช่น จัดกิจกรรมละเลิกอบายมุขในชุมชน กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกท่ี
ยกย่องคนดี และประณามคนเลวให้กับเด็กหรือเยาวชนในชุมชน กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริตในชุมชนค่านิยมท่ียืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กิจกรรม
ส่งเสริมผู้น าชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. การเสียสละ  เป็นการน าการบริหารจัดการหรือการด าเนินงานตามแนวทางคุณธรรม
ในเรื่องการเสียสละไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมชุมชน อาจด าเนินการโดยสนับสนุนการให้ปันผู้อ่ืนในสิ่ง
ที่ควรให้ ตลอดทั้งการลดความเห็นแก่ตัว เช่น จัดกิจกรรมปลูกฝังการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมให้แก่สมาชิกของชุมชน กิจกรรมช่วยเหลือคนพิการ ตลอดจนกิจกรรมบริจาค
ทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเป็นต้น 



๔๖ 

 

 ๔. ความเมตตา  เป็นการน าการบริหารจัดการหรือการด าเนินงานตามแนวทางคุณธรรม
ในเรื่องความเมตตาไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในชุมชน อาจด าเนินการโดยส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสุข มีมิตรไมตรี ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น จัดกิจกรรม
ปลูกฝังประชาชนในชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรต่อกันมากกว่าค านึงถึงตัวเงินหรือวัตถุ กิจกรรมส่งเสริม
วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการร่วมกันสร้างเครือข่าย
ภายในภายนอกชุมชน 
 ๕. ความสามัคค ีเป็นการน าการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในเรื่องความสามัคคีไป
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในชุมชน อาจด าเนินการโดยส่งเสริมให้ประชาชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันและ
ประสานประโยชน์กัน เช่น จัดกิจกรรมที่เป็นงานประจ าปีหรืองานตามเทศกาลจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในหรือภายนอกชุมชนกิจกรรมร่วมกันการพัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
 ๖. ความสุจริต เป็นการน าการบริหารจัดการหรือการด าเนินงานตามแนวทางคุณธรรมใน
เรื่องความสุจริตไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในชุมชน อาจด าเนินการโดยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตหรือยึดมั่นใน กฎกติกาอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน เช่น จัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนเคารพกฎกติกา กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายที่จ าเป็นส าหรับชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
 ๗. การส่งเสริมคนดี  เป็นการน าการบริหารจัดการหรือการด าเนินงานตามแนวทาง
คุณธรรมเรื่องการส่งเสริมคนดีไปประยุกต์ใช้ในชุมชน อาจด าเนินการโดยสนับสนุนให้คนดีที่มีท้ัง
คุณภาพคุณธรรมเข้ามาอยู่ในต าแหน่งหน้าที่บริหารจัดการในเวลาเดียวกันก็ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มี
อ านาจก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้น าชุมชนที่มีจิตวิญญาณเพ่ือส่วนรวม 
กิจกรรมการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อควบคุมตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้น าชุมชน และ
กิจกรรมประกาศเกียติคุณผู้ประกอบคุณงามความดีในชุมชน 
 ๒.๓.๖ ปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมจริยธรรม  
 การศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการก าหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
ต่อไปนี้จะมีส่วนช่วยให้การเสนอแนะการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมตรงประเด็น 
ครอบคลุม รัดกุม มีเหตุมีผลและเป็นวิชาการมากข้ึน โดยอาจน าปัจจัยดังกล่าวนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปใช้ส าหรับการเสนอแนะพัฒนาการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
 ๑. รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายใดจะขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญได้ก าหนดแนวทางในการปกครองและบริหารประเทศไว้อย่างกว้างขวาง 
รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการด าเนินการตามแนวทางคุณธรรมที่จะออกใน
อนาคตจะต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ รัฐธรรมนูญจึงนับว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วน
ส าคัญต่อการก าหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรมในระดับชาติซึ่งย่อมส่งผลถึง
การก าหนดคุณธรรมในระดับชุมชนด้วย 
 ๒. นโยบายของรัฐบาล รัฐสภาเป็นฝุายนิติบัญญัติที่มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย 
รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีก็มีอ านาจในการออกกฎหมายรวมทั้งเสนอร่างกฎหมาย รัฐบาลยังคุมเสียง
ข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ซึ่งท าหน้าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติอีกด้วย นโยบายของรัฐบาลที่



๔๗ 

 

ส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องทุกรัฐบาลจึงเป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการก าหนดการบริหารจัดการ
ตามแนวทางคุณธรรมในระดับชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐที่เป็นกลไกของรัฐบาลจะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอาจแบ่งเป็นนโยบายทั่วไปนโยบายเร่งด่วน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วน
ส าคัญต่อการก าหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรม นโยบายของรัฐบาลอาจแบ่งได้
หลายด้าน เช่น นโยบายด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และการบริหารจัดการ นอกจากนี้แล้ว 
นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคสมัยอาจแตกต่างกันได้ ย่อมมีส่วนส าคัญท าให้นโยบายของรัฐบาลในการ
ออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมแตกต่างตามกันไป 
 ๓. ภาวะผู้น าของนายกรัฐมนตรี  ภาวะผู้น าของนายกรัฐมนตรีเป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญ
ต่อการก าหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในระดับชาติ เพราะนายกรัฐมนตรีด ารง
ต าแหน่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือหัวหน้าฝุายบริหารระดับชาติ รัฐธรรมนูญได้ให้อ านาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีไว้มากทั้งในด้านบริหารและด้านนิติบัญญัติ กล่าวคือ ด้านบริหารมีหน้าที่บริหาร
ราชการแผ่นดิน อ านาจด้านนิติบัญญัติ คือ เสนอร่างพระราชบัญญัติ ดังนั้นหากนายกรัฐมนตรีมีภาวะ
ผู้น าที่เข้มแข็ง มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ให้ความสนใจสนับสนุนการออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรมฉบับใดฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับแล้ว นายกรัฐมนตรีอาจขอ
ความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือใช้สื่อทางโทรศัพท์วิทยุประชาสัมพันธ์ความส าคัญหรือ
ความจ าเป็นของการออกกฎหมาย กฎหมายดังกล่าวย่อมผ่านกระบวนการบัญญัติกฎหมายได้ง่าย 
 ๔. สถานการณ์บ้านเมือง  เป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการก าหนดการบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรมทั้งระดับชาติและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตจ าเป็น ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น สภาพทางเศรษฐกิจอยู่ภายใต้
อิทธิพลของระบบเสรีนิยม วัตถุนิยม บริโภคนิยม สภาพทางสังคมเสื่อมโทรม ปัญหายาเสพติดเพ่ิม
มากขึ้น สภาพทางการเมืองการปกครองแตกแยก แบ่งเป็นฝักฝุายเพราะขาดความสามัคคี เป็นต้น 
ทั้งนี้การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดข้ึนจะต้องเป็นไปเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๕. การศึกษา  หากรัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่า
เทียมเป็นธรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพอันจะเป็นก าลังของการพัฒนาการบริหาร
จัดการในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจะ
ประสบความส าเร็จได้ต้องเกิดจากการศึกษาของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีนโยบายการ
วางแผนการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ คุณลักษณะของเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล 
ประถม มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ไม่เพียงเท่านั้น นักการศึกษาหรือนักวิชาการศึกษา
ต้องมีจิตวิญญาณ มีความรู้ความสามารถ มีการกระท าท่ีสอดคล้องกับนโยบายและการวางแผน
การศึกษาที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมด้วย 
 ๖. ศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนส าคัญต่อ
การก าหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม เพราะประชาชนทุกคนนับถือศาสนาและทุก
ศาสนาสอนคนให้เป็นคนดี โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาได้สอนให้ประชาชนท าความดีละความชั่ว ท า
จิตใจให้ผ่องใส ศาสนามีส่วนช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมโดยการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาเป็นประจ าและต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนไปวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม สวด
มนต์ ท าบุญท าทาน ร่วมจัดพิธีกรรมและร่วมจัดงานเทศกาลประจ าปี จัดกิจกรรมให้บริการประชาชน 
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เช่น ดูแลรักษาผู้ปุวยที่เป็นเอดส์ สอนหนังสือ จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น จัดพระได้รับนิมนต์หรือ
เดินทางไปอบรมสั่งสอนหรือจัดกิจกรรมทางศาสนาให้แก่เด็กและประชาชน ศาสนามีส่วนส าคัญท าให้
ประชาชนไหว้พระ นั่งสมาธิหรือปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านที่ท างาน เมื่อเป็นเช่นนี้กิจกรรมที่
เกี่ยวกับศาสนาจึงมีส่วนส าคัญท่ีท าให้ประชาชนเป็นจ านวนมากของประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรม 
 ๗. สื่อสารมวลชน ทุกวันนี้สื่อสารมวลชนมีอิทธิพลมาก มีการรวมตัวกัน มีเครือข่ายโยงใย
ครอบคลุมไปทั่วประเทศ สื่อได้ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาข้อมูลข่าวสารมากมายจนประชาชนเป็น
จ านวนมากกล่าวได้ว่า หากใครครอบครองสื่อได้ หมายถึงครอบครองประเทศ ตัวอย่างสื่อ เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์และสื่อที่เป็นอินเตอร์เน็ท เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ สื่อสารมวลชน
จึงเป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการส่งเสริมหรือท าลายคุณธรรม หากด าเนินงานในด้านดี เช่น รณรงค์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณธรรมต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน อันจะเป็น
ผลดีต่อการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมด้วย เช่น รัฐบาลหรือภาคเอกชนใช้สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ หนังสือ ต ารา เผยแพร่คุณธรรมแก่เด็กเยาวชนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา โดย
ประสานกับครูมอบหมายการบ้านให้เด็กท าเก่ียวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยเนื้อหาสาระจาก
สื่อดังกล่าวหรือจัดพิมพ์สื่อดังกล่าวออกมาในราคาถูกเพ่ือให้ประชาชนได้อ่านขณะเดินทางไปท างาน
หรือในเวลาว่าง ในส่วนของสื่อทีวีและวิทยุ ควรจัดรายการเผยแพร่ความรู้ทางคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสมมีคติสอนใจส าหรับเด็กเยาวชนในช่วงหัวค่ า ในเวลาเดียวกันควรมีหน่วยงานคอยควบคุม
ตรวจสอบและลงโทษการเสนอรายการ สิ่งพิมพ์หรือข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนภาพยนตร์ที่ขัดหรือ
ท าลายคุณธรรม 
 ๘. ผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน  เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนย่อมรู้ปัญหา 
สาเหตุและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน จึงมีส่วน
ส าคัญต่อการก าหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่น่าสังเกตว่า ในโลกแห่ง
ความเป็นจริงมักมีผู้น าชุมชนหรือมีผู้น าที่เป็นมือสมัครเล่นมากมาย แต่มีผู้น าที่แท้จริงหรือผู้น ามือ
อาชีพเพียงน้อยนิด ผู้น ามืออาชีพที่บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรมมีลักษณะส าคัญ 
ดังนี้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีอุดมการณ์เพ่ือชุมชนหรือเพ่ือส่วนรวม เห็นคุณค่าและความส าคัญของ
ประชาชน เป็นนักประชาธิปไตยท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เข้าใจวัฒนธรรมของชุมชนอย่างลึกซ้ึง รู้จักน ากลยุทธ์มาใช้ให้ประสบผลส าเร็จ รู้จักใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนส าคัญอย่างมากในการล้อมกรอบ
ให้เด็กเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้น าประชาชน
ในชุมชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น จัดกิจกรรม กีฬา ดนตรี 
และการบ าเพ็ญคุณประโยชน์ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกีฬาเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี จัด
ดนตรีร้องเพลงเพื่อชีวิต ชื่นชมธรรมชาติ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีของชุมชนและประเทศชาติ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่ผู้ใหญ่น าเด็กเยาวชนไปบ าเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ประสบภัย เป็นต้น 
 ๙. บิดามารดา ครูอาจารย์พระ เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ท่ีบ้าน โรงเรียนวัด เป็นบุคคลที่ได้รับ
การยกย่องนับถือว่ามีแนวโน้มเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจึงมีส่วนส าคัญต่อการก าหนดการบริหารจัดการ
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ตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรมในระดับชุมชน เช่น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good governance) 
จิตส านึกเพ่ือสังคม (social consciousness) จิตส านึกเพ่ือชุมชน (sense of community) หรือจิตส านึก
ที่เห็นคุณค่าของสังคม ( senseof social awareness)หรือจิตส านึกท่ีรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
(senseofsocial responsibility)และความรับผิดขอบต่อชุมชน (community rights and responsibility) 
 ๑๐ อิทธิพลของกระแสโลก  การติดต่อกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เช่น 
การติดต่อค้าขาย การรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศ ด้านสังคม เช่น การไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศการรับวัฒนธรรมการแต่งกาย ด้านการเมือง เช่น การรับระบบการเมืองการปกครองการ
บริหารเหล่านี้ท าให้อิทธิพลของกระแสโลกเข้าสู่ประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก อิทธิพลของกระแส
โลกจึงเป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการก าหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชาติและระดับชุมชนของประเทศไทย  

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ในปัจจุบันการบริการมีความส าคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจต่างๆ การให้ ความส าคัญกับ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการการค้นหาความต้องการเพ่ือสนองการบริการที่ถูกใจลูกค้าเป็นหัวใจส าคัญของ
การบริการ เพราะเปูาหมายสูงสุดของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ เพ่ือให้ลูกค้าชอบใจและติดใจกลับมาใ ช้บริการอีกธุรกิจการบริการก็จะประสบ
ความส าเร็จมีความมั่นคงในการด าเนินงานอย่างราบรื่นความพึงพอใจในการให้บริการจะท าให้
ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างและรักษาความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งใน
ฐานะของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญในกระบวนการบริการ 
 ๒.๔.๑ ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่บรรลุ
เปูาหมายที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของ
แต่ละบุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค์ มีผู้ให้ความหมายความพึงพอใจดังนี้ 
 ความพึงพอใจเป็นสภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์มี
ความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง            
ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน ในทางกลับกันถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความเครียดและ
ความไม่พอใจก็จะเกิดข้ึน  

 ความพึงพอใจหรือทัศนคติสามารถใช้แทนกันได้ เพราะท้ังสองค านี้หมายถึง ผลที่ได้จาก
การที่บุคคลเข้าไปมีส่วนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น 
และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ  

 ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพอใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการประเมินสิ่งที่ได้มาตามความคาดหวัง จะท าให้เกิดความพึงพอใจ แต่สิ่งที่ไม่ได้ตามความ

                                                           

  Morse, Nancy C., Satisfaction in the White Collar Job, (Michigan: University of 
Michigan, 1958), p. 27. 
 Vroom, W. H., Work and motivation, (New York: John Wiley and Sons Inc., 1964), p. 9. 



๕๐ 

 

คาดหวังจะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็น
รากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้  
 ความพึงพอใจเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับความคิดเห็นที่คนงานมีต่องานต่อนายจ้าง เป็น
อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์การท างานของบุคคล งานที่ตรงตามความคาดหวังท าให้
คนงานเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้านายจ้างเสนองานให้ไม่ตรงตามความคาดหวังก็จะท าให้เกิดความไม่
พึงพอใจได้  
 สรุป ความพึงพอใจเป็นความประทับใจ เป็นความนิยมชมชอบ เป็นความรู้สึกของบุคคล
ซึ่งแสดงออกมาในด้านบวก ต้องมีความสัมพันธ์กับการที่ได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการ ความพึง
พอใจของประชาชนเกิดจากการ ได้รับการบริการในด้านความสะดวกท่ีได้รับ จากการบริการคุณภาพ
ของบริการ ระยะเวลาในการด าเนินงานข้อมูลที่ได้รับจากการด าเนินงาน  และเจ้าหน้าที่บริการอย่าง
เต็มใจ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ความหมายของความพึงพอใจ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
MorseNancy, 
(1958, p.27) 

ความต้องการได้รับการตอบสนองท้ังหมดหรือ
บางส่วน ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

Vroom, W. H., 
(1964, p. 9) 

ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึง
พอใจและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพ
ความไม่พึงพอใจ 

อารี เพชรผุด, 
(๒๕๓๐, หน้า ๙) 

ความพึงพอใจเป็นผลที่มาจากความต้องการทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจที่ได้รับการตอบสนอง 

เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๒) 

ความพึงพอใจเป็นภาวะของอารมณ์ในทางบวก
ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ขาดหายไปจะเป็นรากฐานของ
การไม่พึงพอใจได้ 

 ๒.๔.๒ ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นเปูาหมายส าคัญอย่างหนึ่งของการบริการ การสร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนนั้น มีนักวิชาการต่างประเทศได้เสนอทฤษฎีความพึงพอใจซึ่งเป็น
ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้ 
 ๑.การให้บริการอย่างเสมอภาค (equitable service)หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติ

                                                           

 เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, พฤติกรรมองค์การ , พิมพ์ครั้งท่ี ๒ , (กรุงเทพมหานคร :โรง
พิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒. 
 อารี เพชรผุด, มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๙. 



๕๑ 

 

อย่างเท่าเทียมกัน ในแง่ของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการ
ปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
 ๒.การให้บริการอย่างทันเวลา (timely service)หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่า
เป็นการให้บริการสาธารณะต้องตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิภาพเลยถ้าไม่ตรงเวลา อาจสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 
 ๓.การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service)หมายถึง การให้บริการ สาธารณะต้องมี
จ านวนให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (the right quantity at the right 
geographical location)ความเสมอภาคการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ านวนการให้บริการ
ไม่เพียงพอและสถานทีใ่ห้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 
 ๔.การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service)หมายถึง การให้บริการ สาธารณะที่
มีความสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่าจะให้บริการหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
 ๕.การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service)หมายถึง การให้บริการ สาธารณะที่
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือสามารถที่จะท าหน้าที่
ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม  
 สรุป ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดที่บอก
ถึงความรู้สึกที่ดีจนกลายเป็นความสุขใจที่มีต่อการรับบริการด้านต่างๆ ความพึงพอใจในการบริการจะ
เกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมิน
คุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากการ
ให้บริการในแต่ละสถานการณ์ การบริการหนึ่ง จะมีระดับของความพึงพอใจอาจไม่คงท่ีและผันแปรไป
ตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ ทฤษฎีความพึงพอใจ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Millett, John Darrid, 
(1954, pp. 380-390) 

๑.การให้บริการอย่างเสมอภาค 
๒.การให้บริการอย่างทันเวลา 
๓.การให้บริการอย่างเพียงพอ 
๔.การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
๕.การให้บริการอย่างก้าวหน้า 

 
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

                                                           

 Millett, John Darrid, Management in the Public Service: the Quest for Effective 
Performance,(New York: McGraw – Hill Book, 1954), pp.380-390. 
 



๕๒ 

 

 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับในทุกสังคม การปกครองในระบอบ
นี้มีความเชื่อว่า ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน ประชาชนมี
ฐานะเป็นเจ้าของประเทศ ด้วยเหตุนี้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่เพียงแต่มีรัฐธรรมนูญที่ใช้
ในการปกครองประเทศเท่านั้น สิ่งส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศมีสิทธิ
เสรีภาพเสมอกัน จะต้องมีความสามารถในการปกครองกันเอง ระบอบประชาธิปไตยท่ีเป็นการ
ปกครองโดยประชาชนหรือการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองจึงจะประสบความส าเร็จได้ การ
สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมแบบพลเมืองประชาธิปไตยจะท าให้รากฐาน
ประชาธิปไตยของข้าราชการมีความเข้มแข็งมากขึ้น และเป็นเครื่องค้ าจุนระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพเพ่ิมข้ึน 
 ๒.๕.๑ ความหมายประชาธิปไตย  
 ประชาธิปไตย ( Democracy) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ demos หมายถึง 
ประชาชน kratiaหมายถึง การปกครอง เมื่อน ามารวมกันหมายถึง การปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ 
จากความหมายดังกล่าว ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ ของสหรัฐอเมริกา 
ได้กล่าวว่า ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน  นอกจากนี้ยัง
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่าประชาธิปไตยไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 ความปรารถนาที่ต้องการรักษาไว้ซึ่งความส าคัญของตนเอง ความเสมอภาคในทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การด ารงชีวิตเพ่ือความผาสุกร่วมกัน โดยมีเจตนารมณ์ของประชาชน
เป็นเครื่องน าทาง รูปแบบการปกครอง และวิถีชีวิตที่ถือเอาเสรีภาพเป็นหลักส าคัญ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถด าเนินการร่วมกันโดยไม่สูญเสรีภาพตามท่ีแต่ละคนปรารถนา และการปกครองโดย
เสียงของคนส่วนมาก โดยค านึงถึงสิทธิของคนส่วนน้อย  
 การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยมีลักษณะส าคัญ คือ 
๑) ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและเป็นผู้ปกครองประเทศ ๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
โดยตรงและโดยอ้อม ๓) เป็นการปกครองที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด นโยบายการ
ด าเนินการของรัฐต้องมุ่งประโยชน์กับคนส่วน ๔) ยึดเสียงข้างมากเป็นหลักในการปกครอง ๕) 
ประชาชนมีความเสมอภาคกัน มีสิทธิเสรีภาพตามท่ีกฎหมายก าหนด ๖) ประชาชนมีอ านาจในการ
ควบคุมรัฐบาลทั้งโดยตรงและทางอ้อม  

                                                           

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) , “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสอง
ทศวรรษหน้า”, รายงานวิจัย, (ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๔๘. 
 ลิขิต ธีรเวคิน, ประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยาระบบ
การพิมพ,์ ๒๕๔๖), หน้า ๘. 
 จรูญ สุภาพ, ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ , พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔), หน้า ๒๙. 
 กรมการปกครอง, ๖๔ปี กรมการปกครองกับการพัฒนาประชาธิปไตย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๓๙) , 
(กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง, ๒๕๓๙), หน้า ๑๘. 



๕๓ 

 

 รูปแบบการปกครอง ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการให้อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
(popularsovereignty) ความเสมอภาคทางการเมือง ( politicalequality) การปรึกษากับประชาชน 
(popular consultation) และการปกครองโดยกฎเสียงข้างมาก (majority rule)  
 การปกครองที่ ประชาชนเป็นใหญ่ รากศัพท์ ์มาจากค าว่า ประชาและ อ านาจสูงสุด สุดคือ
ประชาชนมีอ านาจสูงสุด  
 ประชาธิปไตย มี ๓ สถานะ คือ ๑) ปรัชญา ทฤษฎีหรืออุดมการณ์ทางการเมือง โดยมุ่งไป
ที่เรื่องของความคิด อันเป็นมโนกรรมของผู้บริหารประเทศ และประชาชนทั้งหลาย ๒) รูปแบบการ
ปกครอง คือ พิจารณาในเชิงโครงสร้างของรัฐบาล และ ๓) เป็นวิถีชีวิต คือ การยอมรับเสียงข้างมาก 
การมีใจกว้าง การมีขันติธรรม การไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา และการมีความเอาใจใส่ใน
กิจการบ้านเมือง  
 สรุป  ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่อ านาจมาจากประชาชน ความหมายที่
แท้จริงของประชาธิปไตยจะต้องครอบคลุมเนื้อหาแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความ
ยุติธรรมของประชาชน ประชาธิปไตยไม่อาจจะสมบูรณ์ได้หากไม่ด าเนินการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชน ประชาธิปไตยจึงเป็นระบบการปกครองที่อย่างตรงกันข้ามกับเผด็จการ
ที่เป็นระบบการปกครองภายใต้ผู้มีอ านาจเด็จขาดเพียงคนเดียว โดยไม่อนุญาตให้มีการวิจารณ์หรือ
โต้แย้งใดๆ และประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ถือว่ามีส่วนเลวน้อยที่สุด โดยมีระบบและ
รูปแบบที่ถ่วงดุลอ านาจของกันและกันระหว่างฝุายของนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร ฝุายตุลาการ 

ตารางท่ี ๒.๑๔ ความหมายของประชาธิปไตย 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จรูญ สุภาพ, 
(๒๕๓๔, หน้า ๒๙) 

๑. เป็นความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง 
๒. การด ารงชีวิตเพ่ือความผาสุกร่วมกัน โดยมี
เจตนารมณ์ของประชาชนเป็นเครื่องน าทาง 
๓. รูปแบบการ ปกครอง และวิถีชีวิตที่ถือเอา
เสรีภาพเป็นหลักส าคัญ 

 
 
 

                                                           

  Austin Ranney, อ้างใน อานนท์ อาภาภิรม, รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โอ. 
เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๙. 
 ลิขิต ธีรเวคิน, ประชาธิปไตยส าหรับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.สัมพันธ์, 
๒๕๓๖), หน้า ๑. 
 จิรโชค (บรรพต) วีระสย และคณะ, อ้างใน คะนอง วังฝายแก้ว, “รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา”, 
(พะเยา: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๕๕๑) (อัดส าเนา). 



๕๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ ความหมายของประชาธิปไตย(ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จรูญ สุภาพ, 
(๒๕๓๔, หน้า ๒๙) 

๔. การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ด าเนินการร่วมกันโดยไม่สูญเสรีภาพ 
๕. การปกครองโดยเสียงของคนส่วนมาก โดย
ค านึงถึงสิทธิของคนส่วนน้อย 

กรมการปกครอง, 
(๒๕๓๙, หน้า ๑๘) 

๑. ปรัชญา ทฤษฎีหรืออุดมการณ์ทางการเมือง
โดยมุ่งไปที่เรื่องของความคิด อันเป็นมโนกรรม
ของผู้บริหารประเทศ  
๒. รูปแบบการปกครอง คือ พิจารณาในเชิง
โครงสร้างของรัฐบาล  
๓. วิถีชีวิต การยอมรับเสียงข้างมาก การมีใจ
กว้าง การมีขันติธรรม การไม่ใช้ความรุนแรงใน
การแก้ไขปัญหา 

Austin Ranney, 
(1962, p. 172) 

๑. อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
๒. ความเสมอภาคทางการเมือง 
๓. การปรึกษากับประชาชน 
๔. การปกครองโดยกฎเสียงข้างมาก  

ลิขิต ธีรเวคิน, 
(๒๕๓๖, หน้า ๑) 

การปกครองที่ ประชาชนเป็นใหญ่ ผู้มีอ านาจ
สูงสุด คือประชาชน 

จิรโชค (บรรพต) วีระสย, 
(๒๕๓๘, หน้า ๒๕๕) 

๑. ปรัชญา ทฤษฎีหรืออุดมการณ์ทางการเมือง 
๒. รูปแบบการปกครอง  
๓. การยอมรับเสียงข้างมาก  

 ๒.๕.๒ หลักการประชาธิปไตย  
 วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มี
การรวบรวมหลักการของประชาธิปไตยไว้หลากหลาย มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันไปตามทัศนะของ
แต่ละท่าน ผู้วิจัยขอน าเสนอหลักการประชาธิปไตยของนักวิชาการไทยที่ได้ก าหนดหลักการ
ประชาธิปไตยได้อย่างครอบคลุมชัดเจน ดังนี้ 
 นักวิชาการได้ก าหนดหลักการของประชาธิปไตยโดยทั่วไปไว้ ๕ หลักการ ได้แก่ 
 ๑. หลักเสรีภาพ (liberty) หมายถึง สิทธิ (right) หน้าที่ (duty) และอิสรภาพ (freedom) 
ซึ่งทั้ง ๓ ประการ ต้องอยู่ด้วยกันโดยจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้ 

                                                           

 คะนอง วังฝายแก้ว,รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา , (พะเยา: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑) (อัดส าเนา). 



๕๕ 

 

 ๒. หลักความเสมอภาค ( equality)หมายถึง ความเท่าเทียมของบุคคลในฐานะเป็น
พลเมืองของรัฐ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในสถานภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม 
 ๓. หลักเหตุผล (rationality)หมายถึง การตัดสินความขัดแย้งใดๆ จะต้องใช้เหตุผลเสมอ 
มิใช่เน้นการใช้ก าลังในการตัดสินใจ ประชาธิปไตยเน้นที่วิธีสันติวิธี ก่อนการใช้ก าลังตัดสินใจ เพราะ
เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลอันเป็นคุณความดีในสภาวธรรมชาติของมนุษย์ 
 ๔. หลักการตัดสินโดยเสียงข้างมาก (majority rule and minority right)หมายถึง 
การตัดสินความขัดแย้งใดๆ หลังจากท่ีได้ใช้เหตุผลอภิปรายกันแล้ว จะต้องออกเสียงชี้ขาดโดยถือเอา
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์การตัดสิน แต่มิได้หมายความว่า เมื่อเสียงข้างมากชนะแล้วก็จะไปรังแกเสียง
ข้างน้อยเขาหาได้ไม่ เสียงข้างน้อยจะต้องได้รับเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกับเสียงข้างมาก
ทุกประการ เพียงแต่การชี้ขาดกระท าด้วยวิธีการของเสียงข้างมากเท่านั้น 
 ๕. หลักการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันด ารงต าแหน่ง (rotation) หมายถึง ต าแหน่งที่มา
จากการเลือกตั้ง จะต้องมีก าหนดระยะเวลาที่จ ากัดแน่นอน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้มาบริหารใน
ต าแหน่งนั้นๆ บ้าง ถึงแม้ว่าบุคคลจะเป็นผู้มีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนก็ตาม ใน
หลักการประชาธิปไตยจะต้องสร้างพร้อมกับพัฒนาบุคคลอื่นมาแทน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ
ที่ว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยคนส่วนมาก มิได้ผูกขาดเพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว 
ประชาธิปไตยยังต่อต้านระบบการสืบทายาทในการด ารงต าแหน่งที่มิได้มาจากการเลือกตั้งอีกด้วย ใน
ระบบนี้การเลือกตั้งจึงเป็นหัวใจส าคัญอีกประการหนึ่งด้วย 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท่านหนึ่งที่ได้ก าหนดหลักการของประชาธิปไตยไว้ ๕ หลักการ   
ได้แก่ 
 ๑. หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ( popularsovereignty) หมายถึง หลักการ
ให้ความส าคัญกับอ านาจอธิปไตยที่จะต้องเป็นของประชาชน เพ่ือให้การปกครองเป็นของประชาชน
อย่างแท้จริง โดยประชาชนมีอ านาจในการเลือกผู้แทนที่จะเข้าไปปกครอง โดยผ่านกระบวนการ
เลือกตั้ง และรวมไปถึงอ านาจในการถอดถอนผู้แทนที่ตนเองเลือกเข้าไปอีกด้วย 
 ๒. หลักเสรีภาพ (liberty)หมายถึง ระบอบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เสรีภาพเหล่านี้จะต้องมีการก าหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อปูองกันไม่ให้
เกิดการละเมิดซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่ความเสมอภาคของประชาชน 
 ๓. หลักความเสมอภาค (equality)หมายถึง มนุษย์เกิดมามีความแตกต่างกัน แต่ความ
แตกต่างเหล่านี้เป็นเพียงความแตกต่างกันทางกายภาพ มนุษย์เกิดมาควรมีความเสมอภาคเท่าเทียม
กันเรื่องโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ ความรู้ความสามารถ สามารถปกปูองประโยชน์ของตนได้ ความ
เสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยจะให้ความส าคัญกับความเสมอภาคทางโอกาสกับประชาชน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 
 ๔. หลักกฎหมาย (rule of Law)หมายถึง ปรัชญาส าคัญของกฎหมาย ชนชั้นใดเป็นผู้
บัญญัติกฎหมายย่อมเพ่ือประโยชน์ของชนชั้นนั้น ระบอบประชาธิปไตยท่ียึดถือประโยชน์ของ

                                                           

 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมืองอังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๔๐-๔๑. 



๕๖ 

 

ประชาชนเป็นที่ตั้งจึงก าหนดให้ประชาชนมีอ านาจในการบัญญัติกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายสะท้อนถึง
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 ๕. หลักเสียงข้างมาก ( majority rule, minority right) หมายถึง การยึดหลักการ
ตัดสินใจใดๆ ทางการเมืองต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม อย่างไรก็ดีหลักการเสียง
ข้างมากนั้นก็ไม่อาจจะละเลยสิทธิของเสียงข้างน้อย (minority rights) ได้ ทั้งนี้จะต้องมีหลักประกันที่
ให้ความคุ้มครองกับเสียงข้างน้อย เพื่อปูองกันไม่ให้เสียงส่วนใหญ่กดข่ีข่มเหงเสียงส่วนน้อย 

ตารางท่ี ๒.๑๕หลักการประชาธิปไตย 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
คะนอง วังฝายแก้ว, 
(๒๕๕๕, หน้า ๑๒๘-๑๒๙) 

๑. หลักเสรีภาพ 
๒. หลักความเสมอภาค 
๓. หลักเหตุผล 
๔. หลักการตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก 
๕. หลักการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันด ารง
ต าแหน่ง 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 
(๒๕๔๐, หน้า ๔๐-๔๑) 

๑. หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
๒. หลักเสรีภาพ 
๓. หลักความเสมอภาค 
๔. หลักกฎหมาย 
๕. หลักเสียงข้างมาก 

 ๒.๕.๓ รูปแบบประชาธิปไตย  
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือการปกครองตนเองของประชาชน นักวิชาการได้
ก าหนดรูปแบบของประชาธิปไตยไว้หลายรูปแบบ ที่ได้รับความนิยมและใช้ในการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ได้แก่  
 ๑. ประชาธิปไตยโดยตรง (direct democracy)มีลักษณะส าคัญ คือ ประชาชนออก
เสียงลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทางเลือกหรือปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ถูกหยิบยกหรือเสนอ
ขึ้นมาพิจารณา ประชาชนมาประชุมกันหรืออภิปรายเพื่อลงคะแนนกันในเรื่องส าคัญ เช่น การประชุม
เรื่องงบประมาณ กฎหมายในระดับท้องถิ่นหรือการลงประชาชนมติในระดับประเทศ เช่น การจะรับ
หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ประชาชนเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยใน
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องมีผู้แทน เช่น การปกครองในกรีกและ
รัฐเล็กๆ บางรัฐในสวิสเซอร์แลนด์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแม้การปกครองแบบนี้จะตรงกับความหมาย
ของประชาธิปไตยมากท่ีสุด ประเทศต่างๆ ในโลกก็ไม่นิยมใช้การปกครองแบบนี้อีกต่อไป เพราะ
ประเทศต่างๆ มีพลเมืองจ านวนมากขึ้น การจัดการประชุมประชาชนทั้งหมดย่อมจะล าบากในการจัด
สถานที่ เวลา ตลอดจนการควบคุมการประชุม ทั้งในปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินมีความ



๕๗ 

 

สลับซับซ้อนมากขึ้น ยากแก่การท าความเข้าใจหากปล่อยให้ประชาชนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงตัดสินโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผลเสียก็จะเกิดแก่ประเทศชาติมากกว่าผลดี 
 ๒. ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representativedemocracy) การเมืองการปกครองที่
ประชาชนมอบอ านาจให้คณะบุคคลเข้าไปบริหารประเทศแทนตนผ่านระบบการเลือกตั้ง ผู้ได้รับมอบ
อ านาจมีสิทธิก าหนดนโยบายสาธารณะและทิศทางการพัฒนาตามแนวทางที่พรรคของตนสัญญาไว้กับ
ประชาชน แต่การให้อ านาจนั้นมิใช่ให้ไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มิใช่ให้อ านาจไปด าเนินนโยบาย
สาธารณะใดก็ได้ โดยถือเพียงว่าพวกตนได้รับเสียงข้างมาก เพราะยังคงต้องรับฟังอย่างให้คุณค่าแก่ทุก
ฝุายในสังคมท่ีจะได้รับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะเหล่านั้นด้วย การปกครองแบบนี้ ประชาชน
จะเลือกตั้งผู้แทนของตนไปมีส่วนมีเสียงในการบริหารราชการแผ่นดินแทนตนและปวงชนทั้งชาติ อัน
เป็นการปกครองโดยอาศัยเสียงข้างมากของบรรดาผู้แทนซึ่งประชาชนทั้งประเทศเลือกรวมกันเป็น
รัฐสภานั่นเอง ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีการปกครองแบบนี้ ประชาธิปไตยรูปแบบนี้ประชาชน
ไม่ได้ใช้อ านาจโดยตรง แต่ใช้อ านาจผ่านการเลือกตั้งตัวแทนข้ึนมาให้เข้าไปออกกฎหมายบริหาร
ประเทศแทนประชาชน เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน เพ่ือให้ท าหน้าที่ตัดสินใจแทนพวกเขา เช่น 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น 
 ๓. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ( participatorydemocracy) เป็นระบอบที่เน้นให้
ประชาชนปรึกษาหารือกันในทุกแง่มุมในทางเลือกหรือปัญหาที่จะต้องตัดสินใจ แล้วตกลงหรือ
ตัดสินใจร่วมกันว่าจะเลือกหรือหาทางออกเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ อย่างไร การปกครองแบบนี้มีหลักการ
เช่นเดียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาชนเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพียงแต่ในการปกครองแบบนี้ได้น าเอาวิธีการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยตรงมาผสมเข้าด้วย ท าให้ประชาชนมีส่วนมีเสียงในการบริหารราชการแผ่นดินมากกว่าแบบที่สอง 
การผสมผสานประชาธิปไตยท้ังสองแบบแรก รวมทั้งการให้ประชาชนมีการปกครองตนเองในระดับ
ท้องถิ่น มีองค์กรอิสระท่ีรักษาผลประโยชน์ฝุายประชาชนมีสื่อมวลชนและองค์กรประชาชนที่เข้มแข็ง 
ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศค่อนข้างมาก ไม่ได้
ปล่อยให้ผู้แทนท าทุกอย่าง  
 นอกจากที่กล่าวมาแล้ว นักวิชาการบางท่านได้ก าหนดรูปแบบประชาธิปไตยเพ่ิมเติมอีก๓ 
รูปแบบ  ได้แก่ 
 ๑.รูปแบบรัฐสภาหมายถึง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาเป็นผู้บริหาร 
โดยคัดเลือกผู้แทนเข้าไปในรัฐสภา รัฐสภามี  ๒ สภา คือ ๑) สภาผู้แทนราษฎรเลือกมาจากประชาชน
เสียงข้างมากเพ่ือท าการบริหารประเทศ เสนอร่างกฎหมาย และ  ๒) วุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดย
เลือกผู้ที่ทรงคุณวุฒิหรือมาจากการเลือกตั้งหรือจะแบ่งส่วนให้มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งเพ่ือ
น ามาตรวจสอบการเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งรัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมาย เลือกรัฐบาลบริหารประเทศ 
อีกท้ังต้องคอยควบคุมตรวจสอบการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ
                                                           

 วิทยากร เชียง กูล , หลักการของระบอบประชาธิปไตย , [ออนไลน์ ].แหล่งที่มา : 
witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/ [๑ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
 พิมพ์พิมล นวชัย, รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย , [ออนไลน์ ]. 
แหล่งที่มา:http://wanwila.exteen.com/20130523/entry-1 [ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

http://wanwila.exteen.com/20130523/entry-1


๕๘ 

 

นโยบายที่ได้ให้ไว้ ซึ่งรัฐสภาสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพื่อให้มีการตรวจสอบรัฐบาลได้ ส่วน
รัฐบาลก็สามารถให้มีการยุบสภาได้ ส่วนอ านาจตุลาการนั้นแยกออกเป็นอิสระอย่างเด็ดขาด ประเทศ
ที่ใช้รูปแบบนี้ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย เป็นต้น 
 ๒.รูปแบบประธานาธิบดีหมายถึง อ านาจบริหารเป็นของประธานาธิบดี ที่ได้มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ประธานาธิบดีเป็นผู้คัดเลือกรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศ แต่รัฐสภาในรูปแบบนี้
ไม่สามารถท่ีจะให้มีการยุบสภาได้ ส่วนอ านาจนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ๒ สภาคือ ๑) สภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และ  ๒) วุฒิสภา สามารถมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการ
แต่งตั้งก็ได้ ฝุายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการออกกฎหมาย แต่ไม่สามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ได้ ดังนั้นฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติจึงต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชน ส่วนอ านาจตุลาการ
นั้นแยกออกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ท าให้ขั้วอ านาจทั้งสามฝุายแยกออกจากกัน โดยถ่วงดุลอ านาจกัน
ได้อย่างชัดเจน ประเทศท่ีใช้รูปแบบนี้ เช่น ประเทศอเมริกา ประเทศบราซิล ประเทศเม็กซิโก เป็นต้น 
 ๓. รูปแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี หมายถึง การปกครองประชาธิปไตยในรูปแบบนี้ 
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน มีต าแหน่งเป็นประมุขของประเทศเป็นหัวหน้าฝุาย
บริหาร โดยประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาล โดยที่ประธานาธิบดีจะแบ่ง
อ านาจให้กับนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเป็นผู้บริหารประเทศ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในการรับรองใช้
กฎหมาย ท าให้นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อท้ังประธานาธิบดีและรัฐสภาประธานาธิบดีและ
รัฐสภาจึงมีอ านาจในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้ ส่วนประธานาธิบดีมีอ านาจเป็นอิสระสูงจะเป็นผู้
รับรองการท างานของนายกรัฐมนตรี ออกนโยบายควบคุมอ านาจทางการเมืองทั้งในและระหว่าง
ประเทศ เช่น การทหารการทูตระหว่างประเทศ เป็นต้น อีกท้ังยังมีอ านาจในการประกาศยุบสภาอีก
ด้วย ส่วนอ านาจฝุายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย  การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นระบบสองสภาเช่นเดียวกันมีสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้มาจากการ
เลือกตั้งเช่นเดียวกัน โดยสภาสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจและ
ตรวจสอบกันและกันได้ ส่วนอ านาจตุลาการนั้นแบ่งแยกเบ็ดเสร็จโดยเด็ดขาด ประเทศที่มีการใช้
รูปแบบนี้ เช่น ฝรั่งเศส อินเดีย เป็นต้น 
 สรุปรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีอยู่  ๓รูปแบบ ได้แก่ ๑) รูปแบบ
รัฐสภา ซึ่งมีรัฐสภาเป็นฝุายนิติบัญญัติและคัดเลือกฝุายบริหาร ๒) รูปแบบประธานาธิบดีซึ่ง
ประธานาธิบดีเป็นผู้เลือกฝุายบริหาร ส่วนรัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมาย สองฝุายแยกจากกันเด็ดขาด 
ตรวจสอบกันไม่ได้ และ ๓) รูปแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีประธานาธิบดีเป็นผู้เลือกฝุายบริหารและ
นายกรัฐมนตรี รัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมาย การท างานแยกจากกันเด็ดขาดและสามารถตรวจสอบกันได้ 
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ตารางท่ี ๒.๑๖รูปแบบประชาธิปไตย 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
วิทยากร เชียงกูล, 
[ออนไลน์]. 
 

๑. ประชาธิปไตยโดยตรง 
๒. ประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
๓. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

พิมพ์พิมล นวชัย, 
[ออนไลน์]. 

๑. รูปแบบรัฐสภา  
๒. รูปแบบประธานาธิบดี 
๓. รูปแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี 

 ๒.๕.๔ วัฒนธรรมประชาธิปไตย  
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในการมุ่งพัฒนาสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการประเทศไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรง เป็น
ประมุข โดยมุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาธิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี ค่านิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตยธรรมาภิบาลแก่เยาวชนและ
ประชาชนทุกระดับให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 วัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยได้แก่ การรับฟังความเห็นของผู้อื่น ไม่เอา
แต่ใจตนเอง การใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ของ
ตนเองและพรรคพวก  
 วัฒนธรรมประชาธิปไตย เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องต่อหลักการหรือ
ปรัชญาประชาธิปไตย หลักการส าคัญของประชาธิปไตย ประกอบด้วย อ านาจการปกครองเป็นของ
ประชาชน ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การใช้สิทธิเสรีภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม การเคารพ
กฎหมายและสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ค านึงถึงเสียงส่วนน้อย การใช้เหตุผลใน
การรับฟังความคิดเห็น จิตส านึกสาธารณะ มีความสามัคคีและประนีประนอม  
 วัฒนธรรมประชาธิปไตย เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนและสังคม สอดค ล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่เน้นการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนมีการด าเนินชีวิตที่มีวิถีวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ และ

                                                           

 โอกาส เตพละกุล , วัฒนธรรมประชาธิปไตย เพ่ือสู่สังคมประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖) (อัดส าเนา). 
 จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย , วัฒนธรรมประชาธิปไตย, [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : 
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000007828 [๒๑มกราคม ๒๕๖๐]. 



๖๐ 

 

จัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมบน
พ้ืนฐานของหลักประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  

ตารางท่ี ๒.๑๗วัฒนธรรมประชาธิปไตย 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
โอกาส เตพละกุล, 
(๒๕๕๖, หน้า ๒๙) 

การรับฟังความเห็นของผู้อื่นไม่เอาแต่ใจตนเอง 

จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย, 
(๒๕๕๘, หน้า ๔๙) 

อ านาจการปกครองเป็นของประชาชน มีความ
เสมอภาค การเคารพกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อื่น 

ธีระ สลักเพชร, 
(๒๕๕๙, หน้า ๙) 

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ความสัมพันธ์ใน
การอยู่ร่วมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยท่ีเหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทย 

 ๒.๕.๕ หลักการวัฒนธรรมประชาธิปไตย  
 การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ คนส่วนมากมักจะพูดถึงประชาธิปไตยในมุมมองของการเมืองการปกครอง 
แต่เรามักไม่พูดถึงประชาธิปไตยในมุมมองของวัฒนธรรม ท าให้นักการเมือง ข้าราชการ และ
ประชาชนไม่ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ีต้องรับฟังความเห็นของผู้อื่น ให้รู้จักการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นธรรม ข้าราชการทุกคนจึงต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาประชาธิปไตย
เสียใหม่ ด้วยการสร้างส านึกของการรู้จักใช้สิทธิของตนเองและรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น การมองโลก
ในแง่ดี ส่วนวัฒนธรรมที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตยต้องแก้ไข โดยการค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ประชาธิปไตยของไทยจึงยังไม่เป็น
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง นักวิชาการได้อธิบายหลักการของวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐาน
ของการมีประชาธิปไตย ดังนี้ 
 วัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ต้องมี ๗ เสาหลัก คือ ๑) สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ๒) 
การปกครองด้วยกฎหมาย ๓) กระบวนการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ๔) ขันติธรรมทางการเมือง ๕) 
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ๖) ระบบคานอ านาจ และ ๗) การกระจายอ านาจ  

                                                           

 ธีระ สลักเพชร, โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ,[ออนไลน์ ].แหล่งที่มา : http:// 
www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000090623 [๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
 สุวิทย์เมษินทรีย์, วัฒนธรรมประชาธิปไตย เพ่ือสู่สังคมประชาธิปไตย ,(กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖) (อัดส าเนา). 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000090623


๖๑ 

 

 ผู้ที่มีวัฒนธรรมระบอบอ านาจจะไม่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยมีลักษณะดังนี้๑)ชอบใช้
อ านาจตัดสินข้อพิพาท ๒) ความสัมพันธ์เชิงนายกับบ่าวในระบบอุปถัมภ์๓) ยึดผลประโยชน์ของตนเอง
เป็นที่ตั้ง ๔) ปรารถนาจะมีอ านาจตลอดไป และ ๕) ไม่ชอบฟังเสียงคัดค้านหรือค าวิพากษ์วิจารณ์  

ตารางท่ี ๒.๑๘หลักการวัฒนธรรมประชาธิปไตย  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สุวิทย์เมษินทรีย์, 
(อัดส าเนา) 

๑. สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
๒. การปกครองด้วยกฎหมาย 
๓. กระบวนการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม 
๔. ขันติธรรมทางการเมือง 
๕. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ  
๖. ระบบคานอ านาจ 
๗. การกระจายอ านาจ 

วิชัย ตันศิริ, 
(อัดส าเนา) 

๑. ชอบใช้อ านาจตัดสินข้อพิพาท 
๒. ความสัมพันธ์เชิงนายกับบ่าวในระบบ
อุปถัมภ์ ๓. ยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง 
๔. ปรารถนาจะมีอ านาจตลอดไป 
๕. ไม่ชอบฟังเสียงคัดค้านหรือค าวิพากษ์วิจารณ์ 

 ๒.๕.๖ การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย  
 การเสริม สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในสังคมไทย ก็เหมือนกับการสร้างหรือปลูกฝัง
วัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ต้องสร้างผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม เริ่มต้นตั้งแต่สถานบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง ฯลฯ ในภาครัฐได้ด าเนินการศึกษา
และรับฟังความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพ่ือสู่สังคมประชาธิปไตยจาก
องค์กรภาคีเครือข่าย ภาคส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนสรุป
สาระส าคัญของการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยดังนี้ 
 การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย  เพื่อสู่ประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั้น รัฐบาลควรส่งเสริมและปลูกฝังในด้านต่างๆ ดังนี้ 

                                                           

 วิชัย ตันศิริ, วัฒนธรรมประชาธิปไตย เพ่ือสู่สังคมประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖) (อัดส าเนา). 
 ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, วัฒนธรรมประชาธิปไตยเพ่ือสู่สังคม
ประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐, ๒๕๕๖) (อัด
ส าเนา). 



๖๒ 

 

 ๑. ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมประชาธิปไตยประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับเช่น เด็ก
เยาวชน ครูอาจารย์ นักการเมือง นักธุรกิจ เป็นต้น ในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประชาธิปไตยจนเป็นวิถี
ของประชาชนและสังคม 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธรรมาธิปไตยเป็นรากฐานของประชาธิปไตย  เนื่องจากประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แต่ประชาธิปไตยของไทยก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แท้จริง เหตุที่ส าคัญประการหนึ่งเพราะ
ขาดธรรมาธิปไตยเป็นรากฐาน 
 ๓. ส่งเสริมประชาธิปไตยในมุมมองของวัฒนธรรม  โดยการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยให้เป็นวิถีของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนักการเมือง ข้าราชการ เยาวชนผู้เป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญและอนาคตของชาติ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประชาธิปไตยในทุกระดับ ทั้งระดับครอบครัวเพ่ือให้เป็น
ครอบครัวประชาธิปไตย ระดับสถาบันเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาประชาธิปไตย ระดับหน่วยงานและ
องค์การเพื่อให้เป็นหน่วยงานและองค์การประชาธิปไตย ระดับสังคมเพ่ือเป็นสังคมประชาธิปไตย 
ระดับประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แท้จริง 
 ๕. ส่งเสริมเจ็ดเสาหลักประชาธิปไตย เพื่อให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยท่ีแท้จริงต้องมี ๗ 
เสาหลักประชาธิปไตย ได้แก่ ๑) การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เที่ยงธรรม ๒) ขันติธรรมทางการเมือง ๓) การ
ปกครองด้วยกฎหมายและศีลธรรม ๔) เสรีภาพในการแสดงออก ๕) ความรับผิดชอบต่อประชาชนและ
ความโปร่งใส ๖) การกระจายอ านาจ และ ๗)ประชาสังคม 
 ๖. ส่งเสริมหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งใน
การปูองกันปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์เที่ยงธรรม ต้องหาทาง
ปูองกันปราบปรามการซื้อสิทธิขายเสียง โดยมีการลงโทษอย่างเฉียบขาด รุนแรง เพราะการซื้อสิทธิ
ขายเสียงท าให้นักการเมืองที่ขาดคุณภาพคุณธรรมได้รับเลือกตั้งเข้าไปแสวงหาอ านาจและเงิน โดยไม่
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
 ๗. ส่งเสริมบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาชุมชนด้วยอุดมการณ์
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนมีวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมประชาธิปไตยท าให้ชุมชนเป็นสังคม
ประชาธิปไตย 
 ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคม ปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยในคนทุก
กลุ่มทุกระดับให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ยึดหลักนิติธรรมหลักศีลธรรม เคารพกฎหมาย ( rule of 
law) เคารพศีลธรรม (moral rule) ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง คือ ผู้มีอ านาจไม่ยึดติดกับ
อ านาจ รับฟังเสียงคัดค้าน วิพากษ์วิจารณ์ มีการปรึกษาหารือในวงกว้างเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
 ๙. ส่งเสริมบทบาทของการศึกษา  โดยการปฏิรูปการศึกษาใหม่ โดยให้การศึกษาเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สร้างสังคมยุคใหม่ด้วย
คุณธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความเอ้ืออาทรต่อกัน สังคมประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แท้จริง 
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 ๑๐. ส่งเสริมบทบาทของศาสนา  โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ที่เป็นศาสนาประจ าชาติ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ ส่งเสริมธรรมาธิปไตยให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย 
 ๑๑. ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย บทบาทของวัฒนธรรม
ในการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและสังคมประชาธิปไตย ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมในทุก
ระดับและมีวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดี 
วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีธรรมาธิปไตยเป็นรากฐาน 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการก าหนดพฤติกรรมของ
ผู้คนในสังคม รวมถึงพฤติกรรมการเมืองจึงมีค าถามว่าวัฒนธรรมแบบใดที่ช่วยส่งเสริมหรือขัดขวาง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ วัฒนธรรมคืออะไร ท าไมจึงส าคัญอาจตอบได้ว่า 
วัฒนธรรมเป็นวิถีทางในการ เนินชีวิตหรือแบบแผนการด าเนินชีวิตของผู้คนเป็นพฤติกรรมเรียนรู้
ร่วมกัน วัฒนธรรมครอบคลุมถึงทุก ค่านิยม ความเชื่อ วรรณกรรม ศาสนา ปรัชญา กฎกติกาท่ีใช้ชี้น า
ความประพฤติของผู้คน พฤติกรรมหรือวิถีชีวิตที่ยอมรับกันว่าสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยยุคปัจจุบันมากท่ีสุด ได้แก่ ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรม ดังนี้ 
 ๑. ปัจเจกชนนิยม เป็นหลักการที่สะท้อนถึงความเชื่อท่ีมีความส าคัญท่ีสุดของมนุษย์ใน
ฐานะปัจเจกบุคคลที่ตรงข้ามกับกลุ่มทางสังคมหรือหมู่คณะ เป็นการบ่งบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายมีคุณค่า
ทางศีลธรรมเท่ากัน มีอัตลักษณ์พิเศษแยกต่างหากจากกัน เปูาหมายของนักคิดแนวเสรีนิยมคือ การ
สร้างสังคมท่ีปัจเจกบุคคลสามารถเจริญก้าวหน้าพัฒนา แต่ละคนแสวงหาสิ่งดีงามตามท่ีแต่ละคน
ก าหนดอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะท าได้ 
 ๒. เสรีภาพหมายถึง เสรีภาพส่วนบุคคลเป็นหลักการที่มีความส าคัญเหนือหลักการอ่ืน 
เช่น ความเสมอภาค ความยุติธรรม อ านาจหน้าที่ การให้ความส าคัญในเรื่องเสรีภาพเป็นผลพวงตาม
ธรรมชาติของความเชื่อในเรื่องปัจเจกบุคคล และความปรารถนาที่จะให้เกิดหลักประกันแต่ละคนว่า
จะสามารถกระท าในสิ่งที่แต่ละคนพอใจหรือเลือกที่จะกระท า 
 ๓. เหตุผล นักคิดแนวเสรีนิยมเชื่อว่าโลกมีโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผล เป็นสิ่งที่สามารถ
ค้นพบได้โดยการใช้เหตุผลของมนุษย์ ความเชื่อในเรื่องเหตุผลนี้ท าให้พวกเสรีนิยมโน้มไปในทางท่ีจะมี
ศรัทธาต่อความสามารถของปัจเจกบุคคลว่าจะสามารถใช้ดุลพินิจตัดสินปัญหาได้อย่างชาญฉลาดใน
กรณีท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตนเอง โดยหลักการข้อนี้สนับสนุนให้พวกเสรีนิยมเชื่อใน
ความก้าวหน้าและความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยผ่านทางกระบวนการ
อภิปรายถกเถียงหาเหตุผลมากกว่าการใช้ความรุนแรงหรือสงคราม 
 ๔. ความเสมอภาคหมายถึง ความเชื่อที่ว่ามนุษย์เกิดมาเสมอกัน อย่างน้อยท่ีสุดในแง่ของ
คุณค่าทางศีลธรรม หลักการข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงการยึดมั่นในหลักสิทธิเสมอเท่าเทียมกันหรือการมี
สิทธิเสมอกันในทางกฎหมาย ความเสมอเท่าเทียมกันในทางการเมือง จากการที่บุคคลไม่เท่าเทียมกัน
                                                           

 W. LaVerne Thomas and Robert J. Anderson, อ้างใน นิยม รัฐอมฤต, การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในนานาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอช. เอ็น. กรุ๊ป จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๓๓-๓๕. 
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ในทางสติปัญญาหรือความอุตสาหะในการท างาน นักคิดแนวเสรีนิยมไม่รับรองหลักการในเรื่องความ
เสมอภาคทางสังคมหรือความเสมอภาคทางรายได้ แต่สนับสนุนในเรื่องความเสมอภาคทางโอกาส คือ 
ความเสมอเท่าเทียมแก่ปัจเจกบุคคลทั้งหลายในการพัฒนาศักยภาพของตน แม้ว่าปัจเจกบุคคลแต่ละ
คนอาจจะมีต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจไม่เท่ากัน 
 ๕. ความอดกลั้น  นักคิดแนวเสรีนิยมเชื่อว่า ความอดกลั้นเป็นเครื่องค้ าประกันเสรีภาพ
ส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือท าให้สังคมมีสีสัน พวกเขาเชื่อว่าความหลากหลายด้านศีลธรรม วัฒนธรรม 
และการเมืองเป็นสิ่งดีต่อสังคม เงื่อนไขดังกล่าวส่งเสริมให้มีการอภิปรายถกเถียงและความงอกงาม
ทางปัญญา โดยเปิดให้ความคิดต่างๆ ได้มีโอกาสพิสูจน์ตนเองในตลาดเสรีทางความคิด นอกจากนี้    
นักคิดแนวเสรีนิยมเชื่อว่าโดยธรรมชาติจะมีดุลยภาพความกลมเกลียวระหว่างทัศนะและประโยชน์ที่
เป็นอริกัน 
 ๖. ความเห็นชอบ  นักคิดแนวเสรีนิยมเห็นว่า อ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมควรจะต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมหรือข้อตกลงที่เกิดจากความเต็มใจ รัฐบาล
จึงต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ถูกปกครอง โดยเหตุนี้จึงท าให้นักคิดแนวเสรีนิยมเห็นด้วยกับ
ระบบการมีตัวแทน ประชาธิปไตยโดยหลักการแล้วอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงมีท่ีมาจากประชาชน
และข้ึนกับฐานของความชอบธรรมเสมอ 
 ๗. ลัทธิธรรมนูญนิยม  นักคิดแนวเสรีนิยมมองว่า รัฐบาลเป็นเครื่องมือรับประกันความ
เป็นระเบียบและเสถียรภาพของสังคม แต่พวกเขาก็ตระหนักถึงอันตรายที่รัฐบาลอาจพลิกผันเป็น
เผด็จการที่มีท่าทีต่อต้านปัจเจกบุคคล คือ อ านาจโน้มให้ฉ้อฉล นักคิดแนวเสรีนิยมจึงเชื่อในรัฐบาลที่มี
อ านาจจ ากัด โดยการสร้างกลไกตรวจสอบถ่วงดุลขึ้นในระบบ 
 การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ก็เหมือนกับการสร้างหรือปลูกฝังวัฒนธรรมอื่นที่ต้อง
สร้างผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเริ่มตั้งแต่ สถาบัน ครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบัน
ศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสันทนาการ ครอบครัวที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
สมาชิกในครอบครัวมีแนวทางในการด าเนินชีวิ ตที่มีความสามัคคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เคารพและยอมรับในกติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ กฎหมายระเบียบของชุมชนเป็นต้น            มี
คุณธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนามีวินัยซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่มีอิสระใน
การคิดการกระท าภายใต้กฎหมายกฎระเบียบของครอบครัวและชุมชนรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันใช้ความรู้ และเหตุผลในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือกันในเรื่องท่ีส าคัญหรือ เรื่องท่ีมี
ความเกี่ยวข้องต่อสมาชิกในครอบครัวเสียสละ เวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาประเพณีท้องถิ่นไปใช้สิทธิท าหน้าที่ในการเลือกตั้งในกรณีเกิดความขัดแย้งจะไม่ใช้ความรุนแรง 
 การเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสนับสนุนกิจกรรม
สภานักเรียน  ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่มการรับฟังความคิดเห็น ของคนอ่ืนเสริมสร้างให้ครู
อาจารย์และผู้เรียนมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันรักใคร่ปรองดองกันเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆฝึกให้ผู้เรียนยอมรับในข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
พยายามโน้มน้าวให้ผู้เรียนเข้าใจเหตุผลในกฎระเบียบต่างๆส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อด าเนิน
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กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชมชนกิจกรรมทางศาสนาประเพณีท้องถิ่นสนับสนุนและเป็น
ตัวอย่างในการใช้สิทธิเลือกตั้งระดับต่างๆ  
 สรุป การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในชุมชนมีแนวทาง  คือมีหลักธรรมคุณธรรม
จริยธรรมในการท างานการด ารงชีวิตยอมรับปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อตกลงร่วมกันของ
ชุมชนยอมรับปฏิบัติตามจารีต  ขนบธรรมเนียมของชุมชนรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยซื่อสัตย์สุจริต
เสียสละเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวกระตุ้นและ
เปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนส่งเสริมเข้าร่วม
เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆเข้าร่วมเวทีประชาคมยอมรับในมติหรือเสียงส่วนใหญ่ของชุมชนใช้ความรู้เหตุผล
ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลายไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับ
ต่างๆ และกรณีมีความขัดแย้งจะแก้ปัญหาโดยวิธีการประนีประนอมและไม่ใช้ความรุนแรง 

ตารางท่ี ๒.๑๙การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
(๒๕๕๖, หน้า ๑๙) 

๑.การส่งเสริมและปลูกจิตส านึกวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธรรมาธิปไตยเป็น
รากฐานของประชาธิปไตย 
๓. ส่งเสริมประชาธิปไตยในมุมมองวัฒนธรรม 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยทุกระดับ 
๕. ส่งเสริมเจ็ดเสาหลักประชาธิปไตย 
๖. ส่งเสริมหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง 
๗. ส่งเสริมบทบาทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคม 
๙. ส่งเสริมบทบาทของการศึกษา 
๑๐. ส่งเสริมบทบาทของศาสนา 
๑๑. ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย 

 
 
 

                                                           

 จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย, วัฒนธรรมประชาธิปไตย , [ออนไลน์ ]. 
แหล่งที่มา :http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000007828 [๒๑  มกราคม 
๒๕๕๙]. 



๖๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๙การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
นิยม รัฐอมฤต, 
(๒๕๕๓, หน้า ๓๓-๓๕) 

๑. ปัจเจกชนนิยม 
๒. เสรีภาพ 
๓. เหตุผล 
๔. ความเสมอภาค 
๕. ความอดกลั้น 
๖. ความเห็นชอบ   
๗. ลัทธิธรรมนูญนิยม 

จรูญ หยูทอง-แสงทอง, 
[ออนไลน์] 

การ เคารพ และ ยอมรับในกติกาหรือข้อตกลง
ร่วมกันของครอบครัว กฎระเบียบของชุมชนมี
คุณธรรมปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนามีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

๒.๖แนวคิดเกี่ยวกับทศพิธราชธรรม 
 ๒.๖.๑ ทศพิธราชธรรม  
  ทศพิธราชธรรมปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่อง มหาหังสชาดก ในส่วนของพระสุตฺตันฺต
ปิฎก ขุททกนิกายชาดก เป็นทศพิธราชธรรมส าหรับพระมหากษัตริย์ บารมีส าหรับพระโพธิสัตว์ที่ได้
บ าเพ็ญสั่งสมคุณสมบัติที่เป็นพุทธธรรม คือ ธัมมะที่ท าให้เป็นพระพุทธเจ้า ทศพิธราชธรรมปรากฏใน
มหาหังสชาดก เป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาธรรมที่พระยาหงส์สนทนาธรรมกับพระเจ้ากาสี พระยา
หงส์ทูลถามพระเจ้ากาลีถึงการที่พระองค์ไม่มีโรคอาพาธ ทรงเป็นผู้อยู่ส าราญ ทรงปกครองมิให้
เบียดเบียนทั่วแว่นแคว้น ละเว้นธรรมของอสัตบุรุษ ย าเกรงธรรมของสัตบุรุษ สุดท้ายพระเจ้ากาสีตรัส
ตอบว่า “ดูกรพระยาหงส์ เราพิจารณาเห็นชัดซึ่งอายุอันเป็นอนาคตที่ยั่งยืนยาวอยู่ เราตั้งอยู่แล้วใน
ธรรม ๑๐ ประการ จึงไม่สะดุ้งกลัวปรโลก เราเห็นกุศลธรรมที่ด ารงอยู่ในตนเหล่านี้ คือ ทาน ศีล การ
บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และ
ความไม่พิโรธ แต่นั้นปีติและโสมนัสมิใช่น้อย ย่อมมีแก่เราสุมุขหงส์นี้ไม่ทันคิดถึงคุณสมบัติของเรา ไม่
ทราบความประทุษร้ายแห่งจิต จึงเปล่งวาจาอันหยาบคาย ย่อมกล่าวถึงโทษท่ีไม่มีอยู่ในเรา ค าของสุ
มุขหงส์นี้ย่อมเป็นเหมือนค าของคนมีปัญญา”  
 ความในมหาหังสชาดกเรื่องทศพิธราชธรรม มาจากค าตอบหรือพระราชด ารัสตอบของ
พระราชาตอนที่ว่า “เราตั้งอยู่ในธรรม ๑๐ ประการ จึงไม่สะดุ้งกลัวปรโลก เราเห็นกุศลธรรมที่ด ารงอยู่ใน
ตนเหล่านี้ คือ ๑) ทาน การให้ ๒) ศีล ความส ารวม ๓) ปริจจาคะ การบริจาค ๔) อาชชวะ ความซื่อตรง 

                                                           

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พี. 
กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑. 
 ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๐/๖๒. 



๖๗ 

 

๕) มัททวะ ความอ่อนโยน ๖) ตบะ ความเพียร ๗) อักโกธะ ความไม่โกรธ ๘) อวิหิงสา ความไม่
เบียดเบียน ๙) ขันติ ความอดทน และ๑๐) อวิโรธนะ ความไม่ท าผิด 
 ทศพิธราชธรรม แปลว่า “ธรรมส าหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือธรรมที่พระเจ้าแผ่นดินหรือ
พระมหากษัตริย์พึงประพฤติปฏิบัติ ๑๐ ประการ ที่ใช้ปกครองไพร่ฟูาประชาชนให้เกิดความร่มเย็น
เป็นสุข นับว่าเป็นธรรมที่ส าคัญในการปกครอง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมตามอุดมการณ์แห่ง
การปกครอง ตามคติทางพุทธศาสนาถือว่า การปฏิบัติทศพิธราชธรรมคือ การบ าเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตว์ต่างกันแต่ว่าการบ าเพ็ญบารมีของพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองมุ่งผลคือ ความสุขของ
ประชาชนในการปกครอง ส่วนการบ าเพ็ญบารมีพระโพธิสัตว์มุ่งผลคือ ความเป็นพุทธะหรือความหลุด
พ้น จึงกล่าวได้ว่า ทศพิธราชธรรม คือ บารมีธรรมของผู้ปกครองแผ่นดิน เช่นเดียวกับบารมีธรรมของ
พระโพธิสัตว์ผู้มุ่งพระโพธิญาณหรือความหลุดพ้น ตามคติแห่งพุทธศาสนาจึงถือว่าทศพิธราชธรรมเป็น
คุณธรรมจ าเป็นส าหรับผู้ปกครองแผ่นดิน เพราะความผาสุกของแผ่นดินจะมีมากน้อยเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับบารมีพระมหากษัตริย์และธรรมะของผู้ปกครองทั้งปวงด้วย  
  ๒.๖.๒การบริหารจัดการด้วยทศพิธราชธรรม  
 การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของประเทศไทยมีมาตั้งแต่อดีตภายใต้การปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ด้วย
การยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารบ้านเมือง ทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้ ทศพิธราชธรรมมีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ ๑) ทาน ๒) 
ศีล๓) ปริจจาคะ ๔)อาชชวะ ๕) มัททวะ ๖) ตบะ ๗) อักโกธะ ๘)อวิหิงสา๙) ขันติ และ ๑๐) อวิโรธนะ 
 ทศพิธราชธรรมคือ ธรรมของพระราชา กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ คุณธรรม
ของผู้ปกครองบ้านเมืองหรือธรรมของนักปกครอง ได้แก่ 
 ๑. ทาน (การให)้ หมายถึง สละทรัพย์สิ่งของ บ ารุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์และ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
 ๒. ศีล (ความประพฤติดีงาม) หมายถึง ส ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริต 
รักษากิตติคุณ ให้ควรเป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ 
 ๓. ปริจจาคะ  (การบริจาค) หมายถึง เสียสละความสุขส าราญ ตลอดจนชีวิตของตนเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ๔. อาชวะ  (ความซื่อตรง) หมายถึง ซื่อตรงทรงสัตย์ ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตมี
ความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชน 
 ๕. มัททวะ (ความอ่อนโยน) หมายถึง มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคาย กระด้าง ถือองค์มี
ความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ความรักภักดี 

                                                           

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), ทศบารมี
ทศพิธราชธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๗๖. 
 คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗), 
หน้า ๕๓. 
 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๘๖. 



๖๘ 

 

 ๖. ตปะ  (ความทรงเดช) หมายถึง แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าย่ ายีจิตระงับ
ยับยั้งข่มใจได้ มีความเป็นอยู่สม่ าเสมอหรืออย่างสามัญ มุ่งมั่นแต่บ าเพ็ญเพียร 
 ๗. อักโกธะ  (ความไม่โกรธ) หมายถึง ไม่กริ้วกราด ลุอ านาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้
วินิจฉัยความและกระท ากรรมต่างๆ ผิดพลาดเสียธรรม และมีเมตตาประจ าใจ 
 ๘. อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) หมายถึง ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีดหรือเกณฑ์
แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอ านาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนหรือลงโทษอาชญาแก่
ประชาราษฎร์ด้วยความเกลี่ยดชัง 
 ๙. ขันติ  (ความอดทน) หมายถึง อดทนต่องานที่ตรากตร า จะล าบากกายเหนื่อยหน่าย
เพียรไรก็ไม่ท้อถอยจะถูกยั่วถูกหยันด้วยค าเสียดสีถากถางอย่างใดก็ไม่หมดก าลังใจ 
 ๑๐. อวิโรธนะ (ความไม่คลาดธรรม) หมายถึง วางตนเป็นหลักให้หนักแน่นในธรรมไม่เอน
เอียงหวั่นไหวในถ้อยค าที่ให้ร้าย และลาภสักการะหรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใดๆสติมั่นในความ
ยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมนิติธรรมคือ หลักการปกครองและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี 
 ทศพิธราชธรรมยังเป็นหลักธรรมที่ผู้น าหรือผู้บริหารที่ดีจะต้องมีไว้ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การ ถ้าหากองค์การใดมีผู้น าหรือผู้บริหารที่ขาดหลักทศพิธราชธรรมหรือหลักธรรมในการบริหาร
จัดการแล้ว บุคลากรในองค์การจะไม่สามารถปฏิบัติงานอยู่ได้ องค์การจะขาดความมั่นคงและไม่
ประสบผลส าเร็จในที่สุด หากองค์การใดมีผู้น าที่มีหลักธรรมหรือหลักทศพิธราชธรรม บุคลากรจะ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข องค์การมีความม่ันคง ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งไว้ทศพิธราชธรรม 
นักวิชาการได้อธิบายทศพิธราชธรรมที่ผู้น าหรือผู้บริหารที่ดีควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ทาน หมายถึง ผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาต้องยึดหลักธรรมข้อนี้มาปฏิบัติใน ๓ ลักษณะ 
ได้แก่ ๑) วัตถุทาน ได้แก่ การให้สิ่งของหรือปัจจัยที่พอจะให้ได้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน แทนการ
เอาจากผู้ใต้บังคับบัญชา ในยุคก่อนผู้บังคับบัญชามักเรียกร้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดหาทรัพย์สินเงินทองข้าวของมาให้ตน สร้างความเดือดเนื้อร้อนให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะน าไปสู่การฉ้อโกงหรือคอรัปชั่นในวงราชการ๒) 
อภัยทาน ได้แก่ การให้อภัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความผิดพลาดหรือเคยเป็น
ศัตรูมาก่อนนับว่าเป็นคุณธรรมที่ส าคัญมากประการหนึ่งส าหรับผู้บังคับบัญชาในวงราชการที่
ผู้บังคับบัญชามักขาดคุณธรรมข้อนี้กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาบางคนมักผูกใจเจ็บกับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่
ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะกระท าผิดโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ถ้าได้ชื่อว่ากระท าความผิด
ผู้บังคับบัญชาประเภทขาดคุณธรรมข้อนี้ก็จะไม่มีการให้อภัย จะกลั่นแกล้งหรือลงโทษทัณฑ์กันอย่าง
ปราศจากการให้อภัย ผู้บังคับบัญชาบางคนผูกใจเจ็บเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งหรือท าโทษโดยตรงและ
โดยอ้อมเพ่ือท าลายล้างขัดขวางความก้าวหน้าของผู้ที่ตนเองแค้นเคืองในอดีต แม้ผู้นั้นจะกลายมาเป็น
ลูกน้องของตนเองก็ตาม ๓) ธรรมทาน ผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องรู้จักสั่งสอนอบรมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความรู้ทางโลกและทางธรรม ทักษะทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 

                                                           

 บุญเลิศ ไพรินทร์, รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ ,(กรุงเทพมหานคร : ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เอส. พี. เอ เจริญผล, ๒๕๕๖), หน้า ๒๘๗-๒๘๙. 
 



๖๙ 

 

 ๒. ศีล หมายถึง การรักษาความสุจริต การประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามส ารวมกาย วาจาใจอยู่
เสมอ จะพูดอะไรจะท าอะไรก็เป็นไปด้วยความสุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนซึ่งจะ
น าไปสู่ความเคารพนับถือได้เป็นอย่างดีท่ีสุด 
 ๓.ปริจจาคะ หมายถึง การเสียสละของผู้น าหรือผู้บังคับบัญชา อาจจะเป็นการเสียสละ
ความสุข ความส าราญ เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์การที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ 
 ๔.อาชชวะ หมายถึง ผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมข้อนี้ จะเป็นคนที่มีความซื่อตรง 
ซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง จะพิจารณาความดีความชอบประการใดให้แก่ใครก็พิจารณาอย่าง
ตรงไปตรงมา ใครควรได้รับมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรก็ให้เป็นไปตามความดี ความรู้ความสามารถ  
 ๕.มัททวะ หมายถึง ผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมข้อนี้จะเป็นผู้อ่อนโยน มีอัธยาศัย
ไมตรีที่ดีต่อคนทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ปราศจากจากความเย่อหยิ่ง จองหอง 
ไม่หยาบคายหรือกระด้าง มีท่วงทีกิริยาที่สุภาพนุ่มนวลละมุนละไมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะช่วยให้
ได้รับความรักและความจงรักภักดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาของตน 
 ๖.ตปะ หมายถึง การเผาผลาญกิเลสตัณหาของผู้น าหรือผู้บังคับบัญชา มิยอมให้เข้ามา
ครอบง าจิตใจของตน จะไม่ยอมหลงใหลหมกมุ่นอยู่กับความสุขส าราญ การปรนเปรอใดๆ มีความ
เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายๆ และสม่ าเสมอ ไม่มากจนเกินไป มีความมุ่งม่ันบ าเพ็ญเพียรในอันที่จะประกอบ
กิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มิได้ขาด 
 ๗. อักโกธะ หมายถึง เป็นผู้ไม่โกรธง่าย มีเหตุผล ไม่ลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร้เหตุผล 
ไม่วินิจฉัยความหรือกระท าการด้วยความโกรธ มีเมตตาประจ าใจจะท าอะไรต้องกระท าการด้วยจิตอัน
สุขุมรอบคอบเป็นธรรม 
 ๘.อวิหิงสา หมายถึง การเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกดขี่ข่มเหงรังแกผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบ
พอกันมาก่อน เมื่อเขามาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วจะต้องมีความกรุณาไม่หลงระเริงในอ านาจที่ตนมี
อยู่และไม่ใช้อ านาจในการเบียดเบียนแต่อย่างใด 
 ๙. ขันติ  หมายถึง ผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาที่มีขันติจะต้องรู้จักอดทน อดกลั้นต่องานที่
ตรากตร าอดทนต่อความเหนื่อยยาก ต่อความเบื่อหน่ายและความล าบากกายทั้งปวง นอกจากนี้ยัง
หมายรวมถึง การที่ไม่ยอมหมดก าลังใจหรือไม่ยอมละท้ิงหน้าที่ที่ตนได้กระท าไปโดยถูกต้องชอบธรรม 
แม้จะถูกยั่วยุ เย้ยหยันหรือได้รับการเสียดสีถากถางจากผู้อ่ืน 
 ๑๐.อวิโรธนะ หมายถึง ผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาที่มีธรรมะข้อนี้ จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในหลัก
ความยุติธรรม หลักนิติธรรม ระเบียบแบบแผนในการปกครองหลักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ผู้บังคับบัญชาประเภทนี้จะไม่ประพฤติปฏิบัติให้คลาดไปจากธรรม จะถือประโยชน์ในความดีงามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นที่ตั้ง สิ่งใดท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยชอบธรรมจะไม่ขัดขวางวาง
ตนเป็นหลักหนักแน่นในธรรมปราศจากความเอนเอียงหวั่นไหวในถ้อยค าดีร้ายลาภสักการะหรืออิฎฐา
รมณ์และอนิฎฐารมณ์ใดๆ  



๗๐ 

 

 นอกจากนี้ นักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงในประเทศไทยได้อธิบายทศพิธราชธรรมส าหรับท่านผู้
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ผู้น าผู้ปกครองรัฐ ตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิ พระมหากษัตริย์ ตลอดจนนักปกครอง
ไว้อย่างน่าสนใจว่า ทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมช่วยพัฒนาผู้ปกครองหรือผู้น า  ดังนี้ 
 ๑. ทาน ให้ปันช่วยประชา คือ บ าเพ็ญตนเป็นผู้ให้ โดยมุ่งปกครองหรือปฏิบัติงานเพ่ือให้
ประชาชนได้ประโยชน์ มิใช่เพื่อจะเอาประโยชน์จากประชาชน เอาใจใส่อ านวยบริการ จัดสรร
สงเคราะห์ อนุเคราะห์ให้ประชาราษฎร์ได้รับประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนและให้การสนับสนุนแก่คนท าความดี 
 ๒. ศีล  รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงามส ารวมกายทวาร วจีทวาร ประกอบแต่การ
สุจริต รักษากิตติคุณ ประพฤติให้ตนเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์มิให้มี
ข้อที่ผู้ใดจะดูแคลนได้ 
 ๓. ปริจจาคะ บ าเพ็ญกิจด้วยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุขส าราญ ตลอดจนชีวิต
ของตนได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ๔. อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความ
จริงใจไม่หลอกลวงประชาชน 
 ๕. มัททวะ  ทรงความอ่อนโยนเข้าถึงคน คือ มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งหยาบคาย มีความสง่า
งามเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ควรได้ความรักภักดีแต่มิขาดย าเกรง 
 ๖. ตปะ  พันมัวเมาด้วยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบง าจิต ระงับ
ยับยั้งข่มใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญการปรนเปรอมีความเป็นอยู่สม่ าเสมอหรืออยู่
อย่างง่ายๆ มุ่งมั่นบ าเพ็ญเพียรท ากิจในหน้าที่ให้สมบูรณ์ 
 ๗. อักโกธะ  ถือเหตุผลไม่โกรธา คือ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความ กระท าการด้วย
อ านาจความโกรธ มีเมตตาประจ าใจไว้ระงับความขุ่นเคือง การกระท าด้วยจิตอันสุขุมราบเรียบตาม
ธรรม 
 ๘. อวิหิงสา  ไม่หลงระเริงอ านาจ คือ ไม่ใช้อ านาจไม่บีบค้ันกดข่ี มีความกรุณาไม่หาเหตุ
เบียดเบียนลงโทษแก่ประชาราษฎร์ด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 
 ๙. ขันติ คือ อดทนต่องานที่ตรากตร าอดทนต่อความเหนื่อยยาก ถึงจะล าบากกายเหนื่อย
หน่ายเพียงไรก็ไม่ท้อ ถึงจะถูกยั่วด้วยถ้อยค าเสียดสีถากถางอย่างใดก็ไม่หมดก าลังใจ ไม่ยอมละท้ิงกิจ
กรณีท่ีบ าเพ็ญโดยชอบธรรม 
 ๑๐. อวิโรธนะ  ไม่ปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิให้ผิดจากธรรม ถือประโยชน์สุข
ความดีงามของรัฐและราษฎร์เป็นที่ตั้ง ประชาราษฎร์ปรารถนาโดยชอบธรรมก็ไม่ขัดขืนการใดจะ
เป็นไปโดยชอบธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนก็ไม่ขัดขวาง วางตัวเป็นหลักหนักแน่นในธรรม
คงท่ี ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ้อยค าดีร้ายลาภสักการะหรืออิฏฐารมณ์อนิฏฐารมณ์ใดๆ 
สถิตมั่นในธรรม ส่วนยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรม นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป 

                                                           

 พระหรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , ธรรมนูญชีวิต ,(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๔๐), หน้า ๒๒-๒๔. 



๗๑ 

 

 สรุป ทศพิธราชธรรม หมายถึง ธรรมพระราชา กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ
คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง เป็นธรรมของนักปกครองมี ๑๐ ประการ ไม่ใช่เป็นหลักธรรม
ส าหรับพระราชาหรือผู้ปกครองเท่านั้น เหล่าประชาชนพสกนิกรทั้งหลาย ก็สามารถน ามาเป็นหลัก
ประพฤติปฏิบัติได้ ทศพิธราชธรรมนั้นจะสามารถคุ้มครองบ้านเมือง ปูองกันบ้านเมืองพัฒนาบ้านเมือง
ในฐานะที่เป็นธรรมะท่ีจะช่วยได้จริง การน าหลักทศพิธราชธรรมไปใช้จะเกิดผลส าเร็จได้ประโยชน์
สูงสุดก็ต่อเมื่อพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองตลอดทั้งประชาชนน าไปปฏิบัติตาม ทศพิธราชธรรมมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ทาน  หมายถึง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มีการสละทรัพย์สิ่งของๆ ตนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ ให้ความรู้ในด้านการศึกษาตามสาขาต่างๆ การสร้างแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่
สาธารณะ  
 ๒. ศีล หมายถึงการรักษา กาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติ การรักษาความสุจริตต่อหน้าที่ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง การประพฤติตนตามธรรมนองครองธรรม การประกอบสัมมาชีพโดยสุจริต การละ
เว้นจากการท าผิดศีลอย่างเด็ดขาด 
 ๓. ปริจจาคะ หมายถึง การเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมการให้สิ่งของ
แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การเกื้อกูลค้ าจุนผู้ที่ขัดสนขนาดแคลนการสงเคราะห์ญาติตามโอกาส
อันสมควร การยอมเสียสละอวัยวะร่างกายเพ่ือผู้อื่น 
 ๔. อาชชวะ หมายถึง การบริหารงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ ไม่ทุจริตต่อหน้าที่การ
งานเพ่ือหาผลประโยชน์  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน และให้บริการแก่สังคมโดยความชอบ
ธรรม 
 ๕. มัททวะ หมายถึง มีการวางตัวให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของตนเอง มีการคิดดี พูดดี ท า
ดี และรู้สึกการอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จักท าจิตใจให้เป็นกลาง ไม่เอนเอียงตามกระแส มีความยินดี
เมื่อผู้อื่นได้ดี มีความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ 
 ๖. ตปะ หมายถึง การข่มความทะยานอยากได้ในสิ่งที่เกินความจ าเป็น มีการสวดมนต์
เพ่ือให้จิตใจสงบตามศาสนาของตน มีการสร้างจิตส านึกความละอาย ความเกรงกลัวให้มีข้ึนในตัว การ
รู้จักอดทน อดกลั้นต่ออารมณ์ท่ีมากระทบ มีการรักษาจิตไม่ให้ความโลภ โกรธ หลง ครอบง า 
 ๗. อักโกธะ  หมายถึง การมีจิตใจที่ดีไม่มุ่งร้ายต่อผู้อ่ืนด้วยกาย วาจา ใจ การรู้เท่าทัน
อารมณ์ปัจจุบันว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ ถึงมีผู้มากล่าวว่าร้ายก็สามารถท าจิตใจให้เป็นปกติได้ มีการแผ่
เมตตาจิตไปให้ผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ การรู้จักให้อภัยและท าความเข้าใจผู้อื่น 
 ๘. อวิหิงสา  หมายถึง มีการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่เสียโอกาสและด้อยกว่า การไม่สร้าง
หนี้ให้แก่ตนและครอบครัว การไม่เลือกปฏิบัติกับเพ่ือนร่วมอาชีพ การไม่ใช้อ านาจจนเกินขอบเขต 
การวางตัวเป็นกลางให้ความเป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 ๙. ขันติ หมายถึง มีความอดทนต่อการเจ็บไข้ไม่สบายกาย การไม่หวั่นไหวต่อค านินทา
และสรรเสริญ การไม่ละท้ิงการงานหน้าที่ไปโดยมิชอบ มีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงาน มีความอดทนต่ออ านาจกิเลสของตน 
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 ๑๐. อวิโรธนะ หมายถึง มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ยึดเอาผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย มีการด าเนินชีวิตไปตามกรอบของ
กฎหมายศาสนาและความเป็นบุคคลผู้ตั้งมั่นในความยุติธรรม 

ตารางท่ี ๒.๒๐ทศพิธราชธรรม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๘๖. 
 

๑.ทาน หมายถึง การให้หรือสละสิ่งของช่วยคน 
๒. ศีล หมายถึง มีความประพฤติดีงาม 
๓. ปริจจาคะ หมายถึง การบริจาค 
๔. อาชวะ หมายถึง ความซื่อสัตยสุจริต 
๕. มัททวะ หมายถึง ความอ่อนโยน มีอัธยาศัยดี 
๖. ตปะหมายถึง แผดเผากิเลส 
๗. อักโกธะ หมายถึง ไม่โกรธ มีเมตตา 
๘. อวิหิงสาหมายถึง ความไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
๙. ขันติ หมายถึง ความอดทน อดกลั้น 
๑๐. อวิโรธนะ หมายถึงหนักแน่นอู่ในธรรม 

บุญเลิศ ไพรินทร์, 
(๒๕๕๖, หน้า ๒๘๗-๒๘๙) 
 
 

๑.ทาน หมายถึง ให้ปันช่วยประชา บ าเพ็ญตน
เป็นผู้ให้ มิใช่เพื่อจะเอาจากเขา 

๒. ศีล หมายถึง การรักษาความสุจริต ประพฤติ    
ส ารวมกายทวาร วจีทวาร มโนทวาร 
๓. ปริจจาคะ หมายถึง เสียสละความสุขส าราญ
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
๔. อาชวะ หมายถึง ซื่อสัตย์ไม่ทุจริต 
๕. มัททวะ หมายถึง อัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งหยาบ    
คาย กระด้างถือตัว 
๖. ตปะหมายถึง แผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามา    
ครอบง าจิต  
๗. อักโกธะ หมายถึง ไม่เกรี้ยวกราดกระท าการ
ด้วยอ านาจความโกรธ 
๘. อวิหิงสาหมายถึง ไม่หลงระเริงอ านาจมีความ
กรุณา ไม่หาเหตุเบียดเบียน 
๙. ขันติ หมายถึง อดทนต่องานที่ตรากตร า   
อดทนต่อความเหนื่อยยาก  
๑๐. อวิโรธนะ หมายถึง ประพฤติมิให้ผิดจาก
ธรรม อันถือประโยชน์สุขของประชาชน 
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๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ไชยนันท์ ปัญญาศิริได้วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ระบบราชการไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ผลการวิจัยพบว่า 
ระบบงานภายในองค์การถูกท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่ามีท้ังข้อดีและข้อจ ากัด ข้อดี 
คือ มีการสร้างมาตรฐานในการท างาน สามารถท าให้คาดการณ์ ท านายผล และควบคุมได้ดี ช่วยให้
เกิดความประหยัดการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า แต่การที่องค์การราชการมีความเป็นทางการสูงก็
มีข้อจ ากัด คือ เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรม การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ 
และการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมองค์การ ส าหรับด้านวัฒนธรรมองค์การ การ
ปรับเปลี่ยนสู่กระบวนทัศน์การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ บุคลากรภาครัฐมีมุมมองในเชิงความคิด
ที่ยอมรับการกระจายอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันน้อยลง บุคลากรมีความกล้าในการเสนอความเห็นต่าง
ในที่ประชุมกับผู้ที่มีต าแหน่งสูงกว่ามากขึ้น บุคลากรยุคใหม่มีทัศนะท่ีเปิดกว้างและยอมรับความเสี่ยง
มากจากการปรับใช้แนวคิดใหม่ๆ มากข้ึน และมีวัฒนธรรมการท างานเป็นกลุ่มมากข้ึน ซึ่งสอดคล้อง
ไปในทิศทางขององค์การราชการยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนบนฐานของความรู้ นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการภารกิจต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและมีความหลากหลายมาก
ขึ้น  
 สมพิศ สายบุญชื่น ได้วิจัยเรื่อง การปฏิรูประบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การปฏิรูประบบราชการโดยการน าหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปฏิรูป
เป็นแนวทางท่ีสามารถท าให้ส่วนราชการขององค์การภาครัฐด าเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส 
มีกลไกตรวจสอบการด าเนินงานทุกข้ันตอน และหากกระทบต่อประชาชน ต้องด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะ
ได้รับจากภารกิจของรัฐบาล และส่วนราชกรต้องบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
 นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์  ได้วิจัยเรื่อง แนวคิดการบริหารงานสาธารณะ : จากภาครัฐสู่ภาค
พลเมือง ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานภาครัฐให้ความสนใจกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่( New 
Public Management) แทนการจัดการภาครัฐแนวเก่า ( Old Public Administration) ที่มีการ
ด าเนินการเชื่อง ช้าและไม่สามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองพลวัตของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการภาครัฐแนวใหม่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ลดขนาด
องค์การ และการ กระจายอ านาจของหน่วยงานภาครัฐ แต่มีข้อเสียที่มอง ประชาชน เป็นเพียง ลูกค้า 

                                                           

 ไชยนันท์ปัญญาศิริ, “การเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระบบราชการไทย : 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ,ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี 
๒๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๑๗. 
 สมพิศ สายบุญช่ืน, “การปฏิรูประบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่” 
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ , ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑๐ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๙): ๓๙. 
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ไม่ใช่ พลเมือง ของประเทศ ที่มีความห่วงใยในประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งต่อมาความเป็นพลเมืองได้
กลายเป็นหัวใจส าคัญของการบริการสาธารณะแนวใหม่ ( New Public Service) ที่เน้นให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการ บ้านเมือง เพื่อให้การด าเนินการสาธารณะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงอันเป็นแนวทาง ของประชาธิปไตยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นพลเมืองได้อย่างเต็มภาคภูมิ  
 อุดม รัฐอมฤต  ได้วิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการ 
ผลการวิจัยพบว่า การทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง
ในสังคมไทย พฤติกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหน้าที่หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบภายใต้ระบบราชการแบบอุปถัมภ์ การทุจริตมัก
เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการกระท าของบุคคลที่อยู่ในฝุายการเมืองที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ฝุายประจ าในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนเองแทนที่จะกระท าการโดยยึด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก แต่กลับใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ในทางท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนตัว ส่งผลกระทบที่มีต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ านวนมหาศาลย่อมก่อให้เกิดกระบวนการ
บิดเบือนกลไกของระบบเศรษฐกิจเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมและท่ีส าคัญ คือ ท าให้ประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 จักรพันธ์ ชูกลิ่น  ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ต้องมีการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีเปูาหมายที่ชัดเจนใน
การท างาน การประพฤติตนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและท าให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจเมื่อ
ปฏิบัติงานร่วมกัน  
 จักรวาล สุขไมตรี  ได้วิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ผลการวิจัย
พบว่า บุคลากรในองค์การมีการประพฤติปฏิบัติด้านปิยวาจาดี โดยเป็นผู้ที่ใช้ค าพูดในการสื่อสารด้วย
ถ้อยค าหรือวาจาที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน น่าฟังจะก่อให้เกิดความสามัคคี มีประโยชน์ ถูก
กาลเทศะ เกิดความประทับใจ โดยการพูดเป็นไปด้วยความเต็มใจ จริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่พูด
หยาบคาย ก้าวร้าว ส่อเสียด แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล ชักจูงให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม รู้จักใช้
ค าพูดที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ รักใคร่นับถือ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

                                                           

 นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์, “แนวคิดการบริหารงานสาธารณะ : จากภาครัฐสู่ภาคพลเมือง”, วารสารวิจัย
ราชภัฏกรุงเก่า, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน ๒๕๕๘): ๖๓. 
 อุดม รัฐอมฤต, “การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย” ,รายงานวิจัย , 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๖), หน้า ๓-๔. 
 จักรพันธ์ ชูกลิ่น, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่”, วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๘): ๑๐๕. 
 จักรวาล สุขไมตรี, “วัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๔๗-๑๔๘. 



๗๕ 

 

 ทัศนีย์ จุลอดุง  ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของหัวหน้า
หอผู้ปุวยโรงพยาบาลมาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า การเป็นผู้น าหรือผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์
มองกาลไกลทั้งระยะสั้นระยะยาวในการบริหารงานขององค์การอย่างสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ให้ผู้ตามรับรู้สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นผู้ให้ทิศทางชี้แนะแนวทางวิสัยทัศน์เปูาหมายของ
องค์การ รวมทั้งการมีกลยุทธ์จูงใจผู้ตามในการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ  
 ส าเนา หม่ืนแจ่ม  ได้วิจัยเรื่อง องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานบนพ้ืนที่สูง ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงควรสามารถชี้แจงความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และสร้างความผูกพันต่อ
วิสัยทัศน์นั้น สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามท างานเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของ
ตน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานเดิม สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลี้ยงแก่ผู้ตาม  
 ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด  ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
วัฒนธรรมองค์กร กรณีศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กันแยกออกจากกันได้ยาก ทั้งสองส่วนต่างมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
เพราะในแต่ละองค์ประกอบมีส่วนสร้างเสริมส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับทุก
สิ่งทุกอย่างในองค์การและที่ส าคัญคือ องค์ประกอบของผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะสร้างสรรค์
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การในแต่ละองค์ประกอบให้บรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงานในที่สุด ผู้น าองค์การจะเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการน าองค์การ มีอิทธิพลต่อแนวคิด ความ
ประพฤติ เช่น วิธีการท างาน วิธีการแก้ปัญหา เป็นต้น และพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การจึงเกิด
เป็นการผลักดันให้เกิดภาพรวมที่เป็นวัฒนธรรมองค์การในการท างานแบบสร้างสรรค์ขึ้นมา  
 อัจฉรา  สระวาสี  ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า  การตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและกล้ารับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจสะท้อนให้เห็นถึง
คุณลักษณะความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการบริหาร  โดยผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์
สถานการณ์และระบุปัญหาได้อย่างถูกต้องชัดเจน  กล้าเผชิญปัญหา  การตัดสินใจต้องมีเหตุมีผลด้วย
ความถูกต้อง ผู้บริหารต้องมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง  ต้องมีทักษะ
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเหตุการณ์วิกฤต  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ มีการจัดล าดับปัญหาส าคัญเพ่ือด าเนินการแก้ไขตามความจ าเป็นเร่งด่วน  
 ชัยวุฒิ วรพินธุ์  ได้วิจัยเรื่อง  คุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงาน
แบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลในภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาปลัดเทศบาลมืออาชีพควรมี

                                                           

 ทัศนีย์ จุลอดุง, “การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผลของหัวหน้าหอผู้ปุวยโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ”, วารสารสภาการพยาบาล, ปีท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒): ๕๑. 
 ส าเภา หมื่นแจ่ม, “องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานบน
พื้นที่สูง”, วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๕): ๖๒. 
 ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์กร 
กรณีศึกษา: เทศบาลนครภูเก็ต”, วารสารวิทยบริการ, ปีท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๔): ๙๕. 
 อัจฉรา สระวาสี, “การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา”, วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๒๒๗. 



๗๖ 

 

คุณลักษณะผู้น ายุคใหม่ท่ีมีการพัฒนาปลัดเทศบาลตลอดเวลาและให้ดี  ตลอดจนให้มีประสิทธิภาพให้
เป็นที่พอใจของทุกฝุายที่เก่ียวข้องทั้งผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ประชาชนและนักการเมือง  
ดังนั้นจึงต้องเป็นคนท่ีต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ  
ได้เป็นอย่างด ีต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสูง  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและท าอย่างจริงใจ  ให้
ความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด  
 ประสูติ  เหลืองสมานกุล  ได้วิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า  ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาที่
เข้ามาใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ท าให้สมาชิกสภาปฏิบัติงานผิดพลาด  
ต้องมีการตักเตือนตลอดเวลา  สาเหตุเกิดจากหน่วยงานไม่ได้มาส่งมอบหรือถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
ของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับให้กับสมาชิกใหม่  ประกอบกับบุคลากรบางส่วนไม่ใฝุรู้  ไม่ศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มักท าตามความเคยชินหรือท าตามแบบที่เคยท ากันมาก่อนโดยไม่รู้ว่าผิด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นอกจากนี ้ผู้บริหารมักใช้ระบบเส้นสายรับคนที่ไม่มีความรู้เข้ามาเป็นพนักงาน
ของ อบต.  จึงควรส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้บุคลากร  โดยจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในเรื่อง  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
 วิบูลย์ เผือกฉุย  ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนทุกระดับมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะบริการมีสิ่งอ านวยความสะดวก ยินดีที่จะบริการให้กับประชาชนด้วยความ
เต็มใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่เกิดจากความไม่สะดวก
ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนยังไม่เข้าใจและเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ
เรียบร้อย ให้การเอาใจใส่ในการให้บริการ มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการให้บริการกับประชาชน  
 สมใจ หนูฤทธิ์  ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการให้บริการของ รพ.สต. กรณีศึกษาจังหวัด
พัทลุง ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ความส าคัญกับงานบริการเป็นอย่างมาก ประชาชนต้อง
ได้รับการดูแล ได้รับการบริการที่ดี พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า 
โดยผ่านการอบรมและพัฒนากระบวนทัศน์ในการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นนักสุขภาพ
ประจ าครอบครัว โดยปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ ใช้กริยาวาจาที่ไพเราะ เป็นมิตร เสมอภาค ตรงเวลา
ตามความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ สถานที่เป็นสัดส่วน การให้บริการเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 

                                                           

 ชัยวุฒิ วรพินธ์ุ, “คุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของ
ปลัดเทศบาลในภาคกลาง”, สมาคมนักวิจัย, ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๙๑. 
 ประสูติ เหลืองสมานกุล, “ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นนทบุรี”, วารสารการเมืองการปกครอง, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๓๗. 
 วิบูลย์ เผือกฉุย, “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ต าบล
บึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี”, วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, ปีท่ี ๖ ฉบับ
ที่ ๑๐ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙): ๖๘. 



๗๗ 

 

สะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน บริการเสร็จที่จุดเดียวตามล าดับก่อนหลังอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นเป็น
ให้บริการตามเวลาและตามวิถีชีวิตชุมชน  
 พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ได้วิจัยเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย
ในเขตชมชนอีสาน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านค าบง และหมู่บ้านสะอาด ต าบลสะอาด 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่าประชาธิปไตยจะเป็นระบอบการปกครองที่
บูชาสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ แต่การอ้างถึงสิทธิเสรีภาพก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย การใช้สิทธิ
เสรีภาพเกินขอบเขตจนละเมิดหรือก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือท าให้เกิดความไม่สงบขึ้นใน
สังคม ถือว่าการใช้สิทธิเสรีภาพเช่นนี้ย่อมเป็นสิ่งมิชอบ และมิใช่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแน่นอน ดังนั้นประเด็นเรื่องการรู้จักใช้สิทธิของตนเอง การรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อื่นจึงเป็นรากฐานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่เอ้ือต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย หาก
ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้และต่างปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วประชาชนในชาติย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขชาติบ้านเมืองก็จะพัฒนา
เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว  
 กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว  ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝัง
และพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน ผลการวิจัยพบว่า การ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเป็นวิธีที่สามารถใช้ปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยให้เก็บเด็กได้ โดยการแนะแนวทางให้บุตรสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ มีความเคารพผู้อื่น เคารพสิทธิผู้อ่ืน เคารพหลักความเสมอภาคเคารพความแตกต่างทางความคิด
และวัฒนธรรม สามารถปรับตัววางตัวอย่างเหมาะสมในฐานะสมาชิกของกลุ่มสังคมต่างๆ ด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่ใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น 
รวมถึงมีความคิดว่าทุกคนในสังคมอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่มีปฏิกิริยาที่แสดงถึงการดูถูกดูแคลนผู้ที่มี
สถานะทางสังคมต่ ากว่าตนเองและแสดงการยกย่องคนท่ีมีสถานะทางสังคมสูง  
 พระกัญจน์กนฺตธมฺโม (แสงรุ่ง)  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลัก
พระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองดีในระบอบการปกครองโบราณของ
ไทยจะไม่ปรากฏจินตภาพเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทางกฎหมาย แต่จะเป็นความสัมพันธ์
แบบจารีตดั้งเดิมทางอ านาจในระบบไพร่ที่จ าแนกระดับสูงต่ าแบบเจ้าขุนมูลนายหรือผู้ใหญ่ผู้น้อย ซึ่ง
ต่างฝุายต่างมีพันธะต่อกัน ทั้งนี้จะถูกก ากับจากศีลธรรมโดยเฉพาะคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
จารีตประเพณีต่างๆ กระท้ังสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ แม้อ านาจสูงสุดในการ

                                                           

 สมใจ หนูฤทธิ์, “ประสิทธิภาพการให้บริการของ รพ.สต.กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง, วารสารวิชาการ
แพทย์ เขต ๑๑, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗): ๔๗๗. 
 พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, “วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตชมชนอีสาน : 
กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านค าบง และหมู่บ้านสะอาด ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น”, 
วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๗๖. 
 กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, “บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ , ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม ๒๕๕๗): ๑๐-๑๒. 



๗๘ 

 

ปกครองประเทศจะกลายเป็นของประชาชน แต่ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของพลเมืองไทย
ก็ยังคงถูกจ ากัดไว้เท่าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศจะอนุญาตให้มีโดยใช้ค าว่า  “ความ เสมอภาค ” บัง
หน้า  
 ปรมตวรรณบวร  ได้วิจัยเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองด้วยพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ผลการวิจัยพบว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริงประชาชนจะต้องมีความ
เป็นพลเมือง แบบประชาธิปไตย  ได้แก่  ๑) ความเคารพกติกา คือ การยอมรับว่าทุกคนมีความเสมอ
ภาคภายใต้กติกา ๒) เคารพสิทธิผู้อื่น คือ การไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่น๓) มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม คือ รับผิดชอบตนเองพ่ึงพาตนเองได้ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจหรือระบบอุปถัมภ์ของผู้ใด  
 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย 
ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุหลักเกิดจากการขาดแบบอย่างที่ดีของผู้น า ระบบการศึกษาการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกระบบยังไม่เอ้ือ ไม่เหมาะสม อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝัง กล่อมเกลาคุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ท าให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างแท้จริง ด้วยการใช้กระบวนการเสริมสร้างกล่อม
เกลาทางสังคมที่สถาบันหลักของสังคม ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ซึ่ง
เรียกโดยรวมว่า “บวร” ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการปลูกฝัง เสริมสร้าง กล่อมเกลาสมาชิกในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนของชาติ โดยใช้เครื่องมือคือ หลักธรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามดั้งเดิมที่เคยมีอยู่เช่น “หลักราชการ” ซึ่งเป็น “คุณวิเศษ” ๑๐ ประการ ของข้าราชการ
ไทยต้องถูกรื้อฟ้ืนและน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการ โดยเฉพาะความซื่อตรงต่อ
หน้าที่และความซื่อตรงต่อคนทั่วไป  
 วรภาส ประสมสุข  ได้วิจัยเรื่อง หลักการบริหารการศึกษาตาแนวพุทธธรรม ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารต้องใช้ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการในการครองตนและครองคน ได้แก่ ทาน คือ การให้
ศีล คือ ความประพฤติดีงาม ปริจจาคะ คือ การบริจาค การเสียสละ อาชชวะ คือ ความซื่อตรง มัททวะ 
คือ ความอ่อนโยน ตปะ คือ ระงับยับยั้งข่มใจได้ อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ อวิหิงสาคือ ความไม่
เบียดเบียน ขันติ คือ ความอดทน และอวิโรธนะ คือ ความไม่คลาดจากธรรม โดยการประยุกต์ใช้กับ
ทักษะภาวะผู้น า และทักษะการสร้างแรงจูงใจในการบริหารท าให้รู้และเข้าใจทิศทางในการบริหาร
จัดการ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนหรือนโยบายได้เป็นอย่างดี  
 
 
 

                                                           

 พระกัญจน์กนฺตธมฺโม (แสงรุ่ง), “การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา”, วารสาร
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๔๘. 
 ปรมตวรรณบวร, “การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองด้วยพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”, วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓  (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๒๖๗. 

 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย ”, วารสารวิชาการ
คุณธรรมความด,ีปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (กันยายน ๒๕๕๗): ๑-๒๒. 
 วรภาส ประสมสุข, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”, วารสารศึกษาศาสตร์, ปีท่ี ๑๘ 
ฉบับท่ี ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๐): ๗๖. 



๗๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๒๑ แนวคิดหลักของนักวิชาการ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ, 
(๒๕๕๙, หน้า ๑๗) 

องค์การราชการยุคใหม่ที่ต้องบริหารจัดการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
และมีความหลากหลายมากข้ึน 

สมพิศ สายบุญชื่น, 
(๒๕๕๙, หน้า ๓๙) 

ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการประเทศ 

นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์, 
(๒๕๕๘, หน้า ๖๓) 

การบริการสาธารณะแนวใหม่เน้นให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

อุดม รัฐอมฤต, 
(๒๕๔๖, หน้า ๓-๔) 

การทุจริตในสังคมไทยเกิดจากการอาศัยอ านาจ
ต าแหน่งหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเอง 

จจัักรพันธ์ ชูกลิ่น, 
(๒๕๕๘, หน้า ๑๐๕) 

เปูาหมายขององค์การจะประสบความส าเร็จได้
ด้วยความเสียสละ 

จักรวาล สุขไมตรี, 
(๒๕๔๖, หน้า ๓-๔) 

การสื่อสารด้วยถ้อยค าหรือวาจาที่สุภาพไพเราะ 
อ่อนหวาน น่าฟังจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ  

ทัศนีย์ จุลอดุง, 
(๒๕๔๖, หน้า ๓-๔) 

ผู้น าหรือผู้บริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรม  มี
ความซื่อสัตย์โปร่งใสในการปฏิบัติงานท าให้
องค์การบรรลุผลส าเร็จ 

ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด, 
(๒๕๕๔, หน้า ๙๕) 

ผู้น าองค์การมีอิทธิพลต่อแนวคิด วิธีคิด วิธีการ
ท างาน วิธีการแก้ปัญหา เป็นแรงผลักดันให้เกิด
วัฒนธรรมในการท างานแบบสร้างสรรค์ 

อัจฉรา สระวาสี, 
(๒๕๕๔, หน้า ๙๕) 

การกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและกล้า
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถและสมรรถนะในการบริหาร 

ชัยวุฒิ วรพินธุ์, 
(๒๕๕๗, หน้า ๙๑) 

ข้าราชการต้องสร้างความพึงพอใจให้กับทุกคน
ด้วยการมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างสูง  ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ท าอย่างจริงใจ 

ประสูติ เหลืองสมานกุล, 
(๒๕๕๙, หน้า๑๓๗) 

การส่งเสริมความรู้ในเรื่องของกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับให้กับสมาชิกใหม่  

 
 



๘๐ 

 

ตารางที่ ๒.๒๑ แนวคิดหลักของนักวิชาการ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
วิบูลย์ เผือกฉุย, 
(๒๕๕๙, หน้า ๖๘) 
 

บริการประชาชนด้วยความเต็มใจด้วยอัธยาศัย
ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ เรื่อง 

สมใจ หนูฤทธิ์, 
(๒๕๕๗, หน้า๔๗๗) 

กระบวนทัศน์การบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ประดุจญาติมิตร สะดวกรวดเร็วสร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน 

พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 
(๒๕๕๗, หน้า๗๖) 

ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, 
(๒๕๕๗, หน้า๑๐-๑๒) 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเป็นวิธีที่
ใช้ลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๕๓) 

สภาพคุณงามความดีหรือสภาพคุณงานความดี
ทางความประพฤติและจิตใจ 

พระกัญจน์กนฺตธมฺโม (แสงรุ่ง), 
(๒๕๕๘, หน้า๔๘) 

สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของพลเมืองไทย
ถูกจ ากัดไว้เท่าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศ 

ปรมตวรรณบวร, 
(๒๕๕๙, หน้า๒๖๗) 

พลเมืองแบบประชาธิปไตยมีลักษณะ คือ ความ
เคารพกติกา เคารพสิทธิผู้อ่ืน และการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 
(๒๕๕๗, หน้า๑-๒๒) 

ผู้น าต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ ซื่อตรงในสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ซึ่งเรียก
โดยรวมว่า “บวร”  

วรภาส ประสมสุข, 
(๒๕๔๙-๒๕๕๐, หน้า ๗๖) 

ผู้บริหารต้องใช้ทศพิธราชธรรม ในการครองตน 
และครองคน ด้วนการประยุกต์ใช้กับทักษะ
ภาวะผู้น า และทักษะการสร้างแรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

๒.๘กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม สรุปกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

รูปแบบกระบวนทัศน์ 
รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 

๑.วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับองค์การภาครัฐ 
๒. วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับข้าราชการ 
๓. วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจ 
ให้กับประชาชน 
๔. วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย 
    ให้กับข้าราชการ 

 
 
 
 
 

ทศพิธราชธรรม 
๑.  ทาน  =   การให้                 
๒.  ศีล  =   ความประพฤติดีงาม     
๓.  ปริจจาคะ =   การเสียสละ 
๔.  อาชชวะ =   ความช่ือตรง      
๕.  มัททวะ =   ความสุภาพอ่อนโยน      
๖.  ตปะ  =   ความเพียรเผากิเลส 
๗.  อักโกธะ  =   ความไม่โกรธ 
๘.  อวิหิงสา =   ความไม่เบียดเบียน 
๙.  ขันติ  =   ความอดทน  
๑๐. อวิโรธนะ =   ความไม่คลาดไปจากธรรม 

กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ 
๑. การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม  
๒. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
๓. การบริการสาธารณะแนวใหม่ 
 

 
 
 
 
 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
๑. องค์การภาครัฐขาดความเข้มแข็ง     
๒. ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม  
๓. การบริการขาดความพึงพอใจจากประชาชน                 
๔. ข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 



๘๒ 

 

 จากกรอบแนวคิดดังกล่าวอธิบายได้ว่า การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์
เชิงวัฒนธรรมในครั้งนี้ ใช้ทฤษฎีการแบ่งกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ของ JanetV. 
Denhardt&Robert B. Denhardt แบ่งกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ออกเป็น ๓ กระบวนทัศน์ คือ 
๑) กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ๒) กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่และ๓) 
กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่กระบวนทัศน์ตะวันตกทั้งสามกระบวนทัศน์นี้ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมา พบว่า มี ๓ ภาคส่วนส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
เป็นส่วนที่จะท าให้การบริหารจัดการภาครัฐประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้แก่ ๑) องค์การภาครัฐ 
๒) ข้าราชการ และ ๓)ประชาชน ส าหรับปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐในระบบราชการไทยประสบ
กับปัญหาต่างๆ มากมายหลายประการ ปัญหาที่ส าคัญๆ ที่พบได้ทุกองค์การภาครัฐ ได้แก่ ๑) องค์การ
ภาครัฐขาดความเข้มแข็ง ๒) ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม ๓) การบริการขาดความพึงพอใจ
จากประชาชน และ ๔) ข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตยปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ใช้การบริหาร
จัดการภาครัฐเชิงวัฒนธรรมเสริมสร้างความ ความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับข้าราชการ เสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและเสริมสร้างประชาธิปไตย
ให้กับข้าราชการกับใช้ทศพิธราชธรรม มาบูรณาการ เพ่ือเป็นแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตน
เป็นข้าราชการที่ดขีองแผ่นดินทศพิธราชธรรมได้แก๑่) ทานคือ การให ้๒)ศีล คือ ความประพฤติดีงาม ๓) 
ปริจจาคะ คือ การเสียสละ ๔) อาชชวะคือ ความชื่อตรง ๕) มัททวะคือ ความภาพอ่อนโยน ๖)ตบะคือ 
ความเพียร ๗)อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ ๘) อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ๙) ขันติ คือ ความอดทน 
และ ๑๐) อวิโรธนะ คือ ความไม่คลาดเคลื่อนไปจากธรรม   
 สรุป กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิง
วัฒนธรรม ประกอบด้วย ๔ กระบวนทัศน์ ได้แก่ ๑) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์การภาครัฐ ๒) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ข้าราชการ๓) 
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและ ๔) กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
เสริมสร้างเป็นประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ และน าทศพิธราชธรรมมาบูรณาการ เพ่ือเป็นแนวทางให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 



๘๓ 
 

บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) ใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview form) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group 
discussion) แล้วน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมโดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 ๓.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม เป็นการ
ศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร(documentaryanalysis) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก( in-depthinterview)ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(structuredinterviewform) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ( focusgroupdiscussion)โดยด าเนินการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ดังนี้๑) เพ่ือศึกษา การก่อเกิดและสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์๒) เพ่ือค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์
เชิงวัฒนธรรม ๓)เพ่ือน าเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้๔ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ การก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์              
รัฐประศาสนศาสตร์ แบ่งเป็น ๓ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ( Old Public Management: 
OPM) และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New Public 
Management: NPM) 
 ๒. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New Public Management: 
NPM) และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ ( New Public 
Service: NPS) 
 ๓. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) 
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 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม  
 ขั้นตอนที่ ๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลส าคัญจากข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒๑ คน และข้าราชการกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จ านวน ๕ คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก( in-depthinterview) ใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structuredinterviewform)เพ่ือค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสน
ศาสตร์เชิงวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ ๓ การสังเคราะห์และพัฒนาร่างองค์ประกอบน าข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกมาสังเคราะห์และพัฒนาร่างองค์ประกอบของรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ เชิง
วัฒนธรรมเพื่อน าเสนอในการสนทนากลุ่มเฉพาะ(focusgroup discussion) 
 ขั้นตอนที่ ๔ การปรับแก้องค์ประกอบและยืนยันรูปแบบ น าร่างองค์ประกอบของ
รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไปสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(focusgroupdiscussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๙ รูป/คน ประกอบด้วย  คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๓ รูป/คน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จ านวน ๑ คน ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 
๔ คน และนักวิชาการอิสระ จ านวน ๑ คน ด้วยเทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ 
(appreciation influence control)เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ หาลักษณะร่วม ( commoncharacter) และข้อสรุปร่วม ( common 
conclusion) และยืนยันรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์และน าไปใช้ได้จริง 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ น าเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม      
น าเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์ต่อประธานกรรมการ
และกรรมการคุมวิทยานิพนธ์ หลังจากท่ีได้มีการปรับปรุง แก้ไขและได้รับการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่า รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และ
น าไปใช้ได้จริงได้แก่ 
 ๑. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ  
 ๒. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ  
 ๓. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน  
 ๔. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ  
 ๕. ทศพิธราชธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ  

๓.๒กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key Informants) 
 ๓.๒.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview)ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (key informants) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( purposive sampling) ประกอบด้วย 
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒๑ คน และ
ข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จ านวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๖ คน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบราชการด้านการ
บริหารจัดการวัฒนธรรมและด้านศาสนา ซึ่งสามารถให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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 ๑. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
 ๒. นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และสนับสนุน  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๓.นางอารีพันธ์ เจริญสุข ผู้อ านวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวัฒกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๔. นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้ อ านวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ๕. นางมานัสศรี ต้นไล้ ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ๖.นางสาวธนพร แตงขาว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ๗.นางวิภาดา ตริตระการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๘.นางวิริยา เนตรน้อย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๙.นางบุษยา เจริญผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๑๐.นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๑ ๑.นางพรทิพย์ แก้วมูลค า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๑ ๒.นายสุเพียร เจียรวาปี นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๑๓.นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๑๔.นายอภิชาต กรรมสิทธิ์ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๑๕.นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๑ ๖.นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๑ ๗.นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๑ ๘.นางสาวกาญจนา ลพเลิศ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 ๑๙. นางศิริเนตร กล้าหาญ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๒๐.นางสาวณัฐชยา เครือหงส์ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๒ ๑.นางสาวนิชา สาทรกิจ นักพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติการ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๒ ๒.นางสาวปวริศา สุขมาก นักพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติการ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๒ ๓. นายสิระ ภาสอาจ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๒ ๔. นางสาวดวงเดือน สวัสดี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๒ ๕.นางสาวดุษฎี พิลาไชย นักวิชาการวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ๒๖ .นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ นักวิชาการวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ๓.๒.๒การสนทนากลุ่มเฉพาะ( focusgroupdiscussion)ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( purposivesampling)ประกอบด้วย คณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี และนักวิชาการอิสระ
รวมทั้งสิ้น๙ รูป/คนซึ่งเป็นผู้ที่ มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบราชการด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมและด้านศาสนา ซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะ
ยืนยันรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมว่าถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 ๑.พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.รศ. ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๓. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔. ผศ.ศุภวัฒน์ปภัสสรากาญจน์  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ๕. ดร.สมใจ สังข์แสตมป์  นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๖. ดร. ศิวพร นวลตา นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๗.ดร.โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๘.ดร.สุรีพร แซ่เอ๊ียบ นักวิชาการอิสระ  



๘๗ 

 ๙. นางกัลยาณ์ภูวนันท์ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๓.๓เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือการวิจัย๒ประเภทคือ๑) การ สัมภาษณ์เชิงลึก( in-depthinterview)และ ๒) การสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (focusgroupdiscussion)โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมแล้วน ามาวิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้น าไปสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและสร้างเครื่องมือ ได้แก่ ค าถามการ
สัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย 
๒ ประเภท คือ ๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depthinterview)ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structuredinterviewform)และ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ  ( focusgroupdiscussion) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
(primarydata)เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ( qualitativedata)ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
โดยให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบราชการ ด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรม
และด้านศาสนาเพ่ือรวบรวมองค์ประกอบของรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
มาวิเคราะห์องค์ประกอบ ความสอดคล้องความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการปฏิบัติ 
 ๒. การสนทนากลุ่มเฉพาะ ( focus group discussion) เป็นการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นโดยใช้เทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ 
(appreciationinfluencecontrol)เพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ หาลักษณะร่วม( commoncharacter)หาข้อสรุปร่วม(common conclusion) และยืนยัน
รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมว่าถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และน าไปใช้ได้
จริง 
 ๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ การสัมภาษณ์เชิงลึก( in-depthinterview)ใช้การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ( structuredinterviewform)เป็นการสัมภาษณ์ปลายเปิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้
เพ่ือหาลักษณะร่วม ( commoncharacter) ของรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิง
วัฒนธรรมที่ควรจะเป็นในปัจจุบันข้อค าถามท่ีน ามาใช้มาจากกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบเครื่องมือจากอาจารย์ที่
ปรึกษาเรียบร้อยแล้วจึงน ามาท าแบบสัมภาษณ์ไปใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( key informants)ใน
พ้ืนที่ที่ท าการวิจัย จ านวน๒๖คนการสัมภาษณ์เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีภายใต้
รูปแบบการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกึ่งทางการเพื่อให้ประเด็นการสนทนากว้างขวางครอบคลุม
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้ตั้งค าถาม ดังนี้ 
 ๑. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ( OldPublic 
Management: OPM) และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management: NPM)คืออะไร 
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 ๒. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( NewPublic 
Management: NPM) และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ 
(New Public Service: NPS)คืออะไร 
 ๓. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ ( NewPublicService: 
NPS)คืออะไร 
 ๔. วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ คืออะไร เพราะอะไร  
 ๕. วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ คืออะไร เพราะอะไร  
 ๖. วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน คืออะไร เพราะอะไร  
 ๗. วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ คืออะไร เพราะอะไร  
 ๘. ทศพิธราชธรรมข้อใด น ามาใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ 
เพราะอะไร 
 ๙. ทศพิธราชธรรมข้อใด น ามาใช้ในการเสริมสร้างจริยธรรมให้กับข้าราชการ 
เพราะอะไร 
 ๑๐. ทศพิธราชธรรมข้อใด น ามาใช้ในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
เพราะอะไร 
 ๑๑. ทศพิธราชธรรมข้อใด น ามาใช้ในการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ
เพราะอะไร 
 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (focusgroupdiscussion)ผู้วิจัยสร้างค าถามในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ที่ควร
จะเป็นในปัจจุบันเพื่อเป็นการเพ่ิมเติมข้อมูลหลังจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
(keyinformants)การสนทนากลุ่มเฉพาะ ( focusgroupdiscussion)เพ่ือให้ได้ลักษณะร่วม
(commoncharacter)ข้อสรุปร่วม (commonconclusion)ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เพ่ิมเติม สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง และสังเคราะห์ร่างแบบจ าลองรูปแบบ กระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม เพ่ือน าเสนอผลการวิจัยต่อไปผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นค าถามของการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ(focus group discussion)ค าถามคือร่างแบบจ าลองของรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ 
อย่างไร 
 ๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการ
วิจัยครั้งนี้มี ๒ แบบ ค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก( in-depthinterview)ใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง( structuredinterviewform)และค าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะ
(focusgroupdiscussion)เพ่ือสังเคราะห์ รูปแบบ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ ร่างเครื่องมือการวิจัย  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความครบถ้วน ครอบคลุมความถูกต้องด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ ภาษาและรูปแบบ เมื่อ
ได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว น าไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ ๒ น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขและได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้ว  เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อไป 

๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร ( documentary research) ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเนื้อหาของเอกสารอย่างละเอียดดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลปฐมภูมิ( primarydata)โดยการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจาก คัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 ๒. ข้อมูลทุติยภูมิ( secondarydata) โดยการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากเอกสาร ต ารา 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
 ขั้นตอนที่ ๒  การเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ใ ช้การสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้าง( structuredinterviewform) โดยใช้การสัมภาษณ์ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
(keyinformants) แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้รูปแบบการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ
กึ่งทางการ ( semi-formal interview) โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกดังนี้  
 ๑. ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตท าการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(key informants) 
 ๒. ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะประสาน ก าหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ และน าส่ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( keyinformants)โดย
ผู้วิจัยจะศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ จัดเตรียมศึกษาการใช้อุปกรณ์เครื่องบันทึกเสียง 
พร้อมอุปกรณ์ส ารองในกรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมสมุดจดบันทึกอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมและเดินทางไป
สัมภาษณ์ด้วยตนเองทุกครั้ง 
 ๓. ขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์
ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะด าเนินการสัมภาษณ์ขอ
อนุญาตบันทึกภาพเพ่ือใช้ในการอ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆที่
บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด
ผู้วิจัยจะหยุดบันทึกเสียงในช่วงนั้นทันที 
 ๔. หลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์ทุกครั้ง 
ท าการถอดบทสัมภาษณ์ น าไปลงรหัสบทสัมภาษณ์ จัดท าดัชนีหัวเรื่องย่อยในบทสัมภาษณ์ท าการ
วิเคราะห์หน่วยข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ โดยลงข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบตาราง ก่อนน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
 ขั้นตอนที่ ๓  การรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ( focusgroupdiscussion)ผู้วิจัย
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะน า และข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม
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สนทนากลุ่มเฉพาะ (focusgroupdiscussion)และแสดงความคิดเห็นภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วม
การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
(appreciationinfluencecontrol)เพ่ือหาลักษณะร่วม (commoncharacter)และข้อสรุปร่วม  
(commonconclusion)ของร่างแบบจ าลองรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม มี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. เสนอร่างเครื่องมือและประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะ จากผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก( in-depthinterview)ความเป็นไปได้ของรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า 
 ๒. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติร่างเครื่องมือประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ผู้วิจัยน าเครื่องมือและประเด็นค าถามไปท าการสนทนกลุ่มเฉพาะ ( focus group 
discussion) ต่อไป 
 ๓.ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้า
ร่วมการจัดเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดไว้ 
 ๔. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน 
๙ ท่าน เพื่อนัดหมายก าหนด วัน เวลา และสถานที่เบื้องต้นในการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะพร้อมชี้แจง
รายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการในการจัดเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ ( focus group 
discussion) 
 ๕.ก่อนการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( focus group discussion)ผู้วิจัยจะจัดส่งหัวข้อการ
สนทนาไปยังผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนประสานเพื่อยืนยัน วัน เวลา และสถานที่กับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็น
ระยะๆและน าส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ ถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่จะ
เชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยผู้วิจัยจะจัดเตรียมโครงร่าง ประเด็นค าถาม เอกสารอย่าง
ครบถ้วนจัดเตรียมคณะผู้ช่วยวิจัยผู้บันทึกข้อมูล จัดเตรียมสถานที่ด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะด้วย
ตนเอง 
 ๖.ขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ ( focus group discussion) ผู้วิจัยจะเป็นผู้ด าเนินการสนทนา
(moderator)ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่มเฉพาะ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ ขออนุญาตบันทึกภาพเพ่ือใช้ในการอ้างอิงในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ 
หากผู้สนทนาท่านใดไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยจะหยุดบันทึกเสียงในช่วงนั้นทันที 
 ๗. หลังการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( focus group discussion) ผู้วิจัยจะตรวจสอบความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะ ท าการถอดบทการสนทนากลุ่มเฉพาะน าไป
ลงรหัสบทการสนทนากลุ่มเฉพาะ จัดท าดัชนีหัวเรื่องย่อยในบทการสนทนากลุ่มเฉพาะท าการ
วิเคราะห์หน่วยข้อมูลจากบทการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยลงข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบตาราง ก่อนน าไป
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นค าถาม ตามประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและ
รายงานผลการวิจัยในขั้นตอนต่อไป 
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๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เอกสาร
(documentaryanalysis)เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก( in-depthinterview)ใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง(structured interview form) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ( focus group discussion) 
เป็นหลัก เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสาร ( document research) จากการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับการวิจัย เพ่ือค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมและน าเสนอข้อมูลการ
วิจัยด้วยการพรรณนา 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depthinterview)ใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structuredinterviewform)วิเคราะห์โดยการจ าแนกถ้อยค าหรือ
ข้อความที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(keyinformants)แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ วิธีการ น ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่ค้นพบตามสภาพการณ์ ความสัมพันธ์ และประเด็นส าคัญ
เพ่ือหาลักษณะร่วม (common character) ของรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
ที่ควรจะเป็นในปัจจุบันเพื่อตอบค าถามการวิจัย 
 ๓.๕.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( focusgroupdiscussion) เพื่อน าไป
ก าหนดเป็นร่างรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม  
 ๓.๕.๔ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการวิจัยผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (key informants)และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) อย่างเป็นระบบ 
ผู้วิจัยใช้วิธีการประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อปรับปรุงการวิจัยให้เกิดความ
สมบูรณ์ถูกต้องมากขึ้น 
 ผู้วิจัยขอสรุปขั้นตอนการวิจัยที่สามารถสร้างรูปแบบ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์        
เชิงวัฒนธรรมที่สามารถใช้ได้จริงโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการ ผลลัพธ์ 
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๑. วิเคราะห์เอกสารเพ่ือ    
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร ต ารา 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง และหลักธรรม เพื่อ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
เบื้องต้นของรูปแบบกระบวน
ทัศน์เชิงวัฒนธรรม 

ทราบถึง แนวคิด ทฤษฎีของ       
รัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก  
รัฐประศาสนศาสตร์ไทย 
หลักธรรมในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และกรอบแนวคิดใน
การวิจัย 

 
๒. วิเคราะห์กรอบแนวคิดในการ
วิจัย 
 

น ากรอบแนวคิดมาวิเคราะห์ 
เพ่ือสร้างค าถามในแบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก( in-
depthinterview) ใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(structured interview form) 

ได้ค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) 
 

 
๓. การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก( in-
depth interview) ใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(structuredinterview form) 
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ( key 
informants) จ านวน ๒๖ คน 

ได้องค์ประกอบของกระบวน
ทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิง
วัฒนธรรมบน ฐานภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม  รวมทั้ง
หลักธรรมในการบริหารจัดการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
ประเด็นค าถาม 
(focusgroupdiscussion) 
ต่อไป 

 
๔. การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ  
(focusgroupdiscussion) กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ คน 
 

ได้ลักษณะร่วม ( common 
character) ข้อสรุปร่วม และ
แบบจ าลองกระบวนทัศน์      
รัฐประศาสนศาสตร์เชิง
วัฒนธรรมที่เหมาะสมและ
น าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 
๕. การน าเสนอรูปแบบ     
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ผลการวิจัย 

ได้รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
ไปใช้ได้จริง 

 
ภาพที่ ๓.๑ ขั้นตอนการวิจัย 



๙๓ 
 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมวัตถุประสงค์
ของการวิจัยคือ๑)เพ่ือศึกษาการก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสน
ศาสตร์๒) เพ่ือค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม และ ๓) เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ใช้เครื่องมือในการวิจัยคือการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview)และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ ( focus group discussion)ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๒๖คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( focus group discussion)กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๙ คนผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสารต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การ
สนทนากลุ่มเฉพาะและท าการสังเคราะห์ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ ๓ ประการ
ได้แก่ ๑)การก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ ๒) ค้นหา
รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม และ ๓) น าเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 

๔.๑ การก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑)เพ่ือศึกษาการก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสน
ศาสตร์ แบ่งเป็น ๓ ประเด็น ได้แก๑่) การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม
(OldPublic Management: OPM)และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่(NewPublic Management:NPM)๒) การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการ ภาครัฐแนวใหม่
(NewPublic Management: NPM)และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์ การบริการ
สาธารณะแนวใหม่( New Public Service: NPS) และ ๓) การก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการ
สาธารณะแนวใหม่(New Public Service: NPS) 
 ๔.๑.๑ การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม (OldPublic Management: 
OPM) และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่( NewPublic 
Management: NPM)  
 การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่
กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๒๖ คน ได้ให้ความเห็น 
ดังนี้ 
 การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม เกิดจากทฤษฎีระบบราชการในอุดมคติของ แม๊กเวเบอร์ท่ี
เน้นกฎระเบียบในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการจ้างงานแบบตลอดชีพเพราะ
เชื่อว่าข้าราชการมีความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับ
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มอบหมายได้อย่างเต็มที่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมเป็นการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่เพราะภาครัฐปฏิบัติงานล่าช้า มีขั้นตอนการด าเนินการมากมายหลายขั้นตอนใช้เวลาและ
งบประมาณมาก บุคลากรของรัฐไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้ทัน 
ประกอบกับระบบราชการเป็นแบบรวมอ านาจ การแก้ปัญหาต่างๆ ท าได้ล่าช้า ขาดความคล่องตัว จึง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบยังเอื้อต่อการทุจริตได้ง่าย 
และข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
 ระบบราชการได้รับกระแสอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการจากตะวันตก ที่ได้
น าเครื่องมือและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เครื่องมือในการบริหารของภาคเอกชนมี
ประสิทธิภาพสูงผู้บริหารจึงน ามาใช้ในระบบราชการ เพื่อหวังให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด แต่ระบบของเอกชนเป็นระบบที่มุ่งแสวงหาผลก าไรจากการประกอบการแต่การบริหาร
จัดการภาครัฐไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรจากการบริการ จึงท าให้มีการปรับตัวเพ่ือให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารจัดการที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สาธารณะ นอกจากนี้ระบบราชการแบบดั้งเดิม
มีขนาดใหญ่ โครงสร้างมีความซ้ าซ้อนกันทั้งในด้านบทบาทหน้าที่และอ านาจในการบังคับบัญชา การ
บริหารราชการส่วนกลางใช้หลักการรวมศูนย์อ านาจโดยมีกระทรวง ทบวง และกรมเป็นศูนย์สั่งการ 
จึงไม่สามารถตอบสนองการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
การซ้ าซ้อนกันของอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน เมื่อโลกเปลี่ยนไประบบราชการจึง
มีปัญหาสั่งสมมาก จึงมีการปฏิรูประบบราชการเกิดขึ้น  
 การก่อเกิดของการจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมเกิดจากแนวความคิดการบริหารแยกจาก
การเมืองของ วู๊ดโรว์วิลสัน และหลัก POSDCORB ของลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลล์เออร์ วิค ที่
ประกอบด้วย ๑) การวางแผน (planning)๒) การจัดองค์การ (organizing)๓) การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
(staffing)๔) การสั่งการหรืออ านวยการ (directing) ๕) การประสานงาน (coordinating)๖) การรายงานผล
การปฏิบัติงาน (reporting)  และ ๗) การงบประมาณ (budgeting) และสาเหตุที่ท าให้การจัดการแบบ
ดั้งเดิมถูกแทนที่ด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ สืบเนื่องมาจากตัวแบบในอุดมคติท่ีเสนอโดย เวเบอร์ 
ที่ปรากฏว่าตัวแบบระบบราชการมีปัญหาเชิงประจักษ์ ได้แก่ ปัญหาวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
ขนาดขององค์การที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาทางการเมือง การทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ ระบบอุปถัมภ์ 
การบริหารจัดการที่มีความเป็นระเบียบมีกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดเคร่งครัด ให้ความส าคัญกับกระบวนการ
มากเน้นให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์มากกว่าผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ล้าสมัย 
นอกจากนี้การจ้างงานแบบตลอดชีพยังท าให้เกิดปัญหาข้าราชการในองค์การไม่ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีความรู้สึกมั่นคงมากไปจึงท าให้ไม่ขยันปฏิบัติงาน  
 ในอดีตยอมรับกันว่าระบบราชการแบบดั้งเดิมเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการมากในปัจจุบันนี้เป็นระบบที่ล้าสมัยแล้ว แต่ก็ยังพบเห็นในบางหน่วยงาน
ของภาครัฐที่ผู้บริหารยังยึดติดกับภาพเดิมๆ หรือระบบเดิมๆ เช่น น าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการน าคน
เข้าสู่ระบบราชการ สาเหตุการเปลี่ยนจากระบบราชการแบบดั้งเดิมเป็นการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น
                                                           

  สัมภาษณ์ นางสาวนิชา สาทรกิจ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางวิภาดา ตริตระการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางวิริยา เนตรน้อย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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คงหนีไม่พ้นในเรื่องการบริหารงานที่ขาดคุณภาพของระบบราชการและตัวข้าราชการเอง โดยเฉพาะ
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ จึงต้องเข้าสู่
กระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มตั้งแต่ขนาดโครงสร้างต้องเล็กลง ลดจ านวนข้าราชการลงแต่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลประโยชน์มาก พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
มีข้ันตอนเท่าที่จ าเป็นเพื่อประหยัดเวลาของประชาชนผู้มารับบริการ  
 การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมเกิดจากองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เน้นความเป็น
ราชการที่มีสายการบังคับบัญชาและมีกฎระเบียบที่เคร่งครัด เป็นตัวแบบราชการที่มีโครงสร้างแบบ
รวมศูนย์อ านาจ ซึ่งเป็นแนวคิดในอุดมคติของ แมกซ์ เว็บเบอร์ที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่
เนื่องจากตัวแบบระบบราชการแบบดั้งเดิมมีการใช้มาเป็นระยะเวลานานนับร้อยปี ท าให้เกิดปัญหาสั่ง
สมมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการที่
ไม่สามารถวางตัวเป็นกลางทางการเมืองได้การเล่นพรรคเล่นพวกของนักการเมือง การทุจริตประพฤติ
มิชอบ การบริหารงานที่ขาดหลักคุณธรรม ระบบราชการมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ใหญ่โต ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชน เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานเนื่องจากต้องผ่าน
ขั้นตอนตามล าดับสายการบังคับ นักวิชาการจึงได้เสนอให้มีการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมจึงถูกแทนที่ด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพดีกว่า  
 การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม เกิดจากแนวคิดการบริหารแยกจากการเมืองของ วู๊ดโรว์วิล
สัน และหลัก POSDCORB ของลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลล์เออร์ วิค ระบบราชการในอุดมคติของ 
แม๊กเวเบอร์ และทฤษฎีวิทยาศาสตร์การจัดการของ เทเลอร์ แนวคิดนี้มองว่ามีประสิทธิภาพแต่
เนื่องจากใช้มานานจึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ ข้าราชการปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชนล่าช้า 
ไม่ยืดหยุ่น ขาดความซื่อสัตย์ ไม่มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ดี มุ่งเน้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์มากเกินไปท าให้ไม่ได้รับความสะดวก ระบบราชการจึงเข้าสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มีประสิทธิภาพเนื่องจากเน้นผลสัมฤทธิ์มากกว่ากระบวนการ 
มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ เน้นระบบคุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์ประกอบ
กับโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ข้าราชการต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยี
และเครื่องมือในการบริหารต่างๆ ของภาคเอกชนมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 เกิดจากแนวคิดของ แม๊กเวเบอร์ ที่ว่าการบริหารจัดการภายในองค์การภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานในองค์การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานแบบ
มืออาชีพ ระบบราชการมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ถูกต้อง เป็นระเบียบมาก ถือเป็นระบบที่ดี
ที่สุดในยุคนั้น แต่มีข้อด้อยตรงที่ใช้เวลาในด าเนินการมาก เนื่องจากต้องผ่านการตรวจสอบหลาย
ขั้นตอนใช้ทรัพยากรมากเนื่องจากมีข้าราชการอยู่ในระบบจ านวนมากแต่มีผลผลิตออกมาน้อยไม่
คุ้มค่าการจัดองค์การแบบระบบราชการผู้บังคับบัญชาสูงสุดไม่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานระดับ
ล่างได้อย่างใกล้ชิด จึงท าให้ระบบราชการมักซ่อนปัญหาต่างๆ ไว้มากมาย ประกอบกับองค์การมี
                                                           

  สัมภาษณ์ นางบุษยา เจริญผล, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ, ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และสนับสนุน, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายสุเพียร เจียรวาปี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๙๖ 
 

ขนาดใหญ่ท าให้เกิดความเฉื่อยชา ล่าช้าขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้าราชการควรมี
พฤติกรรมที่มีเหตุผล ใช้ระบบคุณธรรม คือ การวัดประสิทธิภาพความสามารถของบุคคลอย่าง
ยุติธรรม โดยไม่ใช้ชาติตระกูลหรือระบบอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ใช้ดุลพินิจอย่าง
รอบคอบ เพื่อปูองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง  
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เกิดจากการแยกบริหารออกจากการเมืองของ วู๊ดโรว์วิลสัน 
และระบบราชการของ แม๊กเวเบอร์ ที่มีแนวคิดท่ีตัวข้าราชการที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐ 
ข้าราชการเหล่านี้จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยแต่งตั้งเข้าไปในการบังคับบัญชา มีการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่งอย่างเคร่งครัด ผู้มาติดต่อราชการจึงต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอน ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนใช้เวลาในการพิจารณานาน เนื่องจากต้องท าตามระเบียบ ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกไม่
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ข้าราชการบางส่วนมักจะปกปิดความรู้หรือข้ันตอนที่
สลับซับซ้อน พยายามท าตัวเป็นนายของประชาชนเพื่อเป็นการเสริมอ านาจบารมีสร้างความส าคัญ
ให้กับตนเองการปฏิบัติราชการขาดความไม่โปร่งใส ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 
การบริหารขาดความเสมอภาคซึ่งขัดกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกันในการมาขอรับบริการจากภาครัฐ  
 ระบบราชการมีขนาดใหญ่เกินไปปฏิบัติงานล่าช้าใช้ทรัพยากรมากแต่ผลผลิตน้อย สาเหตุ
มาจากการมีข้าราชการมากเกินไปท าให้ผลผลิตขาดคุณภาพ ระบบราชการจึงถูกระบบการตลาดเข้า
มาแทนที่โดยการให้เอกชนเข้ามาด าเนินการแทนรัฐบาลในบางเรื่องที่ระบบของภาคเอกชนปฏิบัติงาน
ได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าภาครัฐ ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่า เนื่องจากได้รับความสะดวก 
ประหยัดและคุ้มค่า ระบบราชการติดหล่นกับความเป็นกฎ ระเบียบที่เคร่งครัดจนเกินไป ซึ่งก็มีท้ังข้อดี
และข้อเสีย แต่สถานการณ์ปัจจุบันรัฐต้องตอบสนองผลประโยชน์สาธารณะ จึงต้องปรับระบบในการ
ปฏิบัติงานให้รวดเร็วถูกต้อง จึงมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ต้องสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากกว่าแบบดั้งเดิม  
 เกิดจากแนวคิดของ แมกซ์ เว็บเบอร์ ที่กล่าวว่า ระบบราชการเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด การปฏิบัติงานราชการมีลักษณะที่เหมือนเดิมหรือที่เรียกว่า งานประจ า ( routine)เป็นการ
ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแบบซ้ าๆ จนเกิดความช านาญ แต่ในความเป็น
จริงแล้วระบบราชการต้องพบกับสภาพแวดล้อมลักษณะงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนจากการจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมเป็นการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่คือ กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์การเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในการบริหารด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ข้อจ ากัดของระบบราชการเดิมท่ีล้าสมัยขาดประสิทธิภาพ ท าให้องค์การภาครัฐ
จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการตอบสนองความ

                                                           

  สัมภาษณ์ นางขนิษาฐา งามวงศ์สถิต, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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ต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนได้รับเป็นธรรม ความเสมอภาค ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อราชการและคาดหวังว่ารัฐจะเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้  
 การจัดการภาครัฐแบบดั้งเกิดข้ึนจากแนวคิดของ แมกซ์ เว็บเบอร์ ในเรื่องระบบราชการ
ในอุดมคติ และ เฟรอเดอริค ดับเบิลยู เทย์เลอร์ ในเรื่อง วิธีการที่ดีท่ีสุด ที่ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการปฏิบัติงานให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วมาประยุกต์ใช้กับระบบราชการให้มี
ความมั่นคงขึ้นมาก แต่เนื่องจากระบบราชการมีกฎระเบียบที่รัดกุมท าให้โอกาสที่จะออกจากราชการ
มีน้อยจึงมีข้าราชการที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดการกระตือรือร้นยังคงอยู่ในระบบท าให้เสีย
งบประมาณเป็นจ านวนมาก ไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมเป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
ทางการเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ จึงเกิดตัวแบบการจัดการภาครัฐแนวใหม่ข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาของ
ระบบราชการแบบดั้งเดิมจนมีการปฏิรูประบบราชการทั่วโลก  
 การบริหารแบบดั้งเดิมเกิดจากแนวความคิดของ บาร์นาด์ ที่เน้นการให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐยุคแรกๆ ที่ให้ความส าคัญกับการบริหารแบบล่างขึ้นบน (button-up) แทนที่จะเป็นจากบนลง
ล่าง ( top-down) จึงท าให้เข้าถึงปัญหาได้ดี เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ระบบราชการ
ส่วนใหญ่ค านึงถึงระบบอาวุโส การส่งเสริมข้าราชการให้เลื่อนยศเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น มักดูอายุการ
ปฏิบัติงานเป็นหลักถ้ารับราชการมานานก็จะส่งเสริมให้เลื่อนยศเลื่อนต าแหน่งที่สูงส่วนข้าราชการที่มี
อายุราชการไม่มากต้องคอยไปก่อนหรือรอให้ข้าราชการที่อาวุโสเกษียณไปก่อนทั้งๆ ผู้มีอายุราชการ
น้อยมีความรู้ความสามารถมากกว่าระบบราชการมีโครงสร้างตายตัว มีล าดับชั้นของสายการบังคับ
บัญชามากท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณมากจึงต้องเข้าสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 การจัดการแบบดั้งเดิมเกิดจากระบบราชการที่ล้าสมัยตามแนวคิดของระบบราชการใน
อุดมคติของเวเบอร์ การน าเอาเทคนิคการบริหารของเอกชนเข้ามาใช้ในระบบราชการที่เน้นเรื่อง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เป็นจุดด้อยของระบบราชการการเปลี่ยนแปลงของกระแสของ
โลกาภิวัตน์ท าให้ข้าราชการส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันอีกท้ังระบบราชการเป็นการรวมอ านาจ
ไว้ที่ส่วนกลางหรือแบบรวมศูนย์ ท าให้เ กิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของส่วนภูมิภาคขาดความ
คล่องตัว และรวดเร็วในการแก้ปัญหาเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชนซึ่งมีการกระจายอ านาจ การจัด
โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ท าให้เกิดการปฏิรูประบบราชการแบบดั้งเดิม และเปลี่ยนเป็นการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่  
 เกิดจากแนวความคิดของ เฟรอเดอริค ดับเบิลยู เทย์เลอร์ที่ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเก็บข้อมูลอย่างเท่ียงตรง แม่นย าเข้มงวดเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการที่
ดีที่สุด (The one best way) ซึ่งกระบวนการต่างๆ จะน ามาซ่ึงผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่
เนื่องจากองค์การราชการที่ก่อตั้งมานานส่วนใหญ่มักจะขยายขนาดใหญ่โตขึ้นโครงสร้างขององค์การ
และอ านาจหน้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สายการบังคับบัญชามากข้ึน การก ากับดูแลหลายชั้น ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการมีข้ันตอนมาก การปฏิบัติงานเกิดความเชื่องช้าท าให้เกิดความ
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สิ้นเปลืองงบประมาณมาก ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลงเนื่องจากมีการปฏิบัติงาน
ที่ทับซ้อนกัน ขาดความชัดเจนในการสั่งการและมีภารกิจมากมายหลายด้าน ท าให้ผู้บังคับบัญชา
สูงสุดไม่สามารถควบคุมก ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 วัฒนธรรมของระบบราชการเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติกัน เชื้อชาติ 
ศาสนา เผ่าพันธุ์ และพรรคพวก ซึ่งอยู่เหนือหลักเหตุผล จึงเกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นในระบบราชการ การ
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งตามความสัมพันธ์ส่วนตัว การจัดสรรทรัพยากรให้กับกลุ่มหรือภูมิภาคของตน
หรือเพ่ือท าประโยชน์ส่วนตัว ปัญหาวัฒนธรรมเป็นปัญหาของการจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมจึงเกิดการ
เรียกร้องให้ใช้วิธีการจัดการอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัฒนธรรมจึงเป็นเหตุผลหนึ่งของการเปลี่ยนเป็นการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 องค์การภาครัฐมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ข้าราชการมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนใช้งบประมาณ
สูงขึ้นขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความซับซ้อนมากการควบคุมก ากับดูแลขาดประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้
ไม่คุ้มค่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรของประเทศท่ีไม่คุ้มค่า ระบบราชการมีลักษณะเป็นระบบอุปถัมภ์
มากกว่าระบบคุณธรรม จึงท าให้การพัฒนาของหน่วยงานไม่ก้าวหน้าเหมือนภาคเอกชนที่ใช้ระบบ
คุณธรรมในการควบคุม คัดเลือกคนเก่งมีความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงานไม่ใช่เลือกพรรคพวกหรือ
ญาติพ่ีน้องเข้ามา ปฏิบัติงาน  อีกทั้งระบบมีการปฏิบัติงานที่ล่าช้า ขาดความทันสมัย ขาดเทคโนโลยี
สมัยใหม่ๆ จึงถูกอิทธิพลของการบริหารภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเข้ามาแทรกแซงในระบบ
ราชการ  
 ระบบราชการเป็นแนวคิดของเวเบอร์ที่เน้นกฎ ระเบียบที่เคร่งครัดเพ่ือประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานแต่ขาดความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากอ านาจหน้าที่มาจากข้าราชการที่ด ารง
ต าแหน่งสูง ออกกฎเกณฑ์ เงือนไข กฎหมายต่างๆ มาใช้บังคับกับประชาชนให้ปฏิบัติตาม ไม่ได้
ค านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อราชการ 
ระบบราชการแบบดั้งเดิมมีการทุจริตประพฤติมิชอบหรือหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่การงาน
ได้ง่าย ไม่มีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนจากประชาชน ระบบราชการแบบดั้งเดิมบุคลากรของรัฐส่วน
ใหญ่ไม่สามารถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานได้ทันต่อสถานการณ์ของโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงจึง
ต้องก้าวสู่ยุคของการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 ระบบราชการเป็นเครื่องมือการบริหารภาครัฐแบบหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่น ปัญหาการขาดการพัฒนาในเรื่องทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนา
ของข้าราชการในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารงาน ปัญหาทางด้านวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานที่ข้าราชการยังยึดติดกับการรับของก านัล ของช าร่วยที่ได้มาเพราะด ารงต าแหน่งหน้าที่ ซึ่ง

                                                           

 สัมภาษณ์ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ลพเลิศ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
. สัมภาษณ์ นางอารีพันธ์ เจริญสุข, ผู้อ านวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม,๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์, ผู้อ านวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๙๙ 
 

เป็นวัฒนธรรมที่ อุบาศกว์  การมีโครงสร้างทางการเมืองที่มีอ านาจมาก ระบบราชการจึงตกอยู่ใต้
อิทธิพลทางการเมือง อันเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
 การปรับปรุงหน่วยงานราชการท าได้ยาก เนื่องจากมีระบบหรือโครงสร้างที่ใหญ่โตเข้มแข็ง
การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจึงต้องใช้เหตุผลจ านวนมาก เกิดการกระทบส่วนบริหารต่างๆ การ
เปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งสัมพันธ์กับก าลังพลขององค์การที่จะต้องเริ่มต้นเรียนรู้การท าหน้าที่ใหม่ การ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพ่ือนร่วมงานใหม่หน่วยงานราชการปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกเทศ 
ขาดการประสานเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยงาน มีก าหนดทิศทาง นโยบายไม่
อาจเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่มีมากมายกระจัดกระจาย เมื่อระบบการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย ไม่เป็น
ระบบ จึงมีผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ โดยไม่ค านึงถึงผลลัพธ์ของงานอย่างจริงจัง 
ประกอบกับการขาดระบบการตรวจสอบวัดผลที่ชัดเจน จึงท าให้การปฏิบัติราชการขาดเอกภาพ และ
ไม่ได้เน้นว่าผลสัมฤทธิ์ของงานจะสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนหรือไม่  
 ระบบราชการเกิดจากแนวคิดตะวันตกที่แพร่เข้ามาในตะวันออกมีอิทธิพลมาถึงยุค
ปัจจุบันการฝังรากลึกของระบบราชการแบบดั้งเดิมยังมีหน่วยงานบางหน่วยยังคงรักษาไว้อย่างเหนียว
แน่น โดยเฉพาะเรื่องระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ นอกจากนี้การรับราชการของข้าราชการหญิงมัก
มีอุปสรรคในเรื่องของความก้าวหน้า โดยเฉพาะข้าราชการหญิงที่ไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงจะ
มีความก้าวหน้าในการรับราชการต่ ากว่าข้าราชการหญิงที่มาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียง ระบบราชการ
ภาครัฐมักจะเอาผลงานการปฏิบัติงานและมีวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้ข้าราชการชายได้เติบโตใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าฝุายหญิง ซึ่งระบบราชการของ เวเบอร์ จะไม่ยึดติดกับตัวบุคคลจึงไม่
เป็นความจริง ระบบราชการของเวเบอร์แฝงไว้ซึ่งอ านาจ ต าแหน่งกฎ ระเบียบเป็นเกราะคุ้มกันอัน
ชอบธรรม ระบบราชการส่วนใหญ่ทั่วโลกข้าราชการชายมักอยู่ในต าแหน่งที่ส าคัญๆ ข้อจ ากัดเรื่องเพศ
ในการรับราชการเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มีการปฏิรูประบบราชการใหม่ และให้ยึดเอาการบริหาร
จัดการของภาคเอกชนมาใช้แทนจึงเข้าสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 การบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมเป็นการบริหารงานที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือเปูาหมายความส าเร็จที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานซึ่งมีความแตกต่างจากการ
บริหารงานแบบใหม่ที่เรียกว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้น  outputs, outcomes และมีการ
ตั้งเปูาหมายความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนปฏิบัติงานโดยอาศัยอ านาจตามตัวบทกฎหมาย 
(legal authority) เพ่ือที่จะปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการในแบบดั้งเดิมจึงเป็นการปฏิบัติงานตามใบสั่งมากกว่าจะเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์  
 การจัดการแบบดั้งเดิมเป็นแนวคิดของเวเบอร์ที่มองว่าการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเข้มงวด ต่อมาระบบราชการกับมีโครงสร้างที่ใหญ่โต

                                                           

 สัมภาษณ์ นางมานัสศรี ต้นไล้, ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวธนพร แตงขาว, ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวดุษฎี พิลาไชย, นักวิชาการวัฒนธรรม, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ
ราชการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๐๐ 
 

มากขึ้น อันเนื่องจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประสบปัญหาเรื่องโครงสร้าง 
ระบบและตัวข้าราชการ กล่าวคือ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ท าตามระบบเป็นประจ าทุกวันจน
เกิดความเคยชิน ท าให้ข้าราชการขาดความกระตือรือร้นในการคิดพัฒนางานในหน้าที่ให้ดีขึ้นต่อไปอีก 
มีความช านาญต่อการท าหน้าที่เฉพาะในส่วนของตน ขาดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานขาดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ไม่ทันต่อสถานการณ์ เกิดผลเสียต่อ
ประชาชนและสังคมส่วนรวมขาดผลงานหรือองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ ขาด
การพัฒนาด้านบุคลากรท าให้องค์การไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 การบริหารแบบดั้งเดิมมีฐานคติว่าระบบราชการมีความเป็นสถาบัน ไม่ควรใช้ระบบ
อุปถัมภ์หรือรับใช้ผู้มีอ านาจหน้าที่ใหญ่โต แต่ระบบราชการไม่สามารถท าได้เนื่องจากมีรากฐานมาจาก
ระบบอุปถัมภ์ การคัดคนเข้าปฏิบัติงานยังมีระบบเครือญาติท าให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงไม่
สามารถเข้ามาสู่ระบบราชการได้ แต่ระบอบราชการยังต้องอาศัยระบบคุณธรรมที่คัดสรรคนมารับ
ราชการที่ต้องมีความรู้ความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน ข้าราชการที่มาจากการระบบคุณธรรมจะ
เป็นบุคคลที่มีความคิดความอ่านในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมมากกว่าข้าราชการ
ที่มาจากระบบอุปถัมภ์  
 ระบบราชการแบบดั้งเดิมมีการทุจริต ข้าราชการบางส่วนอาศัยผลประโยชน์จากต าแหน่ง
หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น ปฏิบัติงานให้ล่าช้าเนื่องจากหวังค่าน้ าร้อนน้ าชาหรือเงินใต้โต๊ะ
เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจนและคนรวย คนรวย
ใช้เงินเพื่อให้ได้มาในความสะดวกรวดเร็ว การลงทุนเพ่ือการสาธารณะประโยชน์มักถูกข้าราชการที่มี
อ านาจยักยอกไปเก็บหรือน าไปใช้จ่ายอย่างอ่ืน ขาดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้วยเหตุนี้จึงต้องหา
ระบบบริหารราชการแบบใหม่มาแทนระบบราชการแบบดั้งเดิมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เกิดการ
แข่งขันในการบริการที่ดีให้กับประชาชน ตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของประชาชนให้ถูก
จุด  และ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากท่ีสุด จึงมีการ
เปลี่ยนเป็นการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 ข้าราชการของรัฐเคยชินกับการด ารงอยู่ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่
รวดเร็ว แต่เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง
รวดเร็ว ซับซ้อน และมีความไม่แน่นอนสูง จึงปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
ค่อนข้างช้าขาดการพัฒนาด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ความรู้ จึงไม่สามารถรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ระบบราชการแบบดั้งเดิมมีรูปแบบ
โครงสร้างใหญ่โตการบังคับบัญชามากชั้นเป็นรูปแบบที่ขาดประสิทธิภาพเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับ
ภาคเอกชนที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ระบบราชการแบบดั้งเดิมรัฐต้องเสียเงินงบประมาณในการดูแล
ข้าราชการเป็นจ านวนมาก ข้าราชการที่อยู่ในระบบขาดความคิดสร้างสรรค์ระบบใหม่ๆ เกิดความ

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสิริเนตร กล้าหาญ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวณัฐชยา เครือหงส์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ, นักจัดการทั่วไปช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๐๑ 
 

เฉื่อยชาปฏิบัติงานล่าช้า เช้าชามเย็นชาม เนื่องจากระบบราชการมีความม่ันคงสูง โอกาสที่จะถูกขจัด
ออกจากระบบเป็นไปได้ยาก จึงขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน  
 ระบบราชการแบบดั้งเดิมให้ความส าคัญกับหลักอาวุโสมากเกินไป การเลื่อนต าแหน่งใช้
ระยะเวลาในการรับราชการมาเป็นตัวก าหนด ท าให้เกิดปัญหาสมองไหล เพราะข้าราชการที่มีความรู้
ความสามารถสูง ไม่มีทางท่ีจะเลื่อนขั้นข้ามอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถน้อยกว่าได้ สุดท้ายต้อง
ลาออกไปจากระบบราชการไปแสวงหาความก้าวหน้าในองค์การภาคเอกชน ระบบราชการแบบ
ดั้งเดิมมีการจัดอ านาจหน้าที่หรือล าดับขั้นการบังคับบัญชาที่มากชั้นสลับซับซ้อน มีการแบ่งงานกันท า
ตามความต้องการเฉพาะจนเกิดความช านาญเฉพาะด้าน ไม่สามารถย้ายไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ 
ได้ มีกฎระเบียบข้อบังคับท่ีรัดกุม ท าให้ตกอยู่ภายใต้กรอบความคิดเดิมๆไม่สามารถพัฒนางานให้
เจริญก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่จึงต้องน าหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือที่ทันสมัยจาก
ภาคเอกชนมาใช้ท าให้เกิดการปฏิรูปการจัดการภาครัฐแบบดั่งเดิมสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 สรุป การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมและสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
 ๑. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ( Old Public Management: 
OPM)และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New Public 
Management: NPM) คือ การน าหลักระบบราชการ ( bureaucracy) ของ แมกซ์ เว็บเบอร์ ( Max 
Webber) ที่กล่าวถึงระบบราชการในอุดมคติที่ใช้ได้ทุกองค์การ โดยเน้นเรื่องกฎ ระเบียบที่ต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อปูองกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงานเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมาก 
นอกจากนี้ยังน าเอาหลักบริหารของ ลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลล์เออร์ วิ ค (Luther 
Gulick&LyndallUrwick) ในรูปแบบของ POSDCORBคือ  ๑) การวางแผน ( planning) ๒) การจัด
องค์การ (organizing) ๓) การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (staffing) ๔) การอ านวยการ (directing) ๕) การ
ประสานงาน ( coordinating) ๖) การรายงาน ( reporting) และ ๗) งบประมาน ( budgeting) มา
ประยุกต์ใช้ในระบบราชการด้วย 
 ๒.สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมได้แก่ ๑) ข้าราชการ
ประจ าปฏิบัติงานเพื่อตนเอง ขาดอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนท าให้
ข้าราชการประจ าต้องเข้าหานักการเมือง โดยต่างฝุายต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ๒) นักการเมือง
ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และประชาชน นักการเมืองส่วนมากไม่ใช่นักการมืออาชีพแต่เป็นนัก
ธุรกิจที่มาท าหน้าที่ทางการเมือง จึงปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ขาดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์(conflict of interest)๓) 
ภาคประชาชนอ่อนแอ การขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการของรัฐที่มีผลต่อประชาชน ขาด
การมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศท าให้นักการเมือง และข้าราชการสามารถใช้อ านาจรัฐในการ
ก าหนดนโยบายและออกกฎหมาย เพื่อกระท าการต่างๆได้ตามความต้องการของตนเองและพวกพ้อง 
โดยไม่ให้ความส าคัญต่อประชาชน และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีฐานะเป็น
พลเมืองเจ้าของประเทศ มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน๔) เน้นการปฏิบัติงานตามกฎ 
                                                           

  สัมภาษณ์ นายสิระ ภาสอาจ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๐๒ 
 

ระเบียบ แบบแผน อย่างเคร่งครัด จนกลายเป็นเปูาหมายที่ส าคัญ ท าให้เปูาหมายที่แท้จริงไม่ได้รับ
การแก้ไขหรือได้รับการตอบสนอง ๕) ความเชื่องช้าของระบบราชการ( rep tape) เกิดจากการขาด
ความยืดหยุ่นของ กฎ ระเบียบ แบบแผน ข้าราชการต้องปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด และมี
ล าดับชั้นบังคับบัญชาที่มากเกินไป ท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเชื่องช้า ๖) ข้าราชการขาดความคิด
สร้างสรรค์ ข้าราชการส่วนมากจะขาดความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ และไม่
ชอบที่จะท าอะไรที่มีความเสี่ยง เนื่องจากต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาและถูกก าหนดให้
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ จึงท าให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว ๗) การรวมศูนย์อ านาจไว้ที่รัฐบาล ท าให้การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
เชื่องช้า เป็นการจ ากัดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเป็นผู้แก้ไขปัญหาเองทั้งๆ ที่รู้และเข้าใจปัญหาดีกว่า
รัฐบาล ๘) การมีสวัสดิการที่ดีท าให้ประชาชนเข้ามารับราชการเพ่ิมข้ึน ระบบราชการจึงขยายใหญ่โต
เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย ท าให้การบริหารจัดการเกิดความล้มเหลว ๙) การจ้างงานตลอดชีพ 
การไม่สามารถไล่ข้าราชการที่ไม่มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้ออกจากงานได้ เนื่องจากมีกฎ 
ระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จึง กลายเป็นการจ้างงานแบบตลอดชีพ ๑๐) การเลื่อนข้ันตามหลัก
วัยวุฒิผู้มีต าแหน่งสูงอาจมีความสามารถน้อยกว่าผู้มีต าแหน่งต่ า ท าให้ผู้มีต าแหน่งต่ าทีม่ีความสามารถ
มากกว่าออกจากราชการเกิดปัญหาสมองไหลในระบบราชการ ๑๑) ความล่าช้า ระบบราชการมีความ
เชื่องช้าไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ ๑๒) 
วัฒนธรรมองค์การของระบบราชการ ระบบราชการในยุคดั้งเดิมเน้นในเรื่องของการปกปิดความลับไว้
ในระบบราชการไม่ให้คนภายนอกรับรู้ ท าให้มีความขัดแย้งกับค่านิยมประชาธิปไตยอันเป็นค่านิยม
หลักของการปกครองทั่วโลก 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงค่าความถ่ีการก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม 
(OldPublicManagement: OPM) และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑. การ เกิด  มา จากแนวคิดระบบราชการใน

อุดมคติของแม๊กเวเบอร์ที่ใช้ได้ทุกองค์การ
ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด  

๑๙ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๗, ๒๐, 
๒๒, ๒๔, ๒๕, ๒๖ 

๒. การเปลี่ยนแปลง เพราะ การปฏิบัติงานที่
เชื่องช้าเนื่องจากมีล าดับขั้นการบังคับบัญชา
ที่มากชั้นและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุก
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ขาดระบบตรวจสอบ
ที่มีคุณภาพท าให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

๑๗ ๑, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๑, ๒๓, 
๒๔, ๒๕ 

 



๑๐๓ 
 

 ๔.๑.๒ การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: 
NPM) และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public 
Service: NPS)  
 การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่
กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๒๖ คน ได้ให้
ความเห็น ดังนี้ 
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการบริหารจัดการนิยมในประเทศอังกฤษ
เป็นการน ารูปแบบวิธีการและเทคนิคการบริหารจัดการของภาคเอกชนมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบราชการ แต่การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ขัดกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะขาดความเสมอภาค ความยุติธรรม 
เกิดความเหลื่อมล้ าเพราะข้าราชการมองประชาชนเป็นเพียงลูกค้าเลือกบริการให้กับคนม่ังมี ขาดการมี
ส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ตรงจุด 
ข้าราชการท าตัวเป็นนายประชาชนค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชน
ท าให้เกิดการบริการที่มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะกับประชาชนนั้นก็คือ การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่  
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นการบริหารตามแนวคิดเสรีนิยมที่ต้องการให้ภาครัฐ
ปฏิบัติงานน้อยลง โดยใช้กลไกตลาดเข้ามาช่วยปฏิบัติงานมากขึ้น ต้องการลดการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐลงด้วยการน าระบบของเอกชนมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการน าเครื่องมือมาใช้ในการบริหาร
จัดการ ซึ่งต้องจ้างที่ปรึกษาในราคาแพง เมื่อมีเครื่องมือในการบริหารเข้ามาใหม่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายขึ้น
อีกท าให้ข้าราชการต้องเรียนรู้ศึกษาเครื่องมือใหม่ ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถน้อยเกิดความ
เบื่อหน่ายในการเรียนรู้และเกิดปัญหาการต่อต้านระบบเป็นการสร้างปัญหามากกว่าช่วยแก้ปัญหา 
เพราะรู้ว่าเครื่องมือเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตัวข้าราชการและบริบทขององค์การ  
 การได้รับอิทธิพลของกลไกตลาดภาคเอกชนที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นแรง
กดดันให้ภาครัฐต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ภาครัฐดึงภาคเอกชนเข้ามามี
บทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริการต่างๆ แทนรัฐ เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายลง และสาเหตุที่
เปลี่ยนแปลง คือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขัดแย้งกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ
นอกจากจะไม่เคารพสิทธิพลเมืองแล้ว ยังมองประชาชนเป็นเพียงลูกค้าท่ีมาขอรับการบริการ รัฐมี
หน้าที่เพียงให้การบริการที่มีคุณภาพเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดการให้ข้อมูล
ข่าวสารในการแก้ปัญหาของประชาชน เครื่องมือในการบริหารจัดการภาคเอกชนไม่เหมาะสมกับ
ภาครัฐ เนื่องจากภาคเอกชนมุ่งก าไรแต่ภาครัฐมุ่งบริการสาธารณะโดยไม่หวังผลก าไร  
 เกิดจากระบบเศรษฐกิจการแข่งขันทางการตลาดที่เน้นการกระจายอ านาจของระบบ
ราชการส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น การใช้ระบบกึ่งการตลาด การให้ภาคเอกชนเข้ามาปฏิบัติงานแทนรัฐ 
เพ่ือลดงบประมาณและต้องการให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ ส่วนสาเหตุที่ท าให้เกิดการ
                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวนิชา สาทรกิจ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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 สัมภาษณ์ นางวิริยา เนตรน้อย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๐๔ 
 

เปลี่ยนแปลงเป็นการบริการสาธารณะแนวใหม่นั้นมาจากการให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ส่วนตัว 
แนวคิดท่ีเชื่อมั่นในพลังของระบบตลาดมากเกินไป ในความเป็นจริงแล้วการจัดการภาครัฐแนวใหม่
เป็นการท าลายระบบราชการมากกว่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายตามที่
คาดไว้ และยังมีการขยายองค์การมากกว่าที่จะลดขนาดองค์การ มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของข้าราชการ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนขององค์การ  
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เกิดจากการบริหารจัดการของภาครัฐที่ต้องการให้ความส าคัญ
กับการบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชนเริ่มที่จะขาดความเชื่อถือ รัฐจึงให้ความสนใจ
ในการบริการประชาชนให้ดีขึ้นด้วยการน ากลไกหรือระบบตลาดเข้ามาบริหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่จากการน าระบบของภาคเอกชนเข้ามาใช้ ท าให้ข้าราชการท าตัวเป็นเจ้าขององค์การหรือ
เป็นกัปตันเรือถือหางเสือเรือ มีอ านาจหน้าที่มากจนลืมตัวคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของเรือหรือองค์การ
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม และปัญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิม
กับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เช่น ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ระบบอุปถัมภ์ ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการบริการสาธารณะ  
 การที่ระบบราชการประสบปัญหาองค์การมีขนาดใหญ่ท าให้ปฏิบัติงานล่าช้าใช้
งบประมาณมากจึงน าระบบตลาดที่มีประสิทธิภาพของภาคเอกชนมาใช้ในการให้บริการสาธารณะ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด แต่การบริหารของภาคเอกชนมุ่งหาผลก าไร จึงท า
ให้ข้าราชการท าตัวเป็นผู้ประกอบการและวางตัวเป็นเจ้านายของประชาชน ข้าราชการมีหน้าที่
ให้บริการที่ดีอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน การแสดงความคิดเห็นใน
ด้านการบริหารการปกครองหรือการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้เลย  
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เกิดขึ้นเพราะต้องการแก้ปัญหาระบบราชการที่มีขนาดใหญ่ใช้
งบประมาณมากแต่มีผลผลิตน้อย จึงน าเทคนิคทางการบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ โดยให้ภาคเอกชน
เข้ามามีบทบาทในการจัดการบริการสาธารณะมากขึ้น ภาครัฐมีหน้าที่ควบคุมก ากับดูแล แต่ดูเหมือน
ระบบตลาดจะไม่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐกล่าวคือข้าราชการปรับตัวไม่ทันต่อระบบใหม่ๆ  
ยังคงยึดติดกับการปฏิบัติงานแบบเดิมจึงเกิดปัญหาการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานขาดความ
เสมอภาค เกิดความเหลื่อมล้ าในการให้บริการข้าราชการวางตนเป็นนายประชาชน ประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณะที่ไม่เท่าเทียมกัน ข้าราชการขาดความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ในการปฏิบัติงาน  
 ภาครัฐต้องการปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณะให้ดีขึ้นด้วยงบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วยกลไกตลาดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ข้าราชการให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น และต้องการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไป
ท้องถิ่นแต่การจัดการภาครัฐแนวใหม่มีปัญหาตรงที่เปลี่ยนสถานะประชาชนพลเมืองกลายเป็นลูกค้า
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๑๐๕ 
 

ตามวิธีคิดแบบธุรกิจเอกชน โดยมองข้ามความเป็นพลเมืองในฐานะผู้ที่ได้รับสิทธิเสรีภาพตามท่ี
กฎหมายรัฐธรรมนูญรับรอง ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า ขาดความเสมอภาค ข้าราชการมีช่องทางใน
การทุจริตเพ่ิมมากข้ึน  
 นโยบายของรัฐที่พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยวิธีการบริหารจัดการอย่างเอกชน และน าเครื่องมือในการ
บริหารต่างๆ เข้ามาใช้กับระบบราชการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด แต่การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ขัดแย้งกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ ข้าราชการให้บริการ
ประชาชนในฐานะลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่จ่ายค่าบริการหรือภาษี เขาอาจจะไม่ได้รับสิทธิในการรับ
บริการหรือแม้จะได้รับการบริการการบริการที่ไม่เท่าเทียมกัน ไม่มีคุณภาพ เช่น คนพิการ คนชราหรือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประเด็นการเปลี่ยนสถานะประชาชนพลเมืองเป็นลูกค้าตามแนวคิดแบบธุรกิจ
เอกชนนั้น ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม สังคมขาดความยุติธรรม ข้าราชการมุ่งเน้นที่ตัวบุคคล
มากกว่าการมุ่งเน้นผลประโยชน์สาธารณะส่วนรวม จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ข้ึนมา  
 เกิดจากแนวคิดของนักวิชาการท่ีประกอบด้วย การจัดการองค์การสาธารณะแ บบมือ
อาชีพ การเพิ่มการควบคุมผลลัพธ์ การปรับเปลี่ยนไปสู่การแข่งขันในระบบการบริหารที่มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการภาคเอกชนที่มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดกับกฎ ระเบียบต่างๆ ที่จะท าให้เกิดความล่าช้าใน
การให้บริการกับประชาชน ส าหรับสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดจากการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่มุ่งเน้นที่จะน าวิธีการบริหารงานแบบเอกชนและเทคนิคบริหารจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้กับการ
บริหารงานในภาคราชการมากเกินไปท าให้ข้าราชการเกิดการปรับตัวไม่ทัน เกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานการที่เอกชนเข้ามาท าแทนภาครัฐมากขึ้นท าให้เกิดช่อง
ทางการทุจริตมิชอบ คือ การเลือกบริษัทเอกชนเข้ามาท างานเพ่ือการสาธารณะประโยชน์ ข้าราชการ
มีจริยธรรมในการท างานน้อยลง ระบบของเอกชนเน้นผลก าไร ข้าราชการเกิดซึมซับหาช่องทางท า
ก าไรหรือผลประโยชน์ส่วนตนจากต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
 เกิดจากแนวคิดท่ีต้องการท าให้องค์การภาครัฐมีขนาดเล็กลง เพื่อประหยัดงบประมาณ
เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดในการบริหารจัดการ การน าระบบของเอกชนมาจัดการ
งานของรัฐในบางเรื่องที่ท าแล้วได้ผลดีกว่าภาครัฐท าเอง การใช้สัญญาจ้างเป็นตัวควบคุมก ากับดูแล
แทนที่ของรูปแบบการบังคับบัญชาแบบดั้งเดิม แต่การน าระบบของภาคเอกชนมาใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐท าให้ลดทอนความเป็นประชาธิปไตย การจัดการภาครัฐแนวใหม่เน้นการตลาดไม่
สอดคล้องกับบริบทของระบบราชการเพราะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ผลก าไร ระบบการตลาดไม่
สามารถลดขนาดขององค์การ และค่าใช้จ่ายให้ลดลงได้ เนื่องจากภาครัฐต้องดูแลข้าราชการจ านวน
มากที่อยู่ในระบบจนกว่าจะเกษียณอายุหรือลาออกไป  

                                                           

 สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายอภิชาต กรรมสิทธ์ิ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวปวริศา สุขมาก, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๐๖ 
 

 แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นการน าเอาวิธีการบริหารแบบภาคธุรกิจเอกชนมาใช้
กับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับต้องการที่จะได้รูปแบบองค์การที่มี
ความเป็นอิสระแบบแบนราบ มีความเฉพาะเจาะจงแทนที่ระบบราชการที่มีล าดับขั้นบังคับบัญชามาก 
ส่วนสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเป็นการบริการภาครัฐแนวใหม่เพราะการบริหารจัดการแบบเอกชนมุ่งหวังผล
ก าไรแต่ระบบราชการไม่ได้หวังผลก าไร การบริหารเน้นที่กลุ่มประชาชนท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าใช้บริการของภาครัฐ มองประชาชนผู้มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นเพียงลูกค้าท่ีมารับการบริการ 
เน้นผลสัมฤทธิ์แต่ไม่เน้นเรื่องศีลธรรมท าให้เกิดการทุจริตมาก  
 การ น าระบบการตลาดมาใช้ในการบริการจัดการภาครัฐท าให้เกิดการเปลี่ยนด้านค่านิยม
ของข้าราชการจากเดิมที่เน้นการท าประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆกลับ
กลายเป็นปฏิบัติงานเพื่อหวังอามิสสินจ้าง การอาศัยต าแหน่งหน้าที่การงานให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ปัจจัยหรือสิ่งของที่มีราคาแพง สิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการติดต่อกับ
ภาคเอกชนเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ผิดในการปฏิบัติงาน ท าให้ข้าราชการตกอยู่ภายใต้อาณัติของ
ภาคเอกชน เกิดความเกรงใจจนท าให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ  
 การ น า เครื่องมือของภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐเป็นการสร้างปัญหา
มากกว่าที่จะเป็นการแก้ปัญหาของการบริหารเนื่องจากกลไกหรือระบบตลาดไม่เหมาะกับระบบ
ราชการระบบของภาคเอกชนมีลักษณะที่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีหรือเทคนิคการบริหาร เมื่อน ามาใช้กับ
ระบบราชการท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่สูง และข้าราชการก็ไม่ได้คาดหวังว่าระบบของเอกชน
จะท าให้ปัญหาต่างๆ หมดไปอย่างถาวร แต่กลับกันระบบตลาดมีช่องทางให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบมากขึ้น และไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน แต่มุ่งหวังผลก าไรที่จะได้จากทางราชการ  
 การบริหารราชการตามรูปแบบการจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นการท้าทายคุณค่าทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีเน้นประชาชนพลเมืองเป็นศูนย์กลาง การจัดการภาครัฐแนวใหม่เน้น
บทบาทท่ีรัฐไม่ต้องรับผิดชอบจัดท าบริการต่างๆ ด้วยตนเองท้ังหมด แต่มีหน้าที่ในก ากับดูแลโดยท า
หน้าที่แต่เพียงผู้จัดหาบริการไม่จ าเป็นจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตบริการด้วยตนเองท้ังหมดซึ่งแนวคิด
การบริหารปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น รัฐไม่ได้มีหน้าที่ในการควบคุมก ากับดูแล และมีบทบาท
ในการคอยช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการด าเนินการแก้ปัญหาสาธารณะโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในการบริหารของรัฐ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร
ใหม่เป็นการบริการสาธารณะแนวใหม่  
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลประสบปัญหาและอุปสรรคหลาย
ประการ ยกตัวอย่างเช่น การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
จังหวัด พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดภาวะผู้น า ความใสใจในเรื่องตัวชี้วัด ขาดการบริหารจัดการที่
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ดี เช่น การบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ การเงิน การให้รางวัลตอบ
แทนข้าราชการที่ปฏิบัติงานดี  
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการควบคุมความต้องการ
ของประชาชน และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐ เนื่องจากมอง
ประชาชนเป็นลูกค้า การก าจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายของรัฐ เพราะท าให้
เสียเวลาในการตัดสินใจมากกว่าที่ภาครัฐตัดสินใจเอง จึงไม่ค่อยตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเพราะไม่รู้ความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงจากประชาชนคืออะไร  
 หน่วยงานภาครัฐน าเอารูปแบบการบริหารจัดการของเอกชนที่เป็นระบบตลาดมาใช้ 
เอกชนเข้ามาท าหน้าที่แทนภาครัฐในเรื่องที่รัฐเห็นว่าท าแล้วมีประสิทธิภาพมากว่าที่รัฐท าเองรัฐมี
หน้าที่ควบคุมก ากับดูแล ในการที่ให้ภาคเอกชนเข้ามาปฏิบัติงานแทนนั้นท าให้เกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบของข้าราชการได้ขาดความโปร่งใส ขาดการตรวจสอบจากประชาชน และระบบตลาดมอง
ประชาชนเป็นเพียงลูกค้าท่ีมาขอรับการบริการ ภาครัฐเพียงแค่ให้การบริการที่มีคุณภาพที่ดีกับ
ประชาชนเท่านั้น ไม่ค านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
 การเปลี่ยนสถานะประชาชนพลเมืองให้กลายเป็นเพียงลูกค้าตามวิธีคิดแบบภาคธุรกิจ
เอกชน โดยมองข้ามความเป็นพลเมืองในฐานะที่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย ทั้งในแง่สิทธิความคุ้มครอง
และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเสมอภาค อาจให้บริการกับผู้มีฐานะที่ดีสูงกว่าผู้ที่มีฐานะต่ ากว่า ท าให้
เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม เนื่องจากมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัญหาการทุจริตจึงเป็น
ปัญหาของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่หาทางแก้ไขได้ยาก  
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่มีจุดอ่อนตรง ที่ไ ม่ตระหนักถึงระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ค่านิยมท่ีเน้นประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมองประชาชนเป็น
เพียงลูกค้าหรือผู้รับบริการ ไม่ได้มองประชาชนในฐานะพลเมือง เกิดการแข่งขันกันของภาคเอกชนที่
ต้องการเข้ามาท าหน้าที่แทนรัฐ ท าให้เกิดปัญหาการทุจริต การเอ้ือประโยชน์กับพวกพ้อง การผูกติด
กับระบบของเอกชนท าให้ข้าราชการขาดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานของตนเอง  
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ท าให้มีการรวมศูนย์อ านาจ และเพ่ิมสายการบังคับบัญชามาก
ขึ้น มีการเพิ่มกระทรวง แต่รัฐมีนโยบายจ ากัดอัตราการเพ่ิมของข้าราชการท าให้ระบบราชการมี
ลักษณะหัวโต ขารีบ ยืนเดินไม่ได้ จึงเป็นข้อบกพร่องในการน ามาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มองประชาชนเป็นลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะประชาชนมีฐานะเป็นพลเมือง 
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ยอมได้รับสิทธิในการรับบริการเสมอภาคเท่ากันหมด การมองประชาชนเป็นลูกค้าท าให้เกิดความ
เหลื่อมล้ าในการให้บริการสาธารณะ  
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวคิดท่ีอาศัยรูปแบบการบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ ท า
ให้เกิดช่องว่างในการบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องของความชอบธรรม ความสามารถรับผิดชอบได้ 
การตรวจสอบได้ ภาวะผู้น าจริยธรรมในทางการบริหาร เบี่ยงเบนไปจากวิถีทางของประชาธิปไตย การ
ทุจริตเชิงนโยบายความขัดแย้งต่อหลักผลประโยชน์สาธารณะ การที่สวมวิญญาณผู้ประกอบการมาท า
หน้าที่บริหารภาครัฐนั้นท าให้เกิดการมองประชาคนเป็นลูกค้า ให้ความส าคัญเฉพาะการสร้างความพึง
พอใจหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้าในระยะสั้นๆ เท่านั้น  
 การบริหาร ภาครัฐต่างจากภาคเอกชนจึงท าให้หลักการ บริหารของเอกชนใช้ไม่ได้ เช่น 
การเปลี่ยนจากการเน้นปัจจัยน าเข้ามาเน้นผลผลิต  ซึ่ง ต้องผ่านกระบวนการก าหนดกลยุทธ์
วัตถุประสงค์  การ วางแผนโครงการ การ ก าหนดโครงสร้าง การ จัดสรรเงินสนับสนุน และการ
ประเมินผลความส าเร็จ แต่ส าหรับภาครัฐนั้นยากท่ีจะก าหนดให้ชัดเจนได้เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่คาดฝัน ท าให้ต้องปรับกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ไปตามสภาวะที่เกิดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชน หวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และภาครัฐไม่ได้หวังวัดผลที่ก าไรหรือขาดทุน
เหมือนกับภาคเอกชน  
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นการปฏิรูประบบราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง เป็น
ช่องทางให้พรรคการเมืองเข้ามาแทรกแซงระบบราชการได้ง่ายขึ้น เช่น การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
การจัดระบบบริหารใหม่ที่น าเอาภาคเอกชนเข้ามาช่วยในด้านเทคนิคต่างๆ ท าให้ภาคเอกชนมีอ านาจ
แทรกแซงหรือหรือหาช่องทางเพ่ือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ท าให้เกิดการต่อต้านจาก
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหลักประชาธิปไตย ที่ต้องการ ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารใหม่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ดูแลสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน 
ท าให้การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้รับความนิยมน้อยลง  
 ผู้บริหารงานของรัฐท าตัวเป็นผู้ประกอบการ  การ บริหารงานภาครัฐโดยเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเป็นแบบธุรกิจเอกชนเพียงเพ่ือประโยชน์ส่วนตนไม่ได้
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและมองประชาชนเป็นผู้มารับบริการเหมือนลูกค้าทั่วไปๆ ที่ต้องให้บริหาร
ที่มีคุณภาพโดยไม่สนใจในสิทธิเสรีภาพ ซึ่งตรงกันข้ามกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ถูกกระแสประชาธิปไตยบีบเพ่ือต้องการให้มีความสัมพันธ์กับ
ประชาชนมากกว่าการเป็นลูกค้าของรัฐ โดยให้ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และต้องได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนในการมีส่วนร่วมหรือรับฟังความคิดเห็นมากกว่าการท่ีเป็นผู้ควบคุมกฎเกณฑ์

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ, 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ ศิริเนตร กล้าหาญ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวณัฐชยา เครือหงส์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ, นักจัดการทั่วไปช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายสิระ ภาสอาจ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๐๙ 
 

ต่างๆ ที่ให้ประชาชนต้องท าตาม  ประชาธิปไตยในระบบราชการยังให้ความส าคัญกับข้าราชการน้อย
อยู่เนื่องจากสายงานยังขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชา  
 สรุปการก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่
กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ ดังนี้ 
 ๑. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New Public Management: 
NPM)การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เกิดจากปัญหาระบบราชการในอุดมคติของ แมกซ์ เว็บเบอร์ ( Max 
Webber) ที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า มีโครงสร้างที่ใหญ่โต สิ้นเปลืองงบประมาณมากน าเอากลไกและ
ระบบตลาดของภาคเอกชนมาใช้ โดยให้เอกชนด าเนินกิจการแทนภาครัฐในบางเรื่องที่เอกชนท าได้
ดีกว่าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ต้องการลดขนาดขององค์การให้เล็กลงเพ่ือให้
เกิดความรวดเร็วในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน 
 ๒. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการจัดการภาครัฐแนวใหม่เกิดจากการน าเครื่องมือ
และเทคนิคการบริหารของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในระบบราชการ ซึ่งมีจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกัน การ
บริหารของเอกชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลก าไร แต่ระบบราชการไม่ได้หาผลก าไรมุ่งประโยชน์เพื่อ
ประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ การจัดการภาครัฐแนวใหม่มองประชาชนเจ้าของประเทศ
เป็นเพียงลูกค้าที่มารับการบริการ โดยไม่ค านึงถึงว่าเป็นพลเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคใน
การเข้าถึงการบริการสาธารณะของรัฐ การจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงขัดกับหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีความเป็นพลเมืองเป็นเจ้าของประเทศ มีสิทธิมีเสียงมีอิสรภาพความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน และไม่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร เนื่องจากท าให้เสียเวลา
ในการพิจารณาเพ่ิมข้ึนนอกจากนี้การบริหารของเอกชนมีอิทธิพลด้านความคิดที่มองผลประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ท าให้ข้าราชการบางคนซึมซับเอาอิทธิพลลักษณะนี้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งท าประโยชน์ให้กับตนเองและไม่ค านึงถึงว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจาก
การกระท า 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงค่าความถ่ีการก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(NewPublicManagement:NPM) และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS)  

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 

๑. การ เกิด  มา จากการปฏิบัติงาน ที่ ขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์การมีขนาด
ใหญ่จึงน าระบบกลไกตลาดของภาคเอกชน
มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด  

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, 
๑๒, ๑๗, ๑๘, ๒๒ 

 

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 



๑๑๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงค่าความถ่ีการก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(NewPublicManagement:NPM) และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) (ต่อ) 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 

๒. การเปลี่ยนแปลง เพราะการบริหารแบบ
กลไกตลาด มุ่ง หาผลก าไร และมอง
ประชาชนเป็นเพียงลูกค้าแต่ระบบราชการ
มุ่งประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม 

๑๓ ๑, ๒, ๗, ๘, ๙, ๑๒, ๑๔, ๑๗, 
๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๕ 

 ๔.๑.๓การก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) 
 การก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๒๖ คน ได้ให้ความเห็น ดังนี้ 
 การบริการสาธารณะแนวใหม่ให้ความส าคัญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ี
มุ่งเน้นในเรื่องประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มองประชาชนเป็นพลเมืองมากกว่าเป็น
ลูกค้าหรือผู้รับบริการซึ่งต่างกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มองประชาชนเป็นเพียงลูกค้าไม่ต้องการ
ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือออกความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นการบริหารที่ล้าสมัย รากฐานของ
ประชาธิปไตยเน้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
เสมอภาค และการมีส่วนร่วมของพลเมืองท าให้นโยบายสาธารณะมีคุณภาพท่ีดีขึ้นอันเกิดจากการได้
ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางท่ีจะพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานแบบเครือข่ายโดยการปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้างและกระบวนการ
ปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้ง
ในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
 ประชาชนมีความเป็นพลเมืองมีสิทธิ เสรีภาพ ตามระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมี
สิทธิเรียกร้องหรือเสนอแนะต่างๆ ให้กับส่วนราชการภาครัฐในการแก้ปัญหาที่มากกว่าการเป็นลูกค้าท่ี
รอรับบริการจากภาครัฐ สินค้าที่ประชาชนมารับบริการเป็นสินค้าสาธารณะที่มิอาจตีราคาออกมาเป็น
ผลก าไรได้ตัวแบบทฤษฎีความเป็นพลเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง
อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดว่ารัฐต้องรับประกันว่าพลเมืองสามารถก าหนดทางเลือกให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของเขาเองได้โดยผ่านกรรมวิธีต่างๆ แนวคิดนี้มองว่าพลเมืองจะคิดถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีมุมมองกว้างไกลที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ
รัฐมีส านึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีความผูกพันในเชิงจริยธรรมกับชุมชน  
 การบริการสาธารณะแนวใหม่มีรากฐานมาจากศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ที่เน้นค่านิยม
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมท าให้เห็นความแตกต่างของแนวคิดในการบริการจัดภาครัฐระหว่างการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริการสาธารณะแนวใหม่อย่างชัดเจน เป็นการมองประชาชนในฐานะท่ี
                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวนิชา สาทรกิจ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางวิภาดา ตริตระการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๑ 
 

เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิที่จะห่วงในผลประโยชน์สาธารณะหรือของชุมชน มีจิตอัน
เป็นสาธารณะ แนวทางการบริหารแบบ New Public Service จึงเป็นแนวทางท่ีให้ความส าคัญกับ
ความเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเรียกร้องให้ข้าราชการต้องรับใช้พลเมืองโดยคิด
เสมอว่าพลเมืองเป็นเจ้าของประเทศ  
 เกิดจากแนวคิดที่ข้าราชการหรือผู้บริหารองค์การภาครัฐต้องช่วยสร้างชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง โดยการกระตุ้นให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐการบริหารจัดการที่
ส่งเสริมให้ประชาชนปกครองตนเอง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกับหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐลด
อ านาจในการบริหาร สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
มองข้ามผลประโยชน์ส่วนตน มุ่งหวังผลประโยชน์สาธารณะ  
 การบริการสาธารณะแนวใหม่เกิดจากแนวคิดของ Denhardt&Denhardtที่ได้บัญญัติ
แนวคิดไว้ ๗ ประการ ได้แก่ คุณภาพการให้บริการแก่พลเมือง ผลประโยชน์ส่วนรวม บทบาทของนัก
บริหาร การน านโยบายไปปฏิบัติการตรวจสอบได้ภาวะผู้น าของผู้บริหารการให้ความเคารพอุดมคติ
การให้บริการสาธารณะแตกต่างจากการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีจุดอ่อนด้านการปฏิบัติที่ไม่เน้น
เรื่องประชาธิปไตย แต่การบริการสาธารณะแนวใหม่มุ่งรับใช้ประชาชนมากกว่าการเป็นผู้ชี้น ามุ่ง
ผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก มุ่งรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมืองไม่ใช่ลูกค้าหรือผู้มาขอรับบริการ 
ให้ความส าคัญกับประชาชน และให้บริการสาธารณะมากกว่าเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งต่างกับการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ที่รัฐท าตัวเป็นผู้ประกอบการแบบภาคเอกชน  
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ลดฐานะของประชาชนเป็นเพียงลูกค้าท่ีต้องจ่ายค่าบริการ ใน
กรณีท่ีลูกค้าไม่ได้จ่ายค่าบริการ ก็จะไม่ได้รับการบริการที่มีคุณภาพหรือได้รับบริหารที่ไม่เท่าเทียมกัน
ซ่ึงต่างจากการบริการสาธารณะแนวใหม่ท่ีเน้นประชาชนเปน็พลเมือง เปน็ผูมี้ฐานะได้รับสทิธติามท่ี
กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ
ในการบริหารราชการของภาครัฐ  
 ข้าราชการให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของพลเมืองเป็นล าดับแรก การก าหนดเปูาหมาย
และแนวทางในการตอบสนองผลประโยชน์ของส่วนรวมนั้น ต้องให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการ
ปรึกษาหารือร่วมรับผิดชอบ โดยนักบริหารภาครัฐต้องกระตุ้นให้พลเมืองมีการรวมตัวกันเป็นชุมชน 
ประชาสังคมและจัดให้มีการพูดคุยตกลงกันโดยข้าราชการท าตัวเป็นกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย มองไป
ที่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช่ผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นหลัก  
 การบริการภาครัฐแนวใหม่ให้ความส าคัญกับประชาธิปไตย มองผลประโยชน์สาธารณะว่า
เป็นผลจากการหารือในเรื่องคุณค่าร่วมกัน ประชาชนเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ บุคลากรของรัฐต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่เป็นนายประชาชน เพราะประชาชนเป็นเจ้าของ
ประเทศ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อผลประโยชน์

                                                           

 สัมภาษณ์ นางวิริยา เนตรน้อย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางบุษยา เจริญผล, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ, ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และสนับสนุน, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายสุเพียร เจียรวาปี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางขนิษาฐา งามวงศ์สถิต, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๒ 
 

ของสังคมส่วนรวม และการต้องการให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ ร่วมรับผิดชอบโดยนัก
บริหารงานภาครัฐต้องกระตุ้นให้พลเมืองมีการรวมตัวกันเป็นชุมชน ประชาสังคมและจัดให้มีการ
พูดคุยตกลงกัน โดยมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยมองไปที่
ประโยชน์ของส่วนร่วมไม่ใช่ประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งเพราะพลเมืองไม่ใช่ลูกค้า  
 แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ เน้นข้าราชการต้องให้ความช่วยเหลือประชาชน
ภาครัฐต้องการนโยบายสาธารณะที่มาจากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไม่ใช่มาจากภาครัฐ
เพียงอย่างเดียว ภาครัฐเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมมาเป็นการแสวงหาความร่วมมือกับประชาชน 
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวก บทบาทใหม่ของข้าราชการต้องเป็นตัวกลางในการประนีประนอมระงับ
ข้อพิพาทความขัดแย้งของประชาชน ฟ้ืนฟูส านึกของความเป็นชุมชนขึ้นมาใหม่ ความเป็นชุมชนเป็น
หนทางในการท าให้เกิดความสมานฉันท์ ในการบริหารจัดการรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยสร้าง เน้นความ
ต้องการและผลประโยชน์ของพลเมือง โดยการสร้างสถาบันที่เป็นการรวมตัวกันของประชาชนที่
เรียกว่า ประชาสังคม ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม สมาคมหรือหน่วยงานที่รัฐก่อตั้งขึ้นเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามา
แลกเปลี่ยนและร่วมกันท าให้ผลประโยชน์ของชุมชนของตนบรรลุผลส าเร็จ  
 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีแนวทางที่เปิดกว้างในเรื่องการแข่งขันในการให้บริการสาธารณะของภาคเอกชน 
โดยเปิดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพื่อจัดท าบริการสาธารณะแทนภาครัฐ 
(contestability) ในภารกิจที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเอง เนื่องจากภาคเอกชนสามารถ
ด าเนินการแทนได้ โดยมีการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด เพ่ือให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย รวมทั้งปูองกัน ลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาว ตลอดจนท าให้
ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน และระดับการให้บริการ รวมทั้ง
ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่วางไว้อย่างแท้จริง ทั้งนี้จะ
ส าเร็จได้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่เป็นอยู่ให้สอดรับกันด้วย  
 ภาครัฐให้ความสนใจในความเป็นประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนได้แสดงความต้องการ
ร่วมกันโดยผ่านการวิจารณ์ โดยมีเปูาหมายคือประโยชน์สาธารณะ ภาครัฐจึงต้องเปลี่ยนบทบาท
ตนเองจากการควบคุมมาเป็นตัวกลางในการประนีประนอมเพ่ือให้ได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ประชาชน และชุมชน ภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน าไปวางแผนในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน  
 การบริการสาธารณะแนวใหม่เป็นทางเลือกใหม่ของการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้น
พลเมือง กล่าวคือ ท าเพื่อประโยชน์ของชุมชนภายใต้กรอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ียึด
กฎหมายเป็นหลัก โดยมองว่าข้าราชการเป็นคนที่มีเหตุผลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
มองว่าผลประโยชน์สาธารณะเป็นเรื่องของส่วนรวม มองประชาชนเป็นผู้มีความรับผิดชอบในสิทธิ 

                                                           

 สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายอภิชาต กรรมสิทธ์ิ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวปวริศา สุขมาก, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๓ 
 

หน้าที่ ข้าราชการต้องแสดงบทบาทในการรัชใช้ประชาชนไม่ใช่ควบคุมก ากับเหมือนการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่  
 ผู้บริหารจัดการภาครัฐให้ความส าคัญในเรื่องของการกระจายอ านาจสู่ประชาชน โดยให้
เป็นผู้เสนอแนะ เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ ผู้บริหารต้องปรับกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภาครัฐในนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ของรัฐ
ที่มีต่อชุมชน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการหรือผลประโยชน์สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จึงจะถือว่าเป็นการบริการสาธารณะแนวใหม่  
 รัฐปฏิบัติงานร่วมกันกับประชาชนและภาคเอกชนในการแก้ปัญหาที่ชุมชนรัฐเปลี่ยนจาก
การควบคุมมาเป็นการก าหนดระเบียบวาระ น าผู้ขัดแย้งมาสู่โต๊ะเจรจา ช่วยอ านวยความสะดวก เป็น
ตัวกลางไกล่เกลี่ย ประนีประนอม เป็นนายหน้าช่วยขบคิดปัญหาและเป็นอนุญาโตตุลาการบทบาท
ข้าราชการจึงไม่ใช่แค่ให้บริการประชาชนเท่านั้น บทบาทใหม่ๆ เหล่านี้ท าให้ข้าราชการต้องฝึกฝน
ทักษะให้เกิดความช านาญเพื่อแก้ปัญหาของประชาชน ข้าราชการต้องใช้หลักประชาธิปไตยในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน   
 การที่รัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและช่วยสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในการ
แก้ปัญหา รัฐบาลต้องก าหนดบทบาทความรับผิดชอบและข้ันตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ถึง
เปูาหมายที่ต้องการ ซึ่งข้ันตอนนี้ไม่ใช่ภาระของรัฐบาลแต่ฝุายเดียว แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของ
ทุกๆ ฝุายที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักประกันว่านโยบายหรือกระบวนการในการด าเนินการด้วยความ
ยุติธรรม มีความเสมอภาค และค านึงถึงประโยชน์ในวงกว้างในระยะยาวของชุมชนและสังคม  
 ภาครัฐมีแนวคิดต้องการช่วยให้ประชาชนที่มีฐานะเป็นพลเมืองได้รับประโยชน์หรือสิทธิ
ของตนเองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแทนที่การให้ภาครัฐควบคุมก ากับดูแลตาม
นโยบายของรัฐเป็นการให้ประชาชนเลือกเองตามแนวทางท่ีสังคมและชุมชนต้องการ ภาครัฐมีหน้าที่
หรือบทบาทในการให้ความสะดวกในการเจรจาหรือการเป็นตัวแทนในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
 การที่หน่วยงานภาครัฐมีความมุ่งม่ันหาหนทางในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนใน
เรื่องประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบผลประโยชน์ของสังคม การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันคิดร่วมกันท าเพ่ือ

                                                           

 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ แก้วมูลค า, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ลพเลิศ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางอารีพันธ์ เจริญสุข, ผู้อ านวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม, ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๑๔ 
 

ประโยชน์ของสังคม หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ให้ความมั่นใจว่าแนวทางของประชาชนถูกต้อง 
ยุติธรรม มีความเสมอภาคและเป็นธรรม  
 บุคลากรของรัฐต้องสนองรับใช้ประชาชนในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศไม่ใช่เป็นลูกค้า
เหมือนการจัดการภาครัฐแนวใหม่ หน่วยงานภาครัฐต้องมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อม่ัน 
ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับพลเมืองหรือระหว่างพลเมืองด้วย
กันเอง เพื่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ การให้ความส าคัญกับความเป็น
พลเมืองที่มีสิทธิ มีหน้าที่  มีความรับผิดชอบ เรียกร้องให้ข้าราชการต้องรับใช้พลเมือง โดยต้องคิด
เสมอว่าพลเมืองเป็นเจ้าของประเทศ แนวคิดเน้นให้ข้าราชการต้องให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของ
พลเมืองเป็นล าดับแรก การก าหนดเปูาหมายและแนวทางในการตอบสนองผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม  
 การจัดการภาครัฐแบบดั่งเดิมเน้นบุคลากรของรัฐปฏิบัติตามนโยบายของนักการเมือง การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่เน้นข้าราชการให้คุณค่ากับเรื่องประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการผลิต 
ตอบสนองกลไกตลาด แต่การบริการสาธารณะแนวใหม่เน้นข้าราชการต้องยึดประโยชน์สาธารณะของ
พลเมืองเหนือสิ่งอื่นใด เน้นคุณค่าของคนมากกว่าความสามารถในการผลิต หน่วยงานภาครัฐจะ
ประสบความส าเร็จในระยะยาวได้ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานการเคารพประชาขน  
 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พลเมืองแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการเมืองการ
ปกครอง ต้องเห็นประโยชน์ของส่วนรวมและสังคมท่ีกว้างขวางกว่าประโยชน์ส่วนตน พลเมืองต้องมี
ความรู้เรื่องกิจกรรมสาธารณะ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการปกครอง ใส่ใจสังคม และยึดเหนี่ยว
กันด้วยหลักศีลธรรมที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดของการบริการสาธารณะแนว
ใหม่ที่เน้นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ ไม่ใช่ประชาชนเป็นลูกค้า
เหมือนอย่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 แนวคิดการบริการสาธารณะรัฐแนวใหม่ ความเสี่ยงโอกาสอยู่ภายในกรอบใหญ่ของความ
เป็นพลเมืองแบบประชาธิปไตยและความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้นเมื่อความส าเร็จความล้มเหลวไม่ได้
ถูกจ ากัดอยู่แค่ธุรกิจเดียวเช่นในภาคเอกชน นักบริหารรัฐกิจจึงไม่ควรตัดสินใจแต่ฝุายเดียวว่าอะไรดี
ที่สุดส าหรับชุมชน แต่ควรให้พลเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีการปรึกษาหารือและรับผิดชอบร่วมกัน  
 การบริการสาธารณะแนวใหม่เกิดจากแนวคิดที่ต้องการเป็นผู้บริการมากกว่าการเป็นผู้
ขับเคลื่อนเองหรือผู้ควบคุม บุคลากรของรัฐต้องไม่ชี้น าหรือควบคุมสังคม แต่เป็นผู้ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนพื้นที่ให้ประชาชนหรือพลเมืองมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ 

                                                           

 สัมภาษณ์ นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์, ผู้อ านวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย, ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางมานัสศรี ต้นไล้, ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวธนพร แตงขาว, ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวดุษฎี พิลาไชย, นักวิชาการวัฒนธรรม, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ, 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๑๕ 
 

ความร่วมมือกันกับภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม การแก้ปัญหาของประชาชน การแสวงหาผลประโยชน์
สาธารณะร่วมกัน โดยไม่แสวงหาผลก าไรจากประชาชนประชาชนมีความเป็นพลเมืองที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีสิทธิเรียกร้องหรือเสนอแนะต่างๆ ที่มากกว่าความเป็นลูกค้า 
สินค้าท่ีประชาชนมารับบริการเป็นสินค้าสาธารณะที่มิอาจคิดค่าราคาออกมาเป็นก าไรได้ การที่
ประชาชนมีฐานะเป็นพลเมืองในบอบประชาธิปไตยมีสิทธิที่จะห่วงใยผลประโยชน์สาธารณะของ
ชุมชน  
 ภาครัฐบริการประชาชนในฐานะพลเมืองไม่ใช่เป็นลูกค้า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน ต่างจากภาคเอกชนที่มีความสัมพันธ์แบบธุรกิจกับลูกค้า การบริการสาธารณะของ
ภาครัฐจะมุ่งเรื่องความเป็นธรรม ยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคเป็นส าคัญไม่สนับสนุน
ให้ภาครัฐบริการประชาชนแบบตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นรายคน แต่จะสร้าง
ผลประโยชน์สาธารณะให้กับสังคมส่วนรวม  
 การบริการสาธารณะแนวใหม่มีหลักในการบริหารที่แตกต่างจากการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่คือ สร้างความเสมอภาคให้สังคมมากข้ึน เช่น การสร้างโอกาสในการมีงานท าเท่าเทียมกันการ
บริหารที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึนโดยเน้นให้ข้าราชการการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมีความ
ยุติธรรมความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม เชื่อถือได้ ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แท้จริง
ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ ช่วยเหลือประชาชน มีเปูาหมายเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ด าเนินการ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ มั่นใจจากผู้รับบริการ ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์โดยส่วนรวมของพลเมืองและสังคม  
 การก าหนดนโยบายของรัฐบาลเพื่อน าไปปฏิบัตินั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของภาครัฐแต่เพียง
ฝุายเดียว รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชน เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน เกิดการจัดระเบียบใหม่ที่
ภาครัฐต้องให้ความสนใจในเรื่องประชาธิปไตยมากข้ึน ภาครัฐต้องช่วยให้ประชาชนแสดงความ
ต้องการร่วมกันโดยผ่านกระบวนการวิจารณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ บทบาท
หน้าที่ของข้าราชการต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้ก าหนดระเบียบวาระ น ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยแทน
การควบคุม เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน ข้าราชการต้องมีมาตรฐานเป็นมืออาชีพโดยเฟูนหาสร้างสรรค์การ
บริการที่มีคุณค่าทางสาธารณะ  
 การที่ภาครัฐต้องเน้นการมีส่วนร่วมของพลเมือง ต้องการความคิดเห็นของพลเมืองในการ
ตัดสินใจต่างๆ เป็นการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย โดยมีพ้ืนฐานคือ ตอบสนองพลเมืองไม่ใช่
สนองตอบต่อลูกค้า เฟูนหาผลประโยชน์สาธารณะให้พลเมือง ให้คุณค่าความเป็นพลเมืองมากกว่าการ
เป็นเจ้าของกิจการ มีความเป็นประชาธิปไตย ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยให้มี
ช่องทางในการติดต่อเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ ข้าราชการต้องมีความ

                                                           

  สัมภาษณ์ ศิริเนตร กล้าหาญ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวณัฐชยา เครือหงส์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ, นักจัดการทั่วไปช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายสิระ ภาสอาจ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๖ 
 

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกต้อง รับฟังเสียงประชาชนไม่ใช่การตัดสินใจคนเดียวและส่งเสริมให้
ประชาชนพึ่งพาตนเองได้  
 สรุป การก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS)
ดังนี ้
 การก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ ( New Public Service: NPS) 
เกิดจากการที่ภาครัฐน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้กับระบบราชการด้วยการน าเอาระบบ
ตลาดของภาคเอกชนมาใช้เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ข้าราชการจึงท า
ตัวเป็นผู้ประกอบการที่คอยหาก าไรหรือผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม การมอง
ประชาชนเป็นเพียงลูกค้าท่ีมาขอรับการบริการ ซึ่งเป็นการขัดกับหลักประชาธิปไตยท่ีประชาชนเป็น
พลเมืองไม่ใช่ลูกค้า จึงเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ข้ึนมาเพ่ือให้มุ่งรับใช้ประชาชน
ในฐานะพลเมืองไม่ใช่ลูกค้าหรือผู้มาขอรับบริการมุ่งผลประโยชน์ที่เกิดแก่สาธารณะเป็นหลักมากกว่า
มุ่งสร้างผลงานให้ความส าคัญกับประชาชนในเรื่องการบริการสาธารณะ และมุ่งรับใช้ประชาชน
มากกว่าการเป็นเจ้านาย 

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงค่าความถ่ีการก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ ( New Public 
 Service: NPS) 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 

๑. การเกิด มาจากระบบตลาดของภาคเอกชน
มุ่งแสวงหาผลก าไร ท าให้มองประชาชน
เป็นเพียงลูกค้าที่มาขอรับบริการเท่านั้น 

๕ ๑, ๖, ๑๘, ๒๐, ๒๒ 

๒. การเปลี่ยนแปลง เพราะระบบราชการมุ่ง
รับใช้และให้ความส าคัญกับประชาชนใน
ฐานะพลเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคตามหลักประชาธิปไตย ต้องได้รับการ
บริการสาธารณะที่ดีจากภาครัฐอย่างเท่า
เทียมกัน 

๑๐ ๒, ๓, ๕, ๖, ๘, ๑๒, ๑๖, ๒๓, 
๒๔, ๒๖ 

๔.๒การค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒เพ่ือค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม แบ่งเป็น ๕
ประเด็นได้แก่๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ๒)การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 



๑๑๗ 
 

ให้กับข้าราชการ๓)การเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ๔)การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับ
ข้าราชการ และ ๕) การบริหารจัดการภาครัฐด้วยทศพิธราชธรรม  
 ๔.๒.๑ วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ  
 วัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐคือการน าวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่ดีงามมาใช้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ เป็นวัฒนธรรมที่ทุกองค์การต้องการ โดยมีข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ 
วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐคืออะไร จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๒๖ คน ได้ให้ความเห็น ดังนี้ 
 การรับราชการเป็นงานที่ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ประชาชนหรือแม้กระท้ังระหว่าง
ส่วนราชการด้วยกันเอง ต้องเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้าราชการที่ดีต้องมี
อุดมการณ์มีสัจจะที่จะไม่ไปข้องเก่ียวกับเรื่องทุจริตคอรัปชั่นต่างๆ เมื่อข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต
แล้ว ผลประโยชน์ก็จะเป็นของประชาชน ประเทศชาติ ประชาชนจะไม่เดือดร้อน ท าให้ประชาชนเกิด
ความศรัทธา และเกิดความพึงพอใจได้  
 ระบบราชการไทยมีสิ่งที่ต้องพัฒนาคือ บุคลากรของรัฐหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การให้เป็นคนมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน สิ่งที่ทุกองค์การ
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่ผู้บริหารต้องการ  คือ ให้บุคลากรของตนเองเป็นคนเก่งและคนดี
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นองค์การใดมีคนเก่งและคนดีก็ต้องรักษาไว้ให้นานที่สุด เพื่อให้
องค์การของตนเป็นองค์การที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ บุคลากรที่เป็นคนเก่งและดีสามารถท าให้องค์การ
เกิดความเข้มแข็งได้  
 การที่จะให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็งนั้นเจ้าหน้าที่รัฐต้องยึดมั่นในวัฒนธรรม
เหล่านี้ ได้แก่ ๑) ความซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติงานเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และงานที่เรา
ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น เราจึงจะได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน ๒) ความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนเรา
จะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้และการแบ่งบัน 
ช่วยคนอ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ๓) ความยุติธรรม ในการปฏิบัติงานเราจะต้องไม่ล าเอียงหรือถือสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งตามที่เราเชื่อ ต้องมีความเป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอคติกับเรื่องต่างๆที่ได้
ยินหรือรับฟังถึงจะเป็นที่นับถือของผู้ร่วมงาน ๔) ความประหยัด ในการปฏิบัติงานเราต้องรู้จักอดออม 
ไม่ฟุุมเฟือย ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดยการน าสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่ไม่มี
ประโยชน์แล้วมาดัดแปลงซ่อมแซมและแก้ไข เพ่ือการท าสิ่งที่ไม่มีคุณค่าให้มีคุณค่ามากข้ึน๕) ความ
ขยันและอดทน ในการปฏิบัติงานเราจะต้องมีความมุ่งมั่นต่องานที่เรารับมอบหมาย เพ่ืองานนั้นบรรลุ
เปูาหมายตามที่ได้ตั่งไว้ เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้น าปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมา
ปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ๖) ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
มาผลิตสินค้า รวมทั้งไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๗) ความตรงต่อเวลา เป็นวินัย
                                                           

  สัมภาษณ์ นางสาวนิชา สาทรกิจ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางวิภาดา ตริตระการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๘ 
 

พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน มีความตรงต่อเวลา ไม่มาปฏิบัติงานสายและต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามก าหนด เพราะถ้าเราไม่ส่งงานตามก าหนดท าให้ผู้ที่ปฏิบัติงานต่อจากเราได้รับผลกระทบและท า
ให้งานนั้นไม่ส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้  
 การบริหารราชการไทยได้พัฒนาไปไกลมาก โดยมุ่งเน้นที่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่ให้ความส าคัญกับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการมุ่งเน้นประโยชน์สุขท่ีเกิด
กับภาคประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กล่าวว่า การบริหารราชการมีเปูาหมายเพ่ือเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน ภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สร้างความ
ไว้วางใจ ความเชื่อมั่น รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การพัฒนาทางเทคโนโลยี ตอบสนองความ
ต้องการอย่างรวดเร็ว เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เสริมสร้างให้
ภาครัฐเข้มแข็งได้  
 องค์กรภาครัฐจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม บุคลากรของรัฐเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
ต้องมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือของชาติ ต้องบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 
การสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารของส่วนราชการภาครัฐต้องให้ความส าคัญต่อ
พฤติกรรมด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ประโยชน์สุขของสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากร 
การบริการชุมชน การปรับปรุงหลักการปฏิบัติของส่วนราชการให้เป็นต้นแบบกับส่วนราชการอ่ืน และ
องค์การเอกชนในการสร้างความร่วมมือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  
 ความสามัคคีเป็นวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานของทุกประเทศ ถ้าประเทศใดประชาชนหรือ
พลเมืองของประเทศขาดความสามัคคีกัน จะท าให้ประเทศชาติขาดความม่ันคง โดยเฉพาะหาก
ข้าราชการขาดความสามัคคีก็จะท าให้ประชาชนและประเทศชาติเกิดความเดือดร้อน ความสามัคคีจึง
เป็นวัฒนธรรมที่ทุกประเทศต้องมีควบคู่กับความซื่อสัตย์ของข้าราชการและประชาชน เจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ปฏิบัติงานเป็นทีมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ 
นั้นก็คือ ความสามัคคีในหมู่คณะนั่นเอง เพราะความสามัคคีเป็นบ่อเกิดของความเข้มแข็ง ทุกองค์การ
ถ้าหากขาดความสามัคคีแล้วจะท าให้องค์การนั้นพบกับความเสื่อมสลายได้  
 กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ข้าราชการทุกคนต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในทุกเรื่อง ต้องปรับตัวให้รองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม การติดต่อสื่อสารของส่วนราชการเดียวกันหรือกับส่วนราชการอ่ืน ประชาชนและ
องค์การภาคเอกชนซึ่งมีความส าคัญมากต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกฝุาย ระบบเครือข่าย
เป็นความร่วมมือระหว่างบุคคลกับหน่วยงานภายในส่วนราชการเพ่ือการพัฒนาตัวบุคลากรของรัฐ 

                                                           

  สัมภาษณ์ นางวิริยา เนตรน้อย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม 
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๑๑๙ 
 

ปรับปรุงความยืดหยุ่นการตอบสนอง การแบ่งปันความรู้ และความร่วมมือร่วมใจจากภายนอกส่วน
ราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาสู่ความส าเร็จ
ขององค์การ เราจึงต้องสนับสนุนให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ือประโยชน์ขององค์การ
ภาครัฐและประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 วัฒนธรรมที่ท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็งน่าจะเป็นเรื่องของการที่ข้าราชการทุกคนต้อง
มีจิตส านึกท่ีดี มีน้ าใจ มีเมตตาธรรม และความซื่อสัตย์ต้องให้บริการประชาชนในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเต็ม
ความสามารถ เพราะถ้าหากข้าราชการขาดจิตส านึกท่ีดีแล้ว จะถูกต่อต้านจากประชาชน เกิดความ
ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ท าให้องค์การมีปัญหารุกลามใหญ่โตได้ ท าให้องค์การขาดความเข้มแข็ง ดังนั้น
ข้าราชการจึงต้องมีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการกับประชาชนอย่างดีท่ีสุด  
 องค์การภาครัฐจะเกิดความเข้มแข็งได้ ภาครัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม และความสามัคคี เพื่อให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติ เป็นวัฒนธรรม
ที่ดีงามที่จะขาดเสียมิได้ เมื่อองค์การเป็นองค์การแห่งคุณธรรมแล้ว ข้าราชการไม่ประพฤติผิดในทุก
กรณี จะได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชน ประชาชนจะเกิดความศรัทธาต่อองค์การ และให้ความ
ร่วมมือกับองค์การอย่างเต็มที่เกิดความเข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก  
 วัฒนธรรมของการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สามารถท าให้องค์การภาครัฐเข้มแข็งเมื่อ
น ามาใช้แทนการปฏิบัติงานที่เน้นขั้นตอนกฎระเบียบที่มีอยู่เดิมจะต้องน าแนวทางการบริหารจัดการแบบ
ภาคเอกชนที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ น าระบบการ
แข่งขันมาปรับใช้ในระบบราชการทั้งนี้จะต้องมีการปรับปรุงทั้ง ๓ ส่วนคือ๑) ปรับโครงสร้า งและ
ระบบงานของส่วนราชการให้คล่องตัว ๒) สรรหาบุคลากรให้ได้ตามcompetencyที่ต้องการและ๓) น า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น ถ้าองค์การทุกองค์การปฏิบัติตามที่กล่าวมา องค์การจะเกิดความ
เข้มแข็งได้  
 ผู้ปกครองหรือผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นหลัก การมี
วิสัยทัศน์ที่ดีจะท าให้เกิดการพัฒนาองค์การให้สู่ความส าเร็จได้ง่าย ส าหรับการตัดสินใจนั้นต้องมี
ข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอก็ไม่ควรตัดสินใจเพราะอาจท าให้เกิดความเสียหาย
กับทางราชการและประชาชนได้ ดังนั้นข้าราชการ ผู้ปกครองหรือผู้บริหารต้องฝึกตนเองในเรื่อง
วิสัยทัศน์ การตัดสินใจ เพราะสองสิ่งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้  
 ส าหรับประเทศไทยวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในองค์การภาครัฐนั้น ขึ้นอยู่
กับวิสัยทัศน์ของผู้น าผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การใช้อ านาจอย่างถูกต้องเหมาะสมสามารถน า
องค์การให้ประสบผลส าเร็จได้ผู้น าต้องมีนโยบายหรือแผนการให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานเพื่อให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งเอาไว้ เมื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์แล้วนั้นหมายถึงความเข้มแข็งขององค์การ

                                                           

 สัมภาษณ์ นางขนิษาฐา งามวงศ์สถิต, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายอภิชาต กรรมสิทธ์ิ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวปวริศา สุขมาก, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๐ 
 

บุคลากรในองค์การ วิสัยทัศน์เป็นเรื่องที่ทุกองค์การต้องมีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง การตั้งวิสัยทัศน์
องค์การแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้บริหาร  
 วัฒนธรรมขององค์การที่ส าคัญที่ข้าราชการทุกคนมีติดตัวตลอดเวลาคือ ความมีระเบียบ
วินัย วินัยเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญของคนในประเทศ ถ้าหากประเทศชาติหรือองค์การ ข้าราชการ
ประชาชนขาดวินัยแล้ว องค์การหรือประเทศนั้นจะไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างราบรื่น 
ประกอบกับผู้น าต้องรู้จักการใช้อ านาจอย่างยุติธรรม ไม่เห็นแก่พวกพ้องความมีระเบียบวินัยสามารถ
ท าให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันก่อให้เกิดความสามัคคี ดังนั้นวินัยและการใช้อ านาจจึงเป็นสิ่งที่
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้องค์การประเทศชาติ ข้าราชการและประชาชน  
 วัฒนธรรมองค์การที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกองค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นกับองค์การ ข้าราชการต้อง
เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ต้องเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ต้อง
ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในโครงการหรือกิจการต่างๆ เป็นสังคมท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อกัน โดยต้อง
ปลูกฝังให้ข้าราชการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 
เสียสละมีค่านิยมที่ถูกต้อง พึ่งพาอาศัยกัน มีความรู้รัก รู้สามัคคี รักษาสถาบันซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ท า
ให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้  
 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นวัฒนธรรมที่
สังคมไทยควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการท าตนให้เป็นผู้มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าหากข้าราชการมีความซื่อสัตย์แล้วผลประโยชน์จะตกอยู่ที่
ประชาชนประเทศชาติ ประชาชนเกิดการยอมรับและให้การสนับสนุนกับองค์การ ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกับประชาชน เนื่องจากประชาชนได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม องค์การเกิด
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 กระแสโลกปัจจุบันให้ความส าคัญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการต้องมี
ทัศนคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีวิสัยทัศน์ในการน าหลักการประชาธิปไตยมา
ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม ความเสมอภาคกับประชาชน วิสัยทัศน์
เปรียบเสมือนแผนที่เดินทางให้องค์การได้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์การปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับหลัก
ประชาธิปไตย เพราะจะน ามาซึ่งแบบแผนในการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
โดยเฉพาะเรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะน ามาซึ่ง
ความเข้มแข็งขององค์การได้เป็นอย่างดี  
 ความสามัคคี ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ เป็นวัฒนธรรมที่สามารถท าให้องค์การเกิด
ความเข้มแข็ง เพราะความสามัคคีจะท าให้ข้าราชการทุกคนพร้อมใจกับให้บริการที่ดีกับประชาชน

                                                           

 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ แก้วมูลค า, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ลพเลิศ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางอารีพันธ์ เจริญสุข, ผู้อ านวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม, ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๒๑ 
 

คอยช่วยเหลือประชาชนดุจญาติพี่น้อง ไม่เกิดการขัดแย้งระหว่างข้าราชการด้วยกัน ย่อมเสียสละ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ก่อให้เกิดการทุจริต ความสามัคคีท าให้ข้าราชการ
เกิดความเข้มแข็ง เมื่อข้าราชการเข้มแข็ง องค์การก็เข้มแข็งด้วยเช่นกัน  
 ประมวลจริยธรรมของแต่ละองค์การจะเป็นสิ่งที่ข้าราชการหรือพนักงานต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด เสมือนเป็นวัฒนธรรมขององค์การได้อย่างดี เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์การปฏิบัติกัน
ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น ส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาของประมวลจริยธรรมจะกล่าวถึงเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเสียสละ ความยุติธรรม ความเสมอภาค กฎหมาย การยึดผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่า
ผลประโยชน์ส่วนตัว สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่สร้างความม่ันคงและความเข้มแข็งให้กับองค์การได้
เป็นอย่างดี  
 การรักษาความสัจหรือการรักษาค าพูดที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็น
ธรรม เป็นวัฒนธรรมที่พ้ืนฐานที่บุคลากรภาครัฐจะต้องมี สัจจะเป็นตัวบังคับให้ปฏิบัติตามค าพูดที่ต้อง
ให้ไว้กับประชาชนหรือกับองค์การในเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เมื่อประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ก็เกิดความพึง
พอใจ ท าให้เกิดผลดีต่อองค์การและตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดความเข้มแข็งในองค์การ การรักษาสัจจะ
เป็นการแสดงความจริงใจต่อประชาชน น าไปสู่ภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งขององค์การ  
 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องของ
ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ ตลอดจนยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน บุคลากรของรัฐต้องบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง จะเป็นหลักในการเสริมสร้างในองค์การภาครัฐเข้มแข็งได้ผู้บังคับบัญชาของทุก
ส่วนราชการต้องสนับสนุนส่งเสริมยกย่องให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ให้บริการกับประชาชนอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ หวัง
ประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งท าให้องค์การเข้มแข็งได้ วัฒนธรรมเหล่านี้เป็น
สิ่งที่ทุกองค์การพึงประสงค์  
 การปฏิบัติงานของข้าราชการด้วยความขยันหมั่นเพียร เสียสละ อดทน ปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติงานที่ค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชน ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งรวมๆ กันแล้วอาจเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่าวินัยใน
การปฏิบัติงานถ้ามีสิ่งที่กล่าวมานี้จะท าให้เกิดความเข้มแข็งในตัวข้าราชการและองค์การได้เป็นอย่าง
ดี  

                                                           

 สัมภาษณ์ นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์, ผู้อ านวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย, ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางมานัสศรี ต้นไล้, ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวธนพร แตงขาว, ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวดุษฎี พิลาไชย, นักวิชาการวัฒนธรรม, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ, 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๒๒ 
 

 ผู้น าองค์การภาครัฐในปัจจุบันต้องปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ข้าราชการทุกคนต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้เม่ือยามที่ประชาชนเดือดร้อน ต้องเป็นผู้น ากลุ่ม
ประชาชนให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ หรือผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ข้าราชการที่ดีต้องมีภาวะผู้น าและ
เป็นผู้น า น าองค์การให้เจริญก้าวหน้ากว่าองค์การอื่นๆ หรือภาคเอกชน ต้องรู้จักน าเทคนิคการบริหาร
จัดการใหม่ๆ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร
ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์ หาช่องทางให้ประชาชนมีโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 
ดังนั้นข้าราชการหรือผู้บริหารองค์การต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ เปลี่ยนจากของเดิมให้ดีขึ้น 
พัฒนาขึ้น ซึ่งจะท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้อย่างมั่นคงถาวร  
 การเรียนรู้ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการจะ
เป็นเกราะปูองกันอย่างดี เพราะจะปูองกันไม่ให้เราท าผิดศีลธรรมหรือการทุจริต เนื่องจากมีบทลงโทษ
อย่างรุนแรงเมื่อกระท าผิด ซึ่งข้าราชการทุกคนต้องศึกษาให้เข้าใจ การเรียนรู้ถือเป็นวัฒนธรรมของ
องค์การอย่างหนึ่งที่สมาชิกทุกคนต้องรู้ จะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้ การเรียนรู้ท าให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ความผิดพลาดจะลดน้อยลง เมื่อการปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด หมายถึงการมีระบบ
ที่เข้มแข็ง  
 ระบบราชการของไทยให้ความส าคัญต่อผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคลากรในและนอกองค์การ การตัดสินใจต่างๆ ต้องมีความชัดเจนถึงผลดีผลเสียต่อประชาชนและ
องค์การ สิ่งใดเมื่อตัดสินใจไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวมต้องคิดให้รอบคอบ ควรท า
ประชามติเพ่ือให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน หากเป็นนโยบายหรือโครงการของรัฐ
ต้องท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีเสียก่อนว่า ประชาชนจะได้อะไร เสียอะไรจากโครงการหรือ
นโยบายของรัฐ การตัดสินใจจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารจัดการภาครัฐ เพราะถ้าหากตัดสินใจ
โดยประมาทหรือทุจริตจะท าให้องค์การเสียชื่อเสียง จึงเห็นว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องสามารถท าให้
องค์การเกิดความเข้มแข็งได้  
 ข้าราชการเป็นบุคลากรภาครัฐที่ต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ต้อง
ยอมรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม รวมถึงค านึงถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ต้อง
มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสนองตอบคุณของแผ่นดิน รักษาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นวัฒนธรรม
ส าคัญที่ข้าราชการทุกคนพึงมี วัฒนธรรมนี้เรียกว่า วัฒนธรรมประชาธิปไตย เมื่อประชาชนรับรู้
รับทราบว่าข้าราชการ องค์การมีการใช้อ านาจตามหลักประชาธิปไตยแล้ว ผลประโยชน์จะเกิดกับ
ประชาชนและประเทศชาติ ท าให้เกิดการยอมรับ มีความศรัทธาเชื่อมั่นท าให้องค์การเกิดความ
เข้มแข็งได้  
 การรับราชการจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีใน
เรื่องการเรียนรู้ของบุคลากรภาครัฐและองค์การภาครัฐ การเรียนรู้ไม่ได้มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีเพ่ือ
ประชาชนผู้รับบริการเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการใช้อ านาจในการบริหารเพื่อผลส าเร็จ ลดความ
                                                           

  สัมภาษณ์ ศิริเนตร กล้าหาญ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวณัฐชยา เครือหงส์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ, นักจัดการทั่วไปช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายสิระ ภาสอาจ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๓ 
 

ผิดพลาด ความสูญเสียในการปฏิบัติงาน การให้ความยุติธรรมกับประชาชน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรของทางราชการ การเรียนรู้นี้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มี
ความส าคัญกับบุคลากรของรัฐและองค์การภาครัฐอย่างมาก เพราะจะท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จและเกิดความเข้มแข็งในองค์การได้  

 สรุปวัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง เพราะข้าราชการมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ต้องรับใช้ประชาชนใน
ฐานะเป็นเจ้าของประเทศ ถ้าหากว่าข้าราชการขาดความรู้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ
ภาครัฐแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมั่นคงถาวร ดังนั้นจึงต้อง
หาเครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาช่วยสร้างจิตส านึกให้กับข้าราชการทุกคนในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์การ ควรใช้ วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ ได้แก่ ๑) 
ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ๒)เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๓) ความสามัคคี ๔) มีวิสัยทัศน์ ๕) เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ ๖) กล้าตัดสินใจในสิ่งท่ีถูกต้อง 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงค่าความถ่ีวัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 

๑. ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ  ๙ ๑, ๓, ๖, ๘, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘, 
๒๐ 

๒. เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  ๗ ๒, ๓, ๑๔, ๑๗, ๑๘, ๒๐, ๒๑ 

๓. ความสามัคคี ๕ ๖, ๙, ๑๓, ๑๑, ๑๗ 

๔. มีวิสัยทัศน์  ๔ ๗, ๑๑, ๑๒, ๑๖ 

๕. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๓ ๔, ๑๔, ๒๒ 

๖. กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง ๓ ๕, ๑๑, ๒๔ 

 ๔.๒.๒วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ 
 วัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการคือ การน าวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่ดีงามมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ ใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ เป็นวัฒนธรรมที่ทุกองค์การต้องการ โดยมีข้าราชการเป็นผู้
ปฏิบัติ วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการคืออะไร จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๒๖ คน ได้ให้ความเห็น ดังนี้ 
 ความซื่อสัตย์สุจริต ทุกประเทศต้องการให้บุคลากรภาครัฐทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ของส่วนรวม ความ

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 



๑๒๔ 
 

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่องค์การภาครัฐต้องปลูกฝั่งให้กับข้าราชการทุกคน   เพราะ
ความซื่อสัตย์สุจริตจะน ามาซึ่งความประพฤติท่ีดีงาม ถูกต้องและชื่อเสียงขององค์การ ผู้บริหาร
องค์การทุกระดับต้องคอยสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้กระท าการโดยทุจริต  
 ความกตัญญูกตเวทีบุคลากรของรัฐจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานหรือด้านส่วนตัวได้นั้น 
ทุกคนต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประเทศชาติ องค์การหรือหน่วยงานของตนเองความ
กตัญญูกตเวทีเป็นจริยธรรมของข้าราชการที่ดี เป็นการแสดงความประพฤติปฏิบัติในด้านการตอบ
แทนที่ตนเองได้เข้ามาเป็นข้าราชการหรือตอบแทนประเทศชาติบ้านเมือง ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ทุ่มเท เสียสละไม่ทุจริตประพฤติมิชอบ รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนองค์การภาครัฐใดมี
ข้าราชการที่กตัญญูกตเวทีองค์การนั้นจะพบกับความเจริญอย่างม่ันคง  
 ความเสียสละ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บุคลากรของรัฐจะต้องมี เพราะในองค์การมี
ภารกิจมากมาย ทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติงาน เสียสละเวลา ก าลังกาย ก าลังทรัพย์เพื่อให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์ ความเสียสละของสมาชิกจะก่อให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งยัง
แสดงออกซ่ึงความมีน้ าใจ มีไมตรีที่ดีต่อกัน เป็นจริยธรรมที่ก่อให้เกิดแต่ความสุขขององค์การและมีผล
ไปถึงประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการด้วย  
 ความสามัคคี เป็นวัฒนธรรมที่คนไทยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในอดีตกาล เพราะความสามัคคี
จะน ามาซึ่งความเป็นเอกราชของชาติ เช่นเดียวกัน การรับราชการของข้าราชการต้องมีความสามัคคี
กลมเกลียวไม่แตกแยก ต้อง มีสามัคคีกันภายในองค์การ ระหว่างองค์การ สามัคคีกับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน องค์การใดถ้าสมาชิกในองค์การแตกความสามัคคี ไม่รักใคร่กันแล้ว องค์การก็จะพบ
กับความวิบัติ ความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ผู้บริหารจะต้องปลูกฝังให้กับสมาชิกขององค์การทุกคน 
ผู้น าประเทศต้องปลูกฝังความสามัคคีให้กับประชาชนของประเทศ ความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งพลัง 
ความสามัคคีท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็ง  
 การเคารพผู้มีอาวุโส สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับผู้หลักผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ 
ซึ่งถูกอบรมถ่ายทอดสืบกันมาตั้งแต่เด็ก ในวัยเด็กถูกอบรมให้เคารพนับถือผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า เพราะ
ท่านเหล่านั้นมีประสบการณ์ชีวิตที่มาก ครั้นมารับราชการก็ถูกให้นอบน้อมกับผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ที่มีต าแหน่งสูงกว่า ให้ปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าโดยไม่มีข้อโต้แย้ง การเคารพผู้มีอาวุโส
เป็นจริยธรรมที่เป็นเสน่ห์กับตัวผู้ปฏิบัติเอง แต่ปัจจุบันนี้การเคารพนับถือผู้มีอาวุโสอาจลดน้อยลง
เนื่องจากมีความรู้สูงกว่าผู้มีอาวุโสการเคารพผู้มีอาวุโสจะท าให้เป็นคนอ่อนโยน น่ารัก ถ่อมตน และ
จะได้รับการส่งเสริมให้ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการจากผู้หลักผู้ใหญ่  
 ความถูกต้องและความซื่อสัตย์ ข้าราชการต้องยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมชอบด้วย
กฎหมาย โดยยึดมั่นในหลักการถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ยึดหลักจรรยาวิชาชีพในการ

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวนิชา สาทรกิจ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางวิภาดา ตริตระการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางวิริยา เนตรน้อย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางบุษยา เจริญผล, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ, ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และสนับสนุน, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๕ 
 

ปฏิบัติงาน กล้าคิด กล้าท า กล้ารับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความถูกต้องเป็น
คุณธรรมที่มุ่งกระท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปราศจากอคติและไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามอิทธิพลใดๆ  
 ความขยันหมั่นเพียร การรับราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง ต้องปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ
และประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อให้งานส าเร็จ
โดยเร็ว ไม่ปฏิบัติงานเช้าชาม เย็นชามหรือละเลยไม่ปฏิบัติงานจนเกิดผลเสียต่อทางราชการและ
ประชาชนที่คาดหวังจะได้รับการช่วยเหลือจากทางการ องค์การภาครัฐมีข้าราชการที่ขยันหมั่นเพียร
จะต้องรักษาไว้ให้นานที่สุด เพราะถือเป็นคุณธรรมประจ าใจของข้าราชการซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่จะขยันเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ความเท่ียงธรรม ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง 
มีจิตใจให้บริการแก่ประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมให้การบริการอยู่เสมอ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวผู้อื่น มีความ
ขยันหมั่นเพียรอุทิศเวลาให้งานอย่างเต็มท่ี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส าคัญ ช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้อื่นโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ความเที่ยงธรรมเป็นคุณธรรมที่ส าคัญของ
ข้าราชการทุกคน  
 ความมีระเบียบวินัย องค์การภาครัฐจะต้องมีกฎ ระเบียบ วินัย เพ่ือใช้บังคับกับบุคลากร
ของรัฐ ให้ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามครรลองครองธรรม ข้าราชการที่แสดงพฤติกรรมปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยถือเป็นคนที่มีจริยธรรมสูง ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีขององค์การ แต่ถ้าข้าราชการไม่มี
ระเบียบวินัย ต้องมีการลงโทษเพ่ือไม่ให้คนอื่นเอาเยี่ยงอย่าง มีค ากล่าวว่า วินัยคือหัวใจของชาติ การที่
ภาครัฐมีข้าราชการที่มีระเบียบวินัยจะท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 วัฒนธรรมของการปฏิบัติงานในลักษณะที่มีเปูาหมายเพ่ือประชาชน มุ่งเน้นการ สร้าง
ความรับผิดชอบหรือการตรวจสอบได้  ซึ่งจะเป็นเกราะก าบังไม่ให้เกิดการทุจริตท าให้เกิดความทุ่มเท
ในการปฏิบัติราชการมากข้ึน รวมทั้งมีความเสมอภาคในการให้บริการ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมี
การพัฒนาทัศนคติในองค์การอย่างต่อเนื่อง มีการน าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาความดีความชอบการให้คุณให้โทษต่างๆ และท่ีส าคัญผู้น าองค์การจะต้องปฏิบัติตนให้
เป็นตัวอย่างที่ดีเสียก่อนจึงจะได้ผลอย่างแท้จริง  
 ความยึดหลักประชาธิปไตย ข้าราชการต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พึงละเว้นการกระท าหรือค าพูด ซึ่งแสดงความสนับสนุนหรือไม่
สนับสนุนพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษ ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ใช้อ านาจเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอื่นโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น

                                                           

 สัมภาษณ์ นายสุเพียร เจียรวาปี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางขนิษาฐา งามวงศ์สถิต, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายอภิชาต กรรมสิทธ์ิ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๖ 
 

มนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึงเป็นคุณธรรมที่
ข้าราชการพึงประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ตลอดเวลา  
 ความรักศักดิ์ศรี ข้าราชการที่เข้ามารับราชการในองค์การภาครัฐนั้น จะต้องรักในศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการ โดยต้องไม่ประพฤติในทางเสื่อมเสียอันจะกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ต้องมีอุดมการณ์เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติ ต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัด
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง รับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ยอมให้บุคคล
ในครอบครัวหรือบุคคลอื่นเข้ามาก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญที่ทุกองค์การควรปลูกฝังให้กับข้าราชการทุก
คน  
 การบริหารจัดการภาครัฐสมัยนี้ต้องพึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนจะได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากทางการด้วยการผ่านช่องทางของการสื่อสาร เทคโนโลยีท าให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ความถูกต้องของข้อมูล ข้าราชการทุกคนต้องพัฒนาตนเองในการ
เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างน้อยต้องใช้คอมพิวเตอร์และใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นของภาครัฐในการบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะประชาชน เข้าถึง
ข่าวสารได้รวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องยุติธรรมเป็นจริยธรรมที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง  
 ความยุติธรรม  เป็นวัฒนธรรมหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนต่างต้องการความยุติธรรมทั้งสิ้น ความยุติธรรมก่อให้เกิดความ
เสมอภาค เท่าเทียมกัน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติราชการด้วยความยุติธรรม มี
มาตรฐานเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวย ผู้ชายหรือผู้หญิงต้องปฏิบัติเหมือนกันหมด ความ
ยุติธรรมหาได้ยากในระบบราชการไทย ข้าราชการจึงต้องเสริมสร้างคุณธรรมให้กับตนเอง เพ่ือให้เกิด
ความศรัทธาเลื่อมใสของสมาชิกในองค์การ  
 ความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของรัฐต้องยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรม  
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดแต่การปฏิบัติหน้าที่ย่อม
เกิดความผิดพลาดได้ อาจเกิดข้ึนเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าราชการต้องมีความรับผิดในการ
กระท าดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมที่ส าคัญของข้าราชการทุกคน คือ ต้องมีความรับผิดเมื่อกระท า
ผิด พร้อมที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ควรปกปิดความผิดจนเกิดความเสียหายขึ้นกับองค์การ ประเทศชาติ
และประชาชน  
 ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนที่มี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแต่ละองค์การต้องการให้สมาชิกขององค์การเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น ท าให้องค์การประสบ

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวปวริศา สุขมาก, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ แก้วมูลค า, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ลพเลิศ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๗ 
 

ความส าเร็จ ประชาชนให้ความไว้วางใจ เชื่อถือ พร้อมที่จะให้การสนับสนุน ดังนั้นความซื่อสัตย์จึงควร
เป็นนโยบายของภาครัฐทุกองค์การในการบริหารบ้านเมืองที่จะท าให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรม
สูงขึ้น  
 การรับราชการต้องมีอุดมการณ์ ต้องยึดม่ันในเกียรติศักดิ์ศรีของข้าราชการ ต้องยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม โดยการน าเอาวัฒนธรรมต่างๆ มาเป็นกรอบในการรับราชการ เช่น ความเอ้ือเฟ้ือ 
ความอดทน ความขยันขันแข็ง ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีระเบียบวินัย ซึ่งแต่ละ
องค์การต่างก็มีวัฒนธรรมองค์การเป็นของตนเอง เพื่อให้สมาชิกได้ยึดปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ผล
ที่เกิดขึ้นตัวข้าราชการหรือสมาชิกในองค์การมีมีจิตส านึกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และจะน า ไปใช้ใน
สังคม เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศชาติ  
 ความมีจิตส านึกท่ีดี ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุทิศตน
ให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและเต็มก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ไม่ละ
ทิ้งหรือทอดทิ้งงานในหน้าที่หรือปฏิบัติงานล่าช้าตามระยะเวลาที่ก าหนดจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือผู้อื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการโดยมิชอบ
เป็นคุณธรรมที่ส าคัญท่ีข้าราชการทุกคนไม่ควรละเลยและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 ความมีระเบียบวินัย ตั้งอยู่ในความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
ความเป็นพวกฟูองหรือบุญคุณส่วนตัว ไม่สร้างความแตกแยก การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
หลักการและเหตุผล ไม่ผลักความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์สมานฉันท์ ยืนหยัดที่จะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและเป็นที่พ่ึงของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ที่กล่าวมานี้เป็นคุณธรรม
จริยธรรมที่ข้าราชการทุกระดับต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในการรับราชการ  
 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือต าแหน่งหน้าที่ท่ีตนเองด ารงอยู่ ซึ่งผู้ที่รับราชการทุกคนต่างก็ต้องมีความรับผิดชอบ
อยู่แล้วเพ่ือให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ต้องอุทิศก าลังกาย ก าลังใจอย่างเต็มความสามารถ ไม่เห็น
แก่ความเหน็ดเหนื่อยจนงานประสบความส าเร็จตรงตามเวลา บังเกิดผลดีต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งนี้
รวมไปถึงการรับผิดเมื่องานล้มเหลว พยายามแก้ปัญหาอุปสรรค โดยไม่เกี่ยงงอนผู้อ่ืน เป็นคุณธรรมที่
ควรปลูกฝังให้กับสมาชิกขององค์การทุกคน  
 ความถูกต้อง บุคลากรของรัฐต้องยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย กล้ายืนหยัด
อย่างมั่นคงที่จะกระท าหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องเป็นธรรม ไม่ยอมตกอยู่ใต้อิทธิพลอื่นใด 
ไม่เรียกรับหรือยอมรับของขวัญ ทรัพย์สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ให้ตนหรือญาติของตนเพ่ือ

                                                           

 สัมภาษณ์ นางอารีพันธ์ เจริญสุข, ผู้อ านวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม, ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์, ผู้อ านวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย, ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางมานัสศรี ต้นไล้, ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวธนพร แตงขาว, ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวดุษฎี พิลาไชย, นักวิชาการวัฒนธรรม, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๒๘ 
 

แลกเปลี่ยนกับการกระท าใดในหน้าที่อันจะเป็นการอ านวยความสะดวกหรือมีผลให้ต้องกระท าการใน
หน้าที่โดยมิชอบ เป็นคุณธรรมที่ข้าราชการทุกคนต้องยึดเป็นหลักในการรับราชการเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนส่วนรวม  
 ความเสียสละ  เป็นการละนิสัยความเห็นแก่ตัวที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ความเสียสละ
เป็นคุณธรรมที่ทุกคนในสังคมต้องมี เช่น การสละเวลาส่วนตัวเพ่ือท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม การ
สละทรัพย์ ก าลังกาย สติปัญญา ในการท ากิจกรรมต่างๆ ขององค์การภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชน ช่วยเหลือเกื้อกูล การสละความสุขสบายเป็นการกระท าท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืนโดย
ที่ตนเองมิได้หวังผลตอบแทน ทุกองค์การต่างต้องการเห็นความเสียสละเกิดข้ึนในสังคมไทย  
 ความจงรักภักดี  เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต่างได้รับการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น คนไทยทุกคนหรือ
ข้าราชการทุกคนต่างก็มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ทุกคนต่างรักประเทศรัก
ชาติ หวังจะตอบแทนคุณของแผ่นดิน ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่ภาครัฐ
หรือองค์การภาครัฐต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม 
ความจงรักภักดีเป็นบ่อเกิดของความสามัคคี ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีระเบียบ
วินัย  
 การปฏิบัติงานของข้าราชการสมัยใหม่ต้องมีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีการประสานงาน
กันในและนอกองค์การ มีการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นข้าราชการต้อง
มีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดี ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการเอาเปรียบผู้ไม่รู้ ใช้คอมพิวเตอร์อย่าง
สร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ท าให้ผู้อื่นเสียหายหรือได้รับความอับอาย ข้าราชการทุกคน
ควรพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการการใช้คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องบ่งบอกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี  
 ความรับผิดชอบ ข้าราชการต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ให้ความ
ช่วยเหลือกับประชาชนเมื่ออยู่ในภาวะที่จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ มีจิตสาธารณะ เสียสละและ
อุทิศตนให้กับการปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังสติปัญญาความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ การกระท าทั้งปวงต้องไม่ทุจริต ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ และไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของคนอ่ืน เป็นคุณธรรมที่
ส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติบรรลุผลส าเร็จอย่างถาวร  
 ความสามัคคี การที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งกาย วาจา ใจและมีความคิดเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ความสามัคคีเป็นวัฒนธรรมที่มุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ โดยไม่มีการเกี่ยงงอน
กันหรือคิดชิงดีชิงเด่นกัน ทุกคนมุ่งที่จะให้สังคมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง มีความรักใคร่กลม

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ, 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ ศิริเนตร กล้าหาญ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวณัฐชยา เครือหงส์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ, นักจัดการทั่วไปช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายสิระ ภาสอาจ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๙ 
 

เกลียวกันด้วยความจริงใจ ความไม่เห็นแก่ตัว การวางตนเสมอต้นเสมอปลายที่กล่าวมาท้ังหมดเป็น
คุณธรรมจริยธรรมที่ข้าราชการทุกคนควรมี  
 สรุปวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง เพราะข้าราชการมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ต้องรับใช้ประชาชนในฐานะ
เป็นเจ้าของประเทศ ถ้าหากว่าข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ก็จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมั่นคงถาวร ดังนั้นจึงต้องหาเครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมา
ช่วยเสริมสร้างจิตส านึก ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการทุกคนวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับข้าราชการ ได้แก่ การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่าง
เคร่งครัด 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงค่าความถ่ีวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 

๑. การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด 

๒๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒,  

 ๔.๒.๓ วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน   
 วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนคือ การน าวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
ที่ดีงามมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ เป็นวัฒนธรรมที่ทุกองค์การต้องการ โดยมีข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ 
วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนคืออะไร จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
๒๖ คน ได้ให้ความเห็น ดังนี้ 
 รัฐมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือขจัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชน 
โดยผ่านเครื่องมือที่มีชีวิตจิตใจนั้นก็คือ ข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ต้องคอยสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหาของประชาชนและหาหนทางให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
จึงเห็นว่าการบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนสามารถท าให้ประชาชน
ส่วนรวมเกิดความพึงพอใจได้  
 การรับราชการเป็นงานที่ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ประชาชนหรือแม้กระท่ังระหว่าง
ส่วนราชการด้วยกันเอง ต้องเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้าราชการที่ดีต้องมี
อุดมการณ์มีสัจจะที่จะไม่ไปข้องเก่ียวกับเรื่องทุจริตคอรัปชั่นต่างๆ เมื่อข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต
ผลประโยชน์ก็จะเป็นของประชาชน ประเทศชาติ ประชาชนไม่เดือดร้อน จึงท าให้ประชาชนเกิดความ
ศรัทธา และเกิดความพึงพอใจได้  

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์, นางสาวนิชา สาทรกิจ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางวิภาดา ตรติระการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๐ 
 

 คนไทยมีนิสัยเรียบร้อย รักสงบ กิริยามรรยาทดี มีน้ าใจ เห็นได้จากการที่ประเทศประสบ
ภัยพิบัติต่างๆ คนไทยต่างออกมาช่วยเหลือกันโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ทุกคนต่างเสียสละเงินทอง 
แรงกาย ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของชาวต่างชาติ และของคนไทยด้วยกัน จึงเห็นว่าความเสียสละและความ
สามัคคีท าให้เกิดสิ่งที่ดีต่างๆ ในสังคมไทยได้ ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  
 เป็นเรื่องดีที่จะน าวัฒนธรรมมาใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนจึง
เห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติงานราชการทุกคนควรลดความเห็นแก่ตัวลง ไม่เอ้ือเฟ้ือกับญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง 
ในการที่จะท าให้เกิดประโยชน์ส่วนตนมากว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งหมายถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชน ต้องเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขต่อประชาชน  
 ประชาชนที่เข้ามารับบริการจากส่วนราชการ หวังจะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ การ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ มีความคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว การที่ประชาชนจะเกิด
ความพึงพอใจได้ ข้าราชการต้องมีความอ่อนโยน ยิ้มแย้ม แจ่มใส ไม่เย่อหยิ่ง ถือตัวต่อประชาชน 
รวมทั้งไม่ยึดติดกับระบบเจ้าขุนมูลนาย จึงเห็นว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อประชาชนหรือกับทุกๆ คน 
เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนต้องมีเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  
 ความเมตตาต่อประชาชนไม่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมย่อมท าให้เกิดความ
ประทับใจ ข้าราชการของรัฐต้องคิดเสมอว่าประชาชนเป็นประดุจญาติสนิทมิตรสหายที่ต้องช่วยเหลือ
ดูแลอย่างเต็มที่และจริงใจ ถ้าขาดความเมตตากรุณาแล้ว ประชาชนจะเกิดความพึงพอใจต่อส่วน
ราชการภาครัฐได้อย่างไร  
 การบริหารแนวตะวันตกไม่สอดคล้องกับสังคมไทย เพราะเน้นระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ให้ความส าคัญกับเงินตรา ประสิทธิภาพ ก าไรสูงสุด แต่แนวตะวันออกจะเน้นคุณธรรม 
วัฒนธรรมที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนต้องเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ การเสียสละ ความ
เมตตา ความพอเพียง เพราะวัฒนธรรมเหล่านี้จะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด  
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ การ
บริหารจัดการที่เน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และการหารายได้เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากเงินเดือนประจ าอาจท าให้เกิดปัญหาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ ข้าราชการต้องมี
คุณธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ต้องสร้างจิตส านึกในเรื่อง ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกัน การเสียสละเพ่ือประชาชน ทั้งสามอย่างนี้ประชาชนก็เกิด
ความพึงพอใจ  
 ประชาชนจะเกิดความพึงพอใจในการบริหารงานได้นั้น องค์การภาครัฐหรือพนักงานของ
รัฐต้องมีการปฏิบัติงานที่ทุ่มเททั้งทางกาย และใจให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ ถ้าพนักงานของ
รัฐบริการอย่างไม่เต็มใจ ปฏิบัติงานแบบเป็นเจ้านายประชาชนหรือเรียกรับค่าน้ าร้อนน้ าชา ประชาชน

                                                           

 สัมภาษณ์นางวิริยา เนตรน้อย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางบุษยา เจริญผล, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ, ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และสนับสนุน, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

 สัมภาษณ์ นายสุเพียร เจียรวาปี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางขนิษาฐา งามวงศ์สถิต, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๑ 
 

จะเกิดทัศนคติทางด้านลบ การที่จะท าให้ประชาชนพึงพอใจได้นั้นต้องเสียสละ ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ 
อ่อนโยน ไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน  
 วัฒนธรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนนั้นต้องเน้นการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเหมือนกับภาคเอกชน รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจให้บริการประชาขน (service mind) ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้นอกจากเรื่อง
ประสิทธิภาพของผลงานที่จะต้องเป็นที่ประจักษ์แล้ว การพัฒนาหรือคัดคนที่มีจิตใจให้บริการเพ่ือท า
หน้าที่ในส่วนที่เป็นงาน (front office) ก็มีความจ าเป็นที่จะใช้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
เช่นกัน  
 หัวใจของการบริหารจัดการภาครัฐอยู่ที่ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนโดย
ส่วนรวม ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสียสละ ความสามัคคี เป็นสิ่งที่ทุกสังคมหรือทุกประเทศต้องการให้เกิดข้ึนกับองค์การภาครัฐ เพราะ
จะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ ดังนั้นข้าราชการทุกคนทุกองค์การต้องมีส่วนที่กล่าวมา
ทั้งหมดเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน  
 การบริหารราชการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาใช้ในการพัฒนา
ประเทศชาติและชุมชนของไทย ท าให้เกิดความประหยัด ความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เป็น
วัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นประเทศแรก โดยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชด าริในเรื่องความพอเพียง ความพอเพียงจึงเป็นวัฒนธรรม
ใหม่ที่จะท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เกิดความสุขความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐ  
 จากปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมาของประเทศไทย เป็นตัวบ่งชี้ถึงสิ่งที่ขาดหายไปจาก
สังคมไทยคือ ความสามัคคี ภาครัฐต้องสร้างจิตส านึกในเรื่องดังกล่าวให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ต้องมี
ความสามัคคีในทุกรูปแบบ เมื่อข้าราชการทุกคนมีความสามัคคี ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมี
ความสุข การด าเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วยความราบรื่น  
 การน าวัฒนธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเรื่องท่ีดีที่ถูกมองข้ามเพราะ
ข้าราชการส่วนใหญ่น าหลักการบริหารจากตะวันตกมาใช้ ซึ่งบางอย่างไม่เหมาะสมกับบริบทของ  
สังคมไทย รัฐและพนักงานของรัฐต้องมีกลไกในการบริหารอย่างชาญฉลาดโดยการน าวัฒนธรรมอันดี
งามมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพ่ือให้ประโยชน์สุขของประชาชน ประชาชนเกิดความศรัทธา เกิด
ความพึงพอใจต่อผลงานของรัฐ วัฒนธรรมดังกล่าวควรเป็นเรื่องของ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ 
ความสามัคคี และการส่งเสริมคนดี  
 การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นวัฒนธรรมที่สังคมไทยยังขาดอยู่ 
เพราะเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ที่ทุกคนต่างเอาตัวรอด เห็นประโยชน์ส่วนตน

                                                           

  สัมภาษณ์ นายอภิชาต กรรมสิทธ์ิ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวปวริศา สุขมาก, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ แก้วมูลค า, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๒ 
 

มาก่อน ประชาชนถูกละเลย ถ้าภาครัฐสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับข้าราชการหรือพนักงานของรัฐให้
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ส่วนรวมก่อน เชื่อว่าประชาชนต้องเกิดความพึงพอใจ
อย่างแน่นอน  
 เมตตาธรรมค้ าจุนโลก เป็นวลีที่มีความหมายอย่างลึกซึ้ง ถ้าทุกประเทศมีแต่ความเมตตา
เป็นที่ตั้ง ก็จะไม่เกิดศึกสงครามหรือความขัดแย้งอย่างที่เป็นอยู่ ดังนั้นในการบริหารจัดการภาครัฐ
จะต้องใช้ความเมตตาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ข้าราชการต้องมีความเมตตาต่อประชาชน 
ช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจ ยุติธรรม น าบริการที่ดีสู่มือประชาชน ความเมตตาจึงเป็นแก่นส าคัญ
ในการบริหารจัดการเมื่อประชาชนเกิดความชอบ ความศรัทธาต่อข้าราชการแล้วย่อมเกิดความพึง
พอใจ  
 เครื่องมือในการบริหารจัดการภาครัฐที่สามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้นั้นมี
อยู่หลายประการ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ใช้กันมาหลายยุคหลายสมัย ในปัจจุบันเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้นคือ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี มีเมตตา ความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด และความ
ยุติธรรม อาจสังเกตได้จากข้าราชการรุ่นใหม่มีจิตส านึกที่ดีในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  
 การมีจิตอาสา โดยการมีจิตใจรักการบริการ มีน้ าใจ เอื้ออาทร เอื้อเฟ้ือ สุภาพ พูดจา
ไพเราะ ช่วยเหลือประชาชน อาสาปฏิบัติงานที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงและไม่มีผู้รับผิดชอบ มีการ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รักษาความลับของทางราชการ ให้ความ
ช่วยเหลือสังคมและประชาชนโดยไม่เลือกชนชั้นจะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน  
 ประชาชนจะเกิดความพึงพอใจได้นั้น ข้าราชการต้องมีจริยธรรมมีพฤติกรรมที่แสดงออก
คือ การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การยืนหยัดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
การมีความยุติธรรมให้บริการโดยเสมอภาค ไม่เอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง การไม่น าเอาทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ส่วนตัว รวมทั้งให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุด  
 การปฏิบัติงานราชการต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ มีความรู้
ความสามารถอย่างลึกซึ้งในงานท่ีรับผิดชอบ มีมาตรฐานในการบริการตามหลักวิชาการและกฎหมาย
บ้านเมือง ต้องใฝุรู้ เรียนรู้ตลอดเวลา มีความรู้ที่เท่าทันเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้
โดยมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ต้องมีความสามารถในการถ่ายทอด สอนงานให้การปรึกษาได้ มี
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนางาน มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน การ
เป็นมืออาชีพสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้  
 องค์การต้องมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีวัฒนธรรมด้านความสามัคคีที่แสดงออก
ในการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือกับองค์กรในการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณะ การ

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ลพเลิศ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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 สัมภาษณ์ นางสาวดุษฎี พิลาไชย, นักวิชาการวัฒนธรรม, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๓๓ 
 

ปฏิบัติงานเป็นทีม ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม การยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่หรือมติ
ที่ประชุม มีความรักเชื่อม่ันในองค์กร การให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน ถ้าข้าราชการมีความสามัคคี
แล้วย่อมเป็นที่พึงพอใจของประชาชนได้ เพราะความสามัคคีท าให้ประเทศชาติอยู่อย่างม่ันคง  
 ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งส าคัญ เพราะหากขาดความซื่อสัตย์แล้ว สังคมคงยุ่งเหยิง เกิดความ
หวาดระแวง ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน เกิดความโกลาหลไปทั่ว ไม่รู้สิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ ถ้าขาดในระดับ
บุคคลก็จะกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือและมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา ส่วนในระดับประเทศ ก็จะไร้ซึ่ง
เกียรติภูมิ เป็นที่ดูถูกของชาติอื่น ซึ่งความซื่อสัตย์ที่ว่านี้ รวมไปถึงการมีสัจจะพูดจริงท าจริง ไม่โกหก
หรือพูดเหลวไหล พูดค าไหนเป็นค านั้นด้วย คนเช่นนี้ไปที่ใดย่อมเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นคนมีเกียรติ 
ข้อส าคัญ ถ้าทุกคนท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตย่อมจะท าให้สังคม และประเทศชาติมีความมั่นคง 
สงบสุขอันมีผลดีต่อประชาชนคือ ตัวเราทุกคนนั่นเอง     
 ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง คือ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การมีความละอายเกรงกลัวต่อการ
การกระท าผิด การไม่พูดปด ไม่พูดสับปลับหลอกลวง การไม่คิดโลภในของผู้อื่น ไม่คล้อยตามพวกท่ี
ชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสีย มั่นคงต่อการท าดีของตน ไม่คดโกง มีความตั้งใจท าจริง ประพฤติตรงตามที่
พูดและคิดท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้  
 ความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคล คือ มีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ต่อมิตร ต่อหัวหน้างาน ต่อผู้มี
พระคุณ ลักษณะส าคัญ คือ มีความจริงใจต่อผู้อื่น ไม่ชักชวนผู้อ่ืนไปในทางเสื่อมเสีย ไม่สอพลอเพ่ือหา
ประโยชน์ส่วนตน เตือนสติแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ยินดีในความส าเร็จของผู้อื่นไม่ริษยากลั่น
แกล้ง ไม่ถือเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยการลักขโมย ฉ้อโกง ไม่ละเมิดของรักของผู้อื่น ยอมรับผิด
หากตนเป็นผู้ท าผิดต่อผู้อ่ืน ไม่ผิดนัด รู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่หยิบของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต 
มีความประพฤติดีท้ังต่อหน้าและลับหลัง ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ปฏิบัติและ
เป็นการสร้างความพึงพอใจได้เช่นกัน  
 ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ คือ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีตนท าหรือได้รับมอบหมายและ
ให้ท าให้ดีที่สุด ไม่ทอดทิ้งหน้าที่ ไม่ทุจริตคดโกง ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ท าประโยชน์ส่วนตนรักษาระเบียบ
กฎเกณฑ์ ตรงต่อเวลา ไม่เอาเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่ไปใช้ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ต้องบริการด้วย
ความรวดเร็ว ไม่เสียเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
 ประชาชนจะเกิดความพึงพอใจได้นั้น ข้าราชการต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ สังคม
ประเทศชาติคือ การรักษาค ามั่นสัญญา ไม่คิดประทุษร้ายต่อหมู่คณะ รักษาความสามัคคี ไม่น า
ความลับของหมู่คณะ สังคม ประเทศชาติไปเปิดเผย ไม่เป็นต้นเหตุให้คนภายนอกมาท าลายหมู่คณะ 
ไม่คิดทรยศท าลายสถาบันหลักของชาติ ไม่ร่วมมือกันปฏิบัติงานใดๆท่ีผิดกฎหมายหรือระเบียบ

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ, 
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 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ, นักจัดการทั่วไปช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายสิระ ภาสอาจ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๔ 
 

ข้อบังคับ มีจิตส านึกว่าตนเองเป็นพลเมืองของประเทศจะต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ช่วยกันรักษา
ความสงบ สิ่งใดที่สร้างขึ้นเป็นสาธารณะสมบัติจะต้องช่วยกันรักษาและรู้จักใช้อย่างประหยัด  
 สรุปวัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะข้าราชการมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ต้องรับใช้ประชาชนในฐานะ
พลเมืองเจ้าของประเทศ ต้องบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประชาชน ถ้าหากข้าราชการ
ไม่รู้จักสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนแล้ว ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนได้ สิ่งส าคัญท่ีสุดคือ การบริการต้องมีประสิทธิภาพ คุณภาพ มีความเสมอภาคเป็นธรรม 
ต้องตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน การบริการต้องสะดวกรวดเร็ว มีความ
พร้อมในการให้บริการกับประชาชนการบริการให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ต้องรู้
ว่าประชาชนส่วนรวมต้องการอะไรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ข้าราชการต้องหาวิธีการต่างๆ เพ่ือให้
ได้ซึ่งปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา การบริการที่ดีต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ วัฒนธรรมเสริมสร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชน ได้แก่ การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงค่าความถ่ีวัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 

๑. การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน 
  

๒๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, 
๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖ 

 ๔.๒.๔ วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ 
 วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการคือการน าวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
ที่ดีงามมาเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงามช่วยเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยให้กับข้าราชการนั้นมีอะไรบ้าง จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๒๖ คน ได้ให้
ความเห็น ดังนี้ 
 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เน้นประชาชนส่วนรวม ประเทศไทยเป็นประเทศ
หนึ่งที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อ
ประชาชนทุกคน ดังนั้นการปฏิบัติงานของข้าราชการต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคความ
ยุติธรรมทางสังคมของประชาชน ต้องให้ความส าคัญในเรื่องความแตกต่างของประชาชนที่มีความ
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ การศึกษาอาชีพ ศาสนา และฐานะทางสังคม ข้าราชการต้องท า
หน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 ข้าราชการทุกคนมีหน้าที่รับใช้ประชาชนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ประชาชนส่วนใหญ่
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างดี ประหยัดและเสียเวลาน้อยที่สุด วัฒนธรรม

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวนิชา สาทรกิจ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๕ 
 

ในการปฏิบัติงานที่สามารถเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ ได้แก่ การปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ความเสมอภาคกับประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ และไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงการบริการต่างๆ ของรัฐ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลัก
ประชาธิปไตยเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
 ปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐเน้นหลักประชาธิปไตยท่ีให้ความส าคัญกับการรับฟัง
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้าราชการทุกคนต้องปรับวิธีการปฏิบัติงานใหม่ด้วย
การน าหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อาจน าหลักการประชาธิปไตยมาใช้โดยตรง
หรือสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหม่ขึ้นมาก็ได้ เช่น การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนการให้สิทธิใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้นับเป็น
เรื่องส าคัญอย่างยิ่งส าหรับข้าราชการ  
 ข้าราชการขององค์การภาครัฐต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกับประชาชน ข้าราชการไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ขัดกับหลักประชาธิปไตยแล้ว ยัง
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องหรือส่งเสริมประชาธิปไตยอีกด้วย เช่น การสร้างสันติสุขในชุมชน การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนการปกปูองและต่อสู้เพื่อผู้อื่น การไม่จ ากัดสิทธิ เสรีภาพ และอิสรภาพของ
ประชาชน  
 สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการบริหารจัดการภาครัฐคือ หลักประชาธิปไตย ผู้บริหารองค์การ
จะต้องมีวัฒนธรรมที่เสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการในเรื่องจิตส านึก ได้แก่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การผูกติดกับผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน การ
พ่ึงพาตนเอง การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การมีจิตสาธารณะ การแบ่งปันแก่ผู้อ่ืน จิตส านึกใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคซื่อสัตย์ ยุติธรรม และไม่ให้
เกิดความเลื่อมล้ าต่ าสูง  
 วัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่สามารถส่งเสริมให้ข้าราชการมีประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน 
มีอยู่หลายประการ เช่น ข้าราชการต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ตนเอง สิทธิ เสรีภาพของตนเอง และของ
ผู้อื่นการเคารพในเสรีภาพของประชาชนผู้มารับบริการ ข้าราชการต้องเข้าใจถึงรากฐานของ
ประชาธิปไตยว่าอยู่ที่การเคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคน ซึ่งประกอบด้วย การมีคุณค่า มีอิสรภาพ 
มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้ และร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้เกิดความถูกต้อง เกิดประโยชน์สุขต่อทุกคน 
ข้าราชการต้องยึดหลักความเสมอภาค เสรีภาพ ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนในการ
ปฏิบัติงาน  
 ระบบราชการได้น าหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อรับใช้
ประชาชน ข้าราชการต้องมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในเรื่อง สิทธิ คือ การใช้สิทธิของตนเองให้

                                                           

 สัมภาษณ์ นางวิภาดา ตริตระการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางวิริยา เนตรน้อย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางบุษยา เจริญผล, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ, ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และสนับสนุน, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายสุเพียร เจียรวาปี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๖ 
 

เหมาะสมโดยไม่ไปละเมิดสิทธิของประชาชน สิทธิที่ประชาชนแต่ละคนจะได้รับจากรัฐ และหน้าที่ คือ 
ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ให้สมบูรณ์ นึกถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ต้องมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง สิทธิหน้าที่เป็นวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานที่เสริมสร้างข้าราชการให้มีประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  
 ประชาธิปไตยและระบบราชการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต่างต้องพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ระบบราชการต้องอาศัยหลักประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน สังคม 
และประเทศชาติ ประชาธิปไตยต้องอาศัยระบบราชการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการจึงต้องอาศัยความคิด สติปัญญาที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องการพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามระบอบประชาธิปไตย การพ่ึงพาตนเองและ
พ่ึงพาซึ่งกันและกันเป็นวัฒนธรรมที่จะช่วยสร้าง ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการและประชาธิปไตยได้อย่าง
ยั่งยืน  
 ประชาธิปไตยในประเทศไทยมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล มีข้าราชการเพียงไม่ก่ีคนที่ได้
น าหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการปฏิบัติงาน การที่ข้าราชการบางคนไม่ได้น าหลักการของ
ประชาธิปไตยมาใช้ จะก่อให้เกิดปัญหากับประชาชนโดยตรง เพ่ือให้ปัญหาลดน้อยลงและแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง ควรสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการทุกคนในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ 
การเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และการอยู่รวมกันอย่างสันติ ซึ่งจะเป็นตัวช่วย
ให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติงานเพื่อประชาชนตามครรลองของประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์  
 การสร้างประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ขอเพียงแต่
ข้าราชการปฏิบัติงานภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ มุ่งม่ันปฏิบัติงานช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนอย่าง
จริงจัง ต้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค ความยุติธรรม การรับฟัง
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารชุมชน การช่วยเหลือ
เกื้อกูลเป็นเสมือนพลังความร่วมมือร่วมใจระหว่างข้าราชการและประชาชน ในการฝุาฟันอุปสรรค
และปัญหาต่างๆ การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจังเป็นการสร้างประชาธิปไตยให้กับ
ข้าราชการ  
 วัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เสริมสร้างข้าราชการให้มีประชาธิปไตยนั้น องค์การภาครัฐต้อง
ก าหนดให้เป็นนโยบายหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกคน ที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีหลักการ
ดังนี้ ข้าราชการต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาสิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม 
ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนของประชาชน ข้าราชการไม่ปฏิบัติงานละเมิด
สิทธิของประชาชน ไม่สร้างความเลื่อมล้ าในหมู่ประชาชน ต้องมีมาตรฐานเดียวเหมือนกันหมดทั้ง
ชุมชนที่ส าคัญต้องสร้างสันติสุขให้กับประชาชน เพียงเท่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานอย่าง
ประชาธิปไตย  

                                                           

 สัมภาษณ์ นางขนิษาฐา งามวงศ์สถิต, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายอภิชาต กรรมสิทธ์ิ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวปวริศา สุขมาก, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๗ 
 

 ข้าราชการที่มีประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานนั้น จะต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือบุคลากรในองค์การ ต้องไม่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ต้องประสานความคิดของ
ตนให้สอดคล้องกับทรรศนะของคนอ่ืนเพื่อปูองกันความขัดแย้ง ต้องใช้เหตุผลให้มากที่สุดในการ
ตัดสินปัญหาต่างๆ การปฏิบัติงานต้องไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น ต้องเคารพกฎติการของสังคม 
ให้ความยุติธรรมกับทุกๆ คน ปฏิเสธการใช้ก าลังหรือความรุนแรง ควรใช้เหตุผลในการพิจารณาซึ่ง
เป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยท่ีถือว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล  
 การที่จะให้มีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในองค์การหรือสังคมนั้น ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพของประชาชน ต้องให้ความเสมอภาค ความยุติธรรม 
ต้องขจัดความเหลื่อมล้ าต่ าสูงไม่ให้เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือของผู้อื่นในการปฏิบัติงาน ต้องพยายามให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชน 
สิ่งส าคัญต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ต้องสร้างกฎ กติกาของ
สังคมให้มีความสมดุล และต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของตนเอง  
 การส่งเสริมประชาธิปไตยในองค์การภาครัฐ ต้องสนับสนุนให้ข้าราชการมีหัวใจแห่งการ
เสียสละผลประโยชน์ ส่วนตนเพื่อประชาชนส่วนรวม เน้นการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน ข้าราชการต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน ด้วย
การส่งเสริมให้ประชาชนปกครองดูแลพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิง หน่วยงานของรัฐ  ข้าราชการ และ
งบประมาณแผ่นดิน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการแก้ปัญหาสร้างประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวม ชุมชน และท้องถิ่นให้มากข้ึน  
 การปฏิบัติงานที่มุ่งเสริม สร้างประชาธิปไตยของข้าราชการนั้น ผู้บริหารจัดการองค์การ
ควรเน้นให้ข้าราชการ พัฒนาตนเองในด้านกระบวนการยุติธรรมต้องอ านวยความยุติธรรมให้แก่
ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ าความไม่เป็นธรรมในสังคม การปฏิบัติงานต้องให้
เกิดความคล่องตัวมีผู้รับผิดชอบต่องานโดยตรงชัดเจน ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินความจ าเป็น 
ข้าราชการต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องมี
กระบวนการหรือข้ันตอนที่เปิดเผย ตรวจสอบได้พร้อมกับมีกลไกในการปูองกันการทุจริตทุก
ขั้นตอน  
 การบริหารราชการแผ่นดินแบบประชาธิปไตย ข้าราชการต้องท าการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ มุ่งเน้นการคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์
สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมี
ความคิดสร้างสรรค์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน

                                                           

  สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ แก้วมูลค า, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ลพเลิศ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๘ 
 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสในความเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และมีมาตรการ
คุ้มครองปูองกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา  
 การปฏิบัติงานที่เสริมสร้างประชาธิปไตยของข้าราชการนั้นต้องเริ่มต้นที่การให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ข้าราชการต้องเป็นผู้เสียสละเพ่ือประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมมีความเสมอภาคและโอกาสอันทัดเทียมกัน ขจัดความเหลื่อมล้ า ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการ
ตรวจสอบความโปร่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ  
 การปฏิบัติงานของข้าราชการที่จัดว่าเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตยนั้น ข้าราชการต้อง
ปฏิบัติงานโดยสุจริต เที่ยงธรรม มีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ มี
พฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งกระท าการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อัน
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น ยึดถือปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน  
 ระบบราชการมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เป็นประชาธิปไตยโดยก าหนดให้ข้าราชการทุก
คนต้องปฏิบัติหน้าที่ใช้อ านาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เปิดเผย ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ ปูองกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีความรอบคอบระมัดระวังในการด าเนิน
กิจการต่างๆ ข้าราชการต้องปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ห้ามมิ
ให้ข้าราชการท าการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชนของประชาชน ต้องค านึงถึง
ความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ  
 วิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เกิดกับข้าราชการ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเข้ารับราชการ
ในวันแรก โดยก าหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องเข้ารับการกล่าว ถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ขอจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศ
และประชาชน ทั้งรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ นอกจากนี้
ยังต้องพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ สาธารณสมบัติของแผ่นดินปูองกันมิให้มีการบ่อน
ท าลายพระพุทธศาสนาทุกรูปแบบ  
 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ต้องปูองกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบที่จะเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซง

                                                           

  สัมภาษณ์ นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์, ผู้อ านวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย,๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางมานัสศรี ต้นไล้, ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวธนพร แตงขาว, ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวดุษฎี พิลาไชย, นักวิชาการวัฒนธรรม, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ, 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๓๙ 
 

การปฏิบัติหน้าที่ ต้องยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การอย่างเคร่งครัด ต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ จึงเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ให้กับข้าราชการได้เป็นอย่างดี  
 การปฏิบัติงานที่เป็นการสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ ภาครัฐต้องบัญญัติให้
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มีส่วนในการปูองกันหรือแก้วิกฤติของ
ประเทศตามความเหมาะสม ปกปูองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สร้างกลไกปูองกัน 
ตรวจสอบ ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพ่ือให้ประเทศมี
ความสงบสุขบนพ้ืนฐานของการรู้รักสามัคคีปรองดอง ปูองกันมิให้ข้าราชการที่ไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรมเข้ามามีอ านาจในการบริหารองค์การ  
 ภาครัฐพึงส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย 
ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามาร ถตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก 
ต้องการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ การตัดสินใจในการบริหารบ้านเมืองหรือการอื่น
ใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ีหรือ
ชุมชนก่อน ข้าราชการต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย เกียรติภูมิ 
ผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส าคัญ  
 การปฏิบัติงานแบบประชาธิปไตย ข้าราชการต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่
กระท าการอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคล ความเป็นส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 
ครอบครัวหรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ ต้องรู้จักหลักการปกครองที่
เหมาะสมกับสังคมไทย อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็น
ขั้นตอน จนเกิดความ มั่งค่ังมั่นคง  ยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตาม
ระบอบประชาธิปไตย  
 ภาครัฐต้องส่งเสริมประชาธิปไตยในแนวทางท่ีให้ข้าราชการยึดความเสมอภาค เป็นธรรม    
ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ เด็ก 
เยาชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ยากไร้ และผู้ด้วยโอกาสต้องสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียน้อยที่สุด กับให้มีการคุ้มครองปูองกันมิให้บุคคลดังกล่าว
ถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และต้องให้การบ าบัด ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ถูกกระท าการ
ดังกล่าว การปฏิบัติงานของข้าราชการต้องไม่มีการแทรกแซงหรือครอบง าจากอ านาจใดๆ ทั้งสิ้น  

                                                           

 สัมภาษณ์ ศิริเนตร กล้าหาญ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวณัฐชยา เครือหงส์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ, นักจัดการทั่วไปช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายสิระ ภาสอาจ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 
 



๑๔๐ 
 

 สรุปวัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะข้าราชการมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ต้องรับใช้ประชาชนในฐานะเป็น
เจ้าของประเทศ ถ้าหากว่าข้าราชการในองค์การไม่มีประชาธิปไตยแล้ว ก็จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมั่นคงถาวร ดังนั้นจึงต้องหาเครื่องมือที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมาช่วยสร้างจิตส านึกให้กับข้าราชการทุกคนให้มีประชาธิปไตยควรใช้ วัฒนธรรม
เสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ ได้แก่๑) ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย๒) การ
เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และ ๓) การเคารพความเสมอภาค  

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงค่าความถ่ีวัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑. ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ๒๔ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, 
๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, 
๒๔, ๒๕, ๒๖ 

๒. การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน ๑๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๓,๑๙, ๒๑, ๒๒, ๒๔ 

๓. การเคารพความเสมอภาค ๑๑ ๑, ๒, ๕, ๖, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๗, 
๑๙,  ๒๔, ๒๕, 

 ๔.๒.๕การบริหารจัดการภาครัฐด้วยทศพิธราชธรรม แบ่งเป็น ๔ ประเด็น ได้แก๑่) 
ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ ๒) ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับข้าราชการ๓) ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และ ๔) 
ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ  
 ๑. ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ  
 ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ คือการน าทศพิธราชธรรม
มาใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ โดยผู้น าหรือผู้บริหารองค์การทุกระดับน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการองค์การ เพ่ือให้องค์การเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับองค์การ
หรือหน่วยงานของภาคเอกชนได้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย คือ เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน
เป็นส่วนร่วมจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่เป็นผู้
มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการภาครัฐถึงการน าทศพิธราชธรรม มาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐนั้น ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๒๖ คน ได้แสดงความเห็นไว้ดังนี้ 
 องค์การภาครัฐทุกองค์การต้องการให้เกิดความเข้มแข็งในองค์การของตน โดยก าหนดให้
ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ของข้าราชการหรือการทุจริตทุกรูปแบบ ประกอบน าทศพิธราชธรรมที่เป็นหลักใน
การปกครองของพระราชา ซึ่งทุกคนสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์การ 



๑๔๑ 
 

หลักธรรมข้อนั้นคือ อาชชวะ ซึ่งเป็นหลักธรรมส าคัญในการปกครอง เพราะคนอยู่รวมกันเป็น
หมวดหมู่ ถ้าผู้น าปฏิบัติตนไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ จะเป็นบ่อเกิดแห่งการประพฤติทุจริตก่อให้เกิดความ
หวาดระแวง ถ้าประพฤติตรงและปฏิบัติตรงต่อกัน มีความจริงใจต่อกันท าให้เกิดความไว้วางใจ 
ยอมรับนับถือมีความสมัครสมานสามัคคี ความเข้มแข็งก็เกิดข้ึนในองค์การ เห็นว่าอาชวะใน
ทศพิธราชธรรมข้อนี้ท าให้ทุกองค์การเกิดความเข้มแข็งได้ถ้าข้าราชการทุกคนมีความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติราชการ  
 การสร้างองค์การภาครัฐให้เข้มแข็ง นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการบริหาร
แล้ว ผู้น าหรือผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการ
ต้องมีความทุ่มเทเสียสละ อุทิศเวลาให้กับทางราชการเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 
นอกจากนี้การปฏิบัติงานในลักษณะมืออาชีพ ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ ก็จะเป็นปัจจัยที่ท าให้องค์การ
ไม่ล้มด้วย การน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารองค์การให้เข้มแข็งนั้นเห็นว่าปริจจาคะหรือ
การเสียสละ ข้าราชการพึงมีความพร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัว ชื่อเสียงเกียรติยศให้กับองค์การ
เพ่ือให้องค์การมีความเข้มแข็งเพ่ือประโยชน์ของประชาชนไปพร้อมๆ กัน  
 องค์การภาครัฐใดที่มีข้าราชการที่ไม่เบียดเบียน ไม่กดขี่ห่มเหงประชาชน ไม่หลงระเริงใน
อ านาจ ไม่ท าอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ไม่ลงโทษแก่ผู้กระท าผิดจนเกินแก่เหตุ 
ไม่ออกกฎหมายหรือระเบียบบังคับท่ีท าให้ประชาชนได้รับสิทธิไม่เท่าเทียมกันหรือขาดความยุติธรรม 
องค์การนั้นจะเป็นองค์การที่มีความเข้มแข็งมาก ประชาชนจะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
นโยบายการบริหารจัดการของรัฐหรือจากการกระท าของข้าราชการเลย การน าทศพิธราชธรรมมาใช้
สร้างให้องค์การเข้มแข็งนั้นควรใช้ อวิหิงสาหรือการไม่เบียดเบียน ไม่ก้าวล่วงสิทธิของประชาชน ไม่บีบ
คั้นกดขี่ประชาชนหรือข้าราชการด้วยกันเอง จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเป็นอย่างมาก  
 การรับราชการในปัจจุบัน ข้าราชการควรยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอันดับแรก การ
รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดโกงหรือหลอกลวงประชาชนท าให้องค์การเกิดความ
เข้มแข็ง เช่น ข้าราชการไม่คอรัปชั่นเวลาและทรัพย์สินของทางราชการ เพราะถ้าข้าราชการของรัฐ
ทุจริตคอรัปชั่น การเอารัดเอาเปรียบโกงกินภาษีของประชาชน นอกจากจะท าให้องค์การไม่ได้รับขาด
ความไว้วางใจแล้วอาจท าให้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนในอนาคตอาจท าให้องค์การถูกยุบหรือ
ข้าราชการที่ทุจริตต้องถูกไล่ออก ผิดทั้งวินัยและอาญาแผ่นดิน ผู้ที่เดือดร้อนก็คือข้าราชการที่ทุจริต 
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการโกงชาติบ้านเมืองเป็นของร้อน จะท าให้หาความเจริญก้าวหน้าในการรับ
ราชการไม่ได้ ถูกประชาชนสาปแช่ง แม้ไม่มีคนอ่ืนรู้ แต่ตัวผู้ทุจริตย่อมรู้อยู่แก่ใจ หาความสุขกาย
สบายใจไม่ได้ อาชชวะหรือความซื่อตรง จึงเป็นธรรมที่ข้าราชการพึงปฏิบัติในการรับราชการและควร
ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย  
 ข้าราชการภาครัฐต้องเป็นผู้ที่ไม่ประพฤติผิดพลาดจากธรรม ศีลธรรม กฎหมาย ระเบียบ 
วินัย ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง การปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมท าให้ประชาชนเกิด
                                                           

  สัมภาษณ์ นางสาวนิชา สาทรกิจ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางวิภาดา ตริตระการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางวิริยา เนตรน้อย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางบุษยา เจริญผล, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๒ 
 

ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสพร้อมให้ความร่วมมือกับองค์การ การที่จะให้องค์การเกิดความเข้มแข็ง
เห็นว่าต้องให้ข้าราชการทุกคนมีความหนักแน่นในธรรม นั้น ต้องอาศัยหลักธรรมของทศพิธราชธรรม 
คือ อวิโรธนะหมายถึง การวางใจให้หนักแน่นในธรรมไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวต่อถ้อยค าที่ดีร้าย
หรือลาภสักการะต่างๆ ต้องสถิตมั่นในความเท่ียงธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ทุจริต เกิด
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ หลักธรรมข้อนี้ส าคัญมากเพราะจัดอยู่ในกลุ่มของปัญญา 
ข้าราชการที่จะเป็นผู้น าในองค์การจะต้องยึดหลัก อวิโรธนะ ไว้ให้มั่น เพราะนอกจากจะเกิดประโยชน์
ต่อตนเองแล้วยังเกิดประโยชน์กับองค์การอีก ถ้ามีข้าราชการที่มีความหนักแน่นในธรรมนิติธรรมแล้ว 
องค์การจะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนจะเป็นองค์การที่ก้าวสู่ความเป็นเลิศที่เข้มแข็งได้
อย่างยั่งยืน  
 องค์การภาครัฐจะเข้มแข็งได้นั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่นโยบายของ
องค์การจนถึงความประพฤติของข้าราชการหรือสมาชิกขององค์การ ความเข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้นั้นมัก
อยู่ที่ผู้น าหรือผู้บริหารขององค์การว่ามีวัฒนธรรมในการให้มากน้อยแค่ไหน เพราะการให้เป็นการ
เสียสละ เช่น การสละเวลาส่วนตนมาปฏิบัติงานเพื่อองค์การหรือเพ่ือประชาชน การสละปัจจัยในการ
ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน การตรงต่อเวลา การเอาใจใส่ต่องานบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับในสิ่งที่ดี
ที่สุด การให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของประชาชน สิ่งเหล่านี้ถ้าผู้น าองค์การถ่ายทอดออกมาเป็น
นโยบายขององค์การก็จะท าให้องค์การเป็นองค์การที่เข้มแข็งได้ ดูได้จากทศพิธราชธรรมที่เป็นหลักใน
การปกครอง ๑๐ ประการของพระราชาที่ให้ความส าคัญกับการให้ (ทาน) ซึ่งข้าราชการทุกคนควรมี
ในจิตใจ ไม่ใช่มารับราชการก็เพ่ือหวังลาภยศหรือเข้ามาเพ่ือกอบโกยเงินทองจากต าแหน่งหน้าที่การ
งาน ต้องมีส านึกเสมอว่า ข้าราชการ เป็นข้ารับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาติ ไม่ใช่เป็นเจ้านาย
ประชาชน การให้ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การให้อภัย เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิด ต้องใช้เหตุผล
อธิบายถึงความผิดนั้น ถ้าไม่เสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรงก็ให้อภัยและท าโทษในสถานเบาแต่
ถ้าเสียหายร้ายแรงต้องลงโทษสถานหนัก เพ่ือให้คงไว้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการปกครององค์การ  
 ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ทุกประเทศต่างตื่นตัวในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิ 
สามารถแข่งขันกับองค์การภายในประเทศและนอกประเทศ ได้ เครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การ
ภาครัฐมี คือ ข้าราชการที่เป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้เจริญก้าวหน้า องค์การต้องมี
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้กับประชาชน ท าอย่างไรจะให้องค์การเกิดความเข้มแข็ง วิธีการที่ดี
ที่สุดคือ ท าข้าราชการให้มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยการสร้างหรือปลูกฝังให้
ข้าราชการทุกคนในองค์การให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ไม่หลอกลวงหรือมีพฤติกรรมที่แอบแฝง
ซ่อนเร้นต่อประชาชน ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวม เท่านี้
ก็จะท าให้องค์การมีความเข้มแข็งมากขึ้น การปฏิบัติราชการนั้น ข้าราชการควรน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความม่ันคงในหน้าที่การงานโดยการน าหลักธรรม ในที่นี้ขอน า
หลักธรรมที่พระราชาใช้ในการปกครองประเทศ  ได้แก่ ทศพิธราชธรรมข้ออาชชวะหมายถึง มีความ
ซื่อตรงซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นสิ่งที่มีความเป็นสากล เพราะทั่วโลกต้องการให้เกิดข้ึน
                                                           

  สัมภาษณ์ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ, ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และสนับสนุน, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายสุเพียร เจียรวาปี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๓ 
 

ในระบบราชการของประเทศตนดังนั้นทุกองค์การควรปลูกจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์ให้กับ
ข้าราชการของตนเพ่ือประเทศชาติและประชาชน  
 องค์การเป็นที่รวมของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมาปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีบทบาทหน้าที่
ตามต าแหน่งของตนเอง ซึ่งเปรียบดั่งหัวโขนที่ต้องเล่นไปตามบทบาทของตนเอง เมื่อมีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันย่อมเกิดการกระทบกระท่ังกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนท าให้เกิดความโกรธ บางรายหนักถึงข้ันมี
การท าร้ายร่างกายกันจนเป็นคดีความก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ ข้าราชการทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ของตนให้ส าเร็จเรียบร้อย เกิดปัญหาอะไรปรึกษาหารือกันแก้ปัญหาให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยสันติวิธี ไม่แก้ปัญหาด้วยอารมณ์ความโกรธซึ่งจะท าก่อให้แตกความสามัคคี
ของสมาชิกในองค์การความไม่โกรธจะก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์การได้เป็นอย่างดี เมื่อเกิดความ
สามัคคีขึ้นในองค์การแล้วรับรองว่าองค์การนั้นจะเกิดความเข้มแข็งอย่างแน่นอน แต่ถ้าขาดความ
สามัคคีองค์การจะอ่อนแอความไม่โกรธตรงกับหลักทศพิธราชธรรมข้ออักโกธะ ซึ่งเป็นธรรมที่สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์การได้  
 ระบบราชการเป็นระบบใหญ่ของประเทศ ในแต่ละองค์การมีข้าราชการจ านวนมากที่ต่าง
ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์การไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุตามนโยบายขององค์การ ข้าราชการต่างคน
ต่างท าหน้าที่ของตนเอง บางคนมีงานมากบางคนมีงานน้อย คนที่มีงานน้อยก็ต้องไปช่วงแบ่งเบาภาระ
งานของเพ่ือนร่วมงาน เพื่อให้งานส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว การมีน้ าใจที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในองค์การเดียวกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ความเสียสละหรือปริจจาคะ เป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของข้าราชการ เนื่องจากการรับราชการ
เป็นอาชีพท่ีต้องเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมองค์การ ประชาชน และความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ ต้องมีจิตส านึกที่ดี การรับราชการมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ไม่ใช่เป็นนายประชาชน ต้อง
รู้จักเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนร่วมงานตามก าลังความสามารถของตน ต้องไม่คิดว่างานของใคร
ของมัน ไม่ใช่ธุระของตนเอง จนลืมไปว่างานทุกต าแหน่งในองค์การมีการประสานเชื่อมโยงกันทุก
ต าแหน่ง องค์การจะประสบความส าเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับการเสียสละของข้าราชการในองค์การที่
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เห็นว่าปริจจาคะเป็นธรรมที่สามารถสร้างให้องค์การให้เกิด
ความเข้มแข็งได้ ข้าราชการ ควรเสียสละเพ่ือประชาชน เพราะการเสียสละจะท าให้เกิดความสามัคคี
ขึ้นในองค์การ เมื่อมีความสามัคคีแล้วความเข้มแข็งก็เกิดข้ึนในองค์การได้อย่างแน่นอน  
 ประเทศชาติต้องมีกฎหมาย ประชาชนต้องมีศีล เป็นค าที่มีความลึกซึ้งกินใจมาก หมายถึง 
กฎหมาย เป็นเครื่องมือที่ใช้บังคับ ควบคุม ก ากับ ดูแลพลเมืองจ านวนมากให้อยู่อย่าง สงบสุข เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ถึงแม้จะมีกฎหมายออกมา บังคับหลาย
ฉบับ แต่ก็ยังมีเรื่องวุ่นวายตลอดเวลา เพราะประชาชนขาดจิตส านึกในการเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ องค์การภาครัฐก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีแต่
ความสับสน เกิดผลเสียต่อองค์การและประชาชน ข้าราชการก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีจิตส านึกของการ
เป็นพลเมืองที่ดีก็ไม่สามารถรับราชการให้เจริญรุ่งเรืองได้ ท าอย่างไรจะให้เกิดความเป็นระเบียบ
                                                           

 สัมภาษณ์ นางขนิษาฐา งามวงศ์สถิต, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายอภิชาต กรรมสิทธ์ิ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๔ 
 

เรียบร้อยในสังคมและองค์การของรัฐ สิ่งหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวรและยั่งยืนคือ ศีล 
หมายถึง ความประพฤติดีงาม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ มุ่งประพฤติปฏิบัติในสิ่ง
ที่ดีงาม อย่างเช่น ศีล ๕ ที่เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานของชาวพุทธที่สามารถสร้างความสุขให้ตนเองเริ่ม
ตั้งแต่ไม่ท าร้ายชีวิตทั้งคนสัตว์ไม่พูดค าเท็จ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ลักทรัพย์ ไม่ดื่มสุรา ที่กล่าวมานี้
ส าคัญทุกข้อ แต่มีเพียงข้อเดียวถ้าไม่ปฏิบัติแล้วอาจท าให้ประพฤติผิดทุกข้อ คือ เรื่องการดื่มสุรา การ
รักษาศีลจะท าให้ข้าราชการทุกคนเป็นคนดีของประเทศได้ ถ้าทุกคนในองค์การมีศีลองค์การจะมีแต่
ความเจริญรุ่งเรือง เป็นองค์การที่มีความเข้มแข็งสร้างประโยชน์ต่อตนเองและประชาชน  
 การ น าหลักธรรมค าสั่งสอนของศาสนาพุทธมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐเป็นสิ่งที่
เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะหลักธรรมมีความทันสมัยและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
หลักธรรมที่นิยมใช้ ได้แก่ ทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นธรรมที่พระราชาใช้ในการบริหารหรือปกครอง
แผ่นดิน หลักธรรมดังกล่าวประชาชนหรือข้าราชการทุกคนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ในการสร้างองค์การให้เกิดความเข้มแข็งนั้นสามารถใช้หลัก
ทศพิธราชธรรมทั้งสิบข้อได้ โดยการน ามาประยุกต์ใช้หรือน าทุกข้อมาบูรณาการร่วมกัน ในความเห็น
ส่วนตัวควรใช้ศีลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ เพราะว่าศีลเป็นพื้นฐานที่สร้างคนให้เข้มแข็ง
ทั้งด้านกายและใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
ประเทศ ก็สืบเนื่องมาจากข้าราชการหรือพลเมืองขาดศีลธรรมศีลในที่นี้หมายถึงศีล ๕ แม้แต่รัฐบาล
ยังมองเห็นประโยชน์ของการรักษาศีล เช่น โครงการหมู่บ้านศีล ๕ เป็นต้น ศีล ๕ เป็นหลักธรรมที่
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้เป็นอย่างดี ความเข้มแข็งในองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนจะ
เกิดข้ึนไม่ได้ถ้าหากว่าข้าราชการหรือสมาชิกขององค์การขาดศีล             ศีลจงึ เป็นหลักธรรมที่ใช้ใน
การบริหารงานเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในองค์การ  
 ความเข้มแข็งในองค์การภาครัฐเกิดจากการที่ข้าราชการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองอย่างทุ่มเทในด้านความรู้ความสามารถ มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
ข้าราชการต้องรู้จักการพัฒนาตนเองด้วยการน าหลักค าสอนทางพุทธมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ เช่น มัททวะ หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่งถือตัว
หรือหยาบคายกับบุคคลอื่น ไม่กระด้าง กิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไม ต้องมีจิตส านึกในการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ รวดเร็วและถูกต้อง วางตนเป็นผู้มีเหตุผลและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ความรับผิดชอบต่อชอบหน้าที่ต่อองค์การ ไม่เจ้าอารมณ์ เป็นต้น ถ้าข้าราชการทุกคนมี มัททวะ จะท า
ให้เกิดความเข้มแข็งในองค์การได้ เนื่องจากเป็นหลักธรรมที่ขัดเกลาจิตใจไม่ให้หยาบกระด้างมีแต่
ความเมตตาต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการด้วยกันเองหรือกับประชาชน มัททวะ จะชักจูงให้ทุกคน
ปฏิบัติงานเพื่อเปูาหมายขององค์การ เมื่อองค์การประสบความส าเร็จทุกคนจะเกิดความภาคภูมิใจต่อ
ผลงานที่ได้ร่วมมือกันท า เกิดความรักความสามัคคีในองค์การท าให้องค์การเข้มแข็งยิ่งข้ึน   
 ผู้บริหารหรือผู้น าขององค์การภาครัฐเมื่อต้องการให้องค์การเกิดความเข้มแข็งส่วนใหญ่จะ
ใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริหาร โดยมีหลักส าคัญ ๓ ประการ 
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ได้แก่ ๑) หลักประสิทธิภาพ หมายถึง ต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ๒) หลักประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบัติงานต้องบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชน และ ๓) หลักการตอบสนอง คือ การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
มีความเชื่อม่ันไว้วางใจ และด าเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วจะท าให้
องค์การเกิดความเข้มแข็งได้ แต่อย่างไรก็ตาม กลไกที่จะท าให้เกิดความเข้มแข็งที่แท้จริงนั้นอยู่ที่
ทรัพยากรบุคคลหรือข้าราชการนั้นเอง ข้าราชการ เป็นบุคคลส าคัญท่ีจะท าให้องค์การเกิดความ
เข้มแข็งหรืออ่อนแอ การที่จะท าให้องค์การเข้มแข็งอย่างถาวรนั้น อย่างน้อยต้องมีหลักธรรมในการ
ปฏิบัติงาน คือ ปริจจาคะ หมายถึง การเสียสละ ได้แก่ สติปัญญา เวลา แรงกาย ทรัพย์สินเงินทอง
หรือแม้กระทั่งชีวิตเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมหรือประเทศชาติ ข้าราชการที่ดีจะต้องรู้จักเสียสละใน
การปฏิบัติงานเพ่ือองค์การของตนเอง เพราะความเสียสละจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิกของ
องค์การหรือข้าราชการนั้นเอง เช่น การบริการประชาชนเมื่อถึงเวลาเลิกงานแล้วแต่ยังคงปฏิบัติต่อไป
จนส าเร็จ การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้งานนั้นส าเร็จทันเวลาที่ก าหนดไว้ 
การเสียสละเป็นเรื่องจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ข้าราชการทุกคนต้องมีปริจจาคะ อยู่ในจิต 
ซ่ึงเป็นธรรมที่สามารถท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้  
 การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน ได้รับกระแสแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมือง๒ 
แนวคิด ได้แก่ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคและ
เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ ความ
คุ้มค่าและความรับผิดชอบ อีกแนวความคิดหนึ่ง ได้แก่ ประชาธิปไตยสมัยใหม่ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
แนวความคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและชุมนุมนิยม โดยให้
ความส าคัญกับสิทธิ เสรีภาพ การเปิดเผย โปร่งใส ความเสมอภาค ความเป็นธรรม              ก ารมี
ส่วนร่วมของประชาชน การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการเพ่ิมอ านาจให้แก่ประชาชน แนวคิดท้ัง๒ 
แนวคิด ท าให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็งได้ แต่ถ้าหากต้องการสร้างข้าราชการให้เข้มแข็งได้จะ
ท าให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็งได้อย่างถาวรเช่นกัน โดยใช้วิธีการน าหลักธรรมค าสั่งสอนทาง
ศาสนาเข้ามาปลูกฝังในตัวข้าราชการ เพราะหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นทั้งหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี กฎ ที่พิสูจน์ตัวเองมามากกว่าสองพันปีแล้ว สามารถน าไปใช้ได้ทุกองค์การ ทุกชาติ ทุกศาสนา
ทั่วโลกก็ไม่จ าเป็นต้องน าแนวคิดจากตะวันตกมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐอีกต่อไป การสร้าง
องค์การภาครัฐให้เข้มแข็งได้นั้นมีหลักธรรมหลายอย่างที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในที่นี้
ขอใช้หลักทศพิธราชธรรมข้อที่ ๒ คือ ศีล หมายถึง ความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่ว ความทุจริตและ
สิ่งที่ไม่ดีทุกประการศีลเปรียบเสมือนยาครอบจักรวาลเมื่อได้กินหรือได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว ไม่ว่าผู้
นั้นจะท ากิจการงานใดๆ ย่อมเกิดความส าเร็จทุกครั้งไป ศีลในที่นี้อาจเป็น          ศีล ๕ ได้แก่ ข้อที่ ๑ 
งดเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือมนุษย์ ข้อท่ี ๒ งดเว้นจากการลักขโมย ข้อที่ ๓ งดเว้นจากการประพฤติผิด
ในกาม ข้อที่ ๔ งดเว้นจากการพูดเท็จ พูดค าหยาบ ค าส่อเสียด เพ้อเจ้อ และข้อที่ ๕งดเว้นจากดื่มสุรา
ของมึนเมาทุกชนิด ถ้าข้าราชการทุกคนปฏิบัติตามหลักศีล ๕ อย่างเคร่งครัดแล้ว ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในองค์การภาครัฐก็จะไม่เกิดขึ้น ปัญหาสังคมก็จะลดน้อยลง ประชาชนอยู่ดีกินดีมี
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ความสุข เมื่อข้าราชการตั้งใจปฏิบัติงานตามหลักศีล ๕ แล้ว องค์การจะเกิดความเข้มแข็งอย่างถาวร 
จึงเห็นว่า ศีล สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การได้  
 การที่จะให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็งนั้น ขึ้นอยู่กับข้าราชการในองค์การนั้นๆ ว่า
จะมีอุดมการณ์ในการรับราชการอย่างไร บางคนตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ บางคน
ปฏิบัติงานแบบเช้าชามเย็นชาม ข้าราชการที่ดีมีอุดมการณ์ส่วนใหญ่จะยึดหลักธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพราะหลักธรรมท าให้ข้าราชการอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าในการรับราชการได้ องค์การจะเข้มแข็งข้าราชการต้องมีจิตส านึกในเรื่อง ความเสียสละ
หรือปริจจาคะตามหลักทศพิธราชธรรม หมายถึง การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขหรือ
ประโยชน์ของส่วนรวม เช่น เสียสละเวลาส่วนตัวปฏิบัติงานของทางราชการหลังเลิกงานจนเสร็จหรือ
เสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การในวันหยุดราชการ เป็นต้น การเสียสละปฏิบัติงานเพ่ือ
องค์การจะก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์การสามระดับ คือ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือกันจนงานขององค์การ
บรรลุผลส าเร็จ จึงนับว่า ปริจจาคะหรือความเสียสละ เป็นธรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์การได้  
 ข้าราชการเมื่อปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ ความเพียร
และความยุติธรรม  ซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าราชการทุกคนต้องมี เพราะถ้าหากว่าองค์การขาดความซื่อสัตย์
สุจริตจะไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ประชาชนขาดความเคารพ ความศรัทธา 
เชื่อถือองค์การแต่ถ้ามีครบทั้งสามประการนี้จะสามารถท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็ง ได้ ข้าราชการ
จะมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และเป็นการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย อาชชวะหรือความซื่อสัตย์เป็นส่วนที่ท าให้ข้าราชการและองค์การเกิด
ความเข้มแข็งได้  
 ทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้าราชการในทุกองค์การคือ ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ข้าราชการก าลังมีปัญหาเรื่องจริยธรรม กล่าวคือ ไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมองค์การของตนเอง ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ขาดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต
และการรับราชการ ปัญหาต่างๆ จะลดน้อยลงได้หากข้าราชการทุกคนมีศีลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ศีลในที่นี้หมายถึงศีล  ๕ ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน อันจะน ามาเพ่ือความสุข ความ
เจริญรุ่งเรื่อง องค์การใดมีข้าราชการที่ยึดศีล  ๕ อย่างเหนี่ยวแน่นแล้ว องค์การนั้นจะเป็นองค์การที่มี
ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ปัญหาต่างๆ จะไม่เกิดขึ้น เพราะศีล ๕ เป็นตัวก ากับให้ข้าราชการเดิน
อย่างถูกตรงตามครรลองคลองธรรม ศีลในที่นี้ยังปรากฏในทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่
                                                           

 สัมภาษณ์ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ลพเลิศ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางอารีพันธ์ เจริญสุข, ผู้อ านวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม, ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
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พระราชาน ามาใช้ในการปกครองบ้านเมือง  ซึ่งทุกคนในโลกสามารถน าทศพิธราชธรรมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สุข เกิดความแข็งแกร่งเป็นเกราะปูองกันไม่ให้ประพฤติชั่วได้ ศีล มีความหมายว่า ปกติ เป็น
การประพฤติกาย วาจา ใจ ให้อยู่ในธรรม ไม่ประพฤตินอกธรรมซ่ึง หมายถึงความชั่ว ถ้าข้าราชการทุก
คนมีจิตอยู่ในจิตส านึกประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้ว ย่อมจะท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็ง
ได้อย่างถาวรและมั่นคงต่อไป  
 ข้าราชการส่วนใหญ่มักนึกถึงประโยชน์ส่วนตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม นึกถึง
ความก้าวหน้าในการรับราชการ ต่างแข่งขันกันจนลืมอุดมการณ์ของข้าราชการในเรื่องความซื่อสัตย์
ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ดี การตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาธิปไตย การยึดมั่น
ในระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม จากประสบการณ์ที่รับราชการมานาน เห็นว่า อาชชวะหรือ
ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกท่ีข้าราชการทุกคนต้องมี เพราะว่าความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดโกง
บ้านโกงเมืองเป็นสิ่งที่ประเสร็จที่สุดที่จะท าให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรื่อง บ่งบอกถึงการเป็นข้าราชการ
ที่มีศีลธรรมจรรยาที่ดี ความซื่อสัตย์นั้นต้องกระท าต่อตนเอง และผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง พูดง่ายๆ 
คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาความอยากมีอยากได้เข้ามาครองง าจิตใจให้
กระท าความชั่ว เมื่อกระท าความชั่วโดยการไม่ซื่อสัตย์หรือทุจริตแล้ว จะท าให้ประชาชนหรือบุคคล
ทั่วไปรวมทั้งตนเองเกิดความเดือดร้อนได้ จึงขอพูดโดยรวมๆ ว่า ความซื่อสัตย์หรืออาชชวะที่มีใน
ทศพิธราชธรรมสามารถท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้ เป็นการเสริมสร้างให้ข้าราชการมีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้นด้วย ประชาชนที่เห็นว่าข้าราชการมีความซื่อสัตย์ก็เกิดความเคารพศรัทธา เชื่อถือและ
ไว้วางใจว่าปฏิบัติงานคุ้มค่ากับภาษีที่ได้จ่ายไป ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้ ยังเป็นการสร้าง
ประชาธิปไตยไปในคราวเดียวกันคือไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เกิดความซื่อสัตย์ยุติธรรมใน
สังคม เพราะไม่ต้องไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการว่าจะปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสหรือไม่ 
ซึ่งจะก่อให้ เกิดความ ไม่ไว้วางใจกันระหว่างข้าราชการกับประชาชน ความซื่อสัตย์เปรียบเสมือนยา
รักษาโรคทุจริตอย่างได้ผล  
 ทศพิธราชธรรมเป็นธรรมที่พระราชาใช้ในการปกครองประเทศประชาชนทั่วไปสามารถ
น าทศพิธราชธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตหรือการปฏิบัติงานได้เช่นกัน การที่จะท าให้องค์การภาครัฐ
เกิดความเข้มแข็งได้นั้น โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าทศพิธราชธรรมสามารถใช้ได้ทุกข้อ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะ
ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของงานอย่างไร การที่จะท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้นั้นต้องมีการ
เสียสละหรือปริจจาคะ เพราะถ้าหากว่าข้าราชการไม่รู้จักเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้ว จะท าให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ เช่น เกิดการประท้วงจากประชาชนว่า
งานไม่เสร็จตามก าหนดเวลาท าให้ประชาชนต้องเสียเวลาค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ข้าราชการจึง
ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวในการปฏิบัติงานให้ทันเวลาที่ก าหนดเพื่อประชาชน องค์การ และ
ประเทศชาติ ความเสียสละหรือปริจจาคะเป็นเรื่องส าคัญของผู้น าผู้ปกครอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่จะต้องเสียสละความสุขหรือผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขประชาชนส่วนรวม โดยไม่
ค านึงถึงความเหน็ดเหนื่อยยากล าบาก ดังค ากล่าวทางพุทธศาสนาว่า “จงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ 
                                                           

  สัมภาษณ์ นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์, ผู้อ านวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย, ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางมานัสศรี ต้นไล้, ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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จงสละอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต และจงสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรม ” แสดงให้เห็นว่า ความเสียสละมี
ความส าคัญอย่างมากในการด าเนินชีวิตการบริหารปกครองประเทศชาติบ้านเมืองต้องรู้จักเสียสละ
เพ่ือรักษาส่วนที่ส าคัญเอา ไว้ คือ ประชาชนพลเมืองของประเทศ ดังปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม  
 จากประสบการณ์ปฏิบัติงานรับราชการมาหลายปีเห็นว่า อาชชวะหรือความซื่อสัตย์ เป็น
สิ่งที่ข้าราชการทุกคนหรือประชาชนทุกคนต้องมีอยู่ในตัว เพราะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่
วิเศษที่สุดในการปฏิบัติงานทุกอาชีพ ความซื่อสัตย์สามารถท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้ถ้าหาก
ข้าราชการหรือสมาชิกขององค์การทุกคนปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ตรงไปตรงมา ไม่รับปัจจัยหรือสิ่งของ
จากผู้มาติดต่อราชการทุกกรณี การให้ข้อมูลต่างๆ กับประชาชนต้องมีความชัดเจน ถูกต้องไม่มีปิด บัง
เพ่ือหวังผลประโยชน์ในทางไม่ชอบธรรม ความซื่อสัตย์จะเป็นเกราะปูองกันตนในการปฏิบัติงานไม่
เห็นผิดเป็นชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมจริยธรรม ที่บัญญัติไว้ในประมวลจริยธรรมของทุก
องค์การ แม้แต่งานวิจัยของต่างประเทศก็ยังให้ความส าคัญกับเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นอันดับต้นๆ ที่
จะท าให้องค์การเข้มแข็งและเป็นที่พึงของประชาชนได้ ดังนั้นถ้าต้องการเห็นองค์การมีความเข้มแข็ง
ต้องเน้นเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มากๆ โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดโกง
ชาติบ้านเมืองและควรมีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อมีการกระท าผิดเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่าง ความซื่อสัตย์
คือนโยบายที่ดีที่สุดในการสร้างองค์การให้เกิดความเข้มแข็ง  
 ระบบราชการขององค์การภาครัฐส่วนใหญ่น าพื้นฐานการบริหารจัดการแบบดั้งเดิมมาใช้
ในหลายยุคหลายสมัย บางครั้งก็น าระบบการบริหารสมัยใหม่ของภาคเอกชนมาใช้ ข้าราชการจึงต้อง
ปรับตัวเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ แต่บางองค์การมีข้าราชการรุ่นเก่าอยู่มากมักจะปฏิบัติงานตาม
ระบบหรือวิธีการบริหารจัดการแบบเอกชนไม่ได้ ท าให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 
เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติต้องใช้ความอดทนอดกลั้นหรือขันติในการปฏิบัติงาน ขันติเป็นธรรม
สร้างให้ทุกคนเกิดการเข้าใจซึ่งกันและกัน มีการรับฟังกัน โดยการอดทนต่อสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับ
ความคิดเห็นของตนเอง อดทนต่อการดูหมิ่น เหยียดหยาม และต่ออารมณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจา กการ
ปฏิบัติงาน ถ้าหากข้าราชการในองค์การทุกคนไม่ว่าต าแหน่งใดก็ตามมีขันติประจ าตัวแล้ว จะไม่
ก่อให้เกิดการกระทบกระท่ังกันอย่างแน่นอน เพราะทุกคนต่างอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ในที่สุดก็เกิด
ความเข้าใจกันเกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน ดังนั้นขันติจึงเป็นธรรมที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในกับองค์การภาครัฐได้ ถ้าองค์การภาครัฐของไทยมีข้าราชการที่มีทศพิธราชธรรมแล้วเชื่อว่า
ประเทศชาติและประชาชนจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก  
 การที่จะท าให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็งได้นั้นมีด้วยกันหลายวิธี ในที่นี้ ขอใช้
ทศพิธราชธรรมในการสร้างความเข้มแข็งเพราะภาครัฐหรือข้าราชการมักจะน าหลักการบริหารแบบ
                                                           

  สัมภาษณ์ นางสาวธนพร แตงขาว, ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวดุษฎี พิลาไชย, นักวิชาการวัฒนธรรม, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ, 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๔๙ 
 

ตะวันตกเข้ามาใช้ในระบบราชการจนเกิดความสับสนและไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร การน า
หลักธรรมมาใช้ในระบบราชการเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากปัจจุบันการที่จะท าให้รัฐเข้มแข็งได้นั้น ข้าราชการ
ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมใน เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่จะคอยบังคับจิตใจไม่ให้กระท าการทุจริต ฉ้อ
ราษฎรบังหลวง เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายท าให้ประชาชนส่วนรวมได้รับความเดือดร้อน จึงขอ
กล่าวโดยรวมว่าความซื่อสัตย์นอกจากจะท าให้องค์การเข้มแข็งและข้าราชการเข้มแข็งแล้ว ยังท าให้
ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นกว่าเดิมด้วย เนื่องจากความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมข้ันสูงที่ปฏิบัติ
ได้ยาก ต้องใช้ความมานะความอดทนอดกลั้นอย่างสูงเพ่ือไม่ให้ตกอยู่ภายใต้กิเลส ความอยากมีอยาก
ได้ของที่ไม่ใช่ของๆ ตน เมื่อข้าราชการทุกคนยึดหลักความสุจริตในการปฏิบัติราชการแล้ว 
ประเทศชาติและประชาชนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง เป็นประเทศท่ีมีแต่
ความสุข ประชาชนก็ไม่ต้องมาตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ ท าให้ประชาชนเกิดความ
ศรัทธา เชื่อถือ ไว้วางใจเกิดความพึงพอใจในผลงานขององค์การข้าราชการ ต้องมุ่งท าประโยชน์ให้กับ
ประชาชนโดยปราศจากการ ทุจริตแล้วองค์การภาครัฐก็กลายเป็นองค์การสีเขียว ความซื่อสัตย์สุจริต
ยังเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยได้อีกทางหนึ่ง กล่าวคือ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น 
อาศัยหลักนิติธรรม คือ การไม่ประพฤติผิดกฎหมายต่างๆ ถ้าข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว 
ย่อมจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการฝุาฝืนกฎหมาย อาชวะเป็นหลักธรรมที่ใช้ในการแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้เป็นอย่างดี อาชชวะหรือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งรัดและ
เสริมสร้างให้กับข้าราชการทุกคน  
 องค์การภาครัฐจะเข้มแข็งได้นั้น ข้าราชการต้องมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่มีความ
เข้มแข็งในจิตใจ การที่จะท าให้ข้าราชการมีความเข้มแข็งได้นั้น ต้องน าหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐที่ใช้กันอยู่มีหลายหลักธรรม ใน
ที่นี้ขอแนะน าหลักศีลของทศพิธราชธรรม ที่สามารถน ามาใช้ปฏิบัติให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้ 
กล่าวคือถ้าหากข้าราชการไม่มีศีล  จะมีความประพฤติท่ีไม่ดีไม่งาม ท าให้ตนเองและองค์การเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงหรือเกิดปัญหาได้ ศีลเป็นธรรมที่ขัดเกลาจิตใจ ของมนุษย์ให้สะอาดบริสุทธิ์ ได้แก่ ศีล ๕ ที่เป็น
หลักธรรมข้ันพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไป ศีลจะ น ามาซึ่งความสุข ความเจริญความเข้มแข็งขององค์การ 
เพราะถ้าข้าราชการทุกคนมีศีลหรือประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามแล้ว ย่อมท าให้บุคคลผู้นั้นมีภูมิคุ้มกันอย่างดี 
ไม่ปฏิบัติในทางเสื่อม เช่น การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ หน่วยงานภาครัฐใดที่มีข้าราชการ
ระดับผู้บริหารเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมและน าพาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นคนมีศีลตามไปด้วย ย่อมเป็น
หลักประกันได้ว่าว่าองค์การนั้นมีความเข้มแข็งอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรจะมาสามารถท าให้องค์การขาด
เสถียรภาพในการบริหารจัดการได้ ศีลจึงมีความจ าเป็นส าหรับข้าราชการทุกคนและรวมถึงประชาชน
ทุกคนด้วย เมื่อข้าราชการทุกคนมีความเข้มแข็ง องค์การก็เข้มแข็งด้วย เมื่อทุกองค์การในประเทศมี
ความเข้มแข็ง ประเทศชาติก็มีความเข้มแข็งเช่นกัน ศีลเป็นธรรมที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งของ
ข้าราชการทุกคน  
 ระบบราชการในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นยุคดิจิตอล การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปอย่าง
                                                           

  สัมภาษณ์ ศิริเนตร กล้าหาญ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวณัฐชยา เครือหงส์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๕๐ 
 

รวดเร็ว ข้อมูลต่างๆ มีทั้งทางบวกและทางลบ ข้าราชการต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากในการตัดสินใจ 
โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือบางครั้งก็ติดต่อกับผู้ขายโดยตรง 
ข้าราชการที่ท าหน้าที่ตรงนี้ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างสูง เพราะอาจถูกร้องเรียนในเรื่องการทุจริต
ได้ ข้าราชการที่ท าหน้าที่ด้านนี้ต้องมีหลักธรรมประจ าใจคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ใน หลัก
ทศพิธราชธรรมที่เรียกว่า “อาชชวะ” ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเครื่องปูองกันใจไม่ให้กระท าผิดได้ในการ
รับราชการ ท าให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจไม่ให้ตกอยู่ในความชั่วทั้งปวง ถ้าข้าราชการมีการทุจริต
ประพฤติมิชอบแล้ว จะท าให้ประเทศชาติได้รับความเสียหาย ประชาชนเดือดร้อนจากผลของการ
ทุจริต องค์การจะขาดความน่าเชื่อถือ ประชาชนขาดศรัทธาต่อองค์การ เกิดความอ่อนแอขึ้นดังนั้น
ผู้น าหรือผู้บริหารควรสอดส่องดูแลข้าราชการทุกคนไม่ให้ประพฤติผิดในเรื่องการทุจริต ต้องมีการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการปูองกันและ
สร้างจิตส านึกในการเป็นข้าราชการมืออาชีพ จึงมีความเห็นว่าความซื่อสัตย์สุจริตหรืออาชชวะสามารถ
ส่งเสริมให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็งได้  
 องค์การภาครัฐจะเข้มแข็งได้นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญหลายประการ เช่น ระบบการบริหาร 
นโยบาย โครงสร้างองค์การ งบประมาณ และข้าราชการ สิ่งส าคัญที่สุด คือ ข้าราชการที่เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีไม่สามารถตีราคาออกมาเป็นตัวเงินได้ ข้าราชการมีส่วนส าคัญในการท าให้องค์การ
เข้มแข็งได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะถ้าข้าราชการมีความอ่อนแอทางด้านจิตใจแล้วองค์การก็จะ
อ่อนแอตามไปด้วย เนื่องจากข้าราชการเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานในองค์การ การที่จะท าให้
ข้าราชการมีความเข้มแข็งทางจิตใจต้องใช้ธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น 
ตปะหรือความเพียรเผากิเลสหรือไม่ต้องการให้กิเลสเกิดข้ึน เป็นการปูองกันไม่ให้เกิดการกระท า
ความผิดในเรื่องต่างๆ ท าให้รู้จักยับยั้งชั่งใจก่อนท าตปะสามารถปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวง
ราชการได้ เนื่องจากข้าราชการมีตปะหรือความเพียรเผากิเลสความอยากมีอยากได้ในสิ่งของที่ไม่ใช่
ของตนเอง เมื่อข้าราชการไม่มีการทุจริตแล้วองค์การก็จะเกิดความเข้มแข็ง ไม่ต้องมีประชาชนเข้ามา
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เกิดความเชื่อถือไว้วางใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตปะเป็นธรรมที่
ท าให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็งได้ถ้าหากข้าราชการทุกคนน ามาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง  
 ถ้าต้องการให้องค์การภาครัฐมีความเข้มแข็งนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่ก็ไม่ใช่ไม่
สามารถท าได้ เพราะ องค์การภาครัฐมีข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน 
เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อองค์การอย่างมาก 
แต่ทั้งหมดนี้สามารถปรับให้มีพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันได้ โดยการน าประมวลจริยธรรมหรือน า
ทศพิธราชธรรมมาใช้อย่างจริงจัง เพียงเท่านี้ข้าราชการทุกคนขององค์การภาครัฐก็มีพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติงานที่เท่ากันหมด ในส่วนของประมวลจริยธรรมองค์การมีหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละองค์การ
แตกต่างกัน บางครั้งเนื้อหาในประมวลจริยธรรมอาจมีเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ ส าหรับ
ทศพิธราชธรรมเป็นธรรมที่ใช้ตอบประเด็นค าถามที่ส าคัญทั้งสี่ค าถาม โดยใช้เพียงหลักธรรมเดียว คือ 
อาชชวะหรือความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อตรง อาชชวะเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้องค์การเกิดความ
เข้มแข็งได้ เพราะเป็นธรรมที่ไปเสริมสร้างทางด้านจิตใจของข้าราชการให้เข้มแข็ง อดทนต่อส่งล่อใจ
                                                           

  สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ, นักจัดการทั่วไปช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายสิระ ภาสอาจ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 
 

ทั้งปวงที่จะท าให้กระท าผิดหรือประพฤติมิชอบได้ เมื่อมีอาชชวะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้กระท าผิด
แล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น มีจิตใจที่บริสุทธิ์รู้ดีรู้ชั่ว เมื่อข้าราชการ
ไม่กระท าผิดโดยการทุจริตประพฤติมิชอบแล้ว ก็ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจที่ประเทศมี
ข้าราชการที่ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับประชาชนเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ไม่ตกอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว อาชชวะยังช่วยในการสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอีกประการหนึ่งด้วย เพราะหลักประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาค ความยุติธรรมของประชาชน เมื่อข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตหรืออาชชวะ การเลือกตั้ง
ผู้แทนต่างๆ การซื้อสิทธิขายเสียง การโกงคะแนะเลือกตั้ง การมีรายชื่อผีในทะเบียนบ้านก็จะไม่
เกิดข้ึน ประกอบกับได้รับความร่วมมือจากประชาชนในด้านการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและ
การมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองประเทศ ความซื่อสัตย์จึงส่งเสริมประชาธิปไตยในด้านความ
ยุติธรรมและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงขอแสดงความเห็นในภาครวมว่า ความซื่อสัตย์
หรืออาชชวะเป็นธรรมที่ดีมีคุณค่า เป็นธรรมที่ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของระบบราชการได้อย่าง
แท้จริงทั้งสี่ประเด็น  
 สรุป  ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ ได้แก่ ๑)อาชชวะ  
ความซื่อตรง หมายถึง การซื่อตรงในฐานะเป็นผู้ปกครอง ด ารงอยู่ในสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อมิตร
ประเทศและอาณาประชาราษฎร ด าเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจ หน้าที่การงานต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่คิดคดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น เพราะถ้าทุกคนเอาเปรียบหรือโกงกิน นอกจากจะท าให้
หน่วยงานเราไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนแล้ว ในระยะยาวอาจท าให้หน่วยงานเราไม่สามารถ
ด ารงอยู่ได้ ผู้ที่เดือดร้อนก็คือข้าราชการ แม้เราจะได้ทรัพย์สินมามากมาย แต่เงินที่ได้มาก็จะเป็นสิ่ง
อัปมงคลที่ท าให้เราไม่เจริญก้าวหน้าถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ แต่ตัวเราย่อมรู้อยู่แก่ใจ และไม่มีวันจะมี
ความสุขกายสบายใจ เพราะกลัวคนอ่ืนจะมารู้ความลับตลอดเวลา ผู้ที่ประพฤติตนด้วยความซื่อตรง 
แม้ไม่ร่ ารวยเงินทอง แต่จะม่ังคั่งด้วยมิตรที่จริงใจ ตายก็ตายตาหลับ ลูกหลานภาคภูมิใจ เพราะไม่ต้อง
แบกรับความอับอายที่มีบรรพบุรุษได้สร้างไว้การปฏิบัติการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวง
ประชาชนหรือสมาชิกของหมู่คณะ มีความจริงใจปากกับใจตรงกัน ไม่ท าตนเป็นคนเจ้าเล่ห์กับ
ประชาชน ไม่กลับกลอก ไม่พูดลับหลังอย่างหนึ่งต่อหน้าอย่างหนึ่ง คุณธรรมข้อนี้ส าคัญมากส าหรับนัก
ปกครอง ถ้าผู้บริหารในสังคมหรือหมู่คณะนั้นจะไม่สุจริต ก็ยังไม่สู้กระไรนักแต่ถ้านักปกครองหรือ
หัวหน้าหมู่คณะไม่ซื่อตรงแล้ว สังคมหมู่คณะนั้นจะระส่ าระสาย ปั่นปุวนอย่างท่ีสุด เพราะสังคม หมู่
คณะขาดท่ีพ่ึง ขาดหลักท่ีจะยึดถือ หากคนทั่วไปไม่มีศรัทธาในตัวนักปกครองหรือหัวหน้าแล้วความ
สงบสุขจะมีไม่ได้ ๒) ปริจาคะ  การบริจาค คือ การเสียสละความสุขส าราญของตนเพ่ือประโยชน์สุข
ของหมู่คณะ ผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้ปกครองย่อมมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมาก ต้องดูแลทุกข์สุข
ของคนท่ัวไป ต้องพยายามประสานงานภายในหมู่คณะ ต้องพยายามหาทางท าให้หมู่คณะหรือ
ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง จึงจ าเป็นที่ผู้เป็นนักปกครองจะต้องอุทิศก าลังกาย ก าลังใจก าลังสติปัญญา
แก่ส่วนรวม นักปกครองที่ดีจะต้องใช้เวลากับงานในหน้าที่ของตน ต้องหมั่นสอบถามความทุกข์
                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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ความสุขของคนในปกครอง ต้องปรึกษาการงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ และท าหน้าที่อ่ืนๆ อีก
มากมาย นักปกครองต้องเสียสละความสุขสบายของตน จะท าตัวเป็นคนเจ้าส าราญไม่ได้ เพราะคนอ่ืน
จะเอาอย่างสังคมหรือหมู่คณะจะเจริญได้ยากและ ๓)ศีล หมายถึงความเป็นปกติ การประพฤติกาย 
วาจาให้ปราศจากโทษทางการปกครอง ได้แก่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง และมี
ความรับผิดชอบในการกระท าอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมของตนเอง หากนักการเมืองมีจิตส านึก
และความรับผิดชอบในการกระท าผิดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรมแล้ว จะเป็นตัวอย่างที่ดีของ
ประชาชนท ากฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งส่วนมากรับชอบแต่ไม่รับผิด การตั้งอยู่ในศีล คือ มีความ
ประพฤติท่ีดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไปได้ หมู่คณะใดสังคมใดก็ตามถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในศีล
มีแต่ทุจริตเบียดเบียนกัน สังคมนั้นจะอยู่ไม่ได้ จะต้องถึงความหายนะในที่สุด นักปกครองนั้นอยู่บนที่
สูง ใครๆ ก็เห็นได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านชั่ว ถ้านักปกครองท าดีประชาชนก็จะถือเป็นแบบอย่าง 
ถ้าท าชั่วคนก็จะใช้เป็นข้อแก้ตัวว่า แม้แต่ผู้น ายังท าได้ เราก็น่าจะท าได้ด้วย ศีลจึงเป็นคุณธรรมที่
ส าคัญมากที่สุดข้อหนึ่งส าหรับ ข้าราชการ ศีลที่เป็นหลักธรรมขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทั่วไป ที่น ามาซึ่ง
ความสุข ความเจริญ ความเข้มแข็งขององค์การ ดังนั้นข้าราชการทุกคนต้องรักษาศีลให้คงอยู่ตลอดไป 
ต้องมีจิตใจที่ม่ันคง ไม่เอนเอียงไปกระท าการอันผิดศีล ศีลเป็นจุดก าเนิดท่ีท าให้องค์การ ข้าราชการ 
ประชาชน มีความเข้มแข็งทางจิตใจ จึงนับได้ว่าศีลเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็ง 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงค่าความถ่ีทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 

๑. อาชชวะ ๑๒ ๑, ๒, ๔, ๗, ๙,  ๑๓, ๑๔, ๑๕, 
๑๘,  ๒๒, ๒๓, ๒๔ 

๒. ปริจจาคะ ๑๐ ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๒, ๒๓, ๒๔ 

๓. ศีล ๘ ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๒ 

 ๒. ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ  
 ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ คือ การน าทศพิธราชธรรม
มาใช้ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ โดยผู้น าหรือผู้บริหารองค์การทุกระดับน าไปใช้
ในการบริหารจัดการองค์การ เพ่ือให้องค์การเกิดคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับ
องค์การหรือหน่วยงานของภาคเอกชนได้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย คือ เกิดประโยชน์สุขกับ
ประชาชนเป็นส่วนร่วม จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และข้าราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในด้านการบริหารจัดการภาครัฐถึงการน าทศพิธราชธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับข้าราชการนั้น ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๒๖ คน ได้แสดงความเห็นไว้ดังนี้ 
 บ้านเมืองหรือสังคมที่ได้ชื่อว่าข้าราชการอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรม จะน ามาซึ่ง
ความสงบสุขความเจริญในสังคมภาครัฐนั้น มีการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรมที่หยั่งราก



๑๕๓ 
 

ลึกมายาวนาน โดยเฉพาะในเรื่องทศพิธราชธรรมในข้อ อาชชวะหรือความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โดยส่วน
ราชการมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนเป็นผู้ที่ประพฤติดี 
ปฏิบัติดี กระท าตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมประสบความส าเร็จในการสร้างสังคมที่มีคุณธรรม
จริยธรรม  
 ข้าราชการพึงให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วย
ความสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี มีน้ าใจ ต้องขจัดความมัวเมามิให้เข้ามาครอบง าจิตใจ สามารถบังคับ
ตนเองมิให้ลุ่มหลงหมกมุ่นกับความสุขส าราญ จนเป็นเหตุให้เสียการงาน เป็นคนที่มีชีวิตเรียบง่าย ไม่
มัวเมากับอบายมุขสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย ข้าราชการที่ดีจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ตนมีหน้าที่อะไร มีความ
รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างไร ต้องมุ่งมั่นต่อหน้าที่ มิใช่มุ่งม่ันต่อความส าราญ ข้าราชการต้องต่อสู้
กับสิ่งเย้ายวนทั้งปวงให้ได้แล้ว การน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการท างานั้นจะต้องมี อวิหิงสา 
หรือการไม่เบียดเบียน ไม่ก้าวล่วงสิทธิของประชาชน ไม่บีบคั้นกดขี่ ข้าราชการหรือผู้ปกครองพึงใช้
ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟูุงเฟูอฟุุมเฟือย รู้จักบังคับควบคุมตนเองสังคมจะได้ไม่ขาดหลักยึดเหนี่ยวและ
ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญได้ ถ้าข้าราชการท าตนให้ประชาชนเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีได้ หน้าที่ส าคัญกว่า
ความสุขส าราญ สังคมก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคง แม้มีอุปสรรคก็จะฟันฝุาได้ไม่ยาก  
 ข้าราชการทุกคนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการต้องมีความ
ประพฤติท่ีดีงาม สิ่งที่สามารถท าให้ข้าราชการในองค์การภาครัฐเกิดคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นนั้น ต้อง
ใช้หลักธรรมในการเสริมสร้างขึ้นมา ในศาสนาพุทธมีหลักธรรมมากมายที่สามารถสร้างให้คนมี
คุณธรรมจริยธรรม เช่น ศีล ในทศพิธราชธรรมที่หมายถึง ความประพฤติดีงาม คือ ส ารวมกาย วาจา 
ใจให้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลนได้ เมื่อข้าราชการทุกคนมีศีลเป็นหลัก
ในการประพฤติปฏิบัติ ก็จะลดปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาได้อย่างถาวร เช่น ปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบการติดสินบนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของประชาชนที่มาติดต่อราชการ ปัญหาการเรียกเก็บเงิน
ค่าน้ าร้อนน้ าชาหรือเงินใต้โต๊ะ  
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญหรือเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ไม่ว่า
จะเป็นข้าราชการประจ าหรือข้าราชการการเมือง ประชาชนต่างเรียกร้องให้ผู้ที่เป็นข้าราชการมี
คุณธรรมจริยธรรมให้มากข้ึน ข้าราชการหรือผู้ปกครองทุกคนจึงต้องหันมาส ารวจตนเองว่า การปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมมากน้อยแค่ไหน เพ่ือให้คุ้มค่ากับเงินเดือนท่ีมาจากภาษีของ
ประชาชน วิธีการง่ายๆ ส าหรับข้าราชการทุกคนว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมคุณธรรม
หรือไม่นั้น ให้ดูจากหลักธรรมของพุทธศาสนา เช่น ทศพิธราชธรรม ในข้อที่สี่ ที่กล่าวว่า อาชชวะหรือ
ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติหน้าที่มีความซื่อตรง หมายถึง ความประพฤติท่ีจริงใจ ไม่เอน
เอียง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวงใคร ไม่ท าผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ ความซื่อตรงจึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย์ทั้งในด้านกาย วาจา ใจ ความซื่อสัตย์เป็นความประพฤติ

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวนิชา สาทรกิจ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

  สัมภาษณ์ นางวิภาดา ตริตระการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางวิริยา เนตรน้อย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๔ 
 

ของเฉพาะบุคคล แต่ความซื่อตรงนั้นนอกจากเป็นความประพฤติของตนเองแล้วยังครอบคลุมไปถึง
ส่วนรวมทั้งองค์การด้วย ผู้ที่ซื่อตรงนั้นนอกจากตนเองจะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แล้วต้องไม่ละเลย ไม่ยอมให้
ข้าราชการที่อยู่รอบข้างหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกระท าการหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฉ้อราษฎร์บัง
หลวง และต้องไม่หวาดกลัวต่ออิทธิพลของบุคคลที่ประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังต้องหาทางยับยั้งต่อต้าน
การกระท าที่ทุจริตประพฤติมิชอบนั้น  
 ในการสร้างให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นนั้น เป็นเรื่องท่ีไม่ยากและไม่ง่าย
จนเกินไป ข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปในสังคมโลกถูกก าหนดให้อยู่ในกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย
ต่างๆ มากมาย รวมถึงหลักค าสอนทางศาสนา ในประเทศไทยการที่จะให้ข้าราชการปฏิบัติตัวให้มี
คุณธรรมจริยธรรมนั้น ต้องปลูกจิตส านึกกันตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการในวันแรก เพื่อที่จะได้ไม่ปฏิบัติตน
ให้ผิดไปจากวัฒนธรรมองค์การหรือประมวลจริยธรรมขององค์การ การใช้หลักธรรมจะเป็นการปลูก
จิตส านึกฝังลึกในจิตใจอย่างถาวรไปจนเกษียณอายุ หลักธรรมดังกล่าวปรกกฎพระไตรปิฎกมากมายใน
ที่นี้ขอใช้ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของพระราชาที่ใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้อยู่ร่วมเย็นเป็นสุข 
อวิโรธนะเป็นธรรมข้อสุดท้ายของทศพิธราชธรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มของปัญญา อวิโรธนะ คือ ความไม่
คลาดจากธรรม มีความหนักแน่อยู่ในธรรมตลอดเวลา ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวต่อถ้อยค าหรือลาภ
สักการะใดๆ ที่จะท าให้ออกจากธรรมที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ การขาดความ
ยุติธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากของข้าราชการ จะแสดงออกในพฤติกรรมที่ดีท้ัง
ทางกาย วาจา ใจ ของข้าราชการแต่ละคน ซึ่งจะเป็นที่ชื่นชอบและยอมรับจากสังคม ในเรื่องของการ
ปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่มีความคิดท่ีจะท าการทุจริตประพฤติมิชอบ จะอยู่ใน กฎ ระเบียบ ขององค์การ
ตลอดเวลา  
 การบริหารจัดการในยุคนี้ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก ในองค์การ
หมายถึงตัวข้าราชการนั้นเอง ประชาชนส่วนใหญ่มักจะคาดหวังว่าข้าราชการต้องมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานที่สูง มองเห็นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
ภาครัฐจึงได้ปรับการบริหารจัดการใหม่เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการปลูกฝังค่านิยมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความซื่อสัตย์สุจริต การรู้รัก
สามัคคี ฯลฯ แต่สิ่งหนึ่งที่ส าคัญมากคือ การน าหลักธรรมมาเป็นตัวขัดเกลาจิตใจของข้าราชการให้
รู้จักการให้ การเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งในองค์การด้วย ทศพิธราชธรรมได้เขียน
ไว้ชัดเจนว่า ทาน เป็นหลักในการปกครองของพระราชาบุคคลทั่วไปก็สามารถน ามาใช้ได้ ทาน คือ 
การให้ ซึ่งกินความหมายกว้างมาก หมายถึง การแบ่งปัน การเสียสละปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต การมาปฏิบัติงานตรงเวลาการเอื้อเฟ้ือ เป็นการให้เพ่ือสงเคราะห์ การสละทรัพย์สิ่งของบ ารุง
ช่วยเหลือประชาราษฎร์และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ สิ่งเหล่านี้เป็นการให้เพ่ือสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดกับข้าราชการ  
 การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสมัยนี้ได้รับกระแสสังคมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
อย่างมาก องค์การภาคเอกชน ภาคประชาชนต่างให้ความสนใจในคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ 
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โดยคาดหวังให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ในส่วนองค์การภาครัฐก็ได้มีการส่งเสริมให้
ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น บางองค์การส่งข้าราชการไปเข้ารับการอบรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ บางองค์การส่งไปปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรม ไม่ประพฤติผิดทั้งปวง ความซื่อสัตย์ เป็นหลักส าคัญของผู้ปกครอง 
กล่าวคือ ทศพิธราชธรรมได้บัญญัติค าว่า อาชชวะหรือความซื่อตรง ซื่อสัตย์ เป็นธรรมที่ข้าราชการ
หรือประชาชนทุกคนต้องมี ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมด้านศีล คือ ไม่น าทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน
โดยมิชอบ ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้เป็นคนดี ประชาชนเมื่อเห็นข้าราชการมีคุณธรรมใน
เรื่องความซื่อสัตย์ก็จะเกิดความยินดีที่มีข้าราชการที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมที่ดีงาม  
 ประชาชนที่เข้ามาติดต่อกับส่วนราชการนั้น ส่วนใหญ่มักมีความต้องการให้กิจธุระของตน
ส าเร็จลงด้วยความรวดเร็ว ไม่ใช้เวลามากเกินไป บางครั้งข้าราชการก็เรียกรับเงินหรือไม่ประชาชนก็
เสนอเงินให้เพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็วที่เรียกว่า ค่าน้ าร้อนน้ าชาหรือเงินใต้โต๊ะ ข้าราชการที่รับ
เงินถือเป็นการทุจริตในหน้าที่อย่างร้ายแรง แสดงให้เห็นถึงผู้น าองค์การไม่อบรมสั่งสอนข้าราชการใน
สังกัด ปล่อยให้มีการทุจริตต่อหน้าที่ เพราะการรับเงินหรือเรียกรับเงินคือการเบียดเบียน บีบบังคับ 
กดข่ีประชาชนให้หาเงินหาทอง เป็นการใช้อ านาจไปบังคับรังแกประชาชน ซึ่งตรงกันข้ามกับหลักการ
ปกครองของพระราชาในทศพิธราชธรรมที่กล่าวถึงความไม่เบียดเบียนหรืออวิหิงสา คือ ไม่เบียดเบียน 
ไม่ก้าวล่วงสิทธิของประชาชน ไม่บีบคั้นกดขี่ ข้าราชการควรที่จะน าอวิหิงสาหรือความไม่เบียดเบียนที่
เป็นข้อประพฤติปฏิบัติในการรับราชการเพ่ือให้ตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น ความไม่เบียดเบียน
จะท าให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการเมื่อมาติดต่อราชการ  
 การบริการสาธารณะเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชน ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกต าแหน่งเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการให้บริการกับประชาชน ในการ
ให้บริการสาธารณะนั้น มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายฝุาย ทั้งฝุายองค์การของตนเอง องค์การ
ภาครัฐอื่นๆ องค์การภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งต้องประสบปัญหาต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้า
ราชจะต้องใช้ความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งระบบงานและอารมณ์ของคน ต้องอดทนต่อ
ความยากล าบาก ความไม่ชอบธรรมต่างๆ เพ่ือให้งานที่ท าอยู่บรรลุผลส าเร็จ ขันติในทาง
พระพุทธศาสนา คือ ความอดทน อดกลั้นต่อการยั่วยุในทางมิชอบ ขันติหรือความอดทนจะท าให้
ข้าราชการปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ยิ่งข้าราชการที่เป็นผู้น าหรือผู้บริหารองค์การด้วยแล้ว ต้องมีความ
อดทนอย่างมาก เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ขันติ จึงเป็นหลักธรรมที่พึงมีใน
ข้าราชการและทุกๆ คน เพราะถ้าผู้ใดมีความความอดทนแล้วย่อมจะท าให้บุคคลผู้นั้นมีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้นได้ ความอดทนจะเป็นตัวสติในการกลั่นกรองให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกที่ควร  
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย มีความเป็นอยู่ที่
ยากล าบาก ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภัยจากธรรมชาติท าให้ประชาชนที่มี
รายได้น้อยต้องเดือดร้อนเป็นสองเท่า องค์การภาครัฐทุกองค์การต่างมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ก็ท าได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ ในกรณีที่
                                                           

  สัมภาษณ์ นางขนิษาฐา งามวงศ์สถิต, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นายอภิชาต กรรมสิทธ์ิ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๖ 
 

เกิดภัยธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต่างก็ร่วมมือร่วมใจในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยการเสียสละทรัพย์ส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือ เสียสละ
แรงกายและอ่ืนๆ ตามที่ตนเองจะสามารถช่วยเหลือได้ การกระท าเช่นนี้เป็นทาน ซึ่งพูดไว้ใน
ทศพิธราชธรรม หมายถึง การให้ การสละทรัพย์ สิ่งของเพ่ือช่วยเหลือประชาชน เป็นการช าระจิตใจ
ไม่ให้เห็นแก่ตัว ไม่ตระหนี่ ไม่คิดอยากได้สิ่งของที่ไม่ใช่ของตน ท าให้ข้าราชการที่รู้จักการให้ทานเป็น
คนมีคุณธรรมจริยธรรม คือ จะเป็นคนที่มีแต่ให้ไม่คิดอยากได้สิ่งใด เช่น การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการมาเป็นของตนเองหรือเอาไปใช้นอกเวลาราชการ ไม่เอาเวลาของทางราชการมาท ากิจธุระส่วน
ตน ปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไม่หวังค่าตอบแทน  
 คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญในการรับราชการ แต่ละหน่วยงานต่างก็มีประมวล
จริยธรรมเป็นกรอบให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในขณะรับ
ราชการ ข้าราชการบางคนไม่ได้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง จึงท าให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการรับราชการ ซึ่งเห็นได้ตามข่าวหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป ข้าราชการไทยส่วนใหญ่
ที่นับถือศาสนาพุทธมักจะไม่ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของศาสนาอย่างจริงจัง จึงท าให้เกิดการทุจริตขึ้นใน
วงราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่มีอ านาจหน้าที่ใหญ่โตระดับผู้น าหรือผู้บริหารระดับสูง
มักจะเป็นผู้กระท าผิดเสียเอง เนื่องจากมีอ านาจหน้ามาก ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าเข้ามาตรวจสอบ 
เพราะอาจมีผลต่อความก้าวหน้าในการรับราชการ หลักคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถสร้างให้
ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น ได้แก่อวิโรธนะ คือ ความไม่คลาดธรรม หมายถึง มีความตั้งม่ัน
ในธรรม ไม่หวั่นไหวในเรื่องร้าย ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความดีงาม ไม่ประพฤติผิดท านองคลองธรรม 
ข้าราชการที่มีอวิโรธนะ จะไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวในลาภสักการะ ความยั่วยุต่างๆ จะมีความสถิต
มั่นในธรรม จะมีความยุติธรรมในการท าหน้าที่อย่างเข้มแข็งตลอดจนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามตามครรลองคลองธรรมและประมวลจริยธรรมขององค์การ อวิโรธนะ จึงท าให้ข้าราชการมี
คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นได้  
 คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการในองค์การภาครัฐ จะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการอบรม
สั่งสอน โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวจนถึงสถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา คุณธรรมเป็นเรื่อง
สภาพคุณงามความดี จริยธรรมเป็นเรื่องของความประพฤติปฏิบัติ การที่องค์การจะเสริมสร้างให้
ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ท าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย เพราะจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากตัวข้าราชการด้วย องค์การภาครัฐต้องมีนโยบายในการปลูกฝังให้ข้าราชการประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีศีล ๕ เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นข้าราชการที่มี
คุณธรรมจริยธรรมได้แล้ว แต่ในการบริการสาธารณะที่ต้องท าร่วมกับประชาขนนั้น ต้องใช้ มัททวะ 
คือ ความสุภาพอ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่งถือตัว มีความเป็นกันเองกับประชาชน ให้การช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชนที่ตกทุกข์ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ข้าราชการที่มี มัททวะ จะเป็นคนที่มีความกรุณาเมตตาอยู่
ในจิตใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่ต่อเพ่ือนมนุษย์ ความเมตตาเป็นธรรมค้ าชูโลก จึงท าให้เกิดคุณธรรม
จริยธรรมขึ้นในตัวข้าราชการ เมื่อข้าราชการมีสิ่งนี้มากขึ้น ก็หมายความว่า ปัญหาต่างๆ จะคลี่คลาย 
ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด เกิดความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นระหว่างองค์การกับประชาชน 
                                                           

 สัมภาษณ์ นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวปวริศา สุขมาก, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๗ 
 

ประเทศชาติก็จะสงบสุข และยังท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้อีกประการหนึ่ง มัททวะ จึงเป็น
ธรรมที่ท าให้ข้าราชการเกิดคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น  
 การปฏิบัติงานของข้าราชการทุกคนจะต้องค านึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ 
ข้าราชการจะต้องมีคุณธรรมในเรื่อง ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความเสียสละ ความอดทนต่อ
สิ่งยั่วยุหรืออิทธิพลต่างๆ ซึ่งเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของข้าราชการ 
ด้านจริยธรรม คือ สิ่งที่ควรประพฤติอย่างเหมาะสม ถูกต้องสังคมยอมรับ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข สิ่งที่จะท าให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น คือ หลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าที่ทรงให้ไว้เป็นหลักในการปกครองหรือการปฏิบัติงานที่ข้าราชการทุกคนหรือประชาชน
ทุกคนสามารถน าไปใช้ได้อย่างเกิดผล ได้แก่ อวิโรธนะหรือความไม่คาดจากธรรม ข้าราชการต้องตั้ง
มั่นอยู่ในความยุติธรรม ไม่ประพฤติปฏิบัติผิดท านองคลองธรรม สถิตม่ันในธรรมทั้งยุติธรรมเที่ยงธรรม 
ต้องมีปัญญารู้เท่าทันสถานการณ์ตัดสินสั่งการโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจหรืออคติใดๆ ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักความถูกต้องไม่ยึดหลักความถูกใจ อวิโรธนะเป็นธรรมข้อสุดท้ายของทศพิธราชธรรมซึ่งเป็น
หลักของการใช้ปัญญาในการปฏิบัติโดยแท้ ในการท ากิจการใดๆ จะต้องพึงระลึกเสมอว่า ต้องท าเพ่ือ
ประชาชน องค์การ และประเทศชาติ ซึ่งจะส่งผลสะท้อนกลับมายังตนเอง อวิโรธนะจึงเป็นธรรมที่ท า
ให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ทบทวนและวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใหม่ เพี่อให้เข้าใจง่าย สะดวกต่อการจดจ าการน าไปใช้เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศไทย โดยก าหนดเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ 
ได้แก่ การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบการยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมาย การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไม่เลือกปฏิบัติ 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ ค่านิยมหลักที่กล่าวมานี้ 
ให้ความส าคัญกับมาตรฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งก็ได้ผลดีในระดับหนึ่ง แต่ถ้าต้องการให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม
อย่างถาวรแล้วผู้น าหรือผู้บริหารองค์การภาครัฐควรน าทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารงาน โดยให้
ข้าราชการทุกคนปฏิบัติอย่างจริงจังทุกข้อ ในที่นี้ขอเสนอข้อ ๘ อวิหิงสา หมายถึง ความไม่เบียดเบียด 
ซึ่งสามารถสร้างให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นได้ เนื่องจาก ความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมที่
ใช้ในการบริหารปกครองประเทศ สามารถน ามาใช้ในการบริหารองค์การได้โดยไม่ขัดกับหลักการ 
แนวคิดหรือทฤษฎีการบริหารที่องค์การใช้อยู่เมื่อข้าราชการไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ผู้อื่นและตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ความคิดความเห็นของผู้อื่น เคารพกติกาของสังคม เมื่อทุก
คนไม่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันแล้ว คุณธรรมจริยธรรมก็จะเกิดข้ึนและฝังลึกอยู่ในจิตใต้ส านึก

                                                           

  สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ แก้วมูลค า, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๘ 
 

ของแต่ละคน อวิหิงสาหรือความไม่เบียดเบียนสามารถท าให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น
ได้  
 คุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องส าคัญของส่วนราชการไทย ข้าราชการทุกคนต้องมีคุณธรรม
จริยธรรมในการรับราชการ ถ้าหากข้าราชการไม่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ปัญหาต่างๆ จะผุดขึ้นมา
ราวกับดอกเห็ด เช่น ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขได้โดย
สร้างจิตส านึกให้กับข้าราชการทุกคนในองค์การให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การนั้นๆ ซึ่งใช้บังคับกับข้าราชการทุกคนในองค์การ หากผู้ใดกระท าผิดต้องลงโทษตามท่ีได้
ก าหนดไว้เพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง นอกจากประมวลจริยธรรมแล้วหน่วยงานราชการยังสามารถน า
หลักธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการได้อีก เช่น ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ แต่ละข้อสามารถ
เสริมสร้างองค์การภาครัฐในด้านต่างๆ หลายด้าน เช่น ด้านความเข้มแข็งขององค์การ ด้านเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ด้านเสริมสร้างความพึงพอใจของประชาชน และด้านเสริมสร้างประชาธิปไตย เป็น
ต้น ส าหรับด้านส่งเสริมคุณธรรมให้กับข้าราชการนั้น เห็นว่า อวิโรธนะหรือความไม่คาดธรรม ซึ่ง
หมายถึง ความยุติธรรม ความรอบคอบ ความถูกต้อง ความหนักแน่น ไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยค าพูด 
อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ ซึ่งข้าราชการทุกคนต้องมีอวิโรธนะในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้สูงขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ อวิโรธนะจึงเป็นธรรมที่สามารถเสริมสร้าง
ให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น  
 ข้าราชการเมื่อปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเห็นว่าความซื่อสัตย์ ความเพียรความยุติธรรมเป็น
เรื่องท่ีข้าราชการทุกคนต้องมี เพราะถ้าหากว่าองค์การขาดความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะไม่สามารถไป
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ประชาชนขาดความเคารพ ความศรัทธา เชื่อถือองค์การแต่ถ้า
มีครบทั้งสามประการนี้ เห็นว่าจะสามารถท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็ง ข้าราชการมีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้น ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อีกด้วย จึงเห็นว่า ควรน าทศพิธราชธรรมหลายๆ ข้อมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการในทุกข้ันตอน
การปฏิบัติงาน โดยยึดหลักทศพิธราชธรรมเป็นหลักส าคัญ จึงเห็นว่า อาชชวะหรือความซื่อสัตย์เป็น
เรื่องส าคัญของข้าราชการทุกคน   
 การมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่กล่าวถึงกันมากในทุกสังคม เพราะปัจจุบันมนุษย์มี
คุณธรรมจริยธรรมน้อยมาก โดยเฉพาะสังคมของข้าราชการที่มักพบเห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ ที่มักมีเรื่อง
ของการทุจริต ชู้สาว ยาเสพติด และการพนัน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้บ่งบอกถึงการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการที่เป็นตัวกลไกส าคัญขององค์การภาครัฐ ท าอย่างไรให้ข้าราชการมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น ค าตอบเดียวคือ ต้องปลูกจิตส านึกและฝึกปฏิบัติโดยการน าหลักธรรมมาใช้ในการ
                                                           

  สัมภาษณ์ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ลพเลิศ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางอารีพันธ์ เจริญสุข, ผู้อ านวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม, ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๙ 
 

เสริมสร้างให้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น หลักธรรมดังกล่าวคือ ทานหรือการให้นั่นเอง การให้ถือเป็น
การขจัดกิเลสในตัวมนุษย์ได้เป็นอยากดี ไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพย์สินเงินทองช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า 
การให้เวลา การให้โอกาสแก่ผู้ที่ด้อยโอกาส การเป็นข้าราชการต้องให้ประชาชน โดยเฉพาะการ
ให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ข้าราชการทุกคนต้องให้ประชาชนทุกรูปแบบเท่าท่ีจะท าได้และไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทานเป็นสิ่งที่ทุกคนท าได้ง่ายๆ เป็นการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนหรือมี
ผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ เป็นความเมตตาที่มีต่อเพ่ือนมนุษย์ ทานเมื่อมีการปลูกฝังในตัวข้าราชการ
แล้วสามารถส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นได้ ปัญหาต่างๆ ที่องค์การภาครัฐประสบอยู่ก็จะลด
น้อยลงได้ ทานหรือการให้เป็นการช าระจิตใจของมนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในอนาคต
อย่างถาวร  
 ข้าราชการส่วนใหญ่มักนึกถึงประโยชน์ส่วนตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม นึกถึง
ความก้าวหน้าในการรับราชการ ต่างแข่งขันกันจนลืมอุดมการณ์ของข้าราชการในเรื่องความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมจริยธรรม การตอบสนองความต้องการของประชาชน และกระแสประชาธิปไตย การยึดมั่น
ในระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม จากประสบการณ์ที่รับราชการมานานเห็นว่า อาชชวะหรือ
ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกท่ีข้าราชการทุกคนต้องมี เพราะว่าความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดโกง
บ้านโกงเมืองเป็นสิ่งที่ประเสร็จที่สุดที่จะท าให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรื่อง บ่งบอกถึงการเป็นข้าราชการ
ที่มีศีลธรรมจรรยาที่ดี ความซื่อสัตย์นั้นต้องกระท าต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลังพูดง่ายๆ 
คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาความอยากมีอยากได้เข้ามาครองง าจิตใจให้
กระท าความชั่วเมื่อกระท าความชั่วโดยการไม่ซื่อสัตย์หรือทุจริตแล้ว จะท าให้ประชาชนหรือบุคคล
ทั่วไปรวมทั้งตนเองเกิดความเดือดร้อนได้ จึงขอพูดโดยรวมๆ ว่า ความซื่อสัตย์หรืออาชชวะที่มีใน
ทศพิธราชธรรมนั้นสามารถท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้ เป็นการเสริมสร้างให้ข้าราชการมี
คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนที่เห็นว่าข้าราชการมีความซื่อสัตย์ก็เกิดความ
ศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจว่าปฏิบัติงานคุ้มค่ากับภาษีที่ได้จ่ายไป ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้ 
เป็นการสร้างประชาธิปไตยไปในคราวเดียวกันคือ ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เกิดความซื่อสัตย์
ยุติธรรมในสังคม เพราะไม่ต้องไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการว่าจะปฏิบัติงานได้อย่าง
โปร่งใสหรือไม่ ซึ่งจะก่อให้การไม่ไว้วางใจกันระหว่างข้าราชการกับประชาชนความซื่อสัตย์
เปรียบเสมือนยารักษาโรคทุจริตอย่างได้ผล  
 ข้าราชการที่ดีนอกจากจะต้องมีความเสียสละแล้วยังต้องไม่เป็นผู้ที่เบียดเบียนประชาชน
หรือเอารัดเอาเปรียบประชาชน จึงจะถือว่าเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรมจริยธรรม การเบียดเบียนอาจ
เกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัว เช่น เมื่อประชาชนประทับใจในการให้บริการหรือเกิดความชอบพอเป็นการส่วนตัว
กับข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใดแล้วซื้อสิ่งของมาฝาก ซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือด้วยความบริสุทธิ์
ใจก็ตาม ถ้าหากว่าเรารับนั้นก็คือ การเบียดเบียน เพราะประชาชนต้องเสียเงินเสียทองซื้อสิ่งของมา
ฝากอย่ามองเป็นเรื่องของการมีน้ าใจ เพราะในอนาคตต่อไปข้างหน้าจะกลายเป็นเรื่องของบุญคุณที่
จะต้องตอบแทนกัน ข้าราชการอย่าเห็นแก่สิ่งของหรืออยากได้ของฟรีจากประชาชน จะเป็นการก่อ
นิสัยที่ไม่ดีให้เกิดกับตนเองได้ ถ้าหากรับของจากประชาชนบ่อยๆ อาจเป็นนิสัยและอาจเกิดพฤติกรรม
                                                           

 สัมภาษณ์ นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์, ผู้อ านวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย,๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางมานัสศรี ต้นไล้, ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๐ 
 

เลียนแบบ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับประชาชน เพ่ือนร่วมงาน อาจมีการเข้าใจผิดคิดว่า มาติดต่อ
ราชการที่องค์การนี้ กับข้าราชการผู้นี้ต้องมีสิ่งของติดไม้ติดมือมาด้วย ข้าราชการพึงระลึกเสมอว่าเรา
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากประชาชน เรามีเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนอยากได้
อะไรก็ซื้อเอา การรับสิ่งของจากประชาชนอาจจะเป็นการน าไปสู่การทุจริตในอนาคต ถ้าไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะรับและให้สิ่งนั้นกลับคืนไป บอกเพียงว่าของรับด้วยใจไม่ขอรับสิ่งของ อย่ามองว่า
เป็นเรื่องของการเสียมรรยาท ซึ่งต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าข้าราชการปฏิบัติงานตามหน้าที่ไม่
หวังสิ่งใดจากประชาชนขอเพียงประชาชนอยู่ดีมีสุขก็พอ ข้าราชการต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการ
ปฏิบัติงานให้กับองค์การหรือข้าราชการด้วยกัน คือ ให้ไม่รับทุกกรณี แต่อย่าไปเหมารวมว่า ในสังคม
เขาก็ปฏิบัติกันแบบนี้ทั้งนั้น ตัวอย่างเช่น การมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ข้าราชการเขาก็รับกันทั้งนั้น 
แต่อย่าลืมว่ามีกฎหมายก าหนดไว้ว่าห้ามรับสิ่งของจากประชาชนที่มีมูลค่าเกินสามพันบาท ซึ่งเจตนา
ของกฎหมายต้องการไม่ให้เกิดการติดสินบนทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการเบียดเบียนประชาชนที่
ต้องหาเงินไปซื้อสิ่งของมาก านันข้าราชการ สิ่งเหล่านี้เป็นการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี ไม่ใช่
วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดีที่แท้จริงคือ ปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลตอบแทน
ใดๆ ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเอง ความไม่เบียดเบียนเป็นการ
เสริมสร้างให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น  
 ข้าราชการหากขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะท าให้การรับราชการไม่
เจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน เพราะความซื่อสัตย์หรืออาชชวะเป็นพื้นฐานที่จะท าให้เป็นคนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้น ความซื่อสัตย์เป็นกลไกส าคัญที่ภาครัฐต้องค านึงถึงในอันดับต้นๆ ของนโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะถ้าหากข้าราชการของประเทศขาดความซื่อสัตย์ มีการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ หวังกอบโกยผลประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงประชาชนที่เป็นผู้เสียภาษี ประเทศจะอยู่ได้อย่างไร 
ภาครัฐจึงต้องใช้วิธีแก้ไขง่ายๆ ที่บรรพบุรุษเคยใช้มาก็คือ การปลูกจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนตั้งแต่เด็กๆ เมื่อโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีความรู้สึกเกลียดชังผู้ที่ทุจริตต้องก าจัด
ออกไปจากสังคมอีกประการหนึ่งคือภาครัฐต้องจริงใจออกกฎหมายและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
ส าหรับผู้ที่กระท าผิดถ้าหากปฏิบัติตามหลักการง่ายๆ เพียงเท่านี้ ข้าราชการหรือประชาชนทุกคนก็จะ
มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นได้ ประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรืองสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ความซื่อสัตย์
เป็นคุณธรรมที่ให้การยอมรับว่าเป็นยาวิเศษของข้าราชการ  
 ข้าราชการทุกคนควรประพฤติปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้
ส าหรับการปกครองหรือการบริหารประเทศ ทศพิธราชธรรมสามารถส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นได้ โดยการน าทศพิธราชธรรมข้อแรก คือ ทานหรือการให้ การให้นั้นนอกจาก
จะให้ทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสแล้ว ยังรวมถึงการบริการประชาชน กล่าวคือ ข้าราชการที่มี
หน้าที่ในการให้บริการกับประชาชน จะต้องมีจิตส านึกของการให้ที่ดี คือ ต้องช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนหรือต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชน ตัวอย่างเช่น การให้บริการเก่ียวกับท่ีดิน ถ้างาน
ยังไม่เสร็จ ต้องเสียสละเวลาหรือให้เวลาส่วนตัวมาปฏิบัติงานให้เสร็จเพื่อประชาชน โดยไม่หวังสิ่งใด
ตอบแทน ต้องให้ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการติดต่อกับทาง
                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวธนพร แตงขาว, ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ นางสาวดุษฎี พิลาไชย, นักวิชาการวัฒนธรรม, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๑ 
 

ราชการอย่างเท่าเทียมกัน เพียงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ให้ การเป็นผู้ให้ต่างกับการเป็นผู้รับ ผู้ให้จะได้รับแต่
ความสุข ความสบายใจที่ได้ช่วยเหลือประชาชนให้ส าเร็จตามความต้องการ ท าให้จิตใจเกิดความสุขที่
ได้ช่วยเหลือ การให้เป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
ข้าราชการและของทุกคน คือ การให้อภัยในการผิดพลาดขาดเจตนา การให้อภัยชนะการให้ทั้งปวง 
ถ้าต้องการให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น ควรปลูกฝังจิตส านึกเรื่องการให้กับข้าราชการทุก
คน การให้เป็นสิ่งที่ทุกคนท าได้  
 การที่จะท าให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็งได้นั้นมีด้วยกันหลายวิธี ในที่นี้ใช้
ทศพิธราชธรรมในการสร้างความเข้มแข็งถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์มาก เพราะภาครัฐหรือ
ข้าราชการมักจะน าหลักการบริหารแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในระบบราชการจนเกิดความสับสนและไม่
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร การน าหลักธรรมมาใช้ในระบบราชการเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากในยุค
ปัจจุบัน การที่จะท าให้รัฐเข้มแข็งได้นั้น ข้าราชการต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์
สุจริตหรืออาชชวะ ที่จะคอยบังคับจิตใจไม่ให้กระท าการทุจริต ฉ้อราษฎรบังหลวง เป็นการกระท าท่ี
ผิดกฎหมายท าให้ประชาชนส่วนรวมได้รับความเดือดร้อน จึงขอกล่าวโดยรวมเลยว่าความซื่อสัตย์
นอกจากจะท าให้องค์การเข้มแข็งและข้าราชการเข้มแข็งแล้ว ยังท าให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรม
สูงขึ้นกว่าเดิมด้วย เนื่องจากความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมข้ันสูงที่ปฏิบัติได้ยาก ต้องใช้ความมานะความ
อดทนอดกลั้นอย่างสูงเพ่ือไม่ให้ตกอยู่ภายใต้กิเลส ความอยากมีอยากได้ของที่ไม่ใช่ของๆ ตน เมื่อ
ข้าราชการทุกคนยึดหลักความสุจริตในการปฏิบัติราชการแล้ว ประเทศชาติประชาชนก็จะมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งค่ัง กลายเป็นประเทศท่ีมีแต่ความสุข ประชาชนก็ไม่ต้องมาคอย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ ท าให้ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อถือ ไว้วางใจเกิดความ
พึงพอใจในผลงานขององค์การและข้าราชการที่มุ่งท าประโยชน์ให้กับประชาชนโดยปราศจากการ
สุจริต องค์การภาครัฐก็กลายเป็นองค์การสีเขียว ความซื่อสัตย์สุจริตยังเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย
ได้อีกทางหนึ่งด้วย กล่าวคือ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น อาศัยหลักนิติธรรม คือ การไม่
ประพฤติผิดกฎหมายต่างๆ ถ้าข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ย่อมจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็น
การฝุาฝืนกฎหมาย อาชวะเป็นหลักธรรมที่ใช้ในการแก้ไขปูองกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้เป็นอย่าง
ดี อาชชวะหรือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งรัดเสริมสร้างให้กับข้าราชการทุกคน  
 ทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมในการบริหารปกครองบ้านเมืองที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ พระองค์มีพระราโชบายที่
เด่นชัดมั่นคงในการปกครองชาวสยามทุกคนให้เกิดความร่มเย็นผาสุกเสมอภาค ดังนั้นข้าราชการทุก
คนทุกหมู่เหล่าต้องน าทศพิธราชธรรมมาปฏิบัติตามเพ่ือความประโยชน์สุขของประชาชนตามแนวทาง
ของพ่อหลวง ธรรมของทศพิธราชธรรมสามารถน ามาใช้ให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงมีหลาย
ประการ เช่น ปริจจาคะหรือการเสียสละ การเสียสละเป็นสิ่งที่ส าคัญของข้าราชการ เพราะข้าราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนถ้าหากข้าราชการมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ ไม่รู้จักการเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมแล้วจะท าให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ ความเสียสละ
                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ, 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  สัมภาษณ์ ศิริเนตร กล้าหาญ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๒ 
 

สามารถท าให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นได้ เพราะความเสียสละเป็นตัวฆ่ากิเลสให้ลดลงได้ 
เช่น การเสียสละเงินทองช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การเสียสละแรงงานในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น การเสียสละนับว่าเป็นคุณธรรมที่ก่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง จึงขอให้ข้าราชการทุกคนมีความเสียสละเพ่ือความผาสุกของประชาชนชาวไทยตามแนวทาง
ของพ่อหลวง  
 คุณธรรมจริยธรรมกับข้าราชการเป็นของคู่กันมานานแล้ว แต่หาข้าราชการที่น าคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติราชการมีน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะท าเพ่ือตนเอง ไม่ได้สนใจประชาชนผู้
เป็นเจ้าของประเทศมากเท่าใดนัก จึงได้มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการข้ึนมาเพ่ือหาผู้
ที่ทุจริตหรือหาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ข้าราชการที่ดีควรมีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติงานอันเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก ประชาชนส่วนใหญ่คาดหวังว่าข้าราชการ
ทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกินหรือคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีอยู่ใน
ทศพิธราชธรรม ข้าราชการหรือผู้น าหรือผู้บริหารควรน าไปใช้อย่างจริงจัง เพราะเป็นค าสั่งสอนที่
ปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ประชาชนและประเทศชาติ ความซื่อสัตย์หรืออาชวะเป็นสิ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นได้ องค์การทั่วโลกต่างก็ต้องการให้สมาชิกขององค์การมีความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ไม่มีองค์การใดที่อยากได้สมาชิกท่ีเป็นคนคดโกง เอารัดเอาเปรียบประชาชน
หรือลูกค้า ความซื่อสัตย์สามารถสร้างให้ข้าราชการทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น ท าให้
องค์การเป็นองค์การสีขาว เป็นองค์การที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา ไว้วางใจว่าเงินงบประมาณ
ที่มาจากภาษีของประชาชนได้ถูกใช้เพ่ือประเทศชาติทุกบาททุกสตางค์ ไม่มีข้าราชการคนใดเบียดบัง
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีในการรับราชการและเกิด
ประโยชน์โดยตรงกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  
 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการต้องใช้ตปะหรือความเพียรเผากิเลส 
กล่าวคือ เมื่อข้าราชการไม่ท าการทุจริตทุกรูปแบบแล้ว ประชาชนทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 
เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์กลับมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ ตปะเป็นธรรมที่มี
ความวิเศษต่างจากความเพียรโดยทั่วๆ ไป ที่ต้องใช้ความเพียรพยายามความอดทน ตปะเป็นการเผา
กิเลสไม่ให้เกิดข้ึน ข้าราชการที่ดีต้องมีตปะไว้เผากิเลสต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เช่น การมีจิตใจ
อ่อนไหวกับค าสรรเสริญชื่นชม การเห็นแก่อามิสสินจ้าง การเห็นแก่ของขวัญของช าร่วยถ้าข้าราชการ
มีตปะแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายกับข้าราชการเลย แต่กลับท าให้เกิดการรังเกียจในสิ่งเหล่านี้ 
ตปะเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น ทศพิธราชธรรมทั้งสิบประการเป็นสิ่ง
ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับข้าราชการทุกคน จึงอยากให้ข้าราชการหันมาสนใจและน าไปปฏิบัติเพื่อ
ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการของตนเอง  
 ถ้าต้องการให้องค์การภาครัฐมีความเข้มแข็งนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่ก็ไม่ใช่ไม่
สามารถท าได้ เพราะองค์การภาครัฐมีข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน 
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๑๖๓ 
 

เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อองค์การอย่างมาก 
แต่ทั้งหมดนี้สามารถปรับให้มีพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันได้ โดยการน าประมวลจริยธรรมหรือน า
ทศพิธราชธรรมมาใช้อย่างจริงจัง เพียงเท่านี้ข้าราชการทุกคนขององค์การภาครัฐก็มีพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติงานที่เท่ากันหมด ในส่วนของประมวลจริยธรรมองค์การจะไม่ขอกล่าวถึง เพราะหน้าที่ความ
รับผิดชอบแต่ละองค์มีความแตกต่างกัน บางครั้งเนื้อหาในประมวลจริยธรรมอาจมีเหมือนกันหรือ
ต่างกันก็ได้ จึงไม่ขอกล่าวถึง แต่ขอพูดถึงทศพิธราชธรรมจะเหมาะสมกว่า ทศพิธราชธรรมเป็นธรรมที่
ใช้ตอบประเด็นค าถามที่ส าคัญทั้งสี่ค าถาม โดยใช้เพียงหลักธรรมเดียว คือ อาชชวะหรือความซื่อสัตย์
สุจริต ความซื่อตรง อาชชวะเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้ เพราะเป็นธรรมที่ไป
เสริมสร้างทางด้านจิตใจของข้าราชการให้เข้มแข็ง อดทนต่อส่งล่อใจทั้งปวงที่จะท าให้กระท าผิดหรือ
ประพฤติมิชอบได้ เมื่อมีอาชชวะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้กระท าผิดแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้
ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น มีจิตใจที่บริสุทธิ์รู้ดีรู้ชั่ว เมื่อข้าราชการไม่กระท าผิดโดยการ
ทุจริตประพฤติมิชอบแล้ว ก็ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจที่ประเทศมีข้าราชการที่ซ่ือสัตย์ 
ซื่อตรง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ตกอยู่กับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว อาชชวะยังช่วยในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอีก
ประการหนึ่งด้วย เพราะหลักประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม
ของประชาชน เมื่อข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตหรืออาชชวะแล้ว การเลือกตั้งผู้แทนต่างๆ การซื้อ
สิทธิขายเสียงการโกงคะแนะเลือกตั้ง การมีรายชื่อผีในทะเบียนบ้านก็จะไม่เกิดขึ้น ประกอบกับยัง
ได้รับคามร่วมมือจากประชาชนในด้านการแสดงความคิดเห็นของประชาชนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารปกครองประเทศ ความซื่อสัตย์จึงส่งเสริมประชาธิปไตยในด้านความยุติธรรมและไม่ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงขอแสดงความเห็นในภาครวมว่า ความซื่อสัตย์หรืออาชชวะเป็นธรรมที่
ดีมีคุณค่า เป็นธรรมที่ส่งเสริมแก้ไขปัญหาของระบบราชการได้อย่างแท้จริงทั้งสี่ประเด็น  
 สรุป ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ ได้แก่ ๑)อาชชวะคือ 
ความซื่อสัตย์ ข้าราชการทุกคนว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมคุณธรรม ได้แก่ ความซื่อตรง 
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่น าทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน
โดยมิชอบไม่โกหกหลอกลวงใคร ไม่ท าผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ความซื่อสัตย์จึงครอบคลุมถึงด้านกาย วาจา ใจ ความซื่อสัตย์เป็นความประพฤติเฉพาะบุคคล การ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสมัยนี้ได้รับกระแสสังคมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยคาดหวังให้
ข้าราชการมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้เป็นคนดี ๒)
อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ไม่กดขี่ห่มเหงคนอื่น ไม่หลงระเริงในอ านาจ ท าอันตรายต่อร่างกาย
และทรัพย์สินผู้อ่ืนตามอ าเภอใจ การเบียดเบียนรวมไปถึงการลงโทษแก่คนท าผิดเกินสมควรแก่เหตุ 
การเกณฑ์แรงงานโดยไม่ให้ค่าตอบแทนตามควร การออกกฎหมายหรือระเบียบบังคับไม่ให้คนมีอิสระ
เท่าท่ีควร สังคมใดก็ตาม ที่มีนักปกครองหรือหัวหน้าชอบเบียดเบียนผู้อ่ืนดังกล่าว จะมีแต่ความยุ่ง
เหยิง ระส่ าระสาย ผู้คนอาจทนไม่ได้รวมตัวกันใช้ความรุนแรงตอบโต้ การที่สมาชิกของสังคม
                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 
 



๑๖๔ 
 

เบียดเบียนกันเองนั้น สังคมก็ไม่เป็นปกติสุขอยู่แล้วยิ่งถ้าหัวหน้าหรือนักปกครองเป็นผู้กดข่ีห่มเหงเสีย
เอง ความเดือดร้อนก็ยิ่งจะกระจายไปทุกแห่ง เนื่องจากมีอ านาจในมือ จึงข่มเหงคนได้ในวงกว้าง 
อ านาจของหัวหน้าหรือนักปกครองนั้นมีไว้เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนอื่น ควรใช้อ านาจนั้น
ด้วยความเมตตากรุณา สังคมจึงจะสงบสุข ๓)อวิโรธนะ  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรักษา
ธรรม คือ ต้องไม่คลาดจากธรรม หมายถึง ความตั้งมั่นในธรรม การยึดมั่นในระเบียบ หลักการ
ปกครอง หลักนิติธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สถิตม่ันในความยุติธรรม และตัดสินสั่ง
การโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจ อคติ คือ ความล าเอียง ๔ ประการ ได้แก่ ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะชอบ 
โทสาคติ ล าเอียงเพราะชัง โมหาคติ ล าเอียงเพราะหลง และภยาคติ ล าเอียงเพราะกลัวไม่หวั่นไหวใน
เรื่องดีหรือร้าย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงามไม่ประพฤติผิดท านองคลองธรรมเป็นการวางตน
เป็นหลักแน่นในธรรมคงท่ี ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค าดีร้ายหรือลาภสักการะหรือ
อิฏฐารมณ์ใดๆ สถิตมั่นในธรรมทั้งส่วนยุติธรรมคือ ความเท่ียงธรรมก็ดี นิติธรรมคือ ระเบียบแบบแผน 
หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติให้คลาดเคลื่อนวิบัติไป ๔) 
ทาน คือ การให้ การสละทรัพย์ สิ่งของการเสียสละปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การมา
ปฏิบัติงานตรงเวลา การเอ้ือเฟ้ือ เป็นการให้เพ่ือสงเคราะห์ การสละทรัพย์สิ่งของเพ่ือบ ารุงช่วยเหลือ
ประชาชน ในประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย มีความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก ประกอบกับ
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและภัยจากธรรมชาติท าให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยต้องเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก องค์การภาครัฐทุกองค์การต้องแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีภาครัฐจึงได้ปรับการบริหารจัดการใหม่เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการปลูกฝังค่านิยมต่างๆ เช่นความซื่อสัตย์สุจริต ความไม่
เบียดเบียน ความไม่โกรธ และทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดคุณธรรม
จริยธรรมเป็นการแบ่งปัน ช่วยเหลือประชาราษฎร์และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์สิ่งเหล่านี้เป็นการให้
เพ่ือสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับข้าราชการ 

ตารางท่ี ๔.๙ แสดงค่าความถ่ีทศพิธราชธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 

๑. อาชชวะ ๘ ๑, ๔, ๗, ๑๖, ๑๘, ๒๒, ๒๔, 
๒๖ 

๒. อวิหิงสา ๔ ๒,  ๘,  ๑๔,  ๑๙ 

๓. อวิโรธนะ ๔ ๕, ๑๑, ๑๓, ๑๕ 

๔. ทาน ๔ ๖, ๑๐, ๑๗, ๒๑ 

 
 
 ๓ . ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 



๑๖๕ 
 

 ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน คือ การน าทศพิธราชธรรม  มา
ใช้ในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน โดยผู้น าหรือผู้บริหารองค์การทุกระดับน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการองค์การ เพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขัน
กับองค์การหรือหน่วยงานของภาคเอกชนได้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย คือ เกิดประโยชน์สุขกับ
ประชาชนเป็นส่วนร่วม จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และข้าราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐถึงการน าทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจกับประชาชนนั้น 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๒๖ คน ได้แสดงความเห็นไว้ดังนี้ 
 ข้าราชการต้องปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ในความซื่อตรงในฐานะท่ีเป็น
ข้าราชการนั้น จะต้องมีความซื่อตรงทั้งต่อตนเอง หน้าที่ราชการ ประชาชน เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และประเทศชาติด้วย ต้องเปิดเผย จริงใจ ไม่หลอกหลวงประชาชน
หรือหมู่คณะมุ่งปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ข้าราชการต้องมีจิตส านึกใน
เรื่องการใช้งบประมาณท่ีมาจากภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน สังคมและ
ประเทศชาติ ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
 การบริหารราชการสมัยใหม่นิยมใช้หลักธรรมในการบริหารโดยเฉพาะทศพิธราชธรรมใน
ข้อ อวิโรธนะหรือความไม่คลาดธรรมซึ่งเป็นข้อสุดท้าย โดยข้าราชการต้องหนักแน่นในธรรมคงท่ี ไม่มี
ความเอนเอียงหวั่นไหวต่อถ้อยค าที่ดีร้ายและลาภสักการะ ต้องสถิตมั่นในธรรมทุกด้าน เช่น ด้าน
ยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรมก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ไม่ฝุาฝืนกฎหมาย 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป ต้องเน้นความถูกต้อง 
ยกย่องคนท าความดี ขัดขวางการประพฤติชั่วทั้งปวง ยึดความสุขของประชาชนเป็นหลักในการ
บริหาร  
 ข้าราชการต้องให้การบริหารกับประชาชนอย่างมีคุณภาพ พฤติกรรมที่ดีท่ีต้องแสดงออก
ต่อประชาชน คือ ความไม่โกรธ มีจิตใจมั่นคง ไม่ฉุนเฉียว มีความสุขุม เยือกเย็น สามารถอดกลั้นความ
ไม่พอใจไว้ได้ นักปกครองที่ดีจะต้องรับฟังค า วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างใจเย็น เมื่อคนพูดเสียดสีก็ข่มใจไว้
ไม่แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยอารมณ์ แต่ใช้เหตุใช้ผลพูดจากัน ในการให้บริการของข้าราชการต่อ
ประชาชนนั้น ควรน าหลักธรรมข้อ อักโกธะท่ีกล่าวไว้ในทศพิธราชธรรมมาใช้ อักโกธะ หมายถึง ความไม่
โกรธ ไม่เกรี้ยวกราด ลุอ านาจความโกรธจนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความและกระท าการต่างๆ ผิดพลาดเสีย
ธรรม มีเมตตาประจ าใจไว้ระงับความเคืองขุ่นวินิจฉัยความ กระท าการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของ
ตนเอง ข้าราชการที่ใจเย็นไม่โกรธง่ายจะก่อให้เกิดความรู้สึกเกรงขาม คนจะเคารพเลื่อมใส ข้าราชการ
ที่เจ้าอารมณ์ โกรธง่าย อาจท าให้การพิจารณาเรื่องต่างๆ ไม่ยุติธรรมได้ อาจท าให้การงานเกิดความ
เสียหายต่อตนเองและงานที่ท าอยู่  

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวนิชา สาทรกิจ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางวิภาดา ตริตระการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางวิริยา เนตรน้อย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๖๖ 
 

 การมารับการบริการของประชาชนนั้น สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นหรืออยากให้เกิดกับ
ข้าราชการทุกคนคือ ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อ านาจไปในทางสุจริต ซึ่งเป็นสิ่งเบื้องต้น
ที่ประชาชนต้องการ ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความไว้ใจ เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ ข้าราชการต้องมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน เมื่อทราบว่า
ประชาชนอยากให้ความซื่อสัตย์เกิดข้ึนในองค์การภาครัฐ ก็ต้องสนองความต้องการของประชาชนให้
ได้ วิธีการที่จะสร้างให้ตนเองและองค์การมีความซื่อสัตย์นั้น ให้น าเอาหลักทศพิธราชธรรมมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติที่กล่าวไว้ว่าอาชชวะ ซึ่งหมายถึง มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีการ
บริหารงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีอคติใดๆ เป็นที่ไว้ใจได้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต ไม่มุ่งหวังหรือ
แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเปิดเผย การ
ซื่อตรงนั้นมีสองประการ ได้แก่ ซื่อตรงต่อตนเองและซื่อตรงต่อผู้อื่น  
 การสร้างความพึงพอให้เกิดข้ึนกับประชาชนไม่ใช่เรื่องง่ายของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพราะประชาชนมีความต้องการที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทางภาครัฐไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้หมดทุกคน แต่จะเลือกตอบสนองในเรื่องที่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนและเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สิ่งแรกที่ข้าราชการต้องท าคือ การ
เสียสละเวลา สติปัญญาหรือบางครั้งต้องสละทรัพย์สินเล็กๆ น้อยเพื่อในการปฏิบัติงานมี
ความก้าวหน้า โดยไม่ต้องรองบประมาณจากทางราชการที่มีจ ากัด การเสียสละเพ่ือประชาชนนั้น
สามารถท าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจว่าทางการไม่ได้ละเลยให้ประชาชนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่
จะคอยช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา การที่จะสร้างให้ข้าราชการทุกคนนั้นเป็นคนที่เสียสละความสุข
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นต้องใช้หลักธรรมในการขัดเกลาจิตใจให้เห็นถึงประโยชน์ของการ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนร่วม ด้วยหลักธรรมจากทศพิธราชธรรม คือ ปริจจาคะ ซึ่งหมายถึง การ
เสียสละ ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน เราจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้และการแบ่งบัน ช่วยคนอ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน  
 องค์การภาครัฐแต่ละองค์การมีหน้าที่ให้บริการกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
องค์การจะประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการวางแผน นโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่าจะต้อง
การให้เป็นไปในทิศทางใด เช่น การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร การบริการด้วยความรวดเร็ว
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน แต่สิ่งหนึ่งที่ส าคัญท่ีผู้น าองค์การไม่สามารถมองข้ามไปได้
คือ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปราการด้านแรกที่ต้องเจอกับประชาชนที่มาขอรับการ
บริการ จึงมีค าถามต่อไปว่าท าอย่างไรจะท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการ ค าตอบ
ง่ายๆ คือ ข้าราชการต้องเต็มใจในการให้บริการ ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ ไม่ใช่อารมณ์กับ
ประชาชน ไม่เย่อหยิ่งท าตัวเป็นเจ้านาย ซึ่งตรงกับมัททวะ ในทศพิธราชธรรมที่หมายถึง ความสุภาพ
อ่อนโยนกับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้น้อยหรือเพ่ือนในระดับเดียวกัน ธรรมข้อนี้ถ้าข้าราชการทุกคนทุกปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างเดียวกับประชาชนทุกคน เชื่อว่าประชาชนจะเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของ

                                                           

 สัมภาษณ์ นางบุษยา เจริญผล, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ, ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และสนับสนุน, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๗ 
 

ภาครัฐอย่างแน่นอน และจะเข้าอกเข้าใจ เห็นใจในข้อจ ากัดต่างๆ ที่ภาครัฐมี ประชาชนจะเข้าใจ ไม่มี
อคติและจะยอมรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในองค์การภาครัฐนั้นจะต้องสนองตอบต่อความต่อการ
ของประชาชนโดยส่วนรวม ประชาชนคาดหวังให้ข้าราชการช่วยเหลือให้พ้นจากความเดือดร้อนต่างๆ 
ตามท่ีชุมชนของตนเองประสบหรือเป็นการมาขอรับการบริการในด้านต่างๆ เช่น การซื้อ การขาย 
การโอน หรือการท าธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องมาติดต่อกับส่วนราชการ ต้องการได้รับการบริหารที่รวดเร็ว 
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ บริการอย่างมีคุณภาพ แต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนต้องการให้ข้าราชการทุกคนมีไว้
ในการปฏิบัติราชการคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ 
เพราะความซื่อสัตย์จะท าให้ข้าราชการทุกคนเป็นคนที่มีความประพฤติดีงาม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
องค์การ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนที่ต้องการเห็นองค์การสีขาวไม่ใช่สีเทาหรือสีด า ความ
ซื่อสัตย์ตรงกับค าว่า อาชชวะ ในทศพิธราชธรรม ที่สอนให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ไม่
หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบประชาชน ให้มุ่งท าประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นส่วนรวม  
 โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐมีถึงชุมชนต่างๆ เป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี การด าเนินการย่อมมีอุปสรรคขัดขวางบางเป็นธรรมดา อย่างเช่น ความเห็นไม่
ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นท่ี ปัญหาการแบ่งปันทรัพยากรไม่เท่าเทียมกัน 
ผลประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนส่วนรวมเป็นต้น การเกิดปัญหาเหล่านั้นย่อมท าให้ประชาชนเกิด
อารมณ์โมโหและแสดงพฤติกรรมที่ไม่สมควรออกมา ดังนั้นข้าราชการที่ประสบปัญหานี้ต้องใช้ความ
อดทนอดกลั้น ความไม่โกรธเพ่ือระงับเหตุการณ์ไม่ให้บานปลาย โดยไม่ไปโต้เถียงหรือโต้แย้งใดๆ ต้อง
ควบคุมความโกรธให้ได้ เพราะความโกรธจะท าให้เสียงานเสียการ ต้องใช้เหตุผล รับฟังเหตุผล และ
น ามาหาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ความไม่โกรธจะชนะใจประชาชนส่วนใหญ่ จะท าให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจที่ข้าราชการ ไม่โกรธ แสดงให้เห็นถึงเป็นคนอดทน สามารถระงับอารมณ์
ความขุ่นเขืองไว้ได้ ท าให้ประชาชนเกิดความเคารพศรัทธาต่อตนเององค์การ ความไม่โกรธมีการ
กล่าวถึงในทศพิธราชธรรมที่เรียกว่า อักโกธะหมายถึง มีความสงบเสงี่ยมไม่แสดงอาการลุแก่ความ
โกรธ ก้าวร้าวต่อบุคคลอื่น  
 การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการกับประชาชนเกิดความพึงพอใจได้นั้น ข้าราชการต้องใช้
ความอดทน อดกลั้น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม ขันติ เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรม
ที่พระราชาหรือผู้น า ผู้ปกครองใช้ในการปกครองแผ่นดิน ข้าราชการทุกคนสามารถน าหลัก
ทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จได้ การปฏิบัติงานให้กับประชาชนที่มี
พ้ืนฐานทางสังคม การศึกษา การงานที่แตกต่างกัน ย่อมต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการให้บริการ
กับประชาชนที่มาขอรับการติดต่อราชการ ต้องสุภาพทั้งทางกาย วาจา ใจในการให้บริการ เมื่อ
ประชาชนได้รับการปฏิบัติที่ดีเหมือนกับญาติสนิทมิตรสหายแล้ว ย่อมท าให้เกิดความประทับใจ ความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของข้าราชการผู้นั้น จะท าให้ผู้นั้นเป็นบุคคลที่น่าเคารพยกย่อง เป็นที่นับถือ
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๑๖๘ 
 

พึงพิงของประชาชน เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน งานส าเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะขันติหรือความ
อดทน  
 การบริการสาธารณะ สิ่งหนึ่งที่องค์การภาครัฐจะละเลยไม่ได้ คือ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในองค์การว่า สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้มากน้อยเท่าไร 
มีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนนั้นมีความส าคัญมาก 
เพราะหมายถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเพียงไร สิ่งที่จะท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ได้แก่ การบริการที่มีความเสมอภาค คือ 
ข้าราชการต้องให้บริการอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกันหมดทุกคน การเริ่มให้บริการที่ตรงเวลาเลิกหลัง
เวลา การให้บริการอย่างมีคุณภาพไม่มีหลายมาตรฐาน ข้าราชการจะต้องจิตใจที่มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน จะต้องมีตปะ คือ ความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน มีความพยายาม
ที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความพยายามท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
และสังคม มีความเพียรพยายามที่จะประพฤติตนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม ถ้าข้าราชการปฏิบัติได้
ตามท่ีกล่าวมานี้ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการจะเกิดความพึงพอใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการ
และองค์การ ความพึงพอใจของประชาชนเป็นตัวชี้ถึงความส าเร็จขององค์การได้ในระดับหนึ่ง  
 การบริการของภาครัฐเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การท าให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายความสามารถของข้าราชการ ข้าราชการรุ่นเก่ามักจะวางตน
เป็นผู้มีอ านาจ ท าตัวเป็นเจ้านายของประชาชน พยายามสร้างอ านาจบารมีให้กับตนเอง หวังลาภ
สักการะจากประชาชนที่มาขอรับบริการ แต่ในสมัยนี้ข้าราชการรุ่นเก่าได้เกษียณไปหมดแล้วคงเหลือ
แต่ข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีการศึกษาท่ีสูง มีเทคนิคในการบริหารจัดการที่
ทันสมัย ยังได้รับการศึกษาเรื่องประชาธิปไตยมากข้ึน ข้าราชการรุ่นใหม่จึงค านึงถึงหลักความยุติธรรม 
ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้น จึงท าให้การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการรุ่นใหม่ได้เข้าถึงความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ความทันสมัยที่เห็นได้ชัดเจน คือ 
การน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการขององค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มัททวะ เป็นหนึ่งในสิบของทศพิธราชธรรมที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนได้ ซึ่งหมายถึง ความอ่อนโยนความอ่อนโยนภายนอก คือ อ่อนโยนต่อบุคคลซึ่งเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เป็นการสร้างสรรค์ซึ่งความรักความสามัคคี ยิ้มแย้มแจ่มใส และความอ่อนโยนภายใน 
คือ ความอ่อนโยนของจิตใจที่อบรมไว้ดีแล้วมีความถูกต้องเหมาะสม ถ้าข้าราชการปฏิบัติได้ตามนี้ 
ประชาชนจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพราะจะมีความรู้สึกว่าข้าราชการเป็นดั่งญาติใน
ครอบครัวที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือทุกเรื่อง มัททวะสร้างความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี  
 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถในการรับใช้ประชาชนและ
ประเทศชาติ ข้าราชการต้องปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ ในขณะเดียวกันการปฏิบัติงานก็
จะต้องให้ความส าคัญกับประชาชนผู้เป็นพลเมืองที่ได้เสียภาษีให้กับประเทศซึ่งจะเป็นเงินเดือนและ
เงินอ่ืนๆ ที่ทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการ ส่วนหนึ่งก็น าไปบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะ
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๑๖๙ 
 

เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม อย่างไรก็ตามให้เรื่องการให้บริการกับประชาชน ข้าราชการต้อง
มีความยินดีและเต็มใจให้การบริการอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสาร วิธีการหรือ
ขั้นตอนต่างๆ ที่ส าคัญคือ ตัวข้าราชการเองจะต้องน า มัททวะ คือ การมีกิริยาสุภาพไม่ถือตัว พูดจา
อ่อนหวาน ไม่เย่อหยิ่ง ไม่หยาบคาย มีความนุ่มนวล มีความสง่างามในท่วงทีกิริยาสุภาพ ประชาชนที่
เข้ามารับการติดต่อเกิดความพึงพอใจ ประทับใจและสบายใจที่ได้เห็นข้าราชการที่ตั้ งใจปฏิบัติงาน ให้
บริหารอย่างมีน้ าใจ ซึ่งจะแตกต่างกับข้าราชการรุ่นเก่าๆ บางคนที่ชอบท าตัวเป็นนายประชาชน มัทท
วะเป็นธรรมที่ข้าราชการทุกคนต้องมี โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในการให้บริการโดยตรงกับประชาชน ต้อง
มีจิตส านึกท่ีดีค านึงอยู่เสมอว่า ต้องช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  
 ข้าราชการมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของ
องค์การ ในขณะเดียวกันต้องสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกับประชาชนไปพร้อมๆ กัน ความพึงพอใจ
ที่ประชาชนคาดหวังอยากให้เกิดข้ึนกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ องค์การแห่งความซื่อสัตย์ องค์การ
แห่งความเป็นเลิศในการให้บริการ เป็นต้น ส าหรับความพึงพอใจที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับข้าราชการ 
ได้แก่ การบริการสาธารณะแบบประชาธิปไตย คือ ให้บริการแบบเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ มีความยุติธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ในการสร้างให้ข้าราชการมี
จิตส านึกในการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจนั้น ต้องใช้หลักธรรมในการขัดเกลาจิตใจ
ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ มีจิตสาธารณะที่จะรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจด้วยการน าหลัก
ทศพิธราชธรรมข้อ อักโกธะ คือ ความไม่โกรธมาใช้ในการบริการประชาชน อักโกธะ ยังรวมถึงความมี
เมตตาไม่ตกอยู่ใต้อ านาจของความโกรธไม่ใช้อ านาจบาตรใหญ่ บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ให้
ความเป็นกันเอง มีกิริยามรรยาทเรียบร้อย พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน ข่มอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจ
เอาไว้ไม่ให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดระหว่างการให้บริการ เพียงเท่านี้ประชาชนก็
มีความพึงพอใจ อักโกธะเป็นธรรมที่ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้  
 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการขององค์การภาครัฐ เป็นแนวทางในการจัด
ระเบียบเพ่ือให้ข้าราชการทุกคนสามารถปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ที่ตั้งอยู่ในความถูก
ต้อง เป็นธรรม ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากธรรมาภิบาลในด้าน ความโปร่งใส ยุติธรรม ความเป็น
ธรรมในสังคม ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 
สามารถตอบสนองความต้องการความคาดหวังของประชาชนผู้มารับบริการได้มากข้ึน อันส่งผลท าให้
ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ประชาชนจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ แต่ถ้าจะน าหลักธรรมเข้ามาเสริมเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึนต้องใช้
ทศพิธราชธรรมซึ่งเหมือนกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ คือ ศีล  หมายถึง ความตั้งใจที่งด
เว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ ศีลเปรียบเสมือนยาครอบจักรวาล เมื่อได้กิน
หรือได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว ไม่ว่าผู้นั้นจะท ากิจการงานใดๆ ย่อมเกิดความส าเร็จทุกครั้งไป ศีลใน
ที่นี้เป็น ศีล ๕ ประกอบด้วย ข้อท่ี ๑ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือมนุษย์ ข้อท่ี ๒ งดเว้นจากการลักขโมย 
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๑๗๐ 
 

ข้อที่ ๓ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ข้อที่ ๔ งดเว้นจากการพูดเท็จ พูดค าหยาบ ค าส่อเสียดข้อที่ ๕
งดเว้นจากดื่มสุราของมึนเมาทุกชนิดถ้าข้าราชการทุกคนปฏิบัติตามหลักศีล ๕ อย่างเคร่งครัดแล้ว 
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์การภาครัฐก็จะไม่เกิดขึ้น ปัญหาสังคมก็จะลดน้อยลง 
ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข เมื่อข้าราชการตั้งใจปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีศีล ๕แล้ว  
ประชาชนก็จะเกิดความพึงพอใจที่ได้เห็นข้าราชการของรัฐอยู่ในศีลในธรรม ศีล เมื่อข้าราชการปฏิบัติ
ดีแล้วมีผลท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้  
 ในปัจจุบันมีค่านิยมอย่างหนึ่งที่ประชาชนนิยมใช้กันเพ่ือให้งานติดต่อราชการไหลลื่น
รวดเร็วมากขึ้น คือ จ่ายเงินค่าน้ าร้อนน้ าชา ซึ่งเข้าใจกันว่า ถ้ามีเงินตรงนี้ให้กับข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐงานต่างๆ จะเสร็จเร็วขึ้น ที่จริงแล้วอยากให้ประชาชนที่มาติดต่อกับราชการได้รับ
ทราบไว้ว่า ไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีไปติดต่อราชการ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ประจ าที่มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนอยู่แล้ว เป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นกับ
ข้าราชการและเป็นการสร้างค่านิยมที่ไม่ดีของประชาชน ข้าราชการเมื่อได้รับเงินก็อาจจะเลือกปฏิบัติ 
เกิดความเหลื่อมล้ า ขาดความยุติธรรม ข้าราชการทุกคนควรค านึงถึงจุดนี้ให้มาก ต้องบริการ
ประชาชนเพราะเป็นหน้าที่และต้องให้บริการที่มีคุณภาพมากที่สุด จึงเห็นว่าองค์การข้าราชการควรมี
หลักธรรมมาขัดเกลาจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น โดยการน าหลักทศพิธราชธรรมข้ออวิหิงสา 
หมายถึง ความไม่เบียดเบียนมาใช้ในการรับราชการ ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆ คือ เมื่อประชาชนให้เงิน
ค่าน้ าร้อนน้ าชาหรือเงินอ่ืนใดหรือของขวัญของช าร่วยเป็นการตอบแทน ต้องไม่รับของสิ่งนั้นต้อง
แนะน าให้ประชาชนได้รับทราบว่า เป็นการกระท าที่ไม่ดี เพราะจะท าให้ข้าราชการและองค์การเกิด
ความเสียหายได้ ข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องน าสิ่งของมาให้ ข้าราชการ
ต้องปฏิบัติกับประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ จึงเห็นว่า อวิหิงสา 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ เพราะจะไม่มีการเบียดเบียนประชาชนให้ได้รับความ
เดือดร้อนในการหาเงินมาเป็นค่าน้ าร้อนน้ าชา  
 ข้าราชการเมื่อปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเห็นว่าความซื่อสัตย์ ความเพียรความยุติธรรมเป็น
เรื่องท่ีข้าราชการทุกคนต้องมี เพราะถ้าหากว่าองค์การขาดความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะไม่สามารถไป
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ประชาชนขาดความเคารพ ความศรัทธา เชื่อถือองค์การแต่ถ้า
มีครบทั้งสามประการนี้ เห็นว่าจะสามารถท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็ง ข้าราชการมีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้น ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อีกด้วย จึงเห็นว่า ควรน าทศพิธราชธรรมหลายๆ ข้อมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการในทุกข้ันตอน
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การปฏิบัติงาน โดยยึดหลักทศพิธราชธรรมเป็นหลักส าคัญ จึงเห็นว่า อาชชวะหรือความซื่อสัตย์เป็น
เรื่องส าคัญของข้าราชการทุกคน  
 หน้าที่ของข้าราชการคือการรับใช้ประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ค าแนะน าและข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
เมื่อประชาชนเข้ามาติดต่อราชการข้าราชการต้องยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงความเป็นมิตร พร้อมที่จะ
ให้บริการ แต่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการมีมากมายหลายอารมณ์ บางคนใจเย็น บางคนใจร้อน 
พูดจาไม่เข้าหูในฐานะที่เข้าเป็นข้าราชการต้องใจเย็นควบคุมสติ พูดจาให้สุภาพเรียบร้อย ต้องไม่แสดง
ความโกรธเคืองประชาชน ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจโดยมีเหตุผลรองรับเสมอ เพื่อให้เข้าใจใน
ระบบหรืออุปสรรคของการปฏิบัติงาน ในทางพระพุทธศาสนามีค ากล่าวไว้ว่า อักโกธะ คือ ความไม่
โกรธ ส าหรับผู้ปกครองหรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานเพ่ือบ้านเมือง โดยอธิบายว่า ความโกรธเป็นเรื่อง
ของมนุษย์ทุกคนที่ย่อมมีความโกรธเคืองเรื่องที่ไม่สมหวังหรือไม่พอใจ แต่ถ้ามีอักโกธะหรือความไม่
โกรธก็จะท าให้เกิดอารมณ์ท่ีเยือกเย็นสุขุม สามารถฟันฝุาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี ความไม่โกรธ
เหมาะส าหรับข้าราชการที่มีหน้าที่ให้บริการกับประชาชนโดยตรง เมื่อประชาชนมีอารมณ์โกรธ แต่
ข้าราชการนิ่งเฉยเสีย จะท าให้ฝุายที่มีอารมณ์โกรธฉุดคิดได้ว่าเขาเป็นฝุายผิด แต่ถ้าข้าราชการเกิดการ
โต้ตอบกับประชาชนแล้วจะท าให้เหตุการณ์ร้ายแรงไปอีก ดังนั้นอักโกธะเป็นธรรมะท่ีเสริมสร้างความ
พึงพอใจให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี  
 ข้าราชการส่วนใหญ่มักนึกถึงประโยชน์ส่วนตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม นึกถึง
ความก้าวหน้าในการรับราชการ ต่างแข่งขันกันจนลืมอุดมการณ์ของข้าราชการในเรื่องความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมจริยธรรม การตอบสนองความต้องการของประชาชน และกระแสประชาธิปไตย มีการยึดมั่น
ในระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม จากประสบการณ์ที่รับราชการมานาน เห็นว่า อาชชวะหรือ
ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกท่ีข้าราชการทุกคนต้องมี เพราะว่าความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดโกง
บ้านโกงเมืองเป็นสิ่งที่ประเสร็จที่สุดที่จะท าให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรื่อง บ่งบอกถึงการเป็นข้าราชการ
ที่มีศีลธรรมจรรยาที่ดี ความซื่อสัตย์นั้นต้องกระท าต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลัง พูดง่ายๆ 
คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาความอยากมีอยากได้เข้ามาครองง าจิตใจให้
กระท าความชั่วเมื่อกระท าความชั่วโดยการไม่ซื่อสัตย์หรือทุจริตแล้ว จะท าให้ประชาชนหรือบุคคล
ทั่วไปรวมทั้งตนเองเกิดความเดือดร้อนได้ จึงขอพูดโดยรวมๆ ว่า ความซื่อสัตย์หรืออาชชวะที่มีใน
ทศพิธราชธรรมนั้นสามารถท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้ เป็นการเสริมสร้างให้ข้าราชการมี
คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนที่เห็นว่าข้าราชการมีความซื่อสัตย์ก็เกิดความ
ศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจว่าปฏิบัติงานคุ้มค่ากับภาษีที่ได้จ่ายไป ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้ 
และยังเป็นการสร้างประชาธิปไตยไปในคราวเดียวกันคือ ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เกิดความ
ซื่อสัตย์ยุติธรรมในสังคม เพราะไม่ต้องไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการว่าจะปฏิบัติงานได้
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๑๗๒ 
 

อย่างโปร่งใสหรือไม่ ซึ่งจะก่อให้การไม่ไว้วางใจกันระหว่างข้าราชการกับประชาชน ความซื่อสัตย์
เปรียบเสมือนยารักษาโรคทุจริตอย่างได้ผล  
 การบริหารจัดการภาครัฐมีเครื่องมือที่ส าคัญคือ ข้าราชการ การที่จะให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานให้เป็นที่ถูกใจหรือพึงพอใจต่อประชาชนได้นั้น ข้าราชการต้องมีวิญญาณของนักปฏิบัติงาน
มืออาชีพ ต้องมีความรู้ในอาชีพมีจิตใจที่รักงานบริการจึงจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนได้ การรับราชการมีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นงานที่ต้องรับใช้ประชาชนในฐานะ
พลเมืองเจ้าของประเทศต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์การ สิ่งส าคัญท่ีไม่สามารถมองข้ามได้ คือ ต้องสร้างประโยชน์สุข
ให้กับประชาชน โดยการให้บริการที่มีคุณภาพประหยัดสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประชาชน
ประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข้าราชการมีจิตใจแห่งการให้ การให้ใน
ทศพิธราชธรรม หมายถึง ทาน เป็นการแบ่งปัน การเอ้ือเฟ้ือ การให้ทรัพย์สินเงินทอง การเสียสละ
เวลาส่วนตัวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การให้ก าลังกายในการท ากิจกรรมต่างๆ ของสังคม เป็นต้น 
การให้ผู้ให้จะได้รับความสุขจากการให้มากกว่าการเป็นผู้รับการให้ที่ดีต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆ การ
ให้เป็นข้อแรกของทศพิธราชธรรม เพราะต้องการสอนให้มนุษย์รู้จักแบ่งปันเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกันเอง การให้ที่ดีที่สุด คือ การให้อภัย การอภัยไม่คิดจองเวรต่อกันท าให้เกิดความสุข ให้อภัย
ต้องการกระท าผิดที่ไม่รุนแรงมากนัก การให้เป็นการสร้างความสามัคคี ตัวอย่างเช่น การให้สิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน ถ้าหากข้าราชการทุกคนมีจิตใจที่มุ่งแต่การให้ไม่กอบโกยเงินทองหรือทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นส่วนรวมมาเป็นของตนเอง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาขอรับบริการ การให้โอกาสกับ
ประชาชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ก็จะท าให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจได้เช่นกัน ประชาชนจะพึงพอใจมากน้อยเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับนโยบายองค์การและข้าราชการที่จะ
สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมได้เท่าไร การให้เป็นการสร้างความพึงพอใจให้และสร้างความสุข
ให้กับประชาชนได้ในระดับสูง  
 ประชาชนจะเกิดความพึงพอใจได้นั้น ถ้าข้าราชการทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
สังคมข้าราชการ เพราะปัจจุบันนี้กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกคน การสร้างความพึง
พอใจให้กับประชาชนเป็นนโยบายหลักขององค์การเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาองค์การให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ต้องมีกระบวนการ การวางแผนที่เป็นระบบ
เพ่ือตอบโจทย์ในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานภาครัฐ ซึ่งควรก าหนดเป็น
นโยบายเพราะนี้คือตัวชี้วัดว่าเกิดความส าเร็จในการบริหารจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
ขจัดคนโกง ต้องการการบริการที่สะดวกรวดเร็วเป็นธรรม บริการดุจญาติสนิทมิตรสหาย เพียงเท่านี้

                                                           

 สัมภาษณ์ นางมานัสศรี ต้นไล้, ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวธนพร แตงขาว, ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๗๓ 
 

ประชาชนก็พอใจแล้ว จึงอยากให้ข้าราชการทุกคนลองปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการรับ
ราชการและท าให้ประเทศชาติมีความม่ันคงมากยิ่งข้ึน  
 การบริการให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องอยาก ในทาง
พระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อ มัททวะหรือความสุภาพอ่อนโยน ข้าราชการที่มีหน้าที่
ให้บริการกับประชาชนหรือมีหน้าที่ประสานงานกับข้าราชการหรือกับภาคเอกชนจะต้องมีมัททวะ
ประจ าตัว เพราะความสุภาพอ่อนโอน ไม่เย่อหยิ่งนั้นท าให้เกิดความเจริญในหน้าที่การงานและด้าน
ส่วนตัว การให้บริการประชาชนนั้นจะเกิดความพึงพอใจได้ข้าราชการต้องมีสิ่งส าคัญคือต้องให้บริการ
อย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ต้องพูดจาด้วยความสุภาพอ่อนหวาน ไม่ควรแสดงกิริยาความไม่พอใจ
กับประชาชนที่มาขอรับการบริการ ต้องเป็นคนที่มีน้ าใจให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ เรื่อง
เท่าท่ีมีความสามารถกระท าได้ การเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนั้น จะท าให้เป็นที่รักคนประชาชน ให้
ความร่วมมือในกิจการหรือโครงการต่างๆ ของทางราชการ ข้าราชการทุกคนสามารถท าให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการให้บริการง่ายๆ โดยใช้มัททวะเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอและให้หน่วยงาน
ภาครัฐปลูกฝังทศพิธราชธรรมให้กับข้าราชการทุกคนได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เชื่อว่าทศพิธราชธรรมเป็น
ค าตอบทุกอย่างที่สามารถใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบราชการได้อย่างดี มัททวะหรือความสุภาพ
อ่อนโยนนั้น ท าให้เกิดประชาชนเกิดความพึงพอใจได้  
 การที่จะท าให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็งได้นั้นมีด้วยกันหลายวิธี ในที่นี้ใช้
ทศพิธราชธรรมในการสร้างความเข้มแข็งถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์มาก เพราะภาครัฐหรือ
ข้าราชการมักจะน าหลักการบริหารแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในระบบราชการจนเกิดความสับสนไม่
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร การน าหลักธรรมมาใช้ในระบบราชการเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากในยุค
ปัจจุบัน การที่จะท าให้รัฐเข้มแข็งได้นั้น ข้าราชการต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์
สุจริตหรืออาชชวะที่จะคอยบังคับจิตใจไม่ให้กระท าการทุจริต ฉ้อราษฎรบังหลวง เป็นการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย ท าให้ประชาชนส่วนรวมได้รับความเดือดร้อน จึงขอกล่าวโดยรวมเลยว่าความซื่อสัตย์
นอกจากจะท าให้องค์การเข้มแข็งและข้าราชการเข้มแข็งแล้ว ยังท าให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรม
สูงขึ้นกว่าเดิมด้วย เนื่องจากความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมข้ันสูงที่ปฏิบัติได้ยาก ต้องใช้ความมานะและ
ความอดทนอดกลั้นอย่างสูง เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้กิเลส ความอยากมีอยากได้ของที่ไม่ใช่ของๆ ตน 
เมื่อข้าราชการทุกคนยึดหลักความสุจริตในการปฏิบัติราชการแล้ว ประเทศชาติประชาชนก็จะมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองม่ังคั่ง กลายเป็นประเทศที่มีแต่ความสุข ประชาชนก็ไม่ต้องมาคอย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ ท าให้ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อถือ ไว้วางใจ เกิดความ
พึงพอใจในผลงานขององค์การข้าราชการที่มุ่งท าประโยชน์ให้กับประชาชนโดยปราศจากการสุจริต 
องค์การภาครัฐก็กลายเป็นองค์การสีเขียว ความซื่อสัตย์สุจริตยังเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยได้อีก
ทางหนึ่งด้วย กล่าวคือ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น อาศัยหลักนิติธรรม คือ การไม่
ประพฤติผิดกฎหมายต่างๆ ถ้าข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ย่อมจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็น

                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวดุษฎี พิลาไชย, นักวิชาการวัฒนธรรม, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ
ราชการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๗๔ 
 

การฝุาฝืนกฎหมาย อาชวะเป็นหลักธรรมที่ใช้ในการแก้ไขปูองกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้เป็นอย่าง
ดี อาชชวะหรือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งรัดเสริมสร้างให้กับข้าราชการทุกคน  
 ระบบราชการสมัยนี้ค านึงถึงประชาชนเป็นหลัก เห็นได้จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ต้องการให้ภาครัฐบริหารราชการเพ่ือ
บรรลุเปูาหมาย อันได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน องค์การภาครัฐทุกแห่งต่างก็ขานรับและมุ่ง
จะสร้างให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนนั้นก็คือ การท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการนั้นเอง เพราะความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจนั้นเป็นความสุขที่ค่อนข้าง
ถาวร ในการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนนั้น ควรน าเอาหลักทศพิธราชธรรมข้ออักโกธะ คือ 
ความไม่โกรธมาใช้ในการปฏิบัติงานเช่น เมื่อต้องให้บริการกับประชาชนที่มีอารมณ์ขุ่นมัว โมโห ต้อง
ไม่โกรธต้องพยายามเข้าอกเข้าใจ และอธิบายเหตุผลให้ประชาชนเข้าใจเมื่อเขาอารมณ์เย็นลงหรือมี
การประท้วงของประชาชน ข้าราชการต้องไม่ตอบโต้ ให้ท าตามหลักปฏิบัติที่ได้ฝึกปฏิบัติมาตาม
ขั้นตอน ต้องไม่โกรธเมื่อมีการพูดจาด้วยถ้อยค าที่รุนแรง ให้นึกเสียว่าเป็นเสียงดนตรีฟังเพลินๆ เพราะ
อย่างไรก็ตามประชาชนที่มาประท้วงก็ต้องเลิกรา ไม่มีการประท้วงใดที่ไม่เลิกรา ข้าราชการต้องใช้อัก
โกธรให้มากๆ ในการปฏิบัติราชการ ความไม่โกรธจะท าให้วิกฤตต่างๆ ผ่านไปด้วยดี ถ้าเรามีความ
โกรธขึ้นมาในจิตใจแล้ว ก็เหมือนกับไฟที่เผาผลาญจิตใจเราให้เศร้าหมอง ส่วนคนที่ท าให้เราโกรธนั้น
เขาไม่ได้มารับรู้อะไรกับเรา เมื่อประชาชนเห็นข้าราชการเป็นคนที่หนักแน่น ไม่โกรธง่าย มีเหตุมีผล ก็
จะเกิดความเคารพศรัทธา เชื่อถือ ไว้วางใจว่าเป็นที่พึงของประชาชนได้ ท าให้เกิดความพึงพอใจขึ้นมา
ที่มาติดต่อราชการ อักโกธรหรือความไม่โกรธท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้  
 ถ้าจะให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจโดยการน าทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติราชการ
นั้น เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะหลักธรรมของพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ดีงาม ผู้ใดได้
ปฏิบัติตามจะเกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อ่ืน ในการรับราชการนั้นเห็นว่าควรน าหลักอาชชวะหรือ
ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงมาใช้ เพราะหากข้าราชการขาดความซื่อสัตย์แล้วจะท าให้ตนเองได้รับความ
เดือดร้อนอย่างแน่นอน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวัง
เป็นอันดับต้นๆ ที่ต้องการให้ข้าราชการทุกคนมีอยู่ในจิตใจ ความซื่อสัตย์สุจริตน ามาซึ่งความถูกต้อง
เป็นธรรม เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง เช่น มีความซื่อสัตย์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือในการ
ท ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของรัฐ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการจ านวนมาก ซึ่งต่างก็เสนอ
เงื่อนไขเพ่ือให้ตนได้รับงานเหล่านั้น เป็นต้น ความซื่อสัตย์นอกจากจะท าให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้ว 
องค์การก็จะได้รับค าชมว่าเป็นองค์การแห่งความซื่อสัตย์ ถ้าทุกองค์การมีข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ตั้งแล้ว ประชาชนจะเกิดความพึงพอใจและมีความสุขเป็นอย่างมากประเทศก็จะเป็น
ประเทศท่ีน่าอยู่ท่ีสุดในโลก  
 การสร้าง ความพึงพอใจเกิดข้ึนกับประชาชนนั้นมีมากมายหลายวิธี ในที่นี้ข้อใช้หลักธรรม
เข้ามาบ่มเพาะในจิตใจของข้าราชการ โดยการน าเอาทศพิธราชธรรมข้อ มัททวะ คือ พูดจาอ่อนหวาน 
                                                           

 สัมภาษณ์ ศิริเนตร กล้าหาญ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวณัฐชยา เครือหงส์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ, นักจัดการทั่วไปช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๗๕ 
 

ไม่เย่อหยิ่ง ไม่หยาบคาย มีกิริยาสุภาพไม่ถือตัว มีความนุ่มนวล มีความสง่างามในท่วงทีกิริยาสุภาพ 
ประชาชนที่เข้ามารับการบริการจะเกิดความปิติ เย็นดีพึงพอใจที่ข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาชนและประเทศชาติ ความพึงพอใจนอกจากจะท าให้งานราชการลื่นไหลแล้วยังท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จด้วย เพราะถ้าประชาชนพึงพอใจมากนั้นหมายถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
เป็นตัวชี้วัดของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีองค์การได้ตั้งไว้ มัททวะเป็นธรรมที่ใช้ในการสร้างความ
พึงพอใจของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ถ้าต้องการให้องค์การภาครัฐมีความเข้มแข็งนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่ก็ไม่ใช่ไม่
สามารถท าได้ เพราะองค์การภาครัฐมีข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน 
เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อองค์การอย่างมาก 
แต่ทั้งหมดนี้สามารถปรับให้มีพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันได้ โดยการน าประมวลจริยธรรมหรือน า
ทศพิธราชธรรมมาใช้อย่างจริงจัง เพียงเท่านี้ข้าราชการทุกคนขององค์การภาครัฐก็มีพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติงานที่เท่ากันหมด ในส่วนของประมวลจริยธรรมองค์การจะไม่ขอกล่าวถึง เพราะหน้าที่ความ
รับผิดชอบแต่ละองค์มีความแตกต่างกัน บางครั้งเนื้อหาในประมวลจริยธรรมอาจมีเหมือนกันหรือ
ต่างกันก็ได้ จึงไม่ขอกล่าวถึง แต่ขอพูดถึงทศพิธราชธรรมจะเหมาะสมกว่า ทศพิธราชธรรมเป็นธรรมที่
ใช้ตอบประเด็นค าถามที่ส าคัญทั้งสี่ค าถาม โดยใช้เพียงหลักธรรมเดียว คือ อาชชวะหรือความซื่อสัตย์
สุจริต ความซื่อตรง  อาชชวะเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้ เพราะเป็นธรรมที่ไป
เสริมสร้างทางด้านจิตใจของข้าราชการให้เข้มแข็ง อดทนต่อส่งล่อใจทั้งปวงที่จะท าให้กระท าผิดหรือ
ประพฤติมิชอบได้ เมื่อมีอาชชวะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้กระท าผิดแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้
ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น มีจิตใจที่บริสุทธิ์รู้ดีรู้ชั่ว เมื่อข้าราชการไม่กระท าผิดโดยการ
ทุจริตประพฤติมิชอบแล้ว ก็ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจที่ประเทศมีข้าราชการที่ซ่ือสัตย์ 
ซื่อตรง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ตกอยู่กับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว อาชชวะยังช่วยในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอีก
ประการหนึ่งด้วย เพราะ หลักประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม
ของประชาชน เมื่อข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตหรืออาชชวะ การเลือกตั้งผู้แทนต่างๆการซื้อสิทธิ
ขายเสียง การโกงคะแนะเลือกตั้ง การมีรายชื่อผีในทะเบียนบ้านก็จะไม่เกิดขึ้น ประกอบกับยังได้รับ
คามร่วมมือจากประชาชนในด้านการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารปกครองประเทศ ความซื่อสัตย์จึงส่งเสริมประชาธิปไตยในด้านความยุติธรรมไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน จึงขอแสดงความเห็นในภาครวมว่า ความซื่อสัตย์หรืออาชชวะเป็นธรรมที่ดีมี
คุณค่า เป็นธรรมที่ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของระบบราชการได้อย่างแท้จริงทั้งสี่ประเด็น  
 สรุป ทศพิธราชธรรมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ได้แก่ ๑)อาชชวะ  คือ ความ
ซื่อตรง ผู้ทรงสัตย์ ปฏิบัติการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวงประชาชนหรือสมาชิกของหมู่
คณะ มีความจริงใจ ปากกับใจตรงกัน ไม่ท าตนเป็นคนเจ้าเล่ห์กับประชาชน ไม่กลับกลอก ไม่พูดลับ
                                                           

 สัมภาษณ์ นายสิระ ภาสอาจ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 
 



๑๗๖ 
 

หลังอย่างหนึ่งต่อหน้าอย่างหนึ่ง คุณธรรมข้อนี้ส าคัญมาก ส าหรับนักปกครองหรือผู้บริหาร ถ้าคนใน
สังคมหรือหมู่คณะนั้นจะไม่สุจริตก็ยังไม่สู้กระไรนัก แต่ถ้านักปกครองหรือผู้บริหารหมู่คณะไม่ซื่อตรง
แล้ว สังคมหมู่คณะนั้นจะระส่ าระสาย และปั่นปุวนอย่างท่ีสุด เพราะสังคมและหมู่คณะขาดท่ีพ่ึง ขาด
หลักท่ีจะยึดถือ หากคนทั่วไปไม่มีศรัทธาในตัวนักปกครองหรือผู้บริหารแล้วความสงบสุขจะมีไม่ได้ ๒)
มัททวะ คือ ความอ่อนโยน มีกิริยาสุภาพมีวาจาอ่อนหวาน ไม่เย่อหยิ่ง ไม่หยาบคาย มีความนุ่มนวล 
ผู้คนได้พบได้เห็นก็มีแต่ความสบายใจ แต่ความอ่อนโยนมิได้หมายความว่าอ่อนแอ ความอ่อนโยนนั้น
แฝงไว้ด้วยความสง่างามได้ นักปกครองที่ดีจะต้องมีท้ังความอ่อนโยนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เพราะความเข้มแข็งมิใช่ความแข็งกระด้าง ความอ่อนโยนเป็นลักษณะที่ส าคัญของ
นักปกครองหรือผู้บริหาร เพราะช่วยให้ผู้คนเกิดความรัก ความชื่นชมยินดีที่จะให้ความร่วมมือใน
กิจการต่างๆ นักปกครองหรือผู้บริหารที่หยาบกระด้างพูดจากดูถูกเหยียดหยามคน แม้จะมี
ความสามารถและตั้งใจปฏิบัติงาน แต่ก็ไม่อาจโน้มน้าวใจให้ประชาชนร่วมมือได้มากเท่าท่ีควร ๓)
อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ มีจิตใจมั่นคง ไม่ฉุนเฉียว มีความสุขุม เยือกเย็น สามารถอดกลั้นความไม่
พอใจไว้ได้นักปกครองหรือผู้บริหารที่ดีจะต้องรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ได้อย่างใจเย็น เมื่อคนพูดเสียด
สีก็ข่มใจไว้ไม่แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยอารมณ์ แต่ใช้เหตุใช้ผลพูดจากัน นักปกครองหรือผู้บริหารที่ใจ
เย็นไม่โกรธง่ายจะก่อให้เกิดความรู้สึกเกรงขาม คนจะเคารพเลื่อมใสนักปกครองหรือผู้บริหารที่เจ้า
อารมณ์ โกรธง่าย อาจท าให้การพิจารณาเรื่องต่างๆ ไม่ยุติธรรมได้ อาจท าให้การงานเกิดความ
เสียหายได้ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงค่าความถ่ีทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 

๑. อาชชวะ ๙ ๑, ๔,๗, ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๒, ๒๔,  
๒๖ 

๒. มัททวะ ๕ ๖, ๑๑, ๑๒, ๒๑, ๒๕ 

๓. อักโกธะ ๕ ๓, ๘, ๑๓, ๑๗, ๒๓ 

 ๔. ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชกร  
 ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชนคือ การน าทศพิธราชธรรม       
มาใช้ในการสร้างประชาธิปไตย โดยผู้ปกครองหรือผู้บริหารองค์การทุกระดับน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการองค์การ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับองค์การหรือหน่วยงานของ
ภาคเอกชนได้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย คือ เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนเป็นส่วนร่วม จาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
และข้าราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐถึงการน าทศพิธราชธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยนั้น ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๒๖ คน ได้แสดง
ความเห็นไว้ดังนี้ 



๑๗๗ 
 

 หลักในการปกครองที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ จะต้องปกครองเพ่ือผลประโยชน์ของฝุายถูก
ปกครองมากกว่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของฝุายปกครอง กล่าวคือ จะต้องปกครองเพ่ือผลประโยชน์
ของราษฎรส่วนรวมในสังคมด้วยความชอบธรรมประชาราษฎร์จึงจะอยู่ดีมีสุข เป็นผู้มีความซื่อตรง 
การปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต จริงใจ โดยน าหลักทศพิธราชธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
ธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญมากคือ อาชชวะหรือความซื่อตรง ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ปกครองพึง
ปฏิบัติภาระหน้าที่ โดยปราศจากความเกรงกลัวหรือความล าเอียงใดๆ มีความจริงใจ และต้องไม่
หลอกลวงประชาชน  
 การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมท่ีเป็นธรรม โดยให้ความส าคัญต่อสิทธิ 
เสรีภาพ การมีกฎกติกาที่วางอยู่บนความยุติธรรม และชอบธรรม มีหลักนิติรัฐในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพมิให้ถูกละเมิด ข้าราชการหรือผู้ปกครองพึงละเว้นจากการท าร้ายเบียดเบียนผู้ใด พึงส่งเสริม
สันติภาพ หลีกเลี่ยงการท าสงคราม ความรุนแรง และการท าลายชีวิต การน าหลักทศพิธราชธรรมมา
ใช้ในการสร้างให้เกิดประชาธิปไตยได้อย่างถาวรนั้น ควรน า ตปะหรือความเพียรเผากิเลสมิให้เข้ามา
ครอบง าจิตใจของตนเอง ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องให้เป็นประชาธิปไตย คือ มีความยุติธรรม เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ กฎกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัด  และจะต้องมีความเพียรในความอดทนอดกลั่นต่อสิ่ง
ยั่วยุต่างๆ ที่จะเข้ามาท าให้เกิดกิเลส เช่น ของขวัญของก านันที่มีมูลค่าสูงหรือการแลกกับต าแหน่ง
หน้าที่การงานที่สูงขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน  
 ข้าราชการทุกคนต้องมีความยุติธรรมในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานอย่างหนึ่ง
ของประชาธิปไตย ความยุติธรรมเป็นเครื่องประคองโลกให้ตั้งอยู่ได้ การปกครองไม่ว่าจะเป็นใน
ระบอบใดๆ จ าเป็นต้องมีความยุติธรรม  มิฉะนั้นระบอบนั้นจะตั้งอยู่นานไม่ได้หรือจะตั้งอยู่ได้ก็ด้วย
การกดขี่บังคับไปไม่มีที่สิ้นสุด ระบอบประชาธิปไตยให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนได้มากกว่าระบอบ
อ่ืนๆ ถ้าขาดความยุติธรรมระบอบนั้นก็มิใช่ประชาธิปไตย ความยุติธรรมกับประชาธิปไตยจึงเป็นของคู่
กันจะขาดเสียมิได้ ระบอบการปกครองที่ขาดความยุติธรรมอันสมบูรณ์นั้นมิใช่ประชาธิปไตยท่ีแท้ ถ้า
จะเป็นประชาธิปไตยก็เป็นด้วยปากเท่านั้นเอง ข้าราชการที่ดีต้องมีส านึกประชาธิปไตยอยู่ในหัวใจหรื
อน าหลักธรรมจากทศพิธราชธรรมมาสร้างประชาธิปไตยให้เกิดในตนเองหรือองค์การก็จะเกิด
ประโยชน์กับประชาขน หลักธรรมข้อนั้นคือ ศีล หรือความประพฤติดีงาม คือ ส ารวมกาย วาจา ใจ ถ้า
หากเราจะเอาค าสอนในทศพิธราชธรรมมาประยุกต์กับประชาธิปไตยโดยการน าเอาศีล ๕ มาใช้กับ
การปกครองระบบประชาธิปไตย ต้องพิจารณาให้ซึ่งลงไปจะได้ความว่าศีล ๕ ข้อนั่นแหละ คือ 
รัฐธรรมนูญปกครองของประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่ว่า หัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิ
มนุษยชน ข้าราชการที่มีศีล ๕ ข้อ แล้วจะเคารพสิทธิในการด ารงชีพอยู่ของคนอ่ืน เคารพสิทธิใน
คู่ครองและหมู่คนรอบข้าง เคารพในสิทธิครอบครองทรัพย์สมบัติและสิทธิอ่ืนๆ  
 ประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเวลา ๘๐ กว่าปีแล้ว แต่ก็ยัง
พบเห็นความไม่ยุติธรรม ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในสังคมไทยอยู่บ่อยๆ ประการส าคัญคือ 
ข้าราชการไม่มีจิตส านึกในการท าหน้าที่เท่าท่ีควร บางท่านมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเพื่อ
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๑๗๘ 
 

ประโยชน์สุขของประชาชน แต่บางท่านหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น องค์การภาครัฐ
จึงต้องปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
ด้วยวิธีการง่ายๆ คือ น าศาสนาเข้ามาขัดเกลาจิตใจให้ข้าราชการทุกคนอยู่ในธรรม ธรรมประการหนึ่ง
ที่ใช้ในทุกองค์การบนโลกนี้คือ ทศพิธราชธรรม โดยการน าข้อ อาชชวะซึ่งกล่าวถึง ความซื่อสัตย์สุจริต
โดยข้าราชการต้องมีความจริงใจไม่อคติ ปฏิบัติตนปฏิบัติงานตรงไปตรงมาตามระเบียบปฏิบัติ ไม่ใช้
เล่ห์เลี่ยมหรือกลโกง ไม่ท าแบบคดในข้องอในกระดูก นอกจากนี้การปฏิบัติงานต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความไว้วางใจและมีไมตรีจิตต่อกันไม่หวาดระแวงแครงใจกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปกครองและต่อ
ประเทศชาติ  
 การสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชนชาวไทยนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ว่ายังไม่มีการ
รณรงค์กันอย่างจริงจังเท่านั้นเอง เป็นความคิดท่ีดีมากที่จะน าเอาทศพิธราชธรรมมาเสริมสร้างให้เกิด
ประชาธิปไตยให้กับประเทศไทย ทศพิธราชธรรมข้อ ๖ ตปะ ความเพียรซึ่งเป็นเครื่องเผากิเลส การ
ระงับยับยั้งข่มใจสามารถมาใช้ได้เป็นอย่างดี เพราะข้าราชการหรือนักการเมืองสมัยนี้ยังขาดความ
เพียรเป็นเครื่องเผากิเลส เห็นได้จากการเลือกตั้งที่ผ่านๆ มา ขาดความเป็นอิสระและยุติธรรม มีการใช้
อ านาจหน้าที่ของตนในการทจริตการเลือกตั้ง มีการซื้อเสียงขายเสียง การใช้อ านาจอิทธิพลต่างๆ 
มากมาย ถ้าข้าราชการหรือนักการเมืองมีตปะ มีจิตส านึกในการไม่กระท าการใดๆ ให้ผิดหรือขัดไป
จากประชาธิปไตย ที่มีหลักประชาธิปไตยเก่ียวกับ ความยุติธรรม ความชอบธรรม ความเสมอภาค 
เสรีภาพของประชาชน การบริหารบ้านเมืองก็จะเกิดความโปร่งใส ประโยชน์ก็จะเกิดกับประชาชน
และองค์การภาครัฐ ปัญหาเรื่องการคอรัปชั่น การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน และปัญหา
ต่างๆ จะลดน้อยลงเป็นอย่างมากหากข้าราชการมีตปะเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ  
 ประชาธิปไตยเป็นค าท่ีใช้เรียกการระบอบการปกครองระบอบหนึ่งที่อาศัยหลักความ
ยุติธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ องค์การภาครัฐต่างบริหารจัดการให้สอดคล้องตามแนวทาง
ประชาธิปไตย เริ่มตั้งใช้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐด้วยกันเอง ข้าราชการทุกคนต่าง
ขานรับในหลักการดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม มีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจของข้าราชการที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เป็นประชาธิปไตย คือ ความเสียสละ เพราะถ้าหากข้าราชการไม่เสียสละ เห็นแก่ตัว เอารัดอาเปรียบ
ประชาชน ความยุติธรรมก็จะไม่เกิดขึ้น ข้าราชการต้องพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 
ความเสียสละเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การปกครองระบบประชาธิปไตยสมบูรณ์ขึ้น ในทาง
ศาสนาพุทธปรากฏในทศพิธราชธรรม ธรรมะท่ีพระราชาใช้ในการปกครองว่า ปริจจาคะ หรือความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม เป็นการเสียสละของผู้ปกครองหรือข้าราชการ ที่มีต่อผู้ใต้ปกครองหรือต่อ
ประชาชน เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 การบริการสาธารณะ สิ่งหนึ่งที่องค์การภาครัฐจะละเลยไม่ได้ คือ การประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในองค์การว่า สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้มากน้อย
เท่าไร มีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนนั้นมีความส าคัญ
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๑๗๙ 
 

มาก เพราะหมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเพียงไร สิ่งที่จะท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ได้แก่ การบริการที่มีความเสมอภาค 
คือ ข้าราชการต้องให้บริการอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกันหมดทุกคน การเริ่มให้บริการที่ตรงเวลาและ
เลิกหลังเวลา และการให้บริการอย่างมีคุณภาพไม่มีหลายมาตรฐาน ดังนั้น ข้าราชการจะต้องจิตใจที่
มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน จะต้องมีตปะ คือ ความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน มี
ความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความพยายามท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนรวมและสังคม มีความเพียรพยายามที่จะประพฤติตนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม ถ้า
ข้าราชการปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมานี้ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการจะเกิดความพึงพอใจ เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการและองค์การ ความพึงพอใจของประชาชนเป็นตัวชี้ถึงความส าเร็จของ
องค์การได้ในระดับหนึ่ง  
 หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมี สิทธิ เสรีภาพ ในการคิดหรือ
จะท าสิ่งใดก็ได้ที่ไม่ไปละเมิดผู้อื่น ดังนั้นการปกครองแบบนี้จึงมีผู้ที่เห็นเหมือนกันจะอยู่ฝุายเดียวกัน ผู้
ที่เห็นต่างก็จะอยู่อีกฝุายหนึ่ง เปรียบเหมือนฝุายรัฐบาลกับฝุายค้าน ซึ่งทุกฝุายต่างก็มีเหตุผลเป็นของ
ตนเองด้วยกันทั้งนั้น ส าหรับข้าราชการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ที่ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเร้าต่างๆ ที่จะท าให้ขาดความยุติธรรมซึ่งเป็น
หลักส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในส่วนของประชาชนเองก็ต้องมีความอดทนต่อ
ค าพูด ค ายั่วยุหรือการแสดงออกของฝุายตางข้ามกัน ไม่ใช้ก าลังในการตัดสินปัญหาจนเป็นเหตุให้เกิด
การบาดเจ็บเสียชีวิตอย่างที่ผ่านๆมา ขันติ หรือความอดทนต่อสิ่งเร้าต่างๆ ที่จะท าให้เกิดการสูญเสีย 
ถ้าหากประชาชน นักการเมืองหรือข้าราชการประจ า ได้น าทศพิธราชธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต ก็
จะท าให้เกิดความสงบสุขข้ึนในประเทศได้ ประเทศก็จะมีประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ โดยเฉพาะเมื่อเกิด
การขัดแย้งกันทางความคิดก็ควรจะใช้ขันติหรือหลักธรรมข้ออ่ืนๆ ของทศพิธราชธรรมมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางแห่งปัญญาก็จะท าให้เกิดผลดีต่อทุกๆ ฝุาย  
 การปกครองบ้านเมืองหรือประเทศสมัยนี้ตกอยู่ใต้กระแสการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีอ านาจการปกครองเป็นของประชาชน มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน มีการใช้
สิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม การเคารพกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น การยอมรับ
เสียงส่วนใหญ่และค านึงถึงเสียงส่วนน้อย การใช้เหตุผลในการรับฟังความคิดเห็น จิตส านึกสาธารณะ 
ความสามัคคีและประนีประนอม ทั้งหมดท่ีกล่าวว่าเป็นหลักการของประชาธิปไตยท่ีทุกประเทศใช้กัน
อยู่ ในการรับราชการก็จะต้องปฏิบัติสิ่งเหล่านี้กับองค์การของตนหรือองค์การภาครัฐอื่นๆ และ
ประชาชน การที่จะประพฤติให้อยู่ในกรอบโดยไม่มีสิ่งใดมาท าให้คลาดเคลื่อนไปได้นั้น ควรมีประทีป
ส่องทางให้ไปในทางท่ีถูกที่ควรและไม่หลงทาง ซึ่งประทีปนี้เกิดขึ้นมากว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ว นั้นก็
คือ อวิโรธนะ ธรรมข้อสุดท้ายของทศพิธราชธรรม ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย การยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การไม่ประพฤติไปในทางท่ีเสื่อมเสียหรือทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง มีการด าเนินชีวิตหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางท่ีกฎหมายก าหนด 
                                                           

 สัมภาษณ์ นางขนิษาฐา งามวงศ์สถิต, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๐ 
 

เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในความยุติธรรม จะเห็นได้ว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไม่ได้ขัดแย้งกับ
ประชาธิปไตยเลย แต่ส่งเสริมให้ข้าราชการหรือประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยข้ึนในสังคม มี
ความปรองดองสมานฉันท์ สังคมจะได้สงบสุข ประเทศเจริญรุ่งเรือง  
 สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมท่ีปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตย ได้แก่ หลักนิติรัฐ คือ 
การยึดหลักกฎหมาย หลักนิติธรรม คือ การยึดหลักกฎศีลธรรม ข้าราชการและประชาชนในสังคม
จะต้องอยู่ในสองหลักนี้ แต่อาจจะมีประชาชนบางคนบางกลุ่มบางพวกหรือข้าราชการบางคนไม่ยึด
หลักดังกล่าว ข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ เช่น ทหาร ต ารวจ หน่วยรักษาความ
ปลอดภัย ฯลฯ จะต้องใช้ขันติหรือความอดทนอดกลั้นในการควบคุมสถานการณ์หรือการแก้ไขปัญหา 
ต้องควบคุมอารมณ์ให้ทนต่อการยั่วยุต่างๆ ที่จะน าพาให้หลุดออกจากประชาธิปไตยให้ได้ อดทนต่อ
ความยากล าบาก ไม่ท้อถอยและไม่หมดก าลังกายในการแก้ไขปัญหา ข้าราชการต้องมีความอดทนใน
การสร้างความยุติธรรม ความเสมอภาคให้เกิดข้ึนในสังคม ในหน่วยงานภาครัฐอาจเจออุปสรรคใกล้ตัว
อันได้แก่ผู้บริหารที่ไม่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนแต่จะยึดความ
คิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ขาดความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งเหล่านี้จะสร้างให้ข้าราชการที่ดีท่ี
ยึดหลักนิติธรรมเกิดความเข้มแข้งและอดทนกับพฤติกรรมเหล่านี้ให้ได้ และต้องพยายามใช้หลัก
เหตุผลในการอธิบายให้เห็นถึงโทษของการไม่มีประชาธิปไตยในองค์การ สังคมและประเทศชาติ ขันติ
จึงมีความส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยได้  
 การปฏิบัติงานของข้าราชการสมัยใหม่จะน าหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น ความยุติธรรม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมของประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นหลักประชาธิปไตยแบบใหม่ ประกอบกับนักบริหารสมัยใหม่นิยมจะ
น าเอาหลักธรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะ ทานหรือการให้ใน
ทศพิธราชธรรม ที่เน้น การให้ การอนุเคราะห์ การช่วยเหลือแบ่งปัน การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
การให้ค าปรึกษาหรือการให้ความรู้ต่างๆ ประชาธิปไตยของสังคมไทยนั้นยังมีผู้ที่รู้และเข้าใจยังไม่มาก
เท่าท่ีควร จึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน ความขัดแย้งของสมาชิกใน
องค์การเกิดข้ึน สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องยอมรับในการปกครองระบอบนี้คือ ต้องยึดเสียงข้างมากและค านึง
เสียงส่วนน้อย การให้เป็นการสร้างประชาธิปไตย กล่าวคือ เป็นการแบ่งปันในเรื่องต้านๆ เช่น ให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การให้ค าปรึกษา ให้ความยุติธรรมความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ฯลฯ 
กับข้าราชการในองค์การ ทานมีความส าคัญในการสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนกับ
ข้าราชการและองค์การได้  
 ในการบริหารภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับประชาชนและชุมชนเสมอ เห็นตัวอย่างได้จากเปูาหมายส าคัญประการหนึ่งของการ
บริหารภาครัฐ คือ การให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐด้วย ในการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น 
ข้าราชการจะต้องใช้ความเพียรหรือตปะ ในการข่มกิเลสตัณหาต่างๆ ที่จะตามมา เพราะอาจจะมีการ
                                                           

 สัมภาษณ์ นายอภิชาต กรรมสิทธ์ิ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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๑๘๑ 
 

ติดสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่ต้องการให้โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ลงในพ้ืนที่ของประชาชนที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาน้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืนเพื่อหวังงบประมาณแผ่นดิน ข้าราชการต้อง
ใช้หลักประชาธิปไตย คือ ความยุติธรรม ความมีเหตุมีผลในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา ไม่ตก
อยู่ในอิทธิพลทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ต้องมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ตปะหรือความเพียรเผากิเลส เป็นธรรมที่ข้าราชการต้องมีไว้
ใช้ในการสอนตนเองให้รู้จักยับยั้งข่มใจให้เป็นข้าราชการที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในกรอบของ
ประชาธิปไตย คือ ความยุติธรรม เป็นธรรม เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หากข้าราชการทุก
คนไม่มีตปะแล้วจะท าให้ประชาชนเกิดความเดือด ประเทศชาติขาดความม่ันคง ตปะจึงเป็นธรรมที่
สามารถเสริมสร้างให้เกิดประชาธิปไตยในองค์การและในตัวข้าราชการได้  
 สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการภาครัฐด้วยการปกครองแบบประชาธิปไตย คือ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่หน่วยงานภาครัฐได้เปิดให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในข้ันตอนการบริหารราชการ โดยเริ่มตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการและร่วม
ติดตามประเมินผล โดยมีลักษณะส าคัญ คือ ต้องบริหารแบบเปิดเผย โปร่งใส การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นวัฒนธรรมใหม่ของข้าราชการและประชาชน โดยมีพ้ืนฐานมาจากประชาธิปไตยแบบ
ใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนส่วนรวม การที่จะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนอย่างถาวรนั้นสามารถกระท าได้หลายวิธีแล้วแต่
บริบทขององค์การนั้นๆ หลักธรรมในการปกครองของศาสนาพุทธสามารถสร้างประชาธิปไตยให้เกิด
ขึ้นกับองค์การภาครัฐหรือประเทศได้อย่างถาวร โดยการให้ข้าราชการหรือประชาชนทุกคนปฏิบัติตาม
หลักธรรมอย่างเคร่งครัด หลักธรรมดังกล่าวได้กล่าวไว้ในหลักการบริหารปกครองที่มีชื่อว่า 
ทศพิธราชธรรม ซึ่งมี ๑๐ ประการ หลักธรรมทั้งสิบประการสามารถสร้างประชาธิปไตยให้เกิดข้ึน
อย่างมั่นคงถาวรได้ทุกข้อ ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง อวิหิงสา หมายถึง ความไม่เบียดเบียน เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน การไม่ใช้อ านาจบังคับหรือกลั่นแกล้งประชาชน ไม่หลงระเริงใน
อ านาจ การที่ข้าราชการมีอวิหิงสา จะส่งผลต่อพฤติกรรมของข้าราชการผู้นั้นในเรื่องของความมี
เมตตากรุณาต้องเพ่ือนมนุษย์หรือประชาชน การบริหารบ้านเมืองของผู้น าหรือการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการก็จะเป็นไปอย่างยุติธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เคารพในสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อวิหิงสา เป็นธรรมที่สร้างให้เกิดประชาธิปไตยได้อย่างถาวร
และม่ันคง  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้เสนอหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย ๔ หลักการ ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักการตอบสนอง ๒) ค่านิยมประชาธิปไตย 
ประกอบด้วย หลักภาระรับผิดชอบ หลักความเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ หลักนิติธรรม 
และหลักความเสมอภาค ๓) ประชารัฐ ประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม 
และการมุ่งเน้นฉันทามติ และ๔) ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบด้วย หลักคุณธรรม
                                                           

 สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ แก้วมูลค า, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๒ 
 

จริยธรรม ในการใช้หลักทศพิธราชธรรมมาเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนนั้นควรใช้อักโกธะ คือ 
ความไม่โกรธ หมายถึง ข้าราชการต้องไม่โกรธง่าย มีจิตใจมั่นคง ไม่ฉุนเฉียว มีความสุขุม เยือกเย็น 
สามารถอดกลั้นความไม่พอใจไว้ได้ เพราะตามหลักประชารัฐ ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาและแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ทั้งนี้อาจมีการกระทบกระท่ังกัน
ระหว่างข้าราชการกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถ้าหากว่าข้าราชการไม่มีอักโกธะหรือความไม่โกรธ
แล้ว อาจท าให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นรอยร้าวระหว่างข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งจะท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มใจ จะน ามาซ่ึง
ความขัดแย้ง ท าให้ไม่สามารถแก้ไขหรือด าเนินการโครงการของรัฐได้เป็นผลส าเร็จ ดังนั้น ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีจะต้องรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างใจเย็น เมื่อคนพูดเสียดสีก็ข่มใจไว้ไม่
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยอารมณ์ แต่ใช้เหตุใช้ผลพูดจากัน ข้าราชการที่ใจเย็นไม่โกรธง่ายจะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกน่าเกรงขาม คนจะเคารพศรัทธาเลื่อมใส ข้าราชการที่เจ้าอารมณ์ โกรธง่าย อาจ
ท าให้เกิดปัญหาความไม่ยุติธรรมได้ จึงเห็นว่า อักโกธะเป็นธรรมในการเสริมสร้างประชาธิปไตยได้เป็น
อย่างดี  
 ยุคนี้เป็นยุคกระแสประชาธิปไตย ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม
ของผู้อื่น ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความส าคัญกับสิทธิของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
ในการได้รับบริการที่ดี สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น ข้าราชการที่ให้บริการ
กับประชาชนจึงต้องยอมรับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ข้าราชการต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ประเทศ ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีความแตกต่างในด้านการศึกษา เพศ อาชีพและ
อายุ ดังนั้นข้าราชการต้องมีความอดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองหรือองค์การ ต้องอดทน
ต่อทัศนะคติ ค าพูดค าจาในด้านลบ การกระทบกระทั้งกันระหว่างพวกท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
ข้าราชการต้องอดทนต่อความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันและต้องเป็นคนกลางท าหน้าที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ย
ให้ความขัดแย้งยุติลง ความอดทนมีกล่าวในทศพิธราชธรรม คือ ขันติ ซึ่งหมายความว่า การยอมรับ
สภาพความล าบาก การท าใจให้ยอมรับในความชอบและไม่ชอบอย่างรู้เท่าทันและมีสติที่จะยับยั้งชั่ง
ใจมิให้ท าในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมและศีลธรรมอันดีงาม คนจะท า
ความดีได้นั้นจะต้องมีความอดทน ความอดทนต่อการประพฤติชั่ว อดทนต่อการถูกเย้ายวน จึงเห็นว่า 
ความอดทนเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของข้าราชการทุกคนที่จะสามารถช่วยส่งเสริมให้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเกิดความสมบูรณ์ได้  
 ข้าราชการเมื่อปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเห็นว่าความซื่อสัตย์ ความเพียรและความยุติธรรม
                                                           

 สัมภาษณ์ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ลพเลิศ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๓ 
 

เป็นเรื่องที่ข้าราชการทุกคนต้องมี เพราะถ้าหากว่าองค์การขาดความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะไม่สามารถไป
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ประชาชนขาดความเคารพ ความศรัทธา เชื่อถือองค์การแต่ถ้า
มีครบทั้งสามประการนี้ เห็นว่าจะสามารถท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็ง ข้าราชการมีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้น ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อีกด้วย ดังนั้นจึงเห็นว่า ควรน าทศพิธราชธรรมหลายๆ ข้อมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการในทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักทศพิธราชธรรมเป็นหลักส าคัญ จึงเห็นว่า อาชชวะหรือความ
ซื่อสัตย์เป็นเรื่องส าคัญของข้าราชการทุกคน  
 เมื่อตัดสินใจอาสาเข้ามาปฏิบัติงานรับราชการแล้ว ข้าราชการต้องตระหนักถึงการ
ปฏิบัติงานที่หนักมีความรับผิดชอบสูงแต่ค่าตอบแทนต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับงานของภาคเอกชน จึง
ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นพิเศษ ต้องทนต่อการถูกยั่วยุ ถูกว่ากล่าวเสียดสีถากถางต่างๆทั้ง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนรอบข้างที่เข้ามาติดต่อราชการ เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติ
ในการปฏิบัติงานข้าราชการต้องมีสติมีความอดทน ต้องฝุาฟันไปให้ได้ โดยเฉพาะต้องอดทนต่อสิ่งที่จะ
ท าให้กระท าความผิดทุกแบบ เช่น การทุจริต ฉ้อราษฎรบังหลวง การเลือกปฏิบัติท าให้เกิดความเลื่อม
ล้ า การเล่นพรรคเล่นพวก ข้าราชการต้องอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพ่ือตัวเองและองค์การ ความอดทน
เป็นคุณสมบัติของข้าราชการที่พึงมีในตนเสมอ เนื่องจากทุกคนได้ผ่านการอบรมเรื่องความอดทนมา
ตั้งแต่ในวัยเด็กท้ังรู้ตัวและไม่รู้ตัว เช่น การท ากิจกรรมของลูกเสือ เนตรนารี การปฏิบัติงานเป็นกลุ่มที่
สอนให้รู้จักความอดทน ความยากล าบาก ความขัดแย้งทางความคิด ความเห็นแก่ตัวของสมาชิกใน
กลุ่ม เป็นต้น เมื่อเข้าสู่วัยปฏิบัติงานก็ก้าวสู่สังคมขนาดใหญ่ มีการปกครองที่เป็นระบบซับซ้อนมากขึ้น 
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของสังคม จึงต้องอดทนต่อความคิดเห็นที่ไม่เหมือนตนเองและต้อง
ปฏิบัติตามด้วยเพราะเป็นค าสั่งหรือความต้องการของสังคมส่วนร่วม ยิ่งในสังคมประชาธิปไตยแล้ว
ต้องมีความอดทนเป็นพิเศษ เพราะประชาชนทุกคนต่างก็มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคตามกฎหมาย 
ผู้ใดจะละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นไม่ได้ เพราะมีกฎหมายคุ้มครอง ดังนั้นข้าราชการจึงต้องมีความ
อดทนเป็นอย่างสูงหากมีสิ่งใดที่ไม่ตรงกับใจเรา ความอดทนหรือขันติจึงเป็นเรื่องท่ีข้าราชการและ
ประชาชนทุกคนต้องมีไว้ในตนเองเพ่ือให้บรรลุทุกสิ่งอย่างที่ตนตั้งใจไว้ ขันติเป็นธรรมที่เสริมสร้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  

 ข้าราชการส่วนใหญ่มักนึกถึงประโยชน์ส่วนตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม นึกถึง
ความก้าวหน้าในการรับราชการ ต่างแข่งขันกันจนลืมอุดมการณ์ของข้าราชการในเรื่องความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมจริยธรรม การตอบสนองความต้องการของประชาชน และกระแสประชาธิปไตย มีการยึดมั่น
ในระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม จากประสบการณ์ที่รับราชการมานาน เห็นว่า อาชชวะหรือ
ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกท่ีข้าราชการทุกคนต้องมี เพราะว่าความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดโกง
บ้านโกงเมืองเป็นสิ่งที่ประเสร็จที่สุดที่จะท าให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรื่อง บ่งบอกถึงการเป็นข้าราชการ
ที่มีศีลธรรมจรรยาที่ดี ความซื่อสัตย์นั้นต้องกระท าต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลัง พูดง่ายๆ 
                                                           

 สัมภาษณ์ นางอารีพันธ์ เจริญสุข, ผู้อ านวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวั ตกรรม, ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์, ผู้อ านวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย, ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 



๑๘๔ 
 

คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาความอยากมีอยากได้เข้ามาครองง าจิตใจให้
กระท าความชั่ว เมื่อกระท าความชั่วโดยการไม่ซื่อสัตย์หรือทุจริตแล้ว จะท าให้ประชาชนหรือบุคคล
ทั่วไปรวมทั้งตนเองเกิดความเดือดร้อนได้ จึงขอพูดโดยรวมๆ ว่า ความซื่อสัตย์หรืออาชชวะที่มีใน
ทศพิธราชธรรมนั้นสามารถท าให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้ เป็นการเสริมสร้างให้ข้าราชการมี
คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนที่เห็นว่าข้าราชการมีความซื่อสัตย์ก็เกิดความ
ศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจว่าปฏิบัติงานคุ้มค่ากับภาษีที่ได้จ่ายไป ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
ได้ และยังเป็นการสร้างประชาธิปไตยไปในคราวเดียวกันคือ ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เกิด
ความซื่อสัตย์ยุติธรรมในสังคม เพราะไม่ต้องไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการว่าจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสหรือไม่ ซึ่งจะก่อให้การไม่ไว้วางใจกันระหว่างข้าราชการกับประชาชน ความ
ซื่อสัตย์เปรียบเสมือนยารักษาโรคทุจริตอย่างได้ผล  
 การให้บริการกับประชาชนในสังคมประชาธิปไตยนั้น ข้าราชการต้องให้บริการอย่างเสมอ
ภาคกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ า การบริการของข้าราชการต้องน าทศพิธราชธรรมข้อมัททวะคือ 
ความสุภาพอ่อนโยนมาใช้ในการบริการกับประชาชน หลักธรรมข้อนี้สามารถเสริมสร้างประชาธิปไตย
ได้ เพราะการให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม ให้ค าแนะน าหรือข้อมูลกับประชาชนทุกคนเท่าเทียมกัน
หมด ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นการสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชน ข้าราชการที่มีความอ่อนโยนจะเป็น
คนที่มีจิตใจที่ดีงาม ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ความ
สุภาพอ่อนโยนจะท าให้ประชาชนเกิดความประทับใจและเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นใน
โครงการต่างๆ ของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน มัททวะเป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารหรือข้าราชการทุก
คนสามารถน าไปประยุกต์หรือเสริมสร้างประชาธิปไตยได้อย่างไม่มีขอบเขต  
 ประชาธิปไตยเป็นกระแสหลักท่ีประเทศท่ัวโลกส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่าดี ระบบราชการ
ของไทยก็ยังยึดหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหารจัดการบ้านเมือง โดยการค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ 
ความยุติธรรม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการบริหารจัดการภาครัฐก็เช่นกัน ข้าราชการต้องน าหลักประชาธิปไตยมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับ
วลีที่ว่า การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ในการบริหารปกครองนั้น ถ้าหาก
ผู้น าหรือข้าราชการขาดความซื่อสัตย์แล้วย่อมท าให้ประเทศชาติเสียหายได้ การบริหารจัดการภาครัฐ
ต้องมีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการ
เฉพาะควรน าเอาทศพิธราชธรรมข้ออาชชวะมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เมื่อประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างท่ัวถึงเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผลก็เป็นการสร้างประชาธิปไตยข้ึนในสังคมได้อย่างแท้จริง ความซื่อสัตย์เป็นรากฐานส าคัญ
ของประชาธิปไตย กล่าวคือถ้าหากข้าราชการหรือประชาชนไม่ซื่อสัตย์แล้ว สิ่งชั่วร้ายหรือความชั่ว
ต่างๆ จะครอบคลุมประเทศ เห็นได้ชัดเจนจากการเลือกตั้งทุกครั้งของประเทศ ไม่มีครั้งใดท่ีจะไม่มี
การทุจริต ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกลไกส าหรับที่จะปูองกันไม่ให้เกิดความทุจริต แต่ที่
ผ่านมาข้าราชการก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยทุกครั้ง จึงเห็นว่าความซื่อสัตย์สุจริตหรืออาชชวะเป็นคุณธรรม

                                                           

 สัมภาษณ์ นางมานัสศรี ต้นไล้, ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวธนพร แตงขาว, ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๘๕ 
 

ที่ส าคัญที่เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยได้ดีที่สุด ภาครัฐควรปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องนี้กับ
ข้าราชการทุกองค์การให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้ใดกระท าผิดต้องลงโทษสถานหนัก  
 ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ให้ความส าคัญกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหลักพ้ืนฐาน
คือ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรมของประชาชน ในการรับราชการต้องมีการติดต่อกับ
ประชาชนมากมายหลายอาชีพ ทั้งที่เป็นประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการหรือเป็นประชาชน
ผู้ประกอบการค้า ถ้าเป็นประชาชนที่มาขอรับบริการ ข้าราชการต้องมีเพียรในการปฏิบัติงานโดย
ให้บริการอย่างดีท่ีสุดเพื่อไม่ให้ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ถ้าเป็นประชาชน
ผู้ประกอบการค้า ข้าราชการต้องมี ตปะ คือ ความเพียรเผากิเลส เพราะเนื่องจากพ่อค้าแม้ค้าอาจ
เสนอทรัพย์สินเงินทองของก านัลให้ อาจท าให้หูมืดตามัวเห็นผิดเป็นชอบได้ ดังนั้นข้าราชการทุกคน
ควรมีตปะเป็นแนวทางในการประพฤติตนตลอดเวลา ตปะเป็นความเพียรที่ท าให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบของประชาธิปไตย ถ้าข้าราชการหรือประชาชนทุกคนตปะ เชื่อว่าสังคมไทย
จะมีแต่ความสุขความเจริญ เพราะตปะเป็นความเพียรที่เผากิเลสที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์ทุกคนในทุกๆ 
เรื่อง แต่ถ้าเป็นการรับราชการแล้ว ตปะเป็นความเพียรเผากิเลสโดยเฉพาะเรื่องการคอรัปชั่นที่เกิดข้ึน
ในทุกองค์การ ตปะเป็นความเพียรที่ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์  
 การที่จะท าให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็งได้นั้นมีด้วยกันหลายวิธี ในที่นี้ใช้
ทศพิธราชธรรมในการสร้างความเข้มแข็งถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์มาก เพราะภาครัฐหรือ
ข้าราชการมักจะน าหลักการบริหารแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในระบบราชการจนเกิดความสับสนและไม่
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร การน าหลักธรรมมาใช้ในระบบราชการเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากในยุค
ปัจจุบัน การที่จะท าให้รัฐเข้มแข็งได้นั้น ข้าราชการต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์
สุจริตหรืออาชชวะที่จะคอยบังคับจิตใจไม่ให้กระท าการทุจริต ฉ้อราษฎรบังหลวง เป็นการกระท าท่ีผิด
กฎหมายท าให้ประชาชนส่วนรวมได้รับความเดือดร้อน จึงขอกล่าวโดยรวมเลยว่าความซื่อสัตย์
นอกจากจะท าให้องค์การเข้มแข็งและข้าราชการเข้มแข็งแล้ว ยังท าให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรม
สูงขึ้นกว่าเดิมด้วย เนื่องจากความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมข้ันสูงที่ปฏิบัติได้ยาก ต้องใช้ความมานะและ
ความอดทนอดกลั้นอย่างสูง เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้กิเลส ความอยากมีอยากได้ของที่ไม่ใช่ของๆ ตน 
เมื่อข้าราชการทุกคนยึดหลักความสุจริตในการปฏิบัติราชการแล้ว ประเทศชาติและประชาชนก็จะมี
ความเป็นอยู่ที่ดี มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งค่ัง กลายเป็นประเทศท่ีมีแต่ความสุข ประชาชนก็ไม่ต้องมา
คอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ ท าให้ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อถือ ไว้วางใจ เกิด
ความพึงพอใจในผลงานขององค์การและข้าราชการที่มุ่งท าประโยชน์ให้กับประชาชนโดยปราศจาก
การสุจริต องค์การภาครัฐก็กลายเป็นองค์การสีเขียว ความซื่อสัตย์สุจริตยังเป็นการส่งเสริม
ประชาธิปไตยได้อีกทางหนึ่งด้วย กล่าวคือ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น อาศัยหลักนิติ
ธรรม คือ การไม่ประพฤติผิดกฎหมายต่างๆ ถ้าข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ย่อมจะไม่กระท า
การใดๆ ที่เป็นการฝุาฝืนกฎหมาย อาชวะเป็นหลักธรรมที่ใช้ในการแก้ไขและปูองกันปัญหาที่จะเกิดใน
                                                           

 สัมภาษณ์ นางสาวดุษฎี พิลาไชย, นักวิชาการวัฒนธรรม, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ, 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๘๖ 
 

อนาคตได้เป็นอย่างดี อาชชวะหรือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งรัดและเสริมสร้างให้กับ
ข้าราชการทุกคน  
 ธรรมที่ใช้ในการเสริมสร้างประชาธิปไตยนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับข้าราชการ
เพราะข้าราชการเป็นเครื่องมือของรัฐที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ นโยบายต่างๆ ของรัฐส่วนใหญ่เป็น
นโยบายที่เกี่ยวกับการกินดีอยู่ดีของประชาชน ซึ่งรัฐบาลเองก็มีเจตนารมณ์ต้องการให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เข้ามามีส่วนรวมและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ในขั้นตอนการแสดง
ความคิดเห็นนี้ที่ข้าราชการต้องใช้ความอดทนหรือขันติอย่างสูงในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ข้อโต้แย้ง ตลอดจนอารมณ์ฉุนเฉียวของประชาชนที่มีท้ังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐ 
ความอดทนหรือขันติจึงมีความจ าเป็นที่ข้าราชการต้องฝึกฝนให้ช านาญ เพราะถ้าหากข้าราชการขาด
ความอดทนอดกลั้นแล้วอาจจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ เช่น ประชาชนต่อต้านการสร้าง
โรงไฟฟูานิวเคลียร์ ข้าราชการต่อใช้ขันติในการระงับอารมณ์โกรธ อารมณ์โมโห เพื่อไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายระหว่างประชาชนกับข้าราชการ เป็นต้น ธรรมข้อนี้เป็นธรรมที่สร้างความอดทนให้กับ
ข้าราชการ เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดอารมณ์รุนแรงจนระงับไม่อยู่ ขันติหรือความอดทนเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยได้อย่างไม่ต้องสงสัย ข้าราชการทุกคนควรใช้ขันติในการปฏิบัติงานให้มากเพ่ือให้งาน
ประสบความส าเร็จ การปฏิบัติงานใหญ่ต้องใช้ขันติหรือความอดทนสูง  
 ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมที่ข้าราชการทุกระดับชั้นสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ
หรือชีวิตส่วนตัวได้ทั้งสิบข้อ ขึ้นอยู่ว่าจะน าหลักข้อใดไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
หรือการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น 
อยากให้ข้าราชการทุกคนน าทศพิธราชธรรมข้อ๔ คือ อาชชวะมาใช้ กล่าวคือ อาชชวะหรือความ
ซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรง หลักธรรมข้อนี้ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ ถ้าข้าราชการทุก
คนมีความซื่อตรงไม่คิดคดโกงประชาชนในทุกรูปแบบแล้ว เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
เช่น ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ถ้าปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่โกงคะ
แนะเสียงหรือไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ก็แสดงให้เห็นถึงความซื่อตรงซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นการเสริมสร้างระบบราชการในหลายๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านความม่ันคงของประเทศ ความเข็มแข็งขององค์การภาครัฐ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ล้วนต้องอาศัยข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศไทยทุกวันนี้ถ้าผู้น าหรือ
ผู้ปกครองหรือข้าราชการมีความซื่อสัตย์ ไม่โกงกินเงินภาษีของประชาชนหรือคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
ประเทศชาติจะเจริญมากกว่านี้ เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย อย่างแท้จริง เมื่อประชาชนเห็นว่า
ข้าราชการทุกคนมีความซื่อสัตย์ก็ไม่กล้าที่จะทุจริตกับหน่วยงานของรัฐ เพราะกลัวการลงโทษจาก
ทางการ ในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยุติธรรมของข้าราชการจะท า
ให้ประชาชนมองเห็นประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์อย่างชัดเจนที่สุด เพราะถ้ามีการทุจริต
เกิดข้ึนในการเลือกตั้ง ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนในอนาคตอย่างแน่นอน เนื่องจากมีการถอน
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๑๘๗ 
 

ทุนและบวกก าไรของนักการเมือง อาชชวะหรือความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยได้จริง  
 การเสริมสร้างประชาธิปไตยของข้าราชการต้องใช้ตปะหรือความเพียรเผากิเลส กล่าวคือ 
เมื่อข้าราชการมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยแล้วจะไม่ท าการทุจริตทุกรูปแบบแล้ว ประชาชนทุกคนจะ
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์กลับมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมและ
ประเทศชาติ ตปะเป็นธรรมที่มีความวิเศษต่างจากความเพียรโดยทั่วๆ ไป ที่ต้องใช้ความเพียร
พยายามความอดทนแต่ตปะเป็นการเผากิเลสไม่ให้เกิดขึ้น ข้าราชการที่ดีต้องมีตปะไว้เผากิเลสต่างๆ 
ที่จะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเช่น การอดทนยั่วยุการประท้วงหรือการเดินขบวน การซื้อสิทธิขายเสียง 
การทุจริตประพฤติมิชอบในการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง การอดทนต่อการเสนอแนะของประชาชนที่
มีความเห็นต่างจากตนเอง ที่อาจท าให้เกิดความโมโห เป็นต้น ข้าราชการที่มีตปะอย่างสูง แล้วสิ่ง
เหล่านี้จะไม่มีความหมายกับข้าราชการเลย แต่กลับท าให้เกิดการรังเกียจในสิ่งเหล่านี้ ตปะเป็นธรรมที่
ส่งเสริมสร้างประชาธิปไตย ทศพิธราชธรรมทั้งสิบประการเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ
ข้าราชการทุกคน จึงอยากให้ข้าราชการหันมาสนใจและน าไปปฏิบัติเพื่อประชาชนและความ
เจริญก้าวหน้าในการรับราชการของตนเอง  
 ถ้าต้องการให้องค์การภาครัฐมีความเข้มแข็ง เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่ก็ไม่ใช่ไม่สามารถ
ท าได้ องค์การภาครัฐมีข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ 
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สิ่งเหล่านี้มีผลต่อองค์การอย่างมาก แต่ท้ังหมดนี้สามารถ
ปรับให้มีพื้นฐานที่เท่าเทียมกันได้ โดยการน าประมวลจริยธรรมหรือน าทศพิธราชธรรมมาใช้อย่าง
จริงจัง เพียงเท่านี้ข้าราชการทุกคนขององค์การก็จะมีพ้ืนฐานการปฏิบัติงานที่เท่ากันหมด เนื้อหาใน
ประมวลจริยธรรมอาจมีเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ ทศพิธราชธรรมเป็นธรรมที่ใช้ตอบประเด็นค าถาม
ที่ส าคัญทั้งสี่ค าถาม โดยใช้เพียงหลักธรรมเดียว คือ อาชชวะหรือความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อตรง 
อาชชวะเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้องค์การเกิดความเข้มแข็งได้ เพราะเป็นธรรมที่ไปเสริมสร้างทางด้าน
จิตใจของข้าราชการให้เข้มแข็ง อดทนต่อส่งล่อใจทั้งปวงที่จะท าให้กระท าผิดหรือประพฤติมิชอบได้ 
เมื่อมีอาชชวะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้กระท าผิดแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการมีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้น มีจิตใจที่บริสุทธิ์รู้ดีรู้ชั่ว เมื่อข้าราชการไม่กระท าผิดโดยการทุจริตประพฤติมิชอบแล้ว 
ก็ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจที่ประเทศมีข้าราชการที่ซ่ือสัตย์ ซื่อตรง รังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ ผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ตกอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้
แล้ว อาชชวะยังช่วยในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกประการหนึ่งด้วย เพราะ 
หลักประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรมของประชาชน เมื่อ
ข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตหรืออาชชวะ การเลือกตั้งผู้แทนต่างๆ การซื้อสิทธิขายเสียง การโกงคะ
แนะเลือกตั้ง การมีรายชื่อผีในทะเบียนบ้านก็จะไม่เกิดขึ้น ประกอบกับยังได้รับคามร่วมมือจาก
ประชาชนในด้านการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองประเทศ ความ
ซื่อสัตย์จึงส่งเสริมประชาธิปไตยในด้านความยุติธรรมและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนความ
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๑๘๘ 
 

ซื่อสัตย์หรืออาชชวะเป็นธรรมที่ดีมีคุณค่า เป็นธรรมที่ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของระบบราชการได้
อย่างแท้จริงทั้งสี่ประเด็น  
 สรุป ทศพิธราชธรรมสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชน ได้แก่๑)ตปะ หมายถึง 
ความเพียรเผากิเลสตัณหา ไม่หลงระเริงไปกับค าสรรเสริญเยินยอความส าเริงส าราญที่มาพร้อมกับ
อ านาจวาสนาจนลืมปฏิบัติหน้าที่ให้บริบูรณ์ ผู้น าที่มีตบะจะสามารถควบคุมจิตใจให้พอใจกับความ
เรียบง่าย เขาเป็นคนท่ีได้ดีแล้วไม่ลืมตัว เขาอยู่อย่างไม่ตามใจกิเลสตัณหา แม้จะมีเงินทองมากมาย ก็
ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือยสุรุ่ยสุร่าย ความเพียรในการเสริมสร้างประชาธิปไตยนั้น ต้องปฏิบัติตนตามแบบ
ประชาธิปไตย คือ ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ กฎกติกาของสังคมท่ีเป็นธรรม ต้องมีความเพียรในความ
อดทนอดกลั่นต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่จะเข้ามาท าให้เกิดกิเลส เช่น ของขวัญของก านันที่มีมูลค่าสูงหรือการ
แลกกับต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน ข้าราชการหรือ
นักการเมืองมีตปะ มีจิตส านึกในการไม่กระท าการใดๆ ให้ผิดหรือขัดไปกับหลักประชาธิปไตยเก่ียวกับ 
ความยุติธรรม ความชอบธรรมความเสมอภาค เสรีภาพของประชาชน การบริหารบ้านเมืองก็จะเกิด
ความโปร่งใส ประโยชน์ก็จะเกิดกับประชาชนและองค์การ ปัญหาเรื่องการคอรัปชั่น การเล่นพรรค
เล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อนและปัญหาต่างๆจะลดน้อยลงเป็นอย่างมากหากข้าราชการมีตปะเป็น
หลักยึดเหนี่ยวจิตใจ๒)ขันติ คือ ความอดทน ความสามารถทนต่องานหนักได้ สามารถเผชิญกับความ
ยากล าบากได้อย่างเข้มแข็ง เมื่อพบอุปสรรคในการปฏิบัติงานก็ยิ่งเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่ท้อแท้ ความ
อดทนยังหมายถึง ทนต่อค าเสียดสีถากถางได้ อดกลั้นที่จะไม่พูดเปิดเผยความลับของผู้อื่น หัวหน้า
หรือนักปกครองที่มีความอดทนนั้นย่อมมีสง่าราศี น่าเกรงขาม ผู้คนเกรงใจ ใคร ๆ ก็อยากอยู่ใกล้และ
ร่วมงานด้วย เพราะก่อให้เกิดความอบอุ่นใจในการร่วมงานกัน นักปกครองที่วู่วาม อ่อนแอขี้บ่น และ
ทนล าบากไม่ได้นั้นจะไม่ได้รับความไว้วางใจความเลื่อมใสจากผู้ที่อยู่ในความดูแล จะได้รับแต่ความ
เหยียดหยาม ดูหมิ่น ไม่อาจเป็นสัญลักษณ์ที่จะรวมพลังของหมู่คณะได้ แต่นักปกครองที่อดทน
เข้มแข็งจะสามารถเป็นศูนย์รวมน้ าใจของประชาชนได้ ปัญหาที่หนักก็จะกลายเป็นเบา ก าลังใจเป็นสิ่ง
ส าคัญในการแก้ปัญหาทุกเรื่อง นักปกครองที่เข้มแข็ง สามารถก่อให้เกิดก าลังใจในหมู่ชนได้ ๓)
อวิหิงสา คือ ข้าราชการทุกคนต้องไม่เบียดเบียน ไม่กดขี่ข่มเหงคนอ่ืนไม่หลงระเริงในอ านาจจนเป็น
อันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินผู้อ่ืน การเบียดเบียนรวมไปถึงการลงโทษแก่คนท าผิดเกินสมควรแก่
เหตุ การเกณฑ์แรงงานโดยไม่ให้ค่าตอบแทนตามควร การออกกฎหมายหรือระเบียบบังคับไม่ให้คนมี
อิสระเท่าท่ีควร สังคมใดก็ตามที่มีข้าราชการชอบเบียดเบียนผู้อื่น จะมีแต่ความยุ่งเหยิงระส่ าระสาย 
ผู้คนอาจทนไม่ได้และรวมตัวกันใช้ความรุนแรงโต้ตอบ อ านาจของข้าราชการนั้นมีไว้เพ่ือบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขของคนอ่ืน ควรใช้อ านาจด้วยความเมตตากรุณา สังคมจึงจะสงบสุข  

ตารางท่ี ๔.๑๑แสดงค่าความถ่ีทศพิธราชธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 

๑. ตปะ ๗ ๒, ๕, ๗, ๘, ๑๒, ๒๑, ๒๕ 

                                                           

 สัมภาษณ์  นางสาวดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๙ 
 

๒. ขันติ ๔ ๑๐, ๑๕, ๑๗, ๒๓ 

๓. อวิหิงสา ๑ ๑๓ 

๔.๓ รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม  

 จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร ต ารา การสัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ พบว่าการบริหารจัดการภาครัฐมีความสัมพันธ์กัน ๓ ฝุาย ได้แก่ องค์การภาครัฐ 
ข้าราชการและประชาชน มีปัญหาของการบริหารจัดการที่ส าคัญๆ อยู่ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) องค์การ
ภาครัฐเกิดความอ่อนแอ ๒) ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ๓) การบริการของ
ภาครัฐไม่ประทับใจประชาชน และ ๔) ข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า สามารถแก้ปัญหาโดยการสร้างกระบวนทัศน์การบริหารจัดการภาครัฐ
ขึ้นมาใหม่ด้วยการใช้วัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนข้าราชการกระบวนทัศน์
ดังกล่าวผู้วิจัยให้ชื่อว่ากระบวนทัศน์รัฐอภิบาลกล่าวคือ เป็นรูปแบบของการปฏิบัติงานด้วยวัฒนธรรม
ที่ดี เป็นค่านิยมหรือความเชื่อของข้าราชการทุกคนที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐหรือการ
ปกครองประเทศ เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย และน า
ทศพิธราชธรรมมาเสริมสร้างข้าราชการให้แข็งแกร่งมากขึ้น กระบวนทัศน์รัฐอภิบาลประกอบด้วย
กระบวนทัศน์ ๔ กระบวนทัศน์ ได้แก่ ๑) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์การภาครัฐ ๒) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ ๓) 
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และ ๔) กระบวนทัศน์วัฒนธรรม
เสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ 
 ๑. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ  เป็นการ
สร้างให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็ง เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการภาครัฐ 
ถ้าหากประชาชนขาดความเคารพศรัทธาต่อองค์การ ข้าราชการและระบบราชการแล้ว ภาครัฐจะไม่
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างแน่นอน อีกทั้งข้าราชการจะไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในทุกรูปแบบ เนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือ เกิดการไม่ไว้วางใจระหว่าง
ประชาชนกับข้าราชการขององค์การภาครัฐ วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐที่
ได้ผล ประกอบด้วย ๑) ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ ๒) เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๓) ความสามัคคี ๔) มี
วิสัยทัศน์ ๕) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ ๖) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๑.๑ ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ คือ ข้าราชการต้องยึดมั่นปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรม มี
ความซื่อตรง ไม่คดโกง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา กระท าแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ไม่ประพฤติ
ตนเป็นที่เสื่อมเสีย ไม่คิด ไม่พูด ไม่ท าในสิ่งที่ไม่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเน้นการปรับปรุงกลไกการ
ปฏิบัติงานขององค์การให้มีความโปร่งใส มีกลไกให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ และจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย เสมอภาคยุติธรรม ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ไม่กระท าการใดเพ่ือเป็นการช่วยเหลือที่อาจส่งผลต่อความเชื่อถือของ
สาธารณะต้องด ารงตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่โดยรักษาความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ให้มี
ความรู้สึกส่วนตัวหรือผลประโยชน์และอคติใดๆมามีอิทธิพลท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตาม



๑๙๐ 
 

กฎระเบียบแบบธรรมเนียมในมาตรฐานเดียวกันโดยปราศจากการหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง ด้วย
ความเที่ยงธรรม และปูองกันไม่ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ ต้องไม่น า
ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาเป็นเหตุให้ใช้ดุลยพินิจที่เป็นคุณหรือเป็นโทษหรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างไปจากบุคคลอื่น ด้วยความไม่เป็นธรรมและพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคล
ทั่วไป 
 ๑.๒ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือ ข้าราชการทุกคนต้องทุ่มเทกายใจและอุทิศ
เวลาให้งานอย่างเต็มท่ี เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์
มุ่งท่ีจะปฏิบัติงานโดยไม่หวังอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด สังคมใดที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมสูงย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข สังคมไม่วุ่นวาย เพราะสมาชิกในสังคมนั้นมี
ความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 ๑.๓ ความสามัคคี คือ ข้าราชการทุกคนต้องมีความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน 
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะ
วิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า 
ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน 
ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้การงานส าเร็จ
ลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ 
 ๑.๔ มีวิสัยทัศน์  คือ ข้าราชการทุกคนต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลโดยมุ่ง
ความส าเร็จขององค์การ มองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต คาดคะเนเห็นการเปลี่ยนแปลง ก้าว
ทันต่อเหตุการณ์และกระแสโลกาภิวัตน์จะต้องเป็นผู้ก าหนดทิศทางขององค์การให้ด าเนินการตาม
เปูาหมายโดยการวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดก าลังคนและการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
 ๑.๕ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ ข้าราชการทุกคนต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เป็นผู้ที่มีบทบาทในการวางแผน บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ประสานงานกับบุคคลทั้งระดับบนและระดับล่าง รวมถึงการควบคุมและ
ดูแลกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินไปได้ด้วยดีโดยจะต้องเป็นเสมือนคนกลางท าหน้าที่ประสานงาน เป็น
สื่อกลางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๑.๖ กล้าตัดสินใจในสิ่งท่ีถูกต้อง  คือ ข้าราชการทุกคนต้องกล้าตัดสินใจตามสภาพ
ความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน จะต้องเผชิญกับปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ต้องเข้าใจสาเหตุ
ของปัญหา และหาวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสมในแต่ละปัญหามีกระบวนการอย่างไรบ้าง และควรเลือกใช้
วิธีการที่เหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาได้  
 ๒. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ  เป็นการ
สร้างให้ข้าราชการทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์การ เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม 
วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการที่ได้ผล ประกอบด้วย การรอบรู้ในหน้าที่และ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด 
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 การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด  คือ 
ข้าราชการในปัจจุบันนี้ขาดการใฝุรู้ในหน้าที่ของตนเอง  ไม่รู้ว่าหน้าที่ของตนคืออะไร  สิ่งใดควรท าและ
สิ่งใดไม่ควรปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน  การใฝุรู้ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หลายอย่างท่ีสามารถ
สร้างให้ข้าราชการเกิดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  ความซื่อสัตย์สุจริต  
การมีสัจจะเชื่อถือได้  การยึดมั่นในหลักการ  การยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง  การอุทิศตนเพื่อความ
ยุติธรรม การยึดมั่นในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  การเรียนรู้ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  ข้าราชการทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมตามประมวล
จริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด  ประมวลจริยธรรมองค์การเป็นเรื่องที่ทุกองค์การต้องปลูกฝังให้
ข้าราชการในองค์การทุกคนมีเพ่ือเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน  ประมวล
จริยธรรมขององค์การเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกองค์การต้องมี  ประมวลจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานที่องค์การควร
ปลูกฝังให้กับข้าราชการทุกคน  เช่นความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่เลือกปฏิบัติ  ถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการเป็นการยึดมั่นในหลักการของจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพและจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์  การเสียสละ  ความสุขส่วนตน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการการยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง  เป็นการยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ  แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากล าบาก  กล้าตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง  เป็นธรรม  แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ได้
การอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม เป็นการยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ใน
สถานการณ์ท่ีอาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 
 ๓. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน เป็นการสร้าง
ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพ มีความเสมอ
ภาคเป็นธรรม ต้องตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน การบริการต้องสะดวก
รวดเร็ว มีความพร้อมในการให้บริการกับประชาชน การบริการให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน ต้องรู้ว่าประชาชนส่วนรวมต้องการอะไรเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้าราชการต้องหา
วิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้ซึ่งปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา การบริการที่ดีต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ 
เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในสภาวการณ์
ปัจจุบันประชาชนคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานจากภาครัฐ รวมทั้ง
ข้าราชการเองก็จ าเป็นที่จะต้องปรับบทบาทของตนเองให้เป็นผู้ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ได้ผล ประกอบด้วย การ
บริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน คือ ข้าราชการทุกคนต้อง
เข้าใจหรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้บริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ และคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนในระยะยาว พร้อมที่จะเปลี่ยน
วิธีหรือขั้นตอนการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เป็นคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่ง
ของข้าราชการ ซึ่งท าหน้าที่ในการให้บริการและประสานประโยชน์ของทางราชการให้ส าเร็จเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์ และเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ
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อย่างรวดเร็ว การให้บริการประชาชนบางครั้งต้องใช้เวลาส่วนตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับ
ประชาชนโดยไม่บ่ายเบี่ยงเป็นพิเศษ การให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก าลังให้บริการอยู่ ซึ่ง
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแม้ว่าประชาชนจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน ข้าราชการจะต้องท า
ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด กล่าวคือ ประชาชนผู้รับบริการและข้าราชการผู้ให้บริการ
บรรลุเปูาหมายในภารกิจของตนโดยสมบูรณ์อันจะส่งผลส าเร็จในการปฏิบัติราชการอย่างแท้จริง และ
การบริการต่างๆ ต้องตรงความต้องการที่แท้จริง คือ เข้าใจหรือพยายามท าความเข้าใจด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ และคิดถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนในระยะยาว พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 
 ๔. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ เป็นการสร้าง
แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการภาครัฐที่ต้องเป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย
ข้าราชการน าเอาหลักการส าคัญของประชาธิปไตยมาประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
ประชาชนส่วนรวม วิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตยท่ีได้ผล ประกอบด้วย๑) ความศรัทธาเชื่อมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย ๒) การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และ ๓) การเคารพความเสมอภาค  
 ๔.๑ ความศรัทธาเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย คือ ความศรัทธาเชื่อมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องส าคัญ เพราะความศรัทธาจะน าไปสู่ความเชื่อมั่นว่า แม้จะเกิดอะไรขึ้น
ก็ตามระบอบประชาธิปไตยก็จะเป็นระบบการเมืองที่ต้องจรรโลงไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นระบอบที่
ปฏิบัติงานได้ผลและก่อความเสียหายน้อยที่สุด เพราะเป็นระบอบท่ีมีการประชุมต่อรองหาข้อยุติและ
เคารพในหลักการแห่งสิทธิเสรีภาพ ด้วยเหตุนี้ข้าราชการทุกคนต้องมีจิตส านึกและศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะผู้น าองค์การเป็นตัวแปรส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ 
ข้าราชการต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตย เชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ขององค์การได้ ขอเพียงแต่มีความชอบธรรมในการบริหารจัดการเท่านั้น ความชอบธรรม
ขององค์การดูได้จาก การให้ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางของวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยข้าราชการทุกคนต้องเคารพกติกาของ ประชาธิปไตยต้องใช้ กติกาหรือกฎหมาย ในการ
ปกครอง ไม่ใช่ อ าเภอใจ หรือ ใช้ก าลัง โดยทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กติกานั้น แต่ถึงแม้จะมี
กฎหมาย หรือมีกติกา แต่หากว่าประชาชนไม่เคารพ หรือไม่ปฏิบัติตาม กติกาก็หามีประโยชน์อันใดไม่ 
ระบอบประชาธิปไตยจึงจะประสบความส าเร็จได้ ต่อเม่ือมีพลเมืองที่ เคารพกติกา และยอมรับผลของ
การละเมิดกติกาพลเมืองจึงต้องเคารพกติกาถ้ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดข้ึนก็ต้องใช้วิถีทาง
ประชาธิปไตยและใช้กติกาในการแก้ไข ไม่เล่นนอกกติกา และไม่ใช้ก าลังหรือความรุนแรง ข้าราชการ
ทุกคนต้องรับรู้ฐานะและบทบาทของตนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จะต้องด ารงตนให้อยู่ในฐานะท่ี
ช่วยเหลือตัวเองได้ รู้จักว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย 
เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในตนเองย่อมจะไตร่ตรองดูให้รอบคอบก่อนว่าสิ่งที่จะก่อให้เกิด
ผลดีผลเสียแก่ตนเอง ส่วนการรับผิดชอบต่อสังคมนั้น เป็นภาระหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องเก่ียวข้อง
และมีส่วนร่วมต่อสังคมท่ีตนด ารงอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่สังคมขนาด
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เล็กๆ จนถึงสังคมขนาดใหญ่ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อสังคมไม่มากก็
น้อย บุคคลทุกคนจึงต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคม  
 ๔.๒ การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันคือ ข้าราชการทุกคนต้องเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนด้วยการไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคน ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ทาง
ราชการก าหนด พึงละเว้นการกระท าท่ีจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเสียหายต้องยอมรับความ
แตกต่างของกันและกันว่าเป็นสิ่งที่ปกติของมนุษย์ ทั้งความแตกต่างทางกายภาพและพฤติกรรม 
ความรู้สึกสึกคิด การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและตราบใดที่ความแตกต่างนั้นไม่ท าความเดือดร้อน
เสียหายแก่ผู้อื่น การไม่กล่าวหาใครง่ายๆ โดยไม่คิดใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อน ซึ่งการเคารพสิทธิ
เสรีภาพความแตกต่างจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อคนเราเคารพซึ่งกันและกัน อันน ามาซึ่งการเห็นพ้อง
ต้องกันที่จะไม่เห็นด้วยกันได้ และสามารถสร้างเอกภาพในความแตกต่างของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
เนื่องจากแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ ความเป็นมา 
สภาพแวดล้อมและวิถีการด าเนินชีวิตตามเงื่อนไขของแต่ละสังคม การอยู่ร่วมกันของพลเมืองดีนั้นจึง
ควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 
 ๔.๓ การเคารพความเสมอภาค  คือ ข้าราชการทุกคนควรมีอุดมการณ์
ประชาธิปไตย ในเรื่องความเสมอภาคของบุคคล โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใด เพศใด 
มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางสังคมอย่างไร ต่างก็มีความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคในที่นี้
ได้แก่ ความเสมอภาคทางกฎหมาย ออกกฎหมายบังคับหรือคุ้มครองใครคนใดคนหนึ่งมิได้ ต้องใช้
บังคับกับทุกคนความเสมอภาคทางการเมือง ทุกคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครองเท่าเทียม
กัน ทุกคนมีความเสมอภาคในการออกเสียงเลือกตั้ง สามารถสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งพรรคการเมือง 
แสดงความคิดเห็น ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินและถือ
กรรมสิทธิ์ในประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนได้ด าเนินไป ทุกคนมีสิทธิได้รับประโยชน์
จากทรัพยากรของชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยรัฐจะท าหน้าที่เป็นผู้จัดสรรเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและ
ความถูกต้อง ไม่มุ่งพัฒนาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ความเสมอภาคทางสังคม ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นคน
เท่าเทียมกัน ไม่ควรให้ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นเครื่องก าหนดให้บุคคลหนึ่งเหนือกว่า
อีกบุคคลหนึ่ง และความเสมอภาคในด้านโอกาส ความเท่าเทียมกันที่จะได้มีโอกาสที่ส าคัญในการ
ประกอบอาชีพ การศึกษาหาความรู้ ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมต่างๆการสร้างฐานะท้ังทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการมีความรับผิดชอบและพัฒนาศักยภาพตนให้สูงขึ้น 
 ๕. การบริหารจัดการภาครัฐด้วยทศพิธราชธรรม คือ ข้าราชการทุกคนสามารถน า
ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกข้อ เพียงแต่จะต้องพิจารณาว่า ควรน า
ข้อใดมาประยุกต์หรือบูรณาการใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ทศพิธราชธรรมน ามาใช้ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ 
เสริมสร้างความพึงพอใจของประชาชน และเสริมสร้างประชาธิปไตยได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๕.๑ ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ  
 อาชชวะ  คือ ความซื่อตรง  ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืนในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือภารกิจด้วยความสุจริตใจ  ไม่หลอกลวงประชาชนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความภักดีต่อ
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ประเทศชาติและตั้งม่ันในสุจริตธรรม  มั่นคงอยู่ในศีลธรรม  รักษาสัจจะและเกียรติยศ  ตลอดจนเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจได้ของบุคคลทั่วไป คือ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไร้มายา ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีความจริงใจ 
 ปริจจาคะ  คือ โดยทั่วไปแล้วข้าราชการทุกคนต้องเป็นคนที่เสียสละ  หากไม่มี
คุณธรรมข้อนี้ ก็เป็นข้าราชการที่ดีไม่ได้ อาจกลายเป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือกอบโกยประโยชน์สุขส่วน
ตนฝุายเดียว  ข้าราชการต้องพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์สุขของตนในการรับใช้ประชาชนและ
ประเทศชาติ 
 ศีล  คือ รักษาความสุจริต  ข้าราชการทุกคนต้องมีความประพฤติดีงามเป็นการ
ควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา และใจ ให้ถูกต้องเรียบร้อยดีงาม  ตามระเบียบวินัยของหมู่คณะ
และหลักธรรมทางศาสนา เพ่ือเป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป 
 ๕.๒ ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ  
 อาชชวะ  คือ ความซื่อตรง  ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืนในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือภารกิจด้วยความสุจริตใจ  ไม่หลอกลวงประชาชนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความภักดีต่อ
ประเทศชาติและตั้งม่ันในสุจริตธรรม  มั่นคงอยู่ในศีลธรรม  รักษาสัจจะและเกียรติยศ  ตลอดจนเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจได้ของบุคคลทั่วไป คือ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไร้มายา ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีความจริงใจ 
 อวิหิงสา  คือ ความไม่เบียดเบียน  ข้าราชการทุคนต้องพึงระวังให้มาก  เพราะความ
เบียดเบียนเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว  เช่น การเบียดเบียนตนเองและการเบียดเบียนผู้อ่ืน  
เมื่อเกิดการเบียดเบียนขึ้นจะสร้างความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม  ดังนั้นข้าราชการต้องมีสติ
ระลึกอยู่เสมอว่า การกระท าทุกอย่างต้องไม่ให้มีการเบียดเบียนขึ้น เมื่อไม่มีการเบียดเบียนก็ถือว่าเป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 อวิโรธนะ  คือ ความไม่คลาดไปจากธรรม ข้าราชการทุกคนต้องมีความเท่ียงตรงต่อ
หลักธรรม ท าให้ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค าดีร้าย  ลาภสักการะ  อารมณ์ท่ีชอบใจและไม่
ชอบใจ  ต้องตั้งม่ันอยู่ในธรรมทั้งส่วนยุติธรรม  คือ ความเที่ยงธรรม  ทั้งในส่วนนิติธรรม  คือ ระเบียบ
แบบแผนในการปกครอง  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  ไม่ประพฤติคลาดเคลื่อนวิบัติไป  
ด ารงอยู่ในความยุติธรรม  มีความสงบเสงี่ยม  มีสติควบคุมรักษามารยาททางกาย  วาจาให้เป็นสุจริต
และสุภาพ  ไม่ผิดระเบียบประเพณี  ตลอดจนกฎหมายและศีลธรรม  ให้มีความสุภาพเมื่อเสียความ
อดทน คือ ถือประโยชน์สุข ความดีงามของรัฐและประชาชนเป็นที่ตั้ง  อันใดที่ประชาชนปรารถนาโดย
ชอบธรรมก็ไม่ขัดขืน การใดจะเป็นไปโดยชอบเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็ไม่ขัดขวาง 
 ทาน  คือ การให้  ข้าราชการทุกต้องบ าเพ็ญตนเป็นผู้ให้  โดยมุ่งปกครองเพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน ์ต้องเอาใจใส่ในการบริการแก่ประชาชน ต้องให้ความสะดวก ความปลอดภัยให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนประสบทุกข์และให้การสนับสนุนแก่คนท าความดี 
 ๕.๓ ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 
 อาชชวะ  คือ ความซื่อตรง  ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืนในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือภารกิจด้วยความสุจริตใจ  ไม่หลอกลวงประชาชนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  มีความภักดีต่อ
ประเทศชาติและตั้งม่ันในสุจริตธรรม  มั่นคงอยู่ในศีลธรรม  รักษาสัจจะและเกียรติยศ  ตลอดจนเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจได้ของบุคคลทั่วไป คือ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไร้มายา ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีความจริงใจ 
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 มันท วะ คือ  ความสุภาพอ่อนโยน  ข้าราชการต้องมีอัธยาศัยที่ดี  ไม่เย่อหยิ่ง  
กระด้างกระเดื่อง หยาบคาย มีค าพูดที่นุ่มนวล ไพเราะอ่อนหวานต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือ
บุคคลใดๆ  มีอัธยาศัยดีงามพร้อมที่จะรับฟังค าแนะน า  ตักเตือนจากผู้อื่น  ท าให้ได้รับความจงรักภักดี
จากประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ ข้าราชการทุกคนต้องไม่ลุอ านาจความโกรธ จนเป็นเหตใุห้
กระท าการต่างๆ  ผิดพลาด  เสียธรรม  จะต้องมีเมตตาประจ าใจไว้คอยระงับความขุ่นเคืองมีความรัก
และปรารถนาดีต่อประชาชนและทุกๆ คน 
 ๕.๔ ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ 
 ตปะคือ ความเพียรเผากิเลสตัณหา ไม่หลงระเริงไปกับค าสรรเสริญเยินยอและ
ความส าเริงส าราญที่มาพร้อมกับอ านาจ วาสนาจนลืมปฏิบัติหน้าที่ให้บริบูรณ์ ผู้น าที่มีตบะจะสามารถ
ควบคุมจิตใจให้พอใจกับความเรียบง่าย เขาเป็นคนท่ีได้ดีแล้วไม่ลืมตัว เขาอยู่อย่างไม่ตามใจกิเลส
ตัณหา แม้จะมีเงินทองมากมาย เขาก็ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือยสุรุ่ยสุร่าย ความเพียรในการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยนั้น ต้องปฏิบัติตนตามแบบประชาธิปไตย คือ ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกา
ของสังคมท่ีเป็นธรรม ต้องมีความเพียรในความอดทนอดกลั่นต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่จะเข้ามาท าให้เกิด
กิเลส เช่น ของขวัญของก านันที่มีมูลค่าสูงหรือการแลกกับต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น จนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน  
 ขันติ คือ ความอดทน  อดกลั้น ข้าราชการทุกคนต้องข่มใจห้ามใจตนเอง  ทนทาน
ต่ออ านาจกิเลสและความทุกข์ยากต่างๆ  ให้มีสติคอยควบคุมจิตใจให้คงท่ีอยู่ตามปกติ  ไม่ให้ก าเริบ
อ่อนไหวในเมื่อเผชิญกับความยุ่งยากล าบาก  เป็นธรรมที่ท าให้ฝุาฟันอุปสรรคไปถึงจุดหมายปลายทาง
ได้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและกล้าหาญ  อดทนต่องานที่ตรากตร า  อดทนต่อความโลภ  
ความอยากได้ในทางทุจริต อดทนต่อความโมหะ  ความหลงงมงายเพราะได้ประสบอารมณ์ที่ยั่วให้เกิด
อยากได้ อยากล้างผลาญ อยากเบียดเบียนก็ต้องอดทนไว้ ไม่ให้หมดก าลังใจและทิ้งภารกิจหน้าที่ไป 
 อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน  ข้าราชการทุคนต้องพึงระวังให้มาก  เพราะความ
เบียดเบียนเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว  เช่น การเบียดเบียนตนเองและการเบียดเบียนผู้อ่ืน  
เมื่อเกิดการเบียดเบียนขึ้นจะสร้างความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม  ดังนั้นข้าราชการต้องมีสติ
ระลึกอยู่เสมอว่า การกระท าทุกอย่างต้องไม่ให้มีการเบียดเบียนขึ้น เมื่อไม่มีการเบียดเบียนก็ถือว่าเป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 สรุปกระบวนทัศน์รัฐอภิบาล  หมายถึง  รูปแบบหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วย
การน าวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงาม ทัศนะคติ ค่านิยม ความเชื่อ มาใช้แก้และปูองกันปัญหา
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม ประเทศชาติ และน าทศพิธราชธรรมมาบูรณาการเพื่อเป็น
แนวทางให้ข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ของแผ่นดิน กระบวนทัศน์รัฐอภิบาลมี ๔ 
กระบวนทัศน์ ได้แก่ 
 ๑. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐประกอบด้วย   ๑) 
ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ ๒) เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๓) ความสามัคคี ๔) มีวิสัยทัศน์ ๕) เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และ ๖) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมกับใช้ทศพิธราชธรรม ๓ ข้อ ได้แก่๑) อาชชวะ 
๒) ปริจจาคะ และ ๓) ศีล  
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 ๒. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ  ประกอบด้วย 
การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด พร้อมกับใช้
ทศพิธราชธรรม ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) อาชชวะ ๒) อวิหิงสา ๓) อวิโรธนะ และ ๔) ทาน 
 ๓. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ประกอบด้วย       
การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน พร้อมกับใช้ทศพิธราชธรรม ๓ ข้อ ได้แก่      
๑) อาชชวะ ๒) มัททวะ และ ๓) อักโกธะ  
 ๔. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ ประกอบด้วย         
๑) ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ๒) การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน             
และ ๓) การเคารพความเสมอภาค พร้อมกับใช้ทศพิธราชธรรม ๓ ข้อ ได้แก่ ๑) ตปะ ๒) ขันติ และ 
๓) อวิหิงสา 
 

ร่างรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
(กระบวนทัศน์รัฐอภิบาล) 

 
กระบวนทัศน์  องค์ประกอบ  ทศพิธราชธรรม 

๑.วัฒนธรรมเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ 

๑. ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ 
๒. เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๓. ความสามัคคี 
๔. มีวิสัยทัศน์ 
๕. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๖. กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 

อาชชวะ 
ปริจจาคะ 

ศีล 
ศีล 
ศีล 
ศีล 

๒. วัฒนธรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ข้าราชการ 

การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด 

อาชวะอวิหิงสา 
อวิโรธนะ ทาน 

๓.วัฒนธรรมเสริมสร้างความ
พึงพอใจให้กับประชาชน 

การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน 
 

อาชชวะมันทวะ
อักโกธะ 

๔.วัฒนธรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยให้กับ
ข้าราชการ 

๑. ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย    
๒. การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน 
๓. การเคารพความเสมอภาค 

ตปะขันติ 
 

อวิหิงสา 
อวิหิงสา 

 
ภาพที่ ๔.๑ ร่างรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 

 
 
ค าอธิบาย 



๑๙๗ 
 

 ๑. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ เป็นการสร้าง
ให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็ง เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการภาครัฐ ถ้า
หากประชาชนขาดความเคารพศรัทธาต่อองค์การ ข้าราชการและระบบราชการแล้ว ภาครัฐจะไม่
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างแน่นอน อีกทั้งข้าราชการจะไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในทุกรูปแบบ เนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือ เกิดการไม่ไว้วางใจระหว่าง
ประชาชนกับข้าราชการขององค์การภาครัฐ วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐที่
ได้ผล ประกอบด้วย ๑) ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ ๒) เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๓) ความสามัคคี ๔) มี
วิสัยทัศน์ ๕) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ ๖) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๑.๑ ไม่ทุจริตทุกรูปแบบคือ ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยการยึดมั่น
ปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรม มีความซื่อตรง ไม่คดโกงปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา กระท าแต่
ความดีละเว้นความชั่วไม่ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย ไม่คิด ไม่พูด ไม่ท าในสิ่งที่ไม่ดี โปร่งใส 
ตรวจสอบได้โดยเน้นการปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีกลไกให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 ๑.๒ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือ ข้าราชการทุกคนต้องทุ่มเทกายใจและอุทิศ
เวลาให้งานอย่างเต็มท่ี เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่นด้วยใจ
บริสุทธิ์ และมุ่งที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด สังคมใดที่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมสูงย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข สังคมไม่วุ่นวาย เพราะสมาชิกใน
สังคมนั้นมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 ๑.๓ ความสามัคคี คือ ข้าราชการทุกคนต้องมีความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน 
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะ
วิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า 
ความสมานฉันท์  
 ๑.๔ มีวิสัยทัศน์  คือ ข้าราชการทุกคนต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลโดยมุ่ง
ความส าเร็จขององค์กร มองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต คาดคะเนเห็นการเปลี่ยนแปลง ก้าว
ทันต่อเหตุการณ์และกระแสโลกาภิวัตน์จะต้องเป็นผู้ก าหนดทิศทางขององค์กรให้ด าเนินการตาม
เปูาหมายโดยการวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดก าลังคนและการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
 ๑.๕ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ ข้าราชการทุกคนต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เป็นผู้ที่มีบทบาทในการวางแผน บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ สร้างและขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ประสานงานกับบุคคลทั้งระดับบนและระดับล่าง รวมถึงการ
ควบคุมและดูแลกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินไปได้ด้วยดีโดยจะต้องเป็นเสมือนคนกลางท าหน้าที่
ประสานงาน เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๑.๖ กล้าตัดสินใจในสิ่งท่ีถูกต้อง  คือ ข้าราชการทุกคนต้องกล้าตัดสินใจตามสภาพ
ความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน จะต้องเผชิญกับปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ต้องเข้าใจสาเหตุ
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ของปัญหา และหาวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสมในแต่ละปัญหามีกระบวนการอย่างไรบ้าง และควรเลือกใช้
วิธีการที่เหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาได้  
 ๒.  กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ คือเป็นการ
สร้างให้ข้าราชการทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์การ เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม 
วิธีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการที่ได้ผล ประกอบด้วย การรอบรู้ในหน้าที่และ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด 
 การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด คือ 
ข้าราชการในปัจจุบันนี้ขาดการใฝุรู้ในหน้าที่ของตนเอง  ไม่รู้ว่าหน้าที่ของตนคืออะไร  สิ่งใดควรท าและ
สิ่งใดไม่ควรปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน  การใฝุรู้ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หลายอย่างท่ีสามารถ
สร้างให้ข้าราชการเกิดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  ความซื่อสัตย์สุจริต  
การมีสัจจะเชื่อถือได้  การยึดมั่นในหลักการ  การยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง  การอุทิศตนเพื่อความ
ยุติธรรม การยึดมั่นในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  การเรียนรู้ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  ข้าราชการทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมตามประมวล
จริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด  ประมวลจริยธรรมองค์การเป็นเรื่องที่ทุกองค์การต้องปลูกฝังให้
ข้าราชการในองค์การทุกคนมีเพ่ือเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน  ประมวล
จริยธรรมขององค์การเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกองค์การต้องมี  ประมวลจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานที่องค์การควร
ปลูกฝังให้กับข้าราชการทุกคน  เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่เลือกปฏิบัติ  ถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการการมีสัจจะเชื่อถือได้  เป็นการรักษาค าพูด  มีสัจจะ
และเชื่อถือได ้เป็นการแสดงถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการการยึดมั่นในหลักการ เป็นการยึด
มั่นในหลักการของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์  กล้ารับผิดชอบและรับผิดชอบ  เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
ราชการการยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง เป็นการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ทางราชการ  แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากล าบาก  กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรม  แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ได้การอุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม  
เป็นการยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์  และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 
 ๓. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน คือ เป็นการสร้าง
ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพ มีความเสมอ
ภาคเป็นธรรม ต้องตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน การบริการต้องสะดวก
รวดเร็ว มีความพร้อมในการให้บริการกับประชาชน การบริการให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน ต้องรู้ว่าประชาชนส่วนรวมต้องการอะไรเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้าราชการต้องหา
วิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้ซึ่งปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา การบริการที่ดีต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ 
เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในสภาวการณ์
ปัจจุบันประชาชนคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานจากภาครัฐ รวมทั้ง
ข้าราชการเองก็จ าเป็นที่จะต้องปรับบทบาทของตนเองให้เป็นผู้ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับ
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ประชาชนมากยิ่งขึ้น วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ได้ผล ประกอบด้วยการ
บริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน คือ เป็นคุณลักษณะ
ส าคัญประการหนึ่งของข้าราชการ ซึ่งท าหน้าที่ในการให้บริการที่ดี ได้แก่ การบริหารประชาชนดุจ
ญาติสนิทมิตรสหาย มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ให้ความเป็นห่วงเป็นใจกับประชาชนที่มาขอรับบริการ 
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านต่างๆ สถานที่ต้องสะดวกสบาย มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับ
ประชาชน ขั้นตอนการปฏิบัติ ต้องไม่มากข้ันตอนและใช้เวลาน้อย มีกล่องส าหรับร้องทุกข์หรือให้
ค าแนะน าให้การปฏิบัติงาน ช่วยแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ
อย่างรวดเร็ว การให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก าลังให้บริการอยู่แม้ว่าประชาชนจะไม่ได้ถาม
ถึงหรือไม่ทราบมาก่อน ข้าราชการจะต้องท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และสิ่งส าคัญคือ 
ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ว่าประชาชนต้องการอะไร มีปัญหาอะไรให้ทาง
ราชการได้ช่วย ไม่ใช่ทางราชการก าหนดขึ้นมาเองตามนโยบายขององค์การ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่
เป็นที่ต้องการของประชาชน ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นอุปสรรคในการท ามาหากิน
และด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขของประชาชน และจ าท าให้นโยบายต่างๆ ที่เป็นวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมายขององค์การไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
 ๔. กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ เป็นการสร้าง
แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการภาครัฐที่ต้องเป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย
ข้าราชการน าเอาหลักการส าคัญของประชาธิปไตยมาประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติงานเพื่อ ประโยชน์
ประชาชนส่วนรวม วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยท่ีได้ผล ประกอบด้วย๑) ความศรัทธาเชื่อมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย ๒) การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และ ๓) การเคารพความเสมอภาค  
 ๔.๑ ความศรัทธาเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย คือ ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นเรื่องส าคัญ เพราะความศรัทธาจะน าไปสู่ความเชื่อมั่นว่า แม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
ระบอบประชาธิปไตยก็จะเป็นระบบการเมืองที่ต้องจรรโลงไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นระบอบที่ปฏิบัติงาน
ได้ผลและก่อความเสียหายน้อยที่สุด เพราะเป็นระบอบท่ีมีการประชุมต่อรองหาข้อยุติและเคารพใน
หลักการแห่งสิทธิเสรีภาพข้าราชการทุกคนต้องเคารพกติกาของ ประชาธิปไตยต้องใช้กติกาหรือ
กฎหมาย ในการปกครอง ไม่ใช่ อ าเภอใจ หรือ ใช้ก าลัง โดยทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กติกานั้น 
แต่ถึงแม้จะมีกฎหมายหรือมีกติกา แต่หากว่าประชาชนไม่เคารพหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาก็หามี
ประโยชน์อันใดไม่ ระบอบประชาธิปไตยจึงจะประสบความส าเร็จได้ ต่อเม่ือมีพลเมืองที่ เคารพกติกา 
 ๔.๒ การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน คือ ข้าราชการทุกคนต้องเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนด้วยการไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคน ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ทาง
ราชการก าหนด พึงละเว้นการกระท าท่ีจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเสียหาย ข้าราชการทุกคนต้อง
ยอมรับสิทธิของกันและกันว่าเป็นสิ่งที่ปกติของมนุษย์ ทั้งความแตกต่างทางกายภาพและพฤติกรรม 
ความรู้สึกนึกคิด การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและตราบใดที่ความแตกต่างนั้นไม่ท าความเดือดร้อน
เสียหายแก่ผู้อื่น การไม่กล่าวหาใครง่ายๆ โดยไม่คิดใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อน ซึ่งการเคารพความ
แตกต่างจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อคนเราเคารพซึ่งกันและกัน 
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 ๔.๓ การเคารพความเสมอภาค  คือ ข้าราชการทุกคนควรมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
ในเรื่องความเสมอภาคของบุคคล โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใด เพศใด มีฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือฐานะทางสังคมอย่างไร ต่างก็มีความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคในที่นี้ เช่น ความ
เสมอภาคทางกฎหมาย จะออกกฎหมายบังคับหรือคุ้มครองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมิได้ ต้องใช้บังคับกับทุก
คนความเสมอภาคทางการเมือง ทุกคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครองเท่าเทียมกันทุกคน เป็น
ต้น 
 ๕. การบริหารจัดการภาครัฐด้วยทศพิธราชธรรม  
 ๕.๑ ทศพิธราชธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ  
 อาชชวะ คือ ข้าราชการทุกคนต้องเป็นผู้ทรงสัตย์ ปฏิบัติการงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่หลอกลวงประชาชนหรือสมาชิกของหมู่คณะ มีความจริงใจ ไม่ท าตนเป็นคนเจ้าเล่ห์กับ
ประชาชน ไม่กลับกลอก ไม่พูดต่อหน้าอย่างหนึ่งลับหลังอย่างหนึ่งคุณธรรมข้อนี้ส าคัญมากส าหรับ
ข้าราชการ ถ้าคนในสังคมหรือในหมู่คณะจ านวนหนึ่งเป็นคนไม่ซื่อตรง สังคมและหมู่คณะนั้นจะไม่
สงบสุข แต่ที่น่ากลัวกว่า ถ้าข้าราชการไม่ซื่อตรงแล้ว สังคมและหมู่คณะนั้นจะระส่ าระสายและ
ปั่นปุวนอย่างท่ีสุด เพราะสังคมและหมู่คณะขาดท่ีพ่ึง ขาดหลักท่ีจะยึดถือ หากคนทั่วไปไม่มีศรัทธาใน
ตัวข้าราชการความสงบสุขจะมีไม่ได้ 
 ปริจาคะคือการบริจาค การเสียสละความสุขส าราญของตนเพ่ือประโยชน์สุขของหมู่
คณะ ผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้ปกครองย่อมมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากต้องดูแลทุกข์สุขของคน
ทั่วไป ต้องพยายามประสานงานภายในหมู่คณะ ต้องพยายามหาทางท าให้หมู่คณะหรือประเทศชาติ
เจริญรุ่งเรือง จึงจ าเป็นที่ผู้เป็นนักปกครองจะต้องอุทิศก าลังกาย ก าลังใจและก าลังความคิดให้แก่
ส่วนรวม  
 ศีล  คือ ความเป็นปกติ การประพฤติกาย วาจาให้ปราศจากโทษทั้งในการปกครอง 
ได้แก่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง และมีความรับผิดชอบในการกระท าอันขัดต่อ
กฎหมายและศีลธรรมของตนเอง หากนักการเมืองมีจิตส านึกและรับผิดชอบในการกระท าผิดต่อหลัก
กฎหมายและศีลธรรมแล้ว จะเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนเองท ากฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
ส่วนมากรับชอบแต่ไม่รับผิด การตั้งอยู่ในศีล คือ มีความประพฤติท่ีดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป
ได้ ในหมู่คณะใดสังคมใดก็ตาม  
 ๕.๒ ทศพิธราชธรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ  
 อาชชวะ คือ ความซื่อสัตย์ ข้าราชการทุกคนว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของศีลธรรม
คุณธรรม ได้แก่ ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่น า
ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบ ไม่โกหกหลอกลวงใคร ไม่ท าผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ความซื่อสัตย์จึงครอบคลุมถึงด้านกาย วาจา ใจความซื่อสัตย์เป็น
ความประพฤติของเฉพาะบุคคล การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสมัยนี้ได้รับกระแสสังคมในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม โดยคาดหวังให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์เป็น
คุณธรรมที่ส่งเสริมให้เป็นคนดี 
 อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ไม่กดขี่ห่มเหงคนอื่น ไม่หลงระเริงในอ านาจท า
อันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินผู้อ่ืนตามอ าเภอใจ การเบียดเบียนรวมไปถึงการลงโทษแก่คนท าผิด
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เกินสมควรแก่เหตุ การเกณฑ์แรงงานโดยไม่ให้ค่าตอบแทนตามควร การออกกฎหมายหรือระเบียบ
บังคับไม่ให้คนมีอิสระเท่าท่ีควร สังคมใดก็ตาม ที่มีนักปกครองหรือหัวหน้าขอบเบียดเบียนผู้อ่ืน
ดังกล่าว จะมีแต่ความยุ่งเหยิง ระส่ าระสาย ผู้คนอาจทนไม่ได้และรวมตัวกันใช้ความรุนแรงโต้ตอบ 
การที่สมาชิกของสังคมเบียดเบียนกันเองนั้น สังคมก็ไม่เป็นปกติสุขอยู่แล้วยิ่ง 
 อวิโรธนะคือ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรักษาธรรม ต้องไม่คลาดจากธรรม 
หมายถึง ความตั้งมั่นในธรรม การยึดมั่นในระเบียบ หลักการปกครอง หลักนิติธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สถิตม่ันในความยุติธรรม และตัดสินสั่งการโดยไม่ตกอยู่ภายใต้
อ านาจ อคติ คือ ความล าเอียง ๔ ประการ ได้แก่ ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะชอบ โทสาคติ ล าเอียง
เพราะชัง โมหาคติ ล าเอียงเพราะหลง และภยาคติ ล าเอียงเพราะกลัว ไม่หวั่นไหวในเรื่องดีเรื่องร้าย 
 ทาน คือ การให้ การสละทรัพย์ สิ่งของ การเสียสละปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
การมาปฏิบัติงานตรงเวลา การเอ้ือเฟ้ือ เป็นการให้เพ่ือสงเคราะห์ การสละทรัพย์สิ่งของเพ่ือบ ารุง
ช่วยเหลือประชาชน ภาครัฐจึงได้ปรับการบริหารจัดการใหม่เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการปลูกฝังค่านิยมต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความไม่เบียดเบียน ความไม่โกรธ และทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิด
คุณธรรมจริยธรรม  
 ๕.๓ทศพิธราชธรรม เสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 
 อาชชวะ  คือ ความซื่อตรง ผู้ทรงสัตย์ ปฏิบัติการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่
หลอกลวงประชาชนหรือสมาชิกของหมู่คณะ มีความจริงใจ ปากกับใจตรงกัน ไม่ท าตนเป็นคนเจ้าเล่ห์
กับประชาชน ไม่กลับกลอก ไม่พูดลับหลังอย่างหนึ่งต่อหน้าอย่างหนึ่ง คุณธรรมข้อนี้ส าคัญมาก 
ส าหรับนักปกครอง ถ้าคนในสังคมหรือหมู่คณะนั้นจะไม่สงบสุข ก็ยังไม่สู้กระไร แต่ถ้านักปกครองหรือ
หัวหน้าหมู่คณะไม่ซื่อตรงแล้ว สังคมและหมู่คณะนั้นจะระส่ าระสาย และปั่นปุวนอย่างท่ีสุด เพราะ
สังคมและหมู่คณะขาดท่ีพ่ึง ขาดหลักท่ีจะยึดถือ หากคนทั่วไปไม่มีศรัทธาในตัวนักปกครองหรือ
หัวหน้าแล้วความสงบสุขจะมีไม่ได้ 
 มัททวะ คือ ความอ่อนโยน มีกิริยาสุภาพ มีวาจาอ่อนหวาน ไม่เย่อหยิ่ง ไม่หยาบคาย 
มีความนุ่มนวล ผู้คนได้พบได้เห็นก็มีแต่ความสบายใจ แต่ความอ่อนโยนมิได้หมายความว่าอ่อนแอ 
ความอ่อนโยนนั้นแฝงไว้ด้วยความสง่างามได้ นักปกครองที่ดีจะต้องมีท้ังความอ่อนโยน และเข้มแข็ง
ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เพราะความเข้มแข็งมิใช่ความแข็งกระด้างความอ่อนโยนเป็น
ลักษณะที่ส าคัญของนักปกครอง เพราะช่วยให้ผู้คนเกิดความรัก ความชื่นชมยินดีที่จะให้ความร่วมมือ
ในกิจการต่างๆ นักปกครองที่หยาบกระด้างพูดจากดูถูกเหยียดหยามคน แม้จะมีความสามารถและ
ตั้งใจปฏิบัติงาน แต่ก็ไม่อาจโน้มน้าวใจให้คนอ่ืนร่วมมือได้มากเท่าท่ีควร 
 อักโกธะ  คือ ความไม่โกรธ มีจิตใจมั่นคง ไม่ฉุนเฉียว มีความสุขุม เยือกเย็น สามารถ
อดกลั้นความไม่พอใจไว้ได้ นักปกครองที่ดีจะต้องรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ได้อย่างใจเย็น เมื่อคนพูด
เสียดสีก็ข่มใจไว้ไม่แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยอารมณ์ แต่ใช้เหตุใช้ผลพูดจากัน นักปกครองที่ใจเย็นไม่
โกรธง่ายจะก่อให้เกิดความรู้สึกเกรงขาม คนจะเคารพเลื่อมใส นักปกครองที่เจ้าอารมณ์ โกรธง่าย อาจ
ท าให้การพิจารณาเรื่องต่างๆ ไม่ยุติธรรมได้ อาจท าให้การงานเกิดความเสียหายได้  
 ๕.๔ทศพิธราชธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ  
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 ตปะคือ ความเพียรเผากิเลสตัณหา ไม่หลงระเริงไปกับค าสรรเสริญเยินยอและความ
ส าเริงส าราญที่มาพร้อมกับอ านาจ วาสนาจนลืมปฏิบัติหน้าที่ให้บริบูรณ์ ผู้น าที่มีตบะจะสามารถ
ควบคุมจิตใจให้พอใจกับความเรียบง่าย เขาเป็นคนท่ีได้ดีแล้วไม่ลืมตัว เขาอยู่อย่างไม่ตามใจกิเลส
ตัณหา แม้จะมีเงินทองมากมาย เขาก็ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือยสุรุ่ยสุร่าย ความเพียรในการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยนั้น ต้องปฏิบัติตนตามแบบประชาธิปไตย คือ ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกา
ของสังคมท่ีเป็นธรรม ต้องมีความเพียรในความอดทนอดกลั่นต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่จะเข้ามาท าให้เกิด 
 ขันติ  คือ ความอดทน ความสามารถทนต่องานหนักได้ สามารถเผชิญกับความ
ยากล าบากได้อย่างเข็มแข็ง เมื่อพบอุปสรรคในการปฏิบัติงานก็ยิ่งเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่ท้อแท้ ความ
อดทนยังหมายถึง ทนต่อค าเสียดสีถากถางได้ ไม่กล่าวค ารุนแรงตอบ ไม่บ่นจุกจิกให้เป็นที่ร าคาญของ
คนใกล้เคียง อดกลั้นที่จะไม่พูดเปิดเผยความลับของผู้อื่น หัวหน้าหรือนักปกครองที่มี ความอดทนนั้น
ย่อมมีสง่าราศีน่าเกรงขาม ผู้คนเกรงใจใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้และร่วมงานด้วย เพราะก่อให้เกิดความอบอุ่น
ใจในการร่วมงานกัน 
 อวิหิงสา  คือ ความไม่เบียดเบียน ข้าราชการทุกคนต้องไม่กดขี่ข่มเหงคนอ่ืนไม่หลง
ระเริงในอ านาจจนเป็นอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินผู้อ่ืน การเบียดเบียนรวมไปถึงการลงโทษแก่
คนท าผิดเกินสมควรแก่เหตุ การเกณฑ์แรงงานโดยไม่ให้ค่าตอบแทนตามควร การออกกฎหมายหรือ
ระเบียบบังคับไม่ให้คนมีอิสระเท่าท่ีควร สังคมใดก็ตามที่มีข้าราชการชอบเบียดเบียนผู้อื่น จะมีแต่
ความยุ่งเหยิงระส่ าระสาย ผู้คนอาจทนไม่ได้และรวมตัวกันใช้ความรุนแรงโต้ตอบ อ านาจของ
ข้าราชการนั้นมีไว้เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของคนอ่ืน ควรใช้อ านาจด้วยความเมตตากรุณา สังคมจึงจะ
สงบสุข 
 
 
ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสังเคราะห์และพัฒนาร่างองค์ประกอบ
ของรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมแล้วน าเสนอในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(focus group discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๙ รูป/คน เพื่อยืนยันรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ น าไปใช้ได้จริง ตลอดใจได้
ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ หาลักษณะร่วม ( common 
character) และข้อสรุปร่วม (common conclusion) ดังนี้  
 จากร่างรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐอภิบาลนั้น เห็นว่ามีความเหมาะสมดี เนื่องจากการ
บริหารจัดการภาครัฐมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่หลายประการ ในโมเดลนี้เห็นว่ากรอบแนวคิดท้ังสี่
ประเด็นนี้เป็นกระแสสังคมที่ภาครัฐต้องใส่ใจในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ โดย เฉพาะในเรื่อง
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่มีสาเหตุมาจากข้าราชการที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมใน
การปฏิบัติงาน โมเดลนี้สามารถแก้ไขปัญหาและน าไปใช้ได้จริง เนื่องจากการปฏิบัติงานต้องมีการท า
ให้ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อภาครัฐ ต่อข้าราชการและเน้นที่การบริการที่ดีท าให้ตอบโจทย์ในเรื่อง
การบริหารจัดการได้อย่างตรงประเด็น ประกอบกับผู้วิจัยได้เสริมด้วยหลักทศพิธราชธรรมท าให้เกิด
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ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กระบวนทัศน์รัฐอภิบาลนี้สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิด
ประสิทธิภาพได้  
 กระบวนทัศน์รัฐอภิบาลนี้มีลักษณะเฉพาะที่ตัวบุคคล คือ ข้าราชการและประชาชน 
เข้าใจว่าผู้วิจัยให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาข้าราชการให้มี
คุณภาพเพ่ือการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับดึงแนวทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเน้นความเสมอภาคมาเป็นหลักในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารที่ดี เพราะ
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องและต้องการให้เกิดข้ึนในสังคม กระบวนทัศน์นี้น าเอา
ทศพิธราชธรรมมาเสริมสร้างให้ข้าราชการให้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นด้วย เป็นความคิดที่ดีมาก 
เพราะในหลวงก็ใช้ทศพิศราชธรรมในการปกครองบ้านเมือง กระบวนทัศน์นี้ด้วยส่วนตัวแล้วมีความ
สมบูรณ์แบบมาก สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างแท้จริง ยืนยันว่าข้าราชการทุกคนควรน า
กระบวนทัศน์รัฐอภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ  
 รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม เป็นแนวคิดท่ีดีที่สามารถน ามาใช้
ในการบริหารจัดการภาครัฐได้จริง เพราะมีการเน้นที่ความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักและยัง
สร้างความเข้มแข็งในกับข้าราชการไม่ให้ประพฤติผิดศีลธรรมโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นซึ่ง
เป็นปัญหาส าคัญของประเทศและทุกประเทศก็ว่าได้ ขอเพ่ิมเติมทางด้านกฎ ระเบียบและด้าน
กฎหมาย ทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือประชาชนต้องอยู่ในกฎหมายทุกคน ไม่มีใครสามารถท่ีจะ
กระท าผิดแล้วไม่ถูกลงโทษได้เห็นว่ากระบวนทัศน์รัฐอภิบาลเป็นรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐใหม่
ที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาขององค์การข้าราชการและประชาชนได้จริง  
 ผู้วิจัยเป็นนิสิตและข้าราชการที่มีความคิดท่ีดี กล้าหาญที่สร้างกระบวนทัศน์ข้ึนมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการภาครัฐ เท่าท่ีทราบยังไม่มีใครเคยท ามาก่อน มีแต่คิดใช้เฉพาะในส่วนราชการของ
ตนเองเท่านั้น แต่มีของ ก.พ.ร. ก็เป็นทางด้านค่านิยม ไม่ถึงเป็นกระบวนทัศน์ของรัฐประศาสนศาสตร์ 
กระบวนทัศน์นี้เป็นการสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนและเสนอวิธีแก้ปัญหาในรูปแบบกระบวนทัศน์ ที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงผสมกับน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารงานท าให้เกิดความเข้มแข็งทางด้าน
จิตใจของข้าราชการได้ดีขึ้น เห็นด้วยกับรูปแบบกระบวนทัศน์นี้ ที่ให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติงาน เพราะสังคมไทยต้องการข้าราชการที่ซ่ือสัตย์และความสามัคคีเป็นอย่างยิ่ง
กระบวนทัศน์นี้น าไปใช้ได้จริง  
 หัวเรื่องวิทยานิพนธ์เรื่องนี้น่าสนใจมาก ที่ได้น าวัฒนธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่ง
เป็นการเน้นที่ความประพฤติ การปฏิบัติตนของข้าราชการที่มีหน้าที่รับใช้ประชาชนทุกคนอย่างเท่า
เทียมกันภายใต้หลักการของประชาธิปไตยท่ีก าลังเป็นกระแสความต้องการของประชาชนอยู่ใน
ปัจจุบันถ้าข้าราชการและประชาชนทุกคนมีความใสใจในเรื่องของหลักธรรมก็จะท าให้ประเทศชาติ

                                                           

 สนทนากลุ่มเฉพาะ โชติมา สงวนพันธุ์เวชพร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ,๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐. 
 สนทนากลุ่มเฉพาะ กัลป์ยาณ์ภูวนันท์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
 สนทนากลุ่มเฉพาะ สมใจ สังข์แสตมป์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
 สนทนากลุ่มเฉพาะ ศุภวัฒน์ปภัสสรากาญจน์, อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๒๐๔ 
 

สงบสุขมากกว่านี้ เห็นด้วยกับรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐอภิบาลที่ครอบคลุมทางด้านองค์การ ความ
ประพฤติของข้าราชการและด้านความพึงพอใจของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแล้วยัง
เพ่ิมเติมด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งข้าราชทุกคนละเลยท าให้คุณธรรมจริยธรรมลดต่ าลง เกิดปัญหาของ
สังคมมากมาย เห็นด้วยกับกระบวนทัศน์รัฐอภิบาลว่าสามารถน าไปใช้ได้จริงในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  
 กระบวนทัศน์รัฐอภิบาลนี้มีกลุ่มประเด็นย่อย ๔ กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความส าคัญมากในการ
บริหารจัดการภาครัฐโดยการเอาวัฒนธรรมมาใช้ในการบริหาร ปัจจุบันส่วนใหญ่ภาครัฐจะน าการ
บริหารสมัยใหม่มาใช้โดยไม่ค านึงถึงพ้ืนฐานของคนไทย ท าให้ไม่สอดคล้องค่าวัฒนธรรม ค่านิยมท่ีเป็น
รากเหง้าที่ถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่น การบริหารเชิงวัฒนธรรมนี้เป็นแนวคิดท่ีดีที่ได้น าทศพิธราชธรรมมา
เป็นแนวทางในการบริหาร เพราะหลักธรรมนี้สามารถแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการภาครัฐได้จริง
โดยเน้นที่ผู้บริหารหรือตัวข้าราชการที่ท าหน้าที่รับใช้ประชาชน โดยค านึงถึงความผาสุกของประชาชน 
กระบวนทัศน์นี้มีความเห็นว่า สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการขององค์การในประเทศไทยได้จริง
และมีประสิทธิภาพมากควรส่งเสริมให้มีการน าไปใช้สอนในสถาบันการศึกษาเพ่ือเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมในกับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไป  
 รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐอภิบาลนี้เน้นที่ตัวข้าราชการโดยเฉพาะในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
และประชาชน เป็นรูปแบบที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เพราะข้าราชการต้องปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
และประเทศชาติ ความพึงพอใจของประชาชนจึงเป็นค าตอบว่า ภาครัฐปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ข้าราชการเป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้ประชาชนเกิดความผาสุกในชีวิต กระบวนทัศน์นี้ดีมากที่
ได้น าประชาธิปไตยเข้ามาประกอบ เพราะประเทศเรายังมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยน้อยมาก ไม่ใช่
เป็นการลงคะแนะเสียงเลือกตั้งอย่างเดียว ภาครัฐต้องรับฟังความคิดเห็นและดึงประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารประเทศด้วย ซึ่งกระบวนทัศน์รัฐอภิบาลนี้ก็มีรายละเอียดที่ครอบคลุมทั้งหมด 
ประกอบกับน าทศพิธราชธรรม ซึ่งพิจารณาแล้วทั้งสิบข้อของทศพิธราชธรรมน ามาใช้ในการบริหารได้
ทุกข้อ กระบวนทัศน์นี้สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐได้จริงและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย  
 รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐอภิบาลเป็นแนวความคิดท่ีสังเคราะห์ออกมาดีมากที่ได้น าเอา
หลักธรรมมาใช้ในการบริหารท าให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้น เพราะภาครัฐไม่ว่าจะเป็น
กระทรวง กรม ก็ล้วนต้องการข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก รูปแบบกระบวนทัศน์นี้มีให้
ความส าคัญกับองค์การ ข้าราชการ ประชาชน ประชาธิปไตยและทศพิธราชธรรมที่น ามาผสม
กลมกลืนได้เป็นอย่างดีคิดว่าถ้าได้น าไปใช้จะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ไม่เหมือนกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่น าวิธีการบริหาร
มาจากต่างประเทศ บางครั้งก็ใช้ได้ผลไม่ได้ผลบ้างท าให้เสียงบประมาณ แต่กระบวนทัศน์นี้ไม่ต้อง
ลงทุนอะไรและยังตอบโจทย์แก้ปัญหาของการบริหารจัดการเพื่อประชาชนได้อย่างถูกต้องตรง
                                                           

 สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาอดิเดช สติวโร, อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย,๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
 สนทนากลุ่มเฉพาะ สุรีพร แซ่เอี๊ยบ, นักวิชาการอิสระ, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
 สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวปวริศา สุขมาก, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐. 



๒๐๕ 
 

ประเด็นด้วย เพียงแต่ขอให้กระท ากันอย่างจริงจังเท่านั้น อีกประการหนึ่งเห็นว่าการน าหลักธรรมมา
ใช้ในการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว รูปแบบกระบวนทัศน์นี้สามารถน าไปใช้ได้จริงในการ
บริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน  
 สรุป องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิง
วัฒนธรรม พบว่า การบริหารจัดการภาครัฐมีประเด็นปัญหาส าคัญๆ ในการบริหารจัดการภาครัฐ๔ 
ประการ ได้แก่ ๑) องค์การภาครัฐ ขาดความเข้มแข็ง ๒) ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม ๓) การ
บริการ ขาดความพึงพอใจจาก ประชาชนและ ๔) ข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตย ปัญหา
ดังกล่าวผู้วิจัยแก้ด้วยกระบวนทัศน์รัฐอภิบาล ประกอบกระบวนทัศน์ ๔ กระบวนทัศน์ ได้แก่๑) 
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ ๒) กระบวนทัศน์วัฒนธรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ๓) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจ
ให้กับประชาชน และ ๔) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ กระบวน
ทัศน์ทั้ง ๔ นี้ ผู้วิจัยได้น าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด้านบริหารราชการแผ่นดินเข้ามา
ประยุกต์ใช้คือ ทศพิธราชธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ เป็นกระบวน
ทัศน์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ ที่เน้นข้าราชการซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญขององค์การ 
วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐที่ได้ผล ประกอบด้วย ๑) ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ 
๒) เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๓) ความสามัคคี ๔) มีวิสัยทัศน์ ๕) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ 
๖) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมกับใช้ อาชชวะปริจจาคะและศีล ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์การภาครัฐ 
 ๒. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ เป็นกระบวน
ทัศน์ที่จะสร้างให้ข้าราชการทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงขึ้น วัฒนธรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการที่ได้ผล ประกอบด้วย การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมองค์การ อย่างเคร่งครัด  พร้อมกับใช้ อาชชวะอวิหิงสาอวิโรธนะ และทาน ในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ 
 ๓. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน เป็นกระบวนทัศน์
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการที่สามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจวัฒนธรรม
เสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ได้ผล ประกอบด้วย การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน พร้อมกับใช้ อาชชวะมัททวะ และอักโกธะ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจ
ให้กับประชาชน  
 ๔. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ  เป็นกระบวน
ทัศน์มุ่งให้ความรู้กับข้าราชการทุกคนในเรื่องประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง วัฒนธรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยท่ีได้ผลประกอบด้วย๑) ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ๒) การเคารพสิทธิ
เสรีภาพซึ่งกันและกัน ๓) การเคารพความเสมอภาคพร้อมกับใช้ ตปะ ขันติ และอวิหิงสา ในการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ 

                                                           

 สนทนากลุ่มเฉพาะ ภัทรพล ใจเย็น, หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๒๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ               ทศพิธราชธรรม กระบวนทัศน์รัฐอภิบาล 

วัฒนธรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ 

อาชชวะ 
ปริจจาคะ 

ศีล 
ศีล 
ศีล 
ศีล 

๑. ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ 
๒. เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
๓. ความสามัคคี 
๔. มีวิสัยทัศน์ 
๕. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๖. กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 
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 ภาพที่ ๔.๒ รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 

อาชชวะมันทวะอักโกธะ 

วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับข้าราชการ 

การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด 

การบริการที่ดีและตรงความต้องการ 
ที่แท้จริงของประชาชน 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วัฒนธรรมเสริมสร้างความ 
พึงพอใจให้กับประชาชน 

วัฒนธรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ 

๑. ความศรัทธาเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย    
๒. การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน 
๓. การเคารพความเสมอภาค 

อาชวะอวิหิงสา 
อวิโรธนะ ทาน 

ตปะขันติ  
อวิหิงสา 
อวิหิงสา 

 



๒๐๘ 
 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยคือ๑) เพ่ือศึกษา การก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสน
ศาสตร์๒) เพ่ือค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมและ ๓) เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมมีขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเรื่อง
กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การ การบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ความ
พึงพอใจของประชาชน การปกครองระบอบประชาธิปไตยและทศพิธราชธรรม 
 วิธีการวิจัย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ( qualitative research)เพ่ือ
ศึกษาวิจัยรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม  โดยศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสาร 
ต ารา บทความ แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์วัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่ดีงามและผลงานวิจัยของหน่วยงานราชการที่ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาประกอบการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้    เก็บ
ข้อมูลส าคัญกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( key informants) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก( in-depth 
interview)เจาะจงผู้เชี่ยวชาญจากข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านัก
นายกรัฐมนตรี จ านวน ๒๑ คน และข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จ านวน ๕ 
คน รวม ๒๖ คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (focusgroupdiscussion)แบบเจาะจงผู้ทรงคุณวุฒิจาก
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๓ รูป/คน อาจารย์มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต จ านวน ๑ คน ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
จ านวน ๔ คน และนักวิชาการอิสระ๑ คนรวม ๙ รูป/คน ใช้ พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย คือ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านักนายกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม กรุงเทพมหานครระยะเวลาการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๐เดือนผลการวิจัยสามารถสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย  
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ  

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม สรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  



๒๐๙ 
 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑. เพื่อศึกษา การก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ แบ่งเป็น ๓ ประเด็น ได้แก่  

 ๑.การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ( Old Public 
Management: OPM) และสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(NewPublic Management:NPM) คือ การน าหลักระบบราชการ ( bureaucracy)ของ แมกซ์ เว็บ
เบอร(์Max Webber) ที่กล่าวว่า ระบบราชการในอุดมคติสามารถใช้ได้ทุกองค์การ โดยเน้นเรื่องกฎ 
ระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติราชการซึ่ง
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้ยังน าหลักการบริหารของ ลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลล์เออร์
ลิค (Luther Gulick&LyndallUrwick) ในรูปแบบของ POSDCORB ซึ่งประกอบ๑) การวางแผน 
(planning)๒) การจัดองค์การ ( organizing) ๓) การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ( staffing) ๔) การ
อ านวยการ ( directing) ๕) การประสานงาน ( coordinating) ๖) การรายงาน ( reporting) และ ๗) 
งบประมาน ( budgeting) มาประยุกต์ใช้ในระบบราชการด้วย สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก การ
จัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม  คือ มีการปฏิบัติงานที่เชื่องช้า (red tape)เนื่องจากมีล าดับขั้นการบังคับ
บัญชาที่มากชั้น ใช้เวลาในการพิจารณานานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกขั้นตอน อย่างเคร่งครัด ท า
ให้ข้าราชการขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพราะถูกจ ากัดว่าต้องท าตามกฎระเบียบ ขาดความยืดหยุ่น
ในการปฏิบัติงานระบบราชการ เป็นอาชีพท่ีมีความม่ันคงสูงมีการก าหนดระยะเวลาหรือการ
เกษียณอายุราชการไว้อย่างชัดเจน ข้าราชการ บางคนปฏิบัติงานแบบเช้าชามเย็นชาม ท ามากท าน้อย
ก็ได้รับเงินเดือนและเพ่ิมข้ึนทุกปีทางราชการไม่สามารถไล่ออกได้ ถ้าไม่กระท าผิดอย่างร้ายแรง จึงเป็น
สาเหตุท าให้มี ข้าราชการ ที่ขาดประสิทธิภาพอยู่ในระบบราชการเป็นจ านวนมากการจัดการภาครัฐ
แบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่มักจะปกปิดความลับ ซึ่งขัดแย้งกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยต้องไม่มีความลับใดๆ กับประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง
ให้กับประชาชนได้ทราบอย่างละเอียด ให้ค าอธิบายหรือค าตอบที่ถูกต้องเมื่อประชาชนมีข้อสงสัยใน
ข้อมูลข่าวสารการจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ขาดระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพท าให้เกิดก ารทุจริต
ประพฤติมิชอบ  การปฏิบัติงาน ขาดคุณธรรมจริยธรรม ความ โปร่งใส ฝ่ายการเมืองแทรกแซงฝ่าย
บริหาร ระบบราชการแบบดั้งเดิมขาดการส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถสูง ขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่เป็นมืออาชีพ ข้าราชการส่วนใหญ่ไม่ สามารถปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคใหม่ท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมขาดผู้น าที่มีภาวะผู้น าหรือผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มี วิสัยทัศน์ ทัศนคติจิตส านึกในความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบราชการมีข้าราชการที่ยังยึดติดกับการ ปฏิบัติงานด้วยวิธีการใช้อ านาจสั่ง
การเป็นหลักยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ใช้ระบบอุปถัมภ์ในการ ปฏิบัติงานขาดการรับฟังความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ๒. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: 
NPM)และสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่( NewPublic 
Service: NPS)คือเกิดจากการน าเอาวิธีการจัดการแบบเอกชนมาประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐที่มีจ านวนมาก ปรับปรุงการบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดมากขึ้น แนวคิดการจัดการภาครัฐ



๒๑๐ 
 

แนวใหม่มีผลให้ภาครัฐได้ปฏิรูปแนวทางการบริหารหลายอย่าง เช่น การลดขนาดของหน่วยงานให้
เล็กลง น าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ เน้นวินัยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด อย่างไรก็ดีแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ยังมีจุดอ่อนที่ขาดเอกลักษณ์และกรอบความคิดลักษณะที่ชัดเจน มีการละเลย
การให้ความส าคัญกับคุณค่าของความเที่ยงธรรม ความถูกต้อง เป็นต้นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกิด
จากกลไกและระบบตลาดของภาคเอกเอกชนที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการร่วมกับระบบราชการมี
ความแตกต่างกันด้านเป้าหมายการบริหารจัดการของเอกชนมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาผลก าไร แต่
ระบบราชการไม่ได้หาผลก าไรแต่มุ่งประโยชน์กับประชาชนชุมชน สังคมและประเทศชาติ การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มองประชาชนเจ้าของประเทศเป็นเพียงลูกค้าท่ีมาขอรับการบริการ ไม่ค านึงถึงความ
เป็นพลเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพ อิสรภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริการ
สาธารณะของรัฐซึ่งขัดกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีฐานะเป็นพลเมือง
เจ้าของประเทศมีสิทธิเสรีภาพ อิสรภาพความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ไม่
ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ปกครอง  เนื่องจาก จะท าให้เสียเวลาในการ
พิจารณาเพิ่ม มากขึ้นการบริหารของภาคเอกชนมีอิทธิพลด้านความคิดที่มองผลประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ท าให้เกิดการซึมซับอิทธิพลลักษณะนี้มาใช้ในระบบราชการ โดยมุ่งหา
ประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าการท าประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนรวม 
 ๓. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS)
คือ เกิดจากกระแสการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( NPM) ซึ่งมีมุมมอง
ต่อสถานะพลเมืองเป็นเพียงลูกค้า ( customer) ตามแบบฉบับวิธีคิดของการบริหารธุรกิจ มองข้าม
ความเป็นพลเมืองผู้ได้รับสิทธิตามท่ีกฎหมายแห่งรัฐรับรอง เช่น สิทธิของพลเมืองที่จะได้รับความ
คุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ซึ่งบางครั้งรัฐจ าเป็นต้องยกเว้นการเรียกเก็บภาษีกับ
คนชรา เด็ก ผู้พิการช่วยตนเองไม่ได้ ตลอดผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งหากมองว่าพลเมืองเป็นเพียง
ลูกค้าและเมื่อลูกค้าไม่จ่ายค่าบริการ เช่น ไม่เสียภาษี อาจมีผลต่อการได้รับบริการที่ไม่ดีพอ ดังนั้น
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ ( New Public Service: NPS) จึงก าหนดบทบาทภาครัฐใหม่
เปลี่ยนไปจากการควบคุมมาเป็นการก าหนดระเบียบวาระ น ากลุ่มที่เก่ียวข้อง เช่น ภาครัฐ 
ภาคเอกชนหรือองค์การอิสระมาสู่โต๊ะเจรจา จัดให้มีเวทีการพูดคุยอย่างเป็นประชาธิปไตย ภาครัฐจะ
เป็นตัวไกล่เกลี่ยประนีประนอมเพ่ือให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน ดูแลรักษาสมบัติสาธารณะ ปกปักรักษา
องค์การภาครัฐ กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภาครัฐ ฯลฯ ผู้บริหารภาครัฐต้องท าความ
เข้าใจกับบทบาทในกระบวนการบริหารแบบประชาชนเป็นหุ้นส่วน ( governanceprocess) 
ข้าราชการจึงต้องมีความรับผิดชอบ เคารพในกฎหมาย เห็นคุณค่าของชุมชน บรรทัดฐานทาง
การเมือง มาตรฐานความเป็นมืออาชีพและผลประโยชน์ต่อพลเมือง หล่อหลอมความเป็นพลเมือง 
(citizenship) สร้างสรรค์และบริหารคุณค่าสาธารณะ ( public values) ให้แก่สังคมโดยรวมโดยทั่ว
กัน 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒. เพื่อค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยพบว่าการบริหารจัดการภาครัฐมีปัญหาอยู่หลายประการ
สามารถจัดแบ่งกลุ่มปัญหาส าคัญๆ ได้ ๔ ประการ  ได้แก่ ๑) องค์การภาครัฐขาดความเข้มแข็ง ๒) 
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ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม ๓) การบริการขาดความพึงพอใจจากประชาชนและ ๔) 
ข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตย ผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันควรน า
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงามเข้ามาแก้ปัญหาของ องค์การภาครัฐ และน าทศพิธราชธรรมมา
บูรณาการในการปฏิบัติงาน 
 รูปแบบกระบวนทัศนร์ัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้
ชื่อว่า กระบวนทัศน์รัฐอภิบาล หมายถึง  รูปแบบหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการน า
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงาม ทัศนะคติ ค่านิยม ความเชื่อมาใช้แก้และป้องกันปัญหาเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมประเทศชาติ และน าทศพิธราชธรรมมาบูรณาการเพื่อเป็น
แนวทางให้ข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ของแผ่นดินกระบวนทัศน์รัฐอภิบาลมี ๔ 
กระบวนทัศน์ ได้แก่ 
 ๑.กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐประกอบด้วย ๑) 
ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ๒) เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม๓) ความสามัคคี ๔) มีวิสัยทัศน์ ๕) เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และ๖) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมกับใช้ทศพิธราชธรรม ๓ ข้อ ได้แก่๑) อาชชวะ ๒) 
ปริจจาคะ และ ๓) ศีล  
 ๒.กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ ประกอบด้วย 
การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด พร้อมกับใช้
ทศพิธราชธรรม ๔ ข้อ ได้แก่๑) อาชชวะ ๒) อวิหิงสา ๓) อวิโรธนะ และ ๔) ทาน 
 ๓.กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ประกอบด้วยการ
บริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน พร้อมกับใช้ทศพิธราชธรรม ๓ ข้อ ได้แก่ ๑) 
อาชชวะ ๒) มัททวะ และ๓) อักโกธะ  
 ๔. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ ประกอบด้วย ๑) 
ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ๒) การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันและ๓) การ
เคารพความเสมอภาคพร้อมกับใช้ทศพิธราชธรรม ๓ ข้อ ได้แก่ ๑) ตปะ ๒) ขันติและ๓) อวิหิงสา 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓เพื่อน าเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
 ๑. กระบวนทัศน์วัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ คือการสร้าง
ให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็ง เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการภาครัฐ ถ้า
หากประชาชนขาดความเคารพศรัทธาต่อองค์การ ข้าราชการและระบบราชการแล้ว ภาครัฐจะไม่
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างแน่นอน อีกทั้งข้าราชการจะไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในทุกรูปแบบ เนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือ เกิดการไม่ไว้วางใจระหว่าง
ประชาชนกับข้าราชการ วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐให้ได้ผลได้แก่ ๑) ไม่
ทุจริตทุกรูปแบบ ๒) เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๓) ความสามัคคี๔) มีวิสัยทัศน์ ๕) เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และ ๖) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๒. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการคือการสร้างให้
ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม วัฒนธรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการให้ได้ผล ได้แก่การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
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องค์การอย่างเคร่งครัด ประมวลจริยธรรมเป็นเรื่องที่ทุกองค์การได้บัญญัติไว้ให้ข้าราชการทุกคนได้ยึด
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นกับข้าราชการ 
 ๓.  กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน คือการสร้างให้
ข้าราชการต้อง บริการดีมีคุณภาพ เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของ
ประชาชนการบริการต้องสะดวกรวดเร็วตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ต้องรู้ว่าประชาชน
ส่วนรวมต้องการอะไรเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ข้าราชการต้องหาวิธีการต่างๆ มาแก้ปัญหา
การไม่พึงพอใจในการให้บริการข้าราชการจ าเป็นจะต้องปรับบทบาทของตนเองใหม่ โดยเป็นผู้ส่งมอบ
บริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชน วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนให้ได้ผล ได้แก่
การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 ๔. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ คือการสร้างให้
ข้าราชการปฏิบัติงานตามครรลองของ ประชาธิปไตย โดยการน าหลักการส าคัญของประชาธิปไตยมา
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้ได้ผลได้แก่๑) 
ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ๒) การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และ ๓) การ
เคารพความเสมอภาค 
 ๕.ทศพิธราชธรรม  
 ๕.๑ ทศพิธราชธรรมในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ  ได้แก่๑)  
อาชชวะ  หมายถึง  ความซื่อสัตย์  ๒) ปริจจาคะ  หมายถึงการเสียสละ  และ๓)ศีล  หมายถึง  ความ
ประพฤติดีงาม 
 ๕.๒  ทศพิธราชธรรมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ  ได้แก่๑)  
อาชชวะ  หมายถึง  ความซื่อสัตย์  ๒) อวิหิงสา  หมายถึง  ความไม่เบียดเบียน  ๓) อวิโรธนะหมายถึง  
ความไม่คลาดไปจากธรรม และ ๔) ทาน หมายถึง การให ้
 ๕.๓ ทศพิธราชธรรมในการ เสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ได้แก่๑) อาชชวะ
หมายถึง ความซื่อสัตย์ ๒) มันทวะ หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน  และ๓) อักโกธะ หมายถึง ความไม่
โกรธ 
 ๕.๔ ทศพิธราชธรรมในการ เสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ  ได้แก่๑)  ตปะ
หมายถึง  ความเพียรเผากิเลส  ๒) ขันติ หมายถึง  ความอดทน  และ ๓) อวิหิงสา  หมายถึง  ความไม่
เบียดเบียน 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสาร ต ารา การสัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ พบว่ าการบริหารจัดการภาครัฐไทยมีปฏิสัมพันธ์กัน ๓ ฝ่าย ได้แก่ ๑) องค์การภาครัฐ                
๒)ข้าราชการ และ ๓) ประชาชน และ มีปัญหาของการบริหารราชการที่ส าคัญๆ ๔ ประการได้แก่๑) 
องค์การภาครัฐขาดความเข้มแข็ง ๒) ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม ๓) การบริการขาดความพึง
พอใจจากประชาชน และ ๔) ข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตย ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า 
สามารถแก้ปัญหาโดยการสร้างกระบวนทัศน์การบริหารจัดการภาครัฐขึ้นมาใหม่ด้วยการน าวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานที่ดีงามมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนข้าราชการ กระบวนทัศน์ดังกล่าวผู้วิจัยให้ชื่อว่า 
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กระบวนทัศน์รัฐอภิบาลหมายถึง รูปแบบหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการน าวัฒนธรรมใน
การปฏิบัติงานที่ดีงามทัศนะคติ ค่านิยม ความเชื่อ มาใช้แก้และป้องกันปัญหา เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนส่วนรวมประเทศชาติ และน าทศพิธราชธรรมมาบูรณาการ เพ่ือเป็นแนวทางให้ข้าราชการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ของแผ่นดินกระบวนทัศน์รัฐอภิบาลมี ๔ กระบวนทัศน์ ได้แก่ ๑) 
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ ๒) กระบวนทัศน์วัฒนธรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ๓) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจ
ให้กับประชาชน และ ๔) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ 
 ๑. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ เป็นการสร้าง
ให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็ง เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการภาครัฐ ถ้า
หากประชาชนขาดความเคารพศรัทธาต่อองค์การ ข้าราชการ และระบบราชการแล้ว ภาครัฐจะไม่
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างแน่นอน อีกทั้งข้าราชการจะไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในทุกรูปแบบ เนื่องจากขาดความเคารพศรัทธา ความน่าเชื่อถือ เกิดการ
ไม่ไว้วางใจระหว่างประชาชนกับข้าราชการ วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ
ให้ได้ผลดังนี้ 
 ๑.๑ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ คือ ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยการ ยึดมั่น
ปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรม มีความซื่อ สัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา กระท าแต่
ความดี ละเว้นความชั่วไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียทุกกรณี เน้นการปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ขององค์ก ารให้มีความโปร่งใส มี ช่องทาง ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้  และไม่ทุจริตทุก
รูปแบบสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุดม รัฐอมฤต ที่กล่าวว่า การทุจริตในวงราชการเป็นปัญหาที่
แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในสังคมไทย พฤติกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหน้าที่หรืออาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบภายใต้ระบบราชการ
แบบอุปถัมภ์การทุจริตมักเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการกระท าของบุคคลที่อยู่ในฝ่ายการเมืองที่มุ่ง
แสวงหาประโยชน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจ าในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนเอง
แทนที่จะกระท าการโดยยึดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลักกลับใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ในทางท่ีมุ่ง
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนตัว และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของถวิลวดีบุรีกุล และคณะ ที่กล่าวว่า การ
ที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การเป็นสังคมแห่งความซื่อตรงได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเราคนไทยทั้งชาติต้อง
ทบทวนบทเรียนหรือส ารวจสภาพปัญหาสาเหตุหรืออุปสรรคที่มีผลต่อความบกพร่องของความซื่อตรง
ของสังคมไทยเสียก่อน จึงจะสามารถค้นหาแนวทางการเสริมสร้างความซื่อตรงต่อไปได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม สังคมไทยมีปัญหาความบกพร่องในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในทุกภาคส่วน ความไม่
ซื่อสัตย์ของผู้น าหรือบุคลากรทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสะท้อนสังคมหรือสาธารณะมากกว่า
บุคคลทั่วไป ผู้กระท าการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตบางคนบางกลุ่มมักจะไม่ได้รับการลงโทษจากสังคมหรือ
กฎหมาย เนื่องจากอาศัยอ านาจบาตรใหญ่ของผู้มีบารมีบางคน สถาบันหลักของสังคมสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ขาดความเข้มแข็งในการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ให้กับเด็กและเยาวชนสาเหตุหลักมาจากการขาดแบบอย่างที่ดีจากผู้น า ระบบการศึกษาการเรียนรู้ใน
                                                           

 อุดม รัฐอมฤต, “การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย” รายงานวิจัย , 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๖), หน้า ๓-๔. 



๒๑๔ 
 

และนอกระบบยังไม่เอ้ือและไม่เหมาะสม อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝัง กล่อมเกลาคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริตท าให้ไม่สามารถพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมได้อย่างแท้จริง  
 ๑.๒ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือ ข้าราชการทุกคนต้อง ทุ่มเทกายใจอุทิศเวลา
ให้งานอย่างเต็มที่ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ 
มุ่งท่ีจะปฏิบัติงานโดยไม่หวังอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด สังคมใดที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมสูงย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า สังคมจะไม่วุ่นวาย เพราะสมาชิกในสังคมมีความรับผิดชอบมี
คุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพันธ์ ชูกลิ่น ที่
กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ต้องมีการ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน การประพฤติ
ตนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและท าให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจเมื่อปฏิบัติงานร่วมกัน  
 ๑.๓ ความสามัคคี คือ ข้าราชการทุกคนต้องมีความกลมเกลียวกัน ปรองดองกัน ร่วม
ใจปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ปฏิบัติงาน อย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอา
รัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง ที่หลากหลายทางความคิด 
ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี จะเป็นผู้ที่
เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบา ทหน้าที่ ของตนในฐานะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความ
มุ่งม่ันต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง และแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรวาล สุขไมตรีที่กล่าวว่า บุคลากรในองค์การมีการประพฤติ
ปฏิบัติด้านปิยวาจาดี โดยเป็นผู้ที่ใช้ค าพูดในการสื่อสารด้วยถ้อยค าหรือวาจาที่สุภาพ ไพเราะ 
อ่อนหวาน น่าฟังจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เกิดความประทับใจ โดยการพูดเป็นไปด้วยความ
เต็มใจ จริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว ส่อเสียด แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ชัก
จูงให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม รู้จักใช้ค าพูดที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ เกิดความสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ รักใคร่นับถือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
 ๑.๔ มีวิสัยทัศน์ คือ ข้าราชการทุกคนต้อง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลโดยมุ่ง
ผลส าเร็จ ขององค์ก ารเป็นหลักการ มองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต คาดคะเนเห็นการ
เปลี่ยนแปลง ก้าวทัน เหตุการณ์ต้องเป็นผู้ก าหนดทิศทางขององค์ก ารให้ด าเนินการตามเป้าหมายโดย
การวางแผนการปฏิบัติงาน การจัด ก าลังคน และการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ จุลอดุงที่กล่าวว่า การเป็นผู้น าหรือผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์
มองกาลไกลทั้งระยะสั้นระยะยาว ต้องบริหารงานขององค์การอย่างสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ให้ผู้ตามรับรู้สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นผู้ชี้แนะแนวทางด้านวิสัยทัศน์เป้าหมายขององค์การ 

                                                           

 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย ”, วิชาการคุณธรรม
ความดี,ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (กันยายน ๒๕๕๗): ๑-๒๒. 
 จักรพันธ์ ชูกลิ่น, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่”, ศึกษาศาสตร์ มสธ , ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๘): ๑๐๕. 
 จักรวาล สุขไมตรี, “วัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีท่ี ๕ 
ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๔๗-๑๔๘. 



๒๑๕ 
 

รวมทั้งการมีกลยุทธ์จูงใจผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ส าเนา หม่ืนแจ่ม ที่กล่าวว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถชี้แจงความต้องการ ความ
จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และความผูกพันต่อวิสัยทัศน์นั้น สร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตน เปลี่ยนแปลง
วิธีการปฏิบัติงานเดิม และสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ตามได้  
 ๑.๕เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ ข้าราชการทุกคนต้องเป็นผู้น า การเปลี่ยนแปลง 
เป็นผู้ที่มีบทบาทในการวางแผน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์ก าร ประสานงานกับบุคคลทั้งระดับบนระดับล่างรวมถึงการควบคุม  
ก ากับ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ให้ ด าเนิน ไปด้วย ความเรียบร้อย ต้องเป็นเสมือนคนกลาง ที่ท าหน้าที่
ประสานงาน เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บังคับบัญชา กับใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ 
แก้วบางพูดที่กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กัน ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ ต่างมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน เพราะในแต่ละองค์ประกอบมีส่วนสร้างเสริมหรือ
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับทุกสิ่งทุกอย่างในองค์การและที่ส าคัญคือ 
องค์ประกอบของผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะสร้างสรรค์องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การในแต่ละ
องค์ประกอบให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานในที่สุด ผู้น าองค์การจะเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญในการน าองค์การมีอิทธิพลต่อแนวคิด ส่วนความประพฤติ วิธีการปฏิบัติงานและวิธีการ
แก้ปัญหา  
 ๑.๖ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งท่ีถูกต้อง  คือ ข้าราชการ ทุกคนต้อง กล้าตัดสินใจตามสภาพ
ความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน ต้องเผชิญกับปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ต้องเข้าใจสาเหตุของปัญหา หา
วิธีแก้ไขท่ีเหมาะสมในแต่ละปัญหา ว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง ควรเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม ที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา สระวาสีที่กล่าวว่า การตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
การระบุปัญหาได้อย่างถูกต้องชัดเจน กล้าเผชิญปัญหา กล้าตัดสินใจมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยความชัดเจน เด็ดขาดฉับไวบนฐานข้อมูล ที่ถูกต้อง มีความกระตือรือร้น
มุ่งม่ันในการแก้ปัญหา ให้ส าเร็จลุล่วง มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเหตุการณ์วิกฤต 
วิเคราะห์ประเมินสภาพปัญหาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ ใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาและการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อด าเนินการแก้ไขตามความจ าเป็น
เร่งด่วน  

                                                           

 ทัศนีย์ จุลอดุง, “การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ”, สภาการพยาบาล, ปีท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒): ๕๑. 
 ส าเภา หมื่นแจ่ม, “องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานบน
พื้นที่สูง”, ราชภัฏเชียงใหม่, ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๕): ๖๒. 
 ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์กร 
กรณีศึกษา: เทศบาลนครภูเก็ต”, วิทยบริการ, ปีท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๔): ๙๕. 
 อัจฉรา สระวาสี, “การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา”, สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 
ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๒๒๖. 



๒๑๖ 
 

 ๒. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการเป็นการสร้างให้
ข้าราชการให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม วัฒนธรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการให้ได้ผล ได้แก่ การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด ประมวลจริยธรรมเป็นเรื่องที่ทุกองค์การได้บัญญัติไว้ให้ข้าราชการ
ทุกคนได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ 
 การรอบรู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด คือ ข้าราชการ
ทุกคนต้องใฝ่รู้ในหน้าที่ของตนเอง ต้องรู้ว่าหน้าที่ของตนคืออะไร  สิ่งใดควรท าสิ่งใดไม่ควรท า  การใฝ่รู้
ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หลายอย่างที่สามารถสร้างให้ข้าราชการเกิดคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  ความซื่อสัตย์สุจริต  การยึดมั่นในกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนข้าราชการทุกคนต้อง
ประพฤติปฏิบัติตน ให้ถูกต้องเหมาะสมตาม ประมวลจริยธรรมองค์การ อย่างเคร่งครัด  ประมวล
จริยธรรมองค์การเป็นเรื่องที่ทุกองค์การ ต้องปลูกฝังให้ข้าราชการในองค์การทุกคน ต้องมีเพ่ือเป็นหลัก
ยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน  ประมวลจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตมี
สัจจะเชื่อถือได้  การยึดมั่นในหลักการ  การยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง  และการอุทิศตนเพ่ือความ
ยุติธรรมสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชัยวุฒิ วรพินธุ์ที่กล่าวว่า การพัฒนาปลัดเทศบาลมืออาชีพควรมี
คุณลักษณะผู้น ายุคใหม่ท่ีมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้ง
ผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาดังนั้นข้าราชการจึงต้องเป็นคนที่ต้องเรียนรู้ในหน้าที่อยู่ตลอดเวลา  
ต้องสามารถปรับตัวเข้าให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  ให้ได้  สิ่งที่ต้องค านึงถึง  คือ ต้องมีความใฝ่รู้ใน
อาชีพการปฏิบัติงานต้องเข้าถึงประมวลจริยธรรมเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  เป็นการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีข้าราชการต้องมีความรู้เข้าใจกฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจ าที่ปฏิบัติอยู่  การปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถ
น าไปประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาทางกฎหมายหรือตอบค าถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้  รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ประสูติ เหลืองสมานกุล ที่กล่าวว่า  ความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาที่เข้ามาใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท าให้สมาชิกสภา
ปฏิบัติงานผิดพลาด  ต้องมีการตักเตือนตลอดเวลา  สาเหตุเกิดจากหน่วยงานไม่ได้มาส่งมอบหรือ
ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับให้กับสมาชิกใหม่  ประกอบกับบุคลากร
บางส่วนไม่ใฝ่รู้ไม่ศึกษากฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ มักท าตามความเคยชินหรือท าตามแบบที่เคยท า
กันมาก่อนโดยไม่รู้ว่าผิดกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นอกจากนี้ผู้บริหารมักใช้ระบบเส้นสายรับคนที่ไม่มี
ความรู้เข้ามาเป็นพนักงานของ  อบต. จึงควรส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้บุคลากร  โดยการจัดอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในเรื่อง  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  ในการปฏิบัติงานและไม่ควรใช้ระบบ
อุปถัมภ์รับคนเข้ามาเป็นพนักงาน  ควรจะรับคนที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ

                                                           

 ชัยวุฒิ วรพินธ์ุ, “คุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของ
ปลัดเทศบาลในภาคกลาง”, สมาคมนักวิจัย, ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๙๑. 



๒๑๗ 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์  จุลอดุงที่กล่าวว่าผู้น า
หรือผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  มีการควบคุมอารมณ์ท่ีดี  มีความซื่อสัตย์
โปร่งใสเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ท าให้ผู้น าหรือผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือได้รับความไว้วางใจ  รวมทั้งเป็น
ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการเป็นผู้น าที่มี
คุณภาพ ท าให้สามารถน าบุคลากรและองค์การบรรลุเป้าหมายได้  
 ๓.กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน เป็นการสร้าง
ข้าราชการต้องบริการดีมีคุณภาพ เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชน 
การบริการต้องสะดวกรวดเร็วตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ต้องรู้ว่าประชาชนส่วนรวม
ต้องการอะไร เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ข้าราชการต้องหาวิธีการต่างๆ มาแก้ปัญหา การไม่พึง
พอใจในการให้บริการ ข้าราชการจ าเป็นจะต้องปรับบทบาทของตนเองใหม่ โดยเป็นผู้ส่งมอบบริการที่มี
คุณภาพให้กับประชาชน วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ได้ผลได้แก่การบริการที่ดี
และตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน คือ ข้าราชการทุกคนต้อง
ให้การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน การด าเนินกิจการของภาครัฐจะต้อง
ค านึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับการบริการจากรัฐเป็นหลักส าคัญ การ
ก าหนดภารกิจแต่ละเรื่องต้องมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธ์ให้เห็นโดยชัดเจน ประชาชนได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมนั้นตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือเกิดผลต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมและแต่
ละรายควบคู่กัน การพิจารณาประโยชน์สุขของประชาชนจึงควรเน้นไปที่ประเด็นคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พลเมือง ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ตอบสนองตามความจ าเป็นหรือความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนในระยะยาว พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มาขอรับ
บริการอย่างรวดเร็วการให้บริการประชาชนบางครั้งต้องใช้เวลาส่วนตัวเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆให้กับ
ประชาชนโดยไม่บ่ายเบี่ยง การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนที่มาขอรับบริการถึงแม้ว่าประชาชน
ไม่ได้ร้องขอ ข้าราชการต้องบริการให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมใจ หนูฤทธิ์ ที่กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ความส าคัญกับงานบริการเป็นอย่างมาก ประชาชน
ต้องได้รับการบริการดูแลเอาใจใส่ที่ดี พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความสามารถในการให้
ค าแนะน ากับประชาชนอย่างถูกต้อง ต้องบริการด้วยความสุภาพ ใช้กริยาวาจาที่ไพเราะ เป็นมิตรมี
ความเสมอภาค ตรงเวลาสถานที่บริการจัดเป็นสัดส่วน ให้บริการอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนสะดวก 

                                                           

 ประสูติ เหลืองสมานกุล, “ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นนทบุรี”, การเมืองการปกครอง, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๓๗. 
 ทัศนีย์ จุลอดุง, “การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ”, สภาการพยาบาล, ปีท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒): ๕๒. 



๒๑๘ 
 

รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความยืดหยุ่น ให้บริการเสร็จที่จุดเดียวตามล าดับก่อนหลังอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งจะตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้  
 ๔. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้าง ประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ เป็นการสร้าง
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานตามครรลองของ ประชาธิปไตย  โดยการน าหลักการส าคัญของประชาธิปไตย
มาปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้ได้ผล ได้แก่๑) 
ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ๒) การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และ๓) การ
เคารพความเสมอภาค  
 ๔.๑ ความศรัทธาเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย คือ ข้าราชการทุกคนต้องมี
ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามระบอบประชาธิปไตยก็จะเป็น
ระบบการเมืองที่ต้องจรรโลงไว้ เนื่องจากเป็นระบอบที่ปฏิบัติงานได้ผลและก่อความเสียหายน้อยที่สุด 
เป็นระบอบที่มีการประชุมต่อรองหาข้อยุติ เคารพหลักการแห่งสิทธิเสรีภาพ ข้าราชการทุกคนต้องมี
จิตส านึกและศรัทธาต่อประชาธิปไตย เชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ขององค์การได้ 
แม้จะวิกฤตขนาดไหนก็ตาม ต้องเคารพกติกาของ ประชาธิปไตยใช้กติกากฎหมายในการปกครอง 
ไม่ใช่ใช้อ านาจตามอ าเภอใจทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กติกา เดียวกัน เคารพหรือไม่ปฏิบัติตามก็
หามีประโยชน์ไม่ ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จได้ต่อเมื่อมีพลเมืองเคารพกติกาและ
ยอมรับ การลงโทษจาก การละเมิดกติกาพลเมืองจึงต้องเคารพกติกาถ้ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้ง
เกิดข้ึนก็ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการตัดสินข้าราชการต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ว่าสิ่งที่ตนเองท าลงไปจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร ควรเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดผลดีเท่านั้น 
ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม ข้าราชการต้องรับผิดชอบตามหน้าที่ปวงชนชาวไทย สิทธิหน้าที่ปวงชน
ชาวไทยที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าราญ ทองสิงห์คลี ที่กล่าวว่า ควรมี
การส่งเสริมการปลูกจิตส านึก และให้ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยในเรื่องการ
มีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ การ
เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการ
ปกครอง การเป็นผู้มีความส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือน
มนุษย์ การวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุมีผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรมตว
รรณบวร ที่กล่าวว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริงจ าเป็นที่จะต้องฝึกสอนการเมืองการ
ปกครองให้กับประชาชนให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง๑) การเคารพกติกา หมายถึง การยอมรับว่าทุก
คนมีความเสมอภาคภายใต้กติกา เดียวกัน  ๒) การเคารพสิทธิ ของผู้อื่น หมายถึง การไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพผู้อื่น๓) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและพ่ึงตนเอง หมายถึง รับผิดชอบตนเองและพ่ึงพา
ตนเองได้ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจหรือระบบอุปถัมภ์ของผู้ใด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

                                                           

 สมใจ หนูฤทธิ์, “ประสิทธิภาพการให้บริการของ รพ.สต.กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง ”, วิชาการแพทย์ 
เขต ๑๑, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗): ๔๗๗. 
 ส าราญ ทองสิงห์คลี,“วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนต าบล อ าเภอท่า
ชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, รายงานวิจัย, (การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งท่ี ๔, ๒๕๕๖), หน้า๒๓-๒๔. 
 ปรมตวรรณบวร, “การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองด้วยพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”, มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๒๖๗. 



๒๑๙ 
 

สัญญา เคณาภูมิและกชพรประทุมวันที่กล่าวว่า สังคมประชาธิปไตยจะพัฒนาได้นั้นจ าเป็นต้องสร้าง
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนโดยประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
พ้ืนฐานความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้องเมื่อมีความรู้แล้วจะต้องน าไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตตามวิถีสังคมไทยการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น
มีหลักการพ้ืนฐานอยู่ ๓ประการ คือ๑) การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์๒) การเคารพสิทธิเสรีภาพและ
กฎกติกาของสังคมท่ีเป็นธรรมและ ๓) ความรับผิดชอบ ต่อตนเองผู้อื่นและสังคม หลักการดังกล่าว
ชี้ให้เห็นถึงแนวทางพ้ืนฐานของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ได้ หากพลเมืองไทยเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของ
ความรู้ความเข้าใจในบริบทของสังคมหรือในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง ยึดหลัก ความอดทนอด
กลั้นเชื่อถือศรัทธาซึ่งกันและกัน ปรารถนาดีต่อกัน รู้จักเสียสละเมื่อเกิดปัญหาก็ร่วมกันแก้ปัญหา
ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตนภายใต้กฎกติกาของสังคมท่ีเป็นธรรม จะท าให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีพลเมือง ที่มีคุณภาพส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนา
มากขึ้น  
 ๔.๒การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน คือ อ านาจหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ
การคุ้มครองและรับรองตามกฎหมาย เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในเคหะสถาน สิทธิใน
ครอบครัว สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในชื่อเสียงและเกียรติยศ สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน ส่วน
เสรีภาพ หมายถึง ความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระท าการต่างๆ ได้ตามความต้องการของตน โดยไม่
ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมาย มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเสรีภาพในการเลือกอาชีพการงาน การ
นับถือศาสนา เคหะสถาน การศึกษาอบรม การเดินทาง การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การ
รวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหกรณ์ พรรคการเมือง การชุมนุมโดยสงบ โดยปราศจากอาวุธ การส่ง
ข่าวโดยทางไปรษณีย์หรือทางอ่ืนที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น ข้าราชการทุกคนต้องเคารพ ในสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนด้วยการไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ข้าราชการต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ีทางราชการ
ก าหนดพึงละเว้นการกระท าท่ีจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนเสียหายข้าราชการทุกคนต้อง
ยอมรับในสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด การแสดงออก การแสดงความ
คิดเห็น ศาสนา ประวัติศาสตร์ เป็นต้น การกระท าใดๆ ต้องไม่ท าความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ควรปฏิบัติ
ต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรอัมรินทร์ พรหมเกิด ที่กล่าวว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่บูชาสิทธิเสรีภาพของ
มนุษย์ แต่การอ้างถึงสิทธิเสรีภาพก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายการใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขต
จนละเมิดหรือก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือท าให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคม จะกระท าไม่ได้  ถือ
ว่าการใช้สิทธิเสรีภาพ ที่มิชอบการรู้จักใช้สิทธิ เสรีภาพของตนเองการรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
จึงเป็นรากฐานส าคัญประการหนึ่งที่เอ้ือต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ถ้าประชาชนทุกคนต้อง
ปฏิบัติตาม ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ย่อมอยู่รวมกันอย่างมีความสุขชาติบ้านเมืองก็จะพัฒนา

                                                           

 สัญญา เคณาภูมิและกชพร ประทุมวัน, “วิถีประชาธิปไตยของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”, 
วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๑๙๖-๑๙๗. 



๒๒๐ 
 

เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเรว็ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวรรณ คารมปราชญ์คล้ายแก้วที่
กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับเจตคติและพฤติกรรมประชาธิปไตย การ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเยาวชนแบบประชาธิปไตยเป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาให้เป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยได้ บิดามารดาจะต้องแสดงให้บุตรเห็นว่า ผู้ที่อยู่ร่วมหรือปฏิบัติงานกับผู้อ่ืนได้ต้องเป็น
คนที่เคารพสิทธิผู้อ่ืน เคารพในความแตกต่างทางความคิด สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่าง
เหมาะสม ข้าราชการต้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยไม่ใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ 
ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของประชาชน รวมถึงมีความคิดว่าทุกคนในสังคมอยู่ในระดับเดียวกัน ต้องไม่มี
ปฏิกิริยาที่แสดงถึงการดูถูกดูแคลนผู้ที่มีฐานะทางสังคมหรือการศึกษาท่ีต่ ากว่า ไม่ยกย่องหรือยอมรับผู้
ที่มีฐานะทางสังคมการศึกษาความร่ ารวยที่สูงอย่างไร้เหตุผล  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล 
ปรางค์ทองที่กล่าวว่าสังคมท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างที่หลากหลายอย่างสุขสงบนั้น 
สมาชิกของสังคมจะต้องยึดมั่นในกฎเกณฑ์กติกาหรือกฎหมายเป็นส าคัญ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของ
สังคมส่วนหนึ่งมาจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่อาศัยอ านาจหรือช่องว่างทางกฎหมายที่สนอง
ความต้องการของตน นอกจากนี้กระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนในระดับท้องถิ่นท่ีจะต้อง
เลือกตัวแทนเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมก็เต็มไปด้วยการทุจริต  
 ๔.๓ การเคารพความเสมอภาค คือ ข้าราชการทุกคนควรมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย   
ในเรื่องความเสมอภาคของบุคคล โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใด เพศใด มีฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือฐานะทางสังคมอย่างไร ต่างก็มีความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคในที่นี้ ได้แก่๑) ความ
เสมอภาคทางกฎหมาย จะออกกฎหมายบังคับหรือคุ้มครองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมิได้ ต้องใช้บังคับกับทุก
คน การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ของสังคมท่ีมีอยู่จ ากัดอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุใดๆ๒) ความเสมอภาคทางการเมือง ประชาชนมีสิทธิในการมี
ส่วนร่วมในการปกครองอย่างเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคในการออกเสียงเลือกตั้ง สามารถสมัครรับ
เลือกตั้ง ตั้งพรรคการเมืองรวมถึงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรีภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญ๓) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินถือกรรมสิทธิ์ใน
ประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนได้ด าเนินไปมีสิทธิได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของ
ชาติอย่างเท่าเทียมกัน๔) ความเสมอภาคทางสังคมทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ควร
ให้ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นเครื่องก าหนดให้บุคคลหนึ่งเหนือกว่าอีกบุคคลหนึ่ง และ 
๕) ความเสมอภาคในด้านโอกาส ความเท่าเทียมกันที่จะได้มีโอกาสที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ 

                                                           

 พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, “วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตชุมชนอีสาน : 
กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านค าบง และหมู่บ้านสะอาด ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น”, 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๗๖. 
 กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, “บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน”, พฤติกรรมศาสตร์ , ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม 
๒๕๕๗): ๑๐-๑๒. 
 นพดล ปรางค์ทอง, “การเคารพกฎเกณฑ์กติกาและการมีภารดรภาพ : วิถีแห่งสันติประชาธิปไตยใน
เรื่องสั้น”, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏสุราษฎร์ธานี , ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม 
๒๕๕๘): ๑๒๐-๑๒๑. 



๒๒๑ 
 

การศึกษาหาความรู้ ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ การสร้างฐานะทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงการมีความรับผิดชอบและพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
กัญจน์กนฺตธมฺโม (แสงรุ่ง) ที่กล่าวว่า แนวคิดความเป็นพลเมืองดีในทัศนะตะวันตกมีพัฒนาการที่
เปลี่ยนแปลงและก่อรูปขึ้นเป็นล าดับโดยประสบการณ์ภาคปฏิบัติทางการเมืองซึ่งสามารถย้อน
จุดเริ่มต้นไปในยุคสมัยกรีกโบราณ จนกระทั่งค่อยๆ ก่อตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของขบวนการเคลื่อนไหว
เรียกร้องซึ่งต้องค านึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมแห่งความเป็นมนุษย์ของพลเมือง
ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่มาพร้อมกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบพันธะผูกพันบางอย่างระหว่างรัฐกับ
ปัจเจกบุคคล โดยค านึงถึงเหตุและผลที่ยึดโยงกับอ านาจต่างๆในสังคมการเมืองหรือที่ก า หนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ ส าหรับสังคมไทยพบว่า แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองดีในระบอบการปกครอง
โบราณของไทย จะไม่ปรากฏภาพเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทางกฎหมาย แต่จะเป็น
ความสัมพันธ์แบบจารีตดั้งเดิมทางอ านาจในระบบไพร่ที่จ าแนกระดับสูงต่ าแบบเจ้าขุนมูลนายหรือ
ผู้ใหญ่ผู้น้อย ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีพันธะต่อกัน ทั้งนี้จะถูกก ากับจากศีลธรรมโดยเฉพาะคุณธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจารีตประเพณีต่างๆ กระท่ังสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. ๒๔๗๕ แม้อ านาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศจะกลายเป็นของประชาชน แต่ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของ
พลเมืองไทยก็ยังคงถูกจ ากัดไว้เท่าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศจะอนุญาตให้มีโดยใช้ค าว่า ความเสมอภาค
บังหน้า  
 ๕. ทศพิธราชธรรม  ข้าราชการทุกคนสามารถน าทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐได้ดังนี้ 
 ๕.๑ ทาน  หมายถึง การให้ แบ่งเป็นอามิสทาน ได้แก่ การให้สิ่งของ ธรรมทาน 
ได้แก่ การให้ธรรม วิทยาทาน ได้แก่ การให้ความรู้ ข้าราชการต้องมีความรู้ในหน้าที่อย่างลึกซึ่งและ
สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ควรสละทรัพย์สินสิ่งของแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก 
ควรใช้อ านาจหน้าที่ของตนสร้างงานเพ่ิมรายได้ กระจายผลผลิตให้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพของ
ประชาชน ต้องยึดหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การเพื่อขจัดความทุกข์ยากของประชาชนให้
เบาบางหรือบ าบัดให้หมดสิ้นไป การปฏิบัติงานต้องด าเนินไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน
ที่จะสร้างความม่ังคงให้แก่ตนเองและพวกพ้อง ข้าราชการที่มีอ านาจหน้าที่ถ้าไม่ใช่อ านาจเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว อาจท าให้เกิดความไม่พึงพอใจได้ 
 ๕.๒ ศีล  หมายถึง การรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อย มีความประพฤติปฏิบัติที่ดี
งาม ศีลเป็นข้อปฏิบัติที่ก ากับการใช้อ านาจ ไม่ให้ใช้อ านาจเบียดเบียนผู้อ่ืน ศีลจะท าให้มีความ
ประพฤติท่ีดีงามท้ังต่อหน้าและลับหลัง ข้าราชการต้องเป็นผู้น าหรือเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องการรักษา
ศีล ได้แก่ ๑) งดเว้นจากการใช้อ านาจบาตรใหญ่เอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนเข่นฆ่าล้างผลาญชีวิต 
ไม่มีจิตคิดร้ายต่อคนอื่น ๒) งดเว้นจากการถือเอาทรัพย์สินสิ่งของของคนอ่ืนคือ ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง
หรือทุจริตทุกรูปแบบ ต้องจ่ายเงินภาษีบ ารุงรัฐให้ถูกต้องและชอบธรรมตามที่กฎหมายก าหนด มิใช่
ก าหนดกฎหมายให้ถูกต้องตามท่ีตนเองและพวกพ้องต้องการ ไม่มีจิตคิดเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของคน
อ่ืน ๓) งดเว้นจากการประพฤติส าส่อนทางเพศหรือไม่มักมากในกามคุณ ๔) งดเว้นจากการพูดค าเท็จ
                                                           

 พระกัญจน์กนฺตธมฺโม (แสงรุ่ง), “การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา”, ศิลป
ศาสตร์ปริทัศน์, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๔๘. 



๒๒๒ 
 

การพูดค าส่อเสียด การพูดค าหยาบ การพูดจาเหลวไหลไร้สาระ๕) งดเว้นจากการดื่มสุรายาเมาทุก
ชนิด เพราะการดื่มสุราท าให้ขาดสติ สามารถท าผิดศีลได้ทุกข้อ การที่ข้าราชการหรือประชาชนมีศีล
จะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เห็นได้จากโครงการ หมู่บ้านศีล ๕ ที่ทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกัน 
เกิดการสมัครสมานสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้ศีลยังท าให้เกิดปัญญาในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง และท าให้ผู้มีศีลเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ดี นึกคิดอะไรก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง 
ประชาชนและประเทศชาติ บ่งบอกถึงการเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
 ๕.๓ปริจจาคะ  หมายถึง การบริจาค ทรัพย์สินสิ่งของช่วยเหลือคนอ่ืนเท่าที่จะพึง
กระท าได้ สละกิเลส ความเห็นแก่ตัว ดูแลทุกข์สุขของประชาชน การเสียสละของข้าราชการอาจเป็น
การเสียสละความสุข ความส าราญ เพื่อประโยชน์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้การเสียสละ
แรงงาน ความคิด สติปัญญาในการแก้ปัญหา อุปสรรค และพัฒนาองค์การร่วมกัน จะก่อให้องค์การ
เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
 ๕.๔อาชชวะ  หมายถึง ซื่อตรง โปร่งใส ข้าราชการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อตรงทรงสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวงประชาชน ไม่คดโกงประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อ
หน้าและลับหลัง ต้องซื่อตรงต่อความจริง กล่าวคือ หากเห็นว่าผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดแล้วแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องหรือหากเห็นว่าถูกต้องยืนยันว่าถูกเพ่ือจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องยิ่งๆข้ึน
คุณธรรมข้อนี้ท าให้เป็นบุคคลที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ต่อองค์การและตนเองข้าราชการที่มีอาชวะใน
การปฏิบัติงานจะท าให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น องค์การเกิดความเข้มแข็ง ประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการปฏิบัติงานตามครรลองของประชาธิปไตยท่ีต้องการ
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ยุติธรรม มีความเสมอภาค และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
 ๕.๕มัททวะ หมายถึง ความอ่อนโยน กิริยามารยาทสุภาพ นุ่มนวลและอ่อนโยนกับ
ทุกคน ข้าราชการไม่ควรแสดงอาการอวดดี เย่อหยิ่งจองหอง พูดจาหยาบคายหรือพูดจาถากถางเป็น
เชิงดูหมิ่น ดูแคลนประชาชนในท านองว่าโง่กว่าตนส่วนมากแล้วคนมีอ านาจมักจะแข็งกระด้าง ชอบใช้
อ านาจข่มขู่ประชาชน เรียกว่าหลวงลืมตัว เหลิงอ านาจ คุณธรรมข้อนี้จะท าให้เป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่
ดีต่อคนทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน ปราศจากความเย่อหยิ่ง
จองหอง ไม่หยาบคายหรือกระด้าง มีท่วงทีกิริยาที่สุภาพนุ่มนวลละมุนละไมต่อทุกคน ซึ่งจะช่วยให้
ได้รับความรักและจงรักภักดีจากทุกคนมัททวะจะท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๖ ตบะ  หมายถึง ความเพียรเผากิเลส ยับยั้งชั่งใจได้ เป็นการเผาผลาญกิเลส
ตัณหา ข้าราชการต้องไม่ยอมให้กิเลสเข้ามาครอบง าจิตใจของตน ไม่ให้หลงใหลหมกมุ่นอยู่กับ
ความสุขส าราญการปรนเปรอใดๆ ควรยับยั้งชั่งใจให้ห่างไกลจากอามิสสินจ้างอันเป็นช่องทางที่จะ
น าไปสู่การทุจริตหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ควรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือให้เป็นประโยชน์
สุขของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ควรหลงใหลหรือหมกมุ่นอยู่ในความสุขของตนเองหรือ
พวกพ้องจนลืมความทุกข์ยากของประชาชนควรบ าเพ็ญเพียรในอันที่จะประกอบกิจการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มิให้ขาดตปะเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับ
ข้าราชการได้อีกประการหนึ่ง กล่าวคือ ความเพียร ความอดทนต่อความคิดเห็นที่ตรงข้ามกับตนเอง 
อดทนต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือการท าร้ายกัน เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะ
น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันในการหาทางออกหรือแก้ปัญหาร่วมกัน 
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 ๕.๗ อักโกธะ  หมายถึง ความไม่โกรธ ความไม่โกรธนี้หมายถึงความเมตตาหรือ
ความรักท่ีเกิดจากการมองแง่ดีของกันและกัน ข้าราชการต้องเป็นผู้มีเหตุผลไม่โกรธง่าย ไม่เกรี้ยว
กราด โมโหโทโสอย่างไร้เหตุผล ไม่วินิจฉัยความและกระท าการด้วยอ านาจความโกรธ มีเมตตาประจ า
ใจไว้ระงับความขุ่นเคืองจะท าอะไรหรือวินิจฉัยความด้วยจิตอันสุขุมรอบคอบเป็นธรรม ควรรับฟัง
ความเห็นต่างหรือข้อเสนอแนะจากคนอื่น โดยถือหลักว่าหากอยากให้คนอื่นยอมรับฟังความคิดเห็น
ของตนก็จะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนให้ได้ ไม่ใช่คอยแต่แสดงอาการฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด 
โดยคิดว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับตนคือคนที่จ้องท าลายล้มล้างตนหรือพูดจาเป็นเชิงผูกโกรธว่าจะไม่
สนับสนุนช่วยเหลือคนที่ไม่สนับสนุนตนหรือหากจ าเป็นจะต้องสนับสนุนช่วยเหลือก็ท าอย่างเสียไม่ได้
ข้าราชการที่มีอักโกธะหรือความไม่โกรธท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้ 
 ๕.๘อวิหิงสา หมายถึง การไม่เบียดเบียน มีความกรุณา คือ มีความสงสารทนเห็น
คนอ่ืนล าบากเจ็บปวดไม่ได้ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ข้าราชการควรแสดงตนให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาค และมีความโปร่งใสที่
สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา ไม่ใช้อ านาจเบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน เมื่อจ าเป็นต้องเก็บ
เงินภาษีจากประชาชน ก็ควรเก็บเงินภาษีให้เหมาะสมตามความเป็นจริงที่ประชาชนท ามาหาได้ ใน
ขณะเดียวกันผู้น ารัฐก็ควรด ารงตนให้เป็นแบบอย่างด้วยการเสียภาษีตามความเป็นจริง ไม่ควรอาศัย
ช่องว่างของกฎหมายหลบหลีกการเสียภาษีท่ีควรเสีย โดยคิดว่าคนอื่นไม่รู้หรือคิดว่าคนอ่ืนท าอะไร
ตนเองไม่ได้ เพราะอ านาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือของตนเองหมดแล้วการไม่เบียดเบียนเป็นการส่งเสริมให้
ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น 
 ๕.๙ ขันติ  หมายถึง ความอดทน อดทนต่อความล าบากตรากตร า อดทนต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยล้าไม่ควรแสดงอาการท้อแท้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่
ควรมุ่งแต่จะแสวงหาผลประโยชน์หรือแสดงอาการล าเลิกทวงบุญคุณ แต่ควรถือหลักว่าตนเองอาสา
เข้ามารับใช้ประชาชนต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์อย่างไรก็ต้อง
อดทนให้ได้ข้าราชการที่มีขันติต้องไม่ยอมหมดก าลังใจ ไม่ยอมละท้ิงหน้าที่ที่ตนได้กระท าไปโดย
ถูกต้องชอบธรรม แม้จะถูกยั่วยุเย้ยหยันหรือได้รับการเสียดสีถากถางจากผู้ใดก็ตามนอกจากนี้ขันติยัง
ท าให้ไม่ท าให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เนื่องจากทุกคนมีความแตกต่างที่หลากหลาย อาจคิดหรือ
กระท าสิ่งใดที่ไม่ตรงกับตนเองได้เนื่องจากมีความแตกต่างกัน ในด้านทัศนะคติ ความเชื่อ ค่านิยม 
การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ เพศ ฯลฯสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก หากไม่มีขันติหรือ
ความอดทนแล้ว จะท าให้เกิดการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย ขันติจึงส่งเสริม
ประชาธิปไตยในด้านสิทธิเสรีภาพได้อีกประการหนึ่ง 
 ๕.๑๐อวิโรธนะ หมายถึง ไม่คลาดจากธรรม ไม่ออกจากบรรทัดฐานแห่งความดี ไม่
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่มาบีบคั้นให้เปลี่ยนพฤติกรรม ข้าราชการควรยึดมั่นอยู่ในความซื่อตรงทรง
สัตย์ พิจารณาแยกแยะบุคคลที่เข้ามาสนองงานหรืออาสารับใช้ให้เข้าใจอย่างประจักษ์แจ้งว่า มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตหรือเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ จะต้องรู้จักรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อทักท้วงแล้ว
เลือกสรรเอาไปเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ควรหลงชื่นชมยินดี
เฉพาะบุคคลที่เข้ามาประจบสอพลอ ไม่ควรแสดงอาการฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดต่อความเห็นต่างของ
บุคคลอื่นที่เสนอแนะหรือทักท้วงด้วยความหวังดี จนท าให้การปฏิบัติหน้าที่เบี่ยงเบนหรือคลาดเคลื่อน
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ไปจากหลักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และธรรมศาสตร์คือจริยธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม ต้องมีความ
ละอายใจต่อการท าความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง ควรเกรงกลัวต่อการท าความชั่วควรระลึกอยู่เสมอ
ว่าตนเองอาสาเข้ามารับใช้ประชาชน ไม่ใช่ประชาชนอาสาเข้ามารับใช้ตน ควรพิจารณาไตร่ตรองให้รู้
อย่างประจักษ์แจ้งในสิ่งที่ตนเองจะต้องปฏิบัติหรือหากปฏิบัติผิดพลาดไปก็พร้อมที่จะรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือทักท้วงจากท่านผู้รู้ อย่าไปส าคัญว่าตนเองรู้หรือฉลาดอยู่คนเดียว เพราะหากไป
ส าคัญเช่นนี้ ก็เท่ากับว่าตนเองนั่นแหละโง่อยู่คนเดียวอวิโรธนะเป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างให้
ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นอย่างถาวร 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ปัญหาที่
ผู้วิจัยได้ยกมากล่าว ได้แก่องค์การภาครัฐขาดความเข้มแข็ง ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม การ
บริการขาดความพึงพอใจ และข้าราชการขาดจิตส านึกประชาธิปไตย ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเป็น
การด่วนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๑.การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
 ๒. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๓.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยคุณธรรมจริยธรรม  
 ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 ๑. เร่งรัดปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกัน ปราบปราม     
การทุจริตประพฤติมิชอบ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยถือเป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และ
เร่งรัดให้มีการลงโทษต่อผู้กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งด้านวินัยและคดีความ 
 ๒. เร่งสร้างโอกาส อาชีพและมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งสตรี 
ผู้ด้อยโอกาส แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 
 ๓. ก าหนดให้มีการสัมมนาข้าราชการประจ าปี เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ 
 ๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยพบว่า ยังมีหลายประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากเป็นครั้งแรกของรัฐประศาสนศาสตร์ไทยที่น าวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่
ดีงามทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ มาใช้ในการแก้ปัญหาส าคัญๆ ทั้ง ๔ ประการและน าทศพิธราชธรรม
มาบูรณาการการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถจะศึกษาหาค าตอบได้ในทุกมิติที่มี
มากมายหลายประเด็น ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเพียงขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น ยังมี
ขอบเขตการศึกษาวิจัยในมิติอ่ืนๆ อีกมากดังนั้นหากนักวิจัยท่านใดมีความสนใจการวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อต้องการแก้ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐผู้วิจัยขอ
เสนอแนะในประเด็นดังนี้ 
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 ๑. ควรจะมีการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อความมั่นคงของชาติ  
 ๒. ควรจะมีการศึกษาเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ  
 ๓. ควรจะมีการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
ก.ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข . ข้อมูลทุติยภูมิ  

(๑) หนังสือ: 
กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา , 

๒๕๒๓. 
คูณ โทขันธ์. พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗. 
จรูญ สุภาพ .ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ . พิมพ์ครั้งที่ ๔ . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
 ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔ . 
ฉวีวรรณสุวรรณาภา .วัฒนธรรมไทย . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 

๒๕๕๘. 
ชนิดา จิตตรุทธะ. วัฒนธรรมปิระมิดกับการท าให้เป็นประชาธิปไตย . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
ตุลา มหาพสุธานนท์.หลักการจัดการ หลักการบริหาร. นนทบุรี: เพ่ิมทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๔๗. 
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ. พฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒. 
นิศาชล พรหมรินทร์. วิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย : บทส ารวจวรรณกรรม   

รัฐประศาสนศาสตร์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬา       
ลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

เนตร์พัณณา ยาวิราช. การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: เซ็นทรัลเอ๊กซ์เพรส, ๒๕๔๖. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย . กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ .พี.กราฟิ

คดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๑. 
บุญทัน ดอกไธสง. ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์ . กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส. เอเซีย
 เพรส (๑๙๘๙) จ ากัด, ๒๕๕๓. 
บุญเลิศ ไพรินทร์.  รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ . กรุงเทพมหานคร : ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด เอส. พ.ี เอ. เจริญผล, ๒๕๕๖. 
ปกรณ์ ศิริประกอบ. ๓ พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปปฏิบัติจริง .  
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป .อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ . พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
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พวงเพชร สุรัตนกวีกุล .มนุษย์กับสังคม .  พิมพ์ครั้งที๓่ .  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พวงเพชร สุรัตนกวีกุล .มนุษย์กับสังคม . พิมพ์ครั้งที๓่ . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔ . 
พิทยา บวรวัฒนา. รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค .ศ. ๑๘๘๗-ค .ศ.๑๙๗๐) . 
 พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
เพ็ชรี รูปะวิเชตร์. การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม . กรุงเทพมหานคร :   

ดวงกมลพับลิชชิง, ๒๕๕๓. 
ไพรวัลย์ เคนพรม. หลักรัฐประศาสนศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ มหา        

วิทยาลัย,๒๕๕๘. 
รัชยา ภักดีจิตต์. ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน .พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท วี.พริ้นท์ (๑๙๙๑) จ ากัด, ๒๕๕๗. 
ราชบัณฑิตยสถาน .พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ . กรุงเทพมหานคร :ราชภัฏ

มหาสารคาม, ๒๕๕๙. 
เรืองวิทย์เกษสุวรรณ .การจัดการภาครัฐแนวใหม่ . กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด, 

๒๕๕๖. 
เรืองวิทย์เกษสุวรรณ .ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที๓่ . กรุงเทพมหานคร : 

บพิธกาพิมพ์, ๒๕๕๓. 
ลิขิต ธีรเวคิน. ประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมืองไทย . กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาระบบ
 การพิมพ์ , ๒๕๔๖. 
วิชัย ตันศิริ. วัฒนธรรมประชาธิปไตยเพื่อสู่สังคมประชาธิปไตย . กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน        

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖. 
วิเชียร วิทยอุดม. แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีระบบราชการ . กรุงเทพมหานคร : บริษัท
 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จ ากัด , ๒๕๕๑. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง . 
 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟรเพช, ๒๕๕๐. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
สมเกียรติ ศรลัมพ์.การปฏิรูประบบราชการไทย. กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์ประดิพัทธ์, ๒๕๔๗. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน). ทศบารมี

ทศพิธราชธรรม . พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๔. 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. การเมืองอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๐. 
สัญญา เคณาภูมิ .แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ . มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๙. 
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อานนท์ อาภาภิรม .รัฐศาสตร์เบื้องต้น . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์ ม,
 ๒๕๔๕ . 

อารี เพชรผุด. มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน. กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ์, ๒๕๓๐. 
บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๒) บทความ: 
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว.“บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็น
 พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน”.  พฤติกรรมศาสตร์ . ปีที่ ๒๐
 ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๗) : ๑๐-๑๒. 
จักรพันธ์ ชูกลิ่น. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่”. ศึกษาศาสตร์ มสธ .ปีที่ ๘ 
 ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๐๕. 
จักรวาล สุขไมตรี. “วัฒนธรรมองค์การตามหลักสังคหวัตถุ ๔”. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๕
  ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๔๗-๑๔๘. 
ชัยวุฒิ วรพินธุ์. “คุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของ
 ปลัดเทศบาลในภาคกลาง”. สมาคมนักวิจัย . ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน
 ๒๕๕๗) : ๙๑. 
ไชยนันท์ปัญญาศิริ . “การเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระบบราชการไทย : 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ” .วิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี . 
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๑๗. 

ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์กร 
 กรณีศึกษา : เทศบาลนครภูเก็ต”. วิทยบริการ. ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม- เมษายน
 ๒๕๕๔) : ๙๕. 
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. “การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย ”. วิชาการคุณธรรม

ความดี. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (กันยายน ๒๕๕๗): ๑-๒๒. 
ทัศนีย์ จุลอดุง. “การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาล
 มหาวิทยาลัยของรัฐ”. สภาการพยาบาล . ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม 
 ๒๕๕๒) : ๕๑. 
นพดล ปรางค์ทอง . “การเคารพกฎเกณฑ์กติกาและการมีภารดรภาพ : วิถีแห่งสันติประชาธิปไตยใน

เรื่องสั้น” .มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏสุราษฎร์ธานี . ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม ๒๕๕๘): ๑๒๐-๑๒๑. 

นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์. “แนวคิดการบริหารงานสาธารณะ: จากภาครัฐสู่ภาคพลเมือง” .ราชภัฏกรุงเก่า . 
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๕๘): ๖๓. 

ปรมตวรรณบวร. “การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองด้วยพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”. มจร
 สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๒๖๗. 



๒๒๙ 
 

ประสูติ เหลืองสมานกุล. “ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นนทบุรี”. การเมืองการปกครอง. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๓๗. 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด. “วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตชุมชนอีสาน : 

กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านค าบง และหมู่บ้านสะอาด ต าบลสะอาด อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น”. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ . ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๕๗): ๗๖. 

พระกัญจน์กนฺตธมฺโม (แสงรุ่ง). “การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา”.
 ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ . ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๔๘. 
วรภาส ประสมสุข. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม” .ศึกษาศาสตร์ . ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ 

(พฤศจิกายน ๒๕๔๙-มีนาคม ๒๕๕๐): ๗๖. 
วิบูลย์ เผือกฉุย. “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      

ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี”. วิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙): ๖๘. 

ศุภชัย ยาวะประภาษ. “กรอบการมองพาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับนักวิชาการไทยใน
อนาคต”. พัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๒๕): ๕๒๐-๕๓๖. 

สมใจ หนูฤทธิ์. “ประสิทธิภาพการให้บริการของ รพ.สต. กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง”.  วิชาการ
 แพทย์ เขต ๑๑ . ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗): ๔๗๗. 
สมพิศ สายบุญชื่น. “การปฏิรูประบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่”.วิชาการเครือข่าย

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ . ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๙): ๓๙. 

สัญญา เคณาภูมิ และกชพร ประทุมวัน. “วิถีประชาธิปไตยของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”.วไล
ยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๑๙๖-๑๙๗. 

ส าเภา หมื่นแจ่ม. “องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบน
 พื้นที่สูง”. วิจัยราชภัฏเชียงใหม่. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๕): ๖๒. 
อัจฉรา สระวาสี. “การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา”. สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร .
 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๒๒๖. 

(๓) รายงานวิจัย: 
ส าราญ ทองสิงห์คลี . “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนต าบล อ าเภอท่า

ชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” .รายงานวิจัย . การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๔ ๒๕๕๖ : 
๒๓-๒๔. 

อุดม รัฐอมฤต . “การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย” .รายงานวิจัย . 
๒๕๔๖: ๓-๔. 



๒๓๐ 
 

(๔) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่: 
วลัยพร ชิณศรี. “ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ”. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
 อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ๒๕๕๖. (อัดส าเนา). 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
คะนอง วังฝายแก้ว. “รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา”. พะเยา : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๕๕๑. (อัดส าเนา) . 
วิชัย ตันศิริ. “วัฒนธรรมประชาธิปไตย เพ่ือสู่สังคมประชาธิปไตย”. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖. (อัดส าเนา). 
ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. “วัฒนธรรมประชาธิปไตย เพ่ือสู่สังคม
 ประชาธิปไตย ”. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
 ธันวาคม ๒๕๕๐, ๒๕๕๖. (อัดส าเนา). 
สุวิทย์เมษินทรีย์. “วัฒนธรรมประชาธิปไตย เพ่ือสู่สังคมประชาธิปไตย”. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖. (อัดส าเนา). 
โอกาส เตพละกุล .“วัฒนธรรมประชาธิปไตย เพ่ือสู่สังคมประชาธิปไตย” . กรุงเทพมหานคร : 

ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖. (อัดส าเนา). 

(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย. วัฒนธรรมประชาธิปไตย . [ออนไลน์ ]. 

แหล่งที่มา :http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000007
828[๒๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 

ธีระ สลักเพชร. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา :http:// 
 www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID= [๑๙พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
นันทิดา. ทฤษฎีของฮอฟสตีด ( GeertHofstedeTheory). [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : 

http://mbamini.blogspot.com/2010/09/ hofsted-theory.html [๕ มกราคม๒๕๖๐]. 
พิมพ์พิมล นวชัย. รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย . [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา :
 http://wanwila.exteen.com/20130523/entry-1[๑ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
วิทยากร เชียงกูล . หลักการของระบอบประชาธิปไตย . [ออนไลน์ ].แหล่งที่ มา : 

witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/[๑ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

(๖) สัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์ นางสาวนิชา สาทรกิจ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางวิภาดา ตริตระการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๔ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙.  
สัมภาษณ์ นางวิริยา เนตรน้อย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙. 

http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000007828
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000007828
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000007828
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=%20%5b��
http://mbamini.blogspot.com/2010/09/%20hofsted-theory.html%20%5b�%20���Ҥ�
http://wanwila.exteen.com/20130523/entry-1


๒๓๑ 
 

สัมภาษณ์ นางบุษยา เจริญผล, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๖ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ, ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และสนับสนุน, ๗ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
สัมภาษณ์ นายสุเพียร เจียรวาปี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางขนิษาฐา งามวงศ์สถิต, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๗ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๑๒ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายอภิชาต กรรมสิทธิ์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๒ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙.  
สัมภาษณ์ นางสาวปวริศา สุขมาก, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๑๗ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ แก้วมูลค า, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ, ๒๑ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๑ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ลพเลิศ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ ตุลาคม 
 ๒๕๕๙.  
สัมภาษณ์ นางอารีพันธ์ เจริญสุข, ผู้อ านวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัฒกรรม,           

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์, ผู้อ านวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย, ๑๗  พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางมานัสศรี ต้นไล้, ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน, ๒๓ พฤศจิกายน 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาวธนพร แตงขาว, ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ๒๓ พฤศจิกายน 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาวดุษฎี พิลาไชย, นักวิชาการวัฒนธรรม, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน, ผู้อ านวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ

ราชการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๓๒ 
 

สัมภาษณ์ นางศิริเนตร กล้าหาญ, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาวณัฐชยา เครือหงส์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ, ๒๘พฤศจิกายน 
 ๒๕๕๙. 

 
บรรณานุกรม (ต่อ) 

สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ, นักจัดการทั่วไปช านาญการ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสิระ ภาสอาจ, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางดวงเดือน สวัสดี, นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ, ๗ ธันวาคม 
 ๒๕๕๙. 

(๗) สนทนากลุ่มเฉพาะ: 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาอดิเดช สติวโร, อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย            

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ สมาน งามสนิท, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ภัทรพล ใจเย็น, หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ศุภวัฒน์ปภัสสรากาญจน์, ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ สมใจ สังข์แสตมป์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ศิวพร นวลตา, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ สุรีพร แซ่เอ๊ียบ, นักวิชาการอิสระ, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางกัลยาณ์ภูวนันท์, นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

๒ ภาษาอังกฤษ 
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Henry. Nicholas, Public Administration and Public Affairs. New Jersey: Prentice Hall, 1999. 
Hood. Christopher, The art of the state: Culture rhetoric and public management. 
 Oxford: Clarendon Press, 1998. 
Kuhn. T. S., The structure of science revolutions. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.  
L. M. Prasad, Organization Behaviour.Delhi: Sultan Chant & Son, 2001. 
Millett. John Darrid, Management in the Public Service: the Quest for Effective
 Performance. New York: McGraw–Hill Book, 1954. 
Morse. Nancy C, Satisfaction in the White Collar Job.Michigan: University of Michigan, 1958. 
Patton. M. Q., Qualitative Evaluation and Research Methods. New bury Park. CA: Sage, 1990. 
Price. Alan, Human Resource Management. In a Business Context. 2 edition. London: 

Thomson Learning, 2004. 
Raymond J. Corsimi, Encyclopedia of Psychology. New York: Wiley and Sons. 1994. 
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Company, 1992. 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 ๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ ญฺ, ดร. 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น  
 ๕. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต  
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 
 

 
รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๒. นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และสนับสนุน  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๓.นางอารีพันธ์ เจริญสุข ผู้อ านวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัฒกรรม
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๔. นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย  
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
๕. นางมานัสศรี ต้นไล้ ผู้อ านวยการกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน  
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
๖.นางสาวธนพร แตงขาว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
๗.นางวิภาดา ตริตระการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๘.นางวิริยา เนตรน้อย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๙.นางบุษยา เจริญผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๑๐.นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๑๑.นางพรทิพย์ แก้วมูลค า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๑๒.นายสุเพียร เจียรวาปี นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๑๓.นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๑๔.นายอภิชาต กรรมสิทธิ์ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๑๕.นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๑๖.นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๑๗.นายวัชรชัย วิสุทธิสมาจาร นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 



๒๔๔ 
 

รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (ต่อ) 
๑๘.นางสาวกาญจนา ลพเลิศ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๑๙.นางศิริเนตร กล้าหาญ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๒๐.นางสาวณัฐชยา เครือหงส์ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๒๑.นางสาวนิชา สาทรกิจ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๒๒.นางสาวปวริศา สุขมาก นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๒๓. นายสิระ ภาสอาจ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๒๔. นางสาวดวงเดือน สวัสดี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
๒๕.นางสาวดุษฎี พิลาไชย นักวิชาการวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
๒๖.นางพรทิพย์ ลีรโกเมศมาศ นักวิชาการวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
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๒๖๙ 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผู้สนทนากลุ่มเฉพาะ 
(focus group discussion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๑ 
 

รายนามผู้สนทนากลุ่มเฉพาะ 
๑.พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒.รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๓. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์      
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๔. ผศ.ศุภวัฒน์ปภัสสรากาญจน์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
๕. ดร.สมใจ สังข์แสตมป์ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๖. ดร.ศิวพร นวลตา นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๗.ดร.โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๘.ดร.สุรีพร แซ่เอ๊ียบ นักวิชาการอิสระ  
๙.นางกัลยาณ์ภูวนันท์ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๓ 
 

 
 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่องรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม  

...................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ คือ๑) 
เพ่ือศึกษาการก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์๒)เพ่ือค้นหา
รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม และ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านผู้ให้สัมภาษณ์ทุกกรณี ในระหว่างท าการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาต บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยการจดบันทึกและใช้เครื่องบันทึกเสียง 
พร้อมกับบันทึกภาพขณะสัมภาษณ์ หากท่านผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์จะให้บันทึกข้อมูลในช่วงใด
โปรดแจ้งผู้วิจัย ผู้วิจัยจะหยุดบันทึกทันที การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้เพราะได้รับข้อมูลส าคัญท่ีเป็น
ประโยชน์จากท่านผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ ณ ที่นี้ 

................................................. 
แบบสัมภาษณ์มี ๓ ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที๑่ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์  
ตอนที๒่ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ รูปแบบ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 
ตอนที๓่ ข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ชื่อ.............................................นามสกุล................................................อายุ...............ป ี
ต าแหน่ง................................................................................................................................................. 
การศึกษาสูงสุด...................................................................................................................................... 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ.………………เวลา......................ถึง.........................น. 
สถานที่สัมภาษณ์................................................................................................................................... 
ตอนที๒่แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม 



๒๘๔ 
 

๑. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ( Old Public Management: OPM)และ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New Public Management: 
NPM) คืออะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๒. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New Public Management: NPM) และ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ ( New Public Service: 
NPS) คืออะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๓. การก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS)คืออะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๔. วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ คืออะไร เพราะอะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๕. วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการคืออะไร เพราะอะไร 



๒๘๕ 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................ 
 
๖. วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน คืออะไร เพราะอะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๗. วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการคืออะไร เพราะอะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 
๘.ทศพิธราชธรรมข้อใด น ามาใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ เพราะอะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๙.ทศพิธราชธรรมข้อใด น ามาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ เพราะอะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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๑๐. ทศพิธราชธรรมข้อใด น ามาใช้ในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน เพราะอะไร 
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๑๑. ทศพิธราชธรรมข้อใด น ามาใช้ในการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการเพราะอะไร 
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ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
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ขอขอบพระคุณท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้สัมภาษณ์ 
 
 

    นาวาตรีธนยศ ชวะนิตย์  
 นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



๒๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ภาพการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๘ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และสนับสนุน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการการศึกษาปริญญาโท 

๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายสุเพียร เจียรวาปีนักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ การศึกษาปริญญาโท 

๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



๒๘๙ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นางพรทิพย์ แก้วมูลค า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ การศึกษาปริญญาโท 

๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ลพเลิศนักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ การศึกษาปริญญาโท  

๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๒๙๐ 
 

 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 
 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท 
พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. 
ผศ.ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์          นาวาตรีธนยศ ชวะนิตย์ 
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ดร.โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ 
นางกัลยาณ์ภูวนันท์ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ 
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