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บทคัดย่อ
จริยธรรมเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญต่อมนุษย์ในทุกสถานภาพทางสังคมรวมถึงการบริหาร
งานภาครัฐ จริยธรรมถูกน�ำเข้าไปผสมผสานให้เข้ากับนโยบาย หลักการ และวิธกี ารบริหารงานของ
องค์การภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงสาธารณะ นวัตกรรม การปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึง
สิทธิมนุษยชน บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการ
พืน้ ฐานว่าด้วยจริยธรรม ภูมหิ ลังและทฤษฎีวา่ ด้วยจริยธรรม ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดพลวัตทางจริยธรรม
เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม จริยธรรมในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ และจริยธรรมการบริหารงาน
ภาครัฐในบริบทสังคมทั่วไปและบริบทสังคมไทย ทั้งนี้ จริยธรรมคือระบบของการตระหนักถึง
คุณธรรมของมนุษย์ทพี่ งึ มีสำ� หรับการปฏิบตั ติ นในชีวติ ประจ�ำวันเพือ่ ก่อให้เกิดความสงบหรือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ซึ่งทฤษฎีว่าด้วยจริยธรรมมีพัฒนาการมา 3 สมัยคือ สมัยดั้งเดิม
สมัยกลาง และสมัยใหม่ โดยปัจจัยด้านสังคมและด้านจิตวิทยาเป็นแรงผลักให้เกิดพลวัตทาง
จริยธรรม ส่วนเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมถูกก�ำหนดตามทัศนะที่แตกต่างกันของกลุ่มนักวิชาการ
จุดมุ่งหมายของความเป็นศาสตร์ระหว่างจริยศาสตร์และรัฐศาสตร์ คือ จริยศาสตร์มุ่งความดีทาง
ศีลธรรมของปัจเจกชนและรัฐศาสตร์มงุ่ ความสันติสขุ ความมัน่ คงของสาธารณชน ส�ำหรับจริยธรรม
การบริหารงานภาครัฐในบริบทสังคมทั่วไปเน้นเรื่องการปฏิบัติงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ และผู้บริหาร ส่วนบริบทสังคมไทยเน้นเรื่องหลักธรรมทางศาสนาและหลักกฎหมาย
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Abstract
Ethics plays a crucial role in all social status of human being, including in
public sector administration. Ethics are integrated into its policies, principles and
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management procedures in order to make public benefit, create innovation, protect
natural environment and human rights. The objective of this academic article was
to review the literature on the fundamental principles of ethics, backgrounds and
theories regarding to ethics, factors causing the ethical dynamics, ethical criteria,
ethics in Political Science, as well as ethics in public sector administration in both
general social context and Thai social context. However, ethics is a systematic
realization of human morals that should be performed in their daily life in order
to make peace and well-organization in society. The ethics theory has evolved
three periods which consists of traditional, medieval and modern. While the social
and the psychological factors have been a driving force the ethical dynamics,
however, ethical criteria were identified by the different perspectives of academic
groups. Whilst, the aim of ethics and political science has the main focus on the
moral goodness of individuals, while, political science focus on peace and security
of public. Moreover, the ethics of public sector administration in a general social
context pins point at the performance of government officials and government
employee and executives. On the other hands, Ethic in the Thai social context
emphasizes on religious and legal principles.
Keywords: Ethics, Public Sector Administration
บทน�ำ

ในขณะที่สังคมโลกก�ำลังตกอยู่ในสภาพวิกฤตที่เต็มไปด้วยความหลากหลายซับซ้อนของ
ปัญหาทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและของตัวมนุษย์ ทั้งในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เรียกตัวเอง
ว่า เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และในสังคมที่ก�ำลังพัฒนา สาเหตุประการหนึ่งซึ่งส�ำคัญมากที่สุด
สืบเนื่องมาจากการถือเอาความคิดแบบวิทยาศาสตร์วัตถุนิยมเป็นสรณะ และหวังว่ามันจะตอบ
ปัญหาทุกอย่างได้ ความเชื่อเช่นนี้ย่อมก่อปัญหาติดตามมาเพราะจริง ๆ แล้ว ความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์กม็ ขี อบเขตจ�ำกัด วิทยาศาสตร์ให้ความกระจ่างแก่มนุษย์ได้มากเกีย่ วกับดินฟ้าอากาศ
ขนาดระยะทาง เกี่ยวกับหิน เปลือกโลก เกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายของมนุษย์ สัตว์ และพืช
แต่เลยขอบเขตของวัตถุไปแล้ว เสียงของวิทยาศาสตร์จะอ่อนลงทันที แต่ชีวิตมนุษย์ยังมีแง่มุม
อื่น ๆ อีกมากนอกเหนือจากสภาพทางวัตถุ มนุษย์มีความสนใจอย่างลึกซึ้งไม่รู้จบกับเรื่องที่
เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และจริยธรรม (เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, 2532)
มีคำ� กล่าวทีน่ า่ สนใจประโยคหนึง่ ว่า “คนต่างกับสัตว์ ก็เพราะว่าคนสามารถสร้างเครือ่ งมือ
ขึ้นใช้ได้” นั่นหมายความว่า มนุษย์หรือคนนอกจากจะสร้างเครื่องส�ำหรับใช้ประหัตประหารกัน
แล้ว ยังได้สร้างเครื่องมือส�ำหรับใช้ในการสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมด้วย เพราะถ้ามนุษย์
ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมแล้ว มนุษย์ก็จะไม่ต่างจากสัตว์ หรืออาจจะเลวร้ายกว่าสัตว์เสียอีก
เนื่องจากเครื่องมือที่จะควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้ดีได้ ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า จริยธรรม
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 303

ดังนั้น ถ้าจะมีค�ำถามว่า “ท�ำไมจึงต้องศึกษาเรื่องจริยธรรม” อาจจะตอบได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้ (บุญมี
แท่นแก้ว, 2539) คือ
1. เพราะจริยธรรมเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญยิ่งของมนุษย์
2. เพราะจริยธรรมเป็นเครือ่ งมือควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปในทางสันติสขุ อย่าง
แท้จริง
3. เพราะจริยธรรมเป็นเครื่องมือที่ท�ำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อย่างแท้จริง
4. เพราะจริยธรรมเป็นเครื่องมือที่ท�ำให้มนุษย์สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
5. เพราะจริยธรรมเป็นเครื่องมือที่ท�ำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง หรือท�ำให้สังคมมนุษย์
พัฒนาในระบบที่ถูกต้องสมดุลกันด้วยดี
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า จริยธรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อมนุษย์ใน
ทุกสถานภาพทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกล่าวถึงและให้ความสนใจเรื่องเหล่านี้กันมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐรวมถึงการบริการสังคม ซึ่งองค์การภาครัฐ
ถือว่าอยู่ในช่วงพัฒนาเพื่อผสมผสานเรื่องจริยธรรมให้เข้ากับนโยบาย หลักการ และวิธีการบริหาร
งานขององค์การ (Svensson, Wood, & Callaghan, 2004) นอกจากนี้ประเด็นปัญหาเรื่อง
จริยธรรมขององค์การภาครัฐหรือหน่วยงานราชการเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลและเกิดมากขึ้นในทุก
ประเทศทัว่ โลก จนท�ำให้เกิดการอภิปรายประเด็นปัญหาและการแก้ไขสถานการณ์ทกี่ ำ� ลังขยายตัว
กว้างขึน้ ซึง่ ศูนย์กลางประเด็นปัญหาทีเ่ พิม่ มากขึน้ มาจากการขยายตัวของอ�ำนาจรัฐ เมือ่ รัฐมีอำ� นาจ
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้รฐั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริการสาธารณะเพิม่ มากขึน้ ด้วย แต่อาจขาดประสิทธิภาพใน
การดูแลตรวจสอบและควบคุมใช้อ�ำนาจทางการบริหาร ทั้งนี้การก�ำหนดกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
ส�ำหรับแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถเป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจในทางทีผ่ ดิ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนีย้ งั มีปจั จัย
ส�ำคัญอีกอย่างที่ช่วยท�ำให้ความสนใจในประเด็นเรื่องจริยธรรมเพิ่มขึ้นนั้นคือ ความสามารถของ
สื่อที่เติบโตอย่างรวดเร็วและการเข้าถึงข่าวสารที่ฉับไวมากขึ้นต่อทุกประเด็นปัญหาสังคมรวมถึง
ปัญหาของรัฐบาลและการเมือง ซึง่ ถือว่ายากทีจ่ ะประเมินว่าอิทธิพลของสือ่ กับการใช้ชวี ติ ร่วมสมัย
ของประชาชนจะมีความแข็งแกร่งเพียงใด โดยเฉพาะประเด็นปัญหาของรัฐบาลที่มีความอ่อนไหว
ง่าย สื่อมักสอดส่องดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จุดมุ่งหมายของสื่อจึงมัก
ให้ความส�ำคัญกับประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งจริยธรรมในองค์การภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ
(Rosenbaum, 1998) ดังนัน้ การศึกษาเพือ่ ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับจริยธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในช่วง
ทศวรรษ 1900 จนถึงปัจจุบนั จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นในแง่การศึกษาทางการบริหารงานภาครัฐ
ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ดังกล่าวเป็นการเปลีย่ นแปลงจากค่านิยมภาครัฐแบบดัง้ เดิม
ไปสู่ค่านิยมแบบภาคเอกชนที่มีลักษณะเป็นแบบการจัดการภาครัฐแนวใหม่มากขึ้น (Johnson,
2017) อย่างไรก็ตาม แม้บริบทจริยธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่การบริหารงานภาครัฐก็ยังคง
ตระหนักถึงค่านิยมแบบดัง้ เดิมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์เชิงสาธารณะ ในขณะทีค่ า่ นิยมแบบสมัย
ใหม่ที่เน้นการจัดการภาครัฐแนวใหม่มุ่งให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรมและขยายขอบเขตไปสู่การ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
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วัตถุประสงค์
บทความวิชาการฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับหลักการพืน้ ฐานว่า
ด้วยจริยธรรม ภูมิหลังและทฤษฎีว่าด้วยจริยธรรม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตทางจริยธรรม เกณฑ์
ตัดสินทางจริยธรรม จริยธรรมในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ และจริยธรรมการบริหารงานภาครัฐใน
บริบทสังคมทั่วไปและบริบทสังคมไทย
หลักการพื้นฐานว่าด้วยจริยธรรม
จริยธรรมมีความเกีย่ วข้องกับการกระท�ำดีของมนุษย์เพือ่ ตัวเองและสังคม รวมถึงเป็นภาพ
ที่สะท้อนความเป็นปรัชญาคุณธรรม ค�ำว่า จริยธรรม มาจากภาษากรีกค�ำว่า ethos ซึ่งหมายถึง
ขนบธรรมเนียม การด�ำรงชีวิต คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และอุปนิสัย (British Broadcasting
Corporation, 2014) ทั้งนี้การท�ำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของค�ำว่า “จริยธรรม” จ�ำเป็นต้อง
เริ่มจากการทบทวนการให้นิยาม ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้อรรถาธิบายความหมายของค�ำดัง
กล่าว โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสามได้ดังนี้
กลุม่ แรกเป็นกลุม่ ทีม่ ที ศั นะเกีย่ วกับการให้ความหมายเชิงระบบ อาทิ British Broadcasting
Corporation (2014) ได้อธิบายความหมายไว้อย่างง่ายที่สุดว่า จริยธรรม คือ ระบบของหลัก
คุณธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจและน�ำพาชีวิตของตัวเอง ในขณะที่ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538)
กล่าวว่า ค�ำว่า “จริยธรรม” หมายถึง ระบบการท�ำความดี ละเว้นความชั่ว ค�ำที่ยังมีความหมาย
ไม่ชัดเจนคือ ค�ำว่า “ระบบ” ซึ่งหมายถึงทั้งสาเหตุที่บุคคลจะกระท�ำหรือไม่กระท�ำ และผลของ
การกระท�ำหรือไม่กระท�ำนัน้ ตลอดจนกระบวนการเกิดและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเหล่านีด้ ว้ ย
นอกจากนี้ น้อย พงษ์สนิท (2527) ได้กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง การศึกษา การวิจารณ์หาคุณค่า
ของธรรมจรรยาหรือระบบแห่งความประพฤตินั้น ๆ
กลุม่ ทีส่ องเป็นกลุม่ ทีม่ ที ศั นะเกีย่ วกับการให้ความหมายเชิงแคบและเชิงกว้าง อาทิ สาโรช
บัวศรี (ม.ป.ป.) กล่าวถึงจริยธรรมว่า ความหมายของค�ำว่า จริยธรรม ย่อมมีทั้งความหมายอย่าง
แคบและความหมายอย่างกว้าง อนึง่ ตามความหมายอย่างแคบ จริยธรรม ได้แก่ ศีลธรรม (moral
values) บวกด้วยคุณธรรม (ethical values) ส่วนตามความหมายอย่างกว้าง จริยธรรม ได้แก่
ศีลธรรมบวกด้วยคุณธรรมและบวกด้วยค่านิยมทางสังคม (social values) อื่น ๆ เช่น วินัย
ขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งการให้ความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับบุญมี
แท่นแก้ว (2539) ที่ว่า จริยธรรมมีความหมายกว้างขวางมากอาจรวมไปถึงค่านิยม (value) คือ
สภาพหรือการกระท�ำบางประการทีเ่ ชือ่ ถือ ยึดมัน่ ถือมัน่ เพือ่ จะได้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์หรือความ
มุง่ หมายของสังคมหรือของตัวเอง ค่านิยมทีจ่ ดั เป็นจริยธรรมคือ ค่านิยมฝ่ายดี ความดี (goodness)
คือ สภาพหรือการกระท�ำบางประการที่ก่อให้เกิดความร่มเย็นแก่ตัวเองและสังคม ส่วนจริยธรรม
ความหมายอย่างแคบ ๆ หมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม อันเป็นธรรมะทีค่ วรประพฤติ (positive side)
ฉะนั้นจริยธรรมก็คือ ค่านิยมในระดับต่าง ๆ ซึ่งสังคมและบุคคลจ�ำเป็นต้องยึดมั่นถือมั่น
กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มมีทัศนะเกี่ยวกับการให้ความหมายเชิงขอบเขต อาทิ Ewing (1953)
กล่าวว่า จริยธรรมมีความเกี่ยวข้องกับ 2 ขอบเขตส�ำคัญ คือ ประเด็นแรก การตัดสินใจที่เป็นหลัก
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การทั่วไปตามขอบเขตของจริยธรรม เช่น ความดี ความชั่ว และหน้าที่ ซึ่งสามารถประยุกต์เข้าได้
กับทุกสิง่ ทุกอย่าง และประเด็นทีส่ อง การตัดสินใจอย่างถูกต้องแม่นย�ำตามขอบเขตของความหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของ Johnson (2019) ที่ว่า จริยธรรม เป็นหลักการที่มีขอบเขตเกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี
ดังนัน้ จากกลุม่ นิยามดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ จริยธรรม หมายถึง ระบบของการ
ตระหนักถึงศีลธรรมและคุณธรรมของมนุษย์ที่พึงมีส�ำหรับการปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวันเพื่อก่อ
ให้เกิดความสงบหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
ภูมิหลังและทฤษฎีว่าด้วยจริยธรรม
จากการอาศัยภูมิหลังและแนวโน้มอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสมัย ทฤษฎีว่าด้วย
จริยศาสตร์ของยุโรป พอแบ่งออกได้เป็น 3 สมัย คือ (1) สมัยดั้งเดิม เริ่มต้นตั้งแต่สมัยกรีกที่มี
การศึกษาค้นคว้าเรื่องจริยธรรมครั้งแรก ซึ่งอยู่ในระยะประมาณ 470 ปี ก่อน ค.ศ. ถึง ค.ศ. 500
(2) สมัยกลาง อยู่ในระยะ ค.ศ. 500 ถึง ค.ศ. 1500 และ (3) สมัยใหม่ อยู่ในระยะ ค.ศ. 1500
จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ (Becker & Becker, 2003; น้อย พงษ์สนิท, 2527)
1. สมัยดั้งเดิม (traditional period) จริยธรรมก่อตัวขึ้นมาจากอุดมคติของรัฐคือ ความ
เป็นพลเมืองดีผบู้ ริหารหรือรัฐเป็นผูก้ ำ� หนดว่า ทีว่ า่ พลเมืองดีนนั้ เป็นอย่างไร ดังนัน้ คนดีในสมัยนีก้ ็
คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามค�ำสั่งของรัฐโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้วิจารณญาณใด ๆ ทั้งสิ้น พลเมืองมีหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติตาม จึงกล่าวได้ว่าในระยะเริ่มแรกของจริยธรรมกรีก รัฐ (state) เป็นผู้น�ำในเรื่อง
จริยธรรม เรื่องจริยธรรมจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง (politics)
ความสนใจของกรีก ศตวรรษที่ 5 ก่อน ค.ศ. จึงหันมาสู่เรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ เช่น
รัฐศาสตร์ ศิลปะ ศาสนา และจริยธรรม การศึกษาสอบค้นเรื่องจริยธรรมในประเทศกรีกจึงเริ่มขึ้น
อย่างเป็นรูปเป็นร่าง โดยการน�ำของพวกโซฟิสท์ แต่โดยเหตุทนี่ กั คิดทีม่ ชี อื่ ในยุคนีม้ อี ยูห่ ลายคน จึง
ขอแบ่งนักคิดในสมัยกรีกโดยล�ำดับ ดังนี้
Sophist (ศตวรรษที่ 5 ก่อน ค.ศ.) ได้นำ� เสนอว่า จริยธรรมเป็นเพียงเรือ่ งของความเหมาะ
สมเป็นเรื่องของความพึงพอใจของมนุษย์เอง เรียกสิ่งใดว่า “ดี” ก็เพราะสิ่งนั้นเป็นที่ต้องประสงค์
ของมนุษย์หรือของชุมชนกลุ่มใหญ่ ความดีหรือจริยธรรมจึงไม่มีมาตรการที่แน่นอนตายตัว บุคคล
แต่ละคนเป็นศูนย์กลางของความดี-ชั่ว ทฤษฎีของกลุ่ม Sophist จึงสรุปได้สั้น ๆ ว่า ตามค�ำกล่าว
ของ Protagoras ผู้โด่งดังคนหนึ่งว่า “Man is the measure of all things มนุษย์นั่นแหละเป็น
มาตรวัดทุกสิ่งทุกอย่าง”
Socrates (469-399 ปี ก่อน ค.ศ.) ได้อธิบายจริยศาสตร์เริ่มต้นด้วยหลักว่า คุณธรรม คือ
ความรู้ ความชั่ว คือ ความมืดมน ความรู้ตามความมุ่งหมายของ Socrates หมายถึง ความรู้ที่ก่อ
ให้เกิดความดีงาม ความรู้ที่แท้จริงมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือ ความรู้ที่ก่อให้เกิดความดีงาม
ดังนั้น ชีวิตที่ประเสริฐตามทัศนะของ Socrates คือ ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยความรู้แสวงหา
คุณธรรมและสัจธรรม และเมื่อความรู้พาไปสู่สิ่งนั้นแล้วจะต้องด�ำเนินชีวิตไปตามหลักการอันนั้น
อย่างมัน่ คงไม่ยอมแพ้ให้กบั อุปสรรคใด ๆ และมนุษย์จะปฏิบตั ไิ ด้อย่างนีก้ ต็ อ่ เมือ่ ไม่หว่ งใยกังวลใน
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เรื่องของร่างกาย
สืบต่อมาจาก Socrates ก็คือ สาวกอีกสองคน ได้แก่ Plato (472-360 ก่อน ค.ศ.) และ
Aristotle (384-322 ก่อน ค.ศ) ทัง้ สองยอมรับว่า ในเรือ่ งจริยธรรมความรูเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญ แต่ Plato
ย�ำ้ ว่า ความรูใ้ นทีน่ คี้ อื ความรูท้ เี่ หนือไปจากประสาทสัมผัส มิใช่ความรูเ้ กีย่ วกับประสบการณ์สามัญ
โดยผ่านอวัยวะสัมผัส แต่เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่แท้จริงอันอยู่พ้นขอบเขตของสัมผัส ซึ่ง Plato
เรียกว่า Idea ถือว่าเป็นแม่พิมพ์หรือแบบของสิ่งประจักษ์อื่น ๆ โลกที่ปรากฏแก่มนุษย์ทางสัมผัส
มีความแท้จริงต�่ำกว่า และเป็นเพียงความเหมือนหรือความใกล้เคียงต่อโลกแห่งความจริงเท่านั้น
ส่วนเรือ่ งจริยศาสตร์ในทัศนะของ Aristotle นัน้ Aristotle สนใจในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำ
วันในแง่ของจรรยาธรรมของประชาชนมากกว่าเรื่องของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันเป็นเพียงนามธรรม
และศึกษาจากสิ่งประจักษ์ในชีวิตประจ�ำวันของคนแล้วสร้างความคิดจากสิ่งประจักษ์นั้น เพราะ
ฉะนั้นในหนังสือ Ethics ของ Aristotle จึงเป็นการวิเคราะห์แยกแยะความเป็นอยู่ของคนในด้าน
จรรยาธรรมแล้วสร้างแนวคิดโดยมีมูลฐานจากชีวิตที่ได้พบเห็นในประเทศกรีก
ร่วมสมัยกับ Plato และ Aristotle มีนกั ปรัชญาอยู่ 2 พวก คือ Cyrenaics กับพวก Cynics
ซึ่งได้ก�ำหนดทฤษฎีขึ้นและมีบทบาทส�ำคัญอยู่มากในแนวคิดของนักปรัชญาสมัยใหม่ พวก
Cyrenaics มีความเห็นว่า การกระท�ำที่ดีก็คือ การกระท�ำที่ให้ความสุข (pressure) แก่ตนเอง
ทฤษฎีนี้มีชื่อเรียกว่า Hedonism (สุขวาท) เพราะถือว่าความสุข (Hedone) เป็นความดีอันสูงสุด
ของชีวิต (ultimate good) และยังคงกฎเป็นทฤษฎีที่ส�ำคัญอยู่ทฤษฎีหนึ่งบรรดาจริยทฤษฎีของ
นักปรัชญาสมัยใหม่
ส�ำหรับพวกที่สองคือ พวก Cynics มีความเห็นแตกต่างจากพวกแรก ซึ่งพอสรุปได้อย่าง
สั้น ๆ ว่า ชีวิตที่ประเสริฐน่ายกย่องคือ ชีวิตที่เป็นอิสระจากความอยาก (desire) และการที่ต้อง
แสวงหาวัตถุมาป้อนให้แก่ความอยากนัน้ ความสุขเพลิดเพลินจึงไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ความ
ดีเลย
ในยุคหลังของกรีก ทฤษฎีของพวก Cyrenaics ได้รบั การสนับสนุนและน�ำสืบต่อมาโดยพวก
Epicureans ซึ่งยังยึดทัศนะที่ว่า ความสุขเป็นความดีขั้นสูงสุด การกระท�ำที่ดีต้องตัดสินกันที่ผล
กล่าวคือ ถ้าการกระท�ำอันใดให้ผลเป็นสุขหรือเป็นปัจจัยน�ำความสุขมาให้ การกระท�ำนั้นเป็นการ
กระท�ำทีด่ ี สิง่ ทีด่ กี ค็ อื สิง่ ทีต่ อบสนองความอยากของตนเองได้โดยเฉพาะความอยากเป็นสุข (desire
for pleasure)
ส�ำหรับทฤษฎีของพวก Cynics ได้รบั การสนับสนุนสืบต่อมาโดยพวก Stoics ซึง่ ย�ำ้ ว่า การ
กระท�ำที่ดี คือ การกระท�ำที่ท�ำลงไปโดยมีหลักกฎเกณฑ์และเหตุผล ชีวิตที่ประเสริฐคือ ชีวิตที่อยู่
เหนืออารมณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักเกณฑ์และเหตุผล และคุณธรรมที่จ�ำเป็นส�ำหรับชีวิตที่
ประเสริฐที่มนุษย์ควรฝึกฝนให้เกิดมีขึ้นคือ ความอดทน ความอดกลั้น และความยุติธรรม คนดีก็
คือ คนที่มีคุณธรรมสามประการนี้
2. สมัยกลาง (medieval period) ในสมัยนี้คริสตศาสนาได้เจริญแพร่หลายในยุโรป
และก่อให้เกิดแนวโน้มใหม่ 2 ประการคือ ประการที่หนึ่ง มีการค�ำนึงถึงความส�ำคัญของปัจเจกชน
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากทัศนะของกรีกที่ว่า คนดีก็คือ พลเมืองดี และจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
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ของการเมือง มาเป็นทัศนะทีว่ า่ จริยธรรมควรจะเป็นเรือ่ งของความคิดความเลือ่ มใสของแต่ละคน
มิใช่เอากฎหมายมาบังคับให้คนเป็นคนดีดา้ นจรรยา และประเด็นทีส่ อง ในการสอนเรือ่ งจริยธรรม
คริสตศาสนาได้ถอื เอาแรงจูงใจภายในของบุคคลเป็นส�ำคัญคือ การปฏิบตั ติ นเป็นคนดี ควรจะเกิด
จากศรัทธาความเลื่อมใสอันเป็นเรื่องจิตใจของแต่ละคน แรงจูงใจภายในเท่านั้นที่จะพาบุคคล
เข้าสู่ความดีเพราะแรงจูงใจภายในเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญที่สุดในเรื่องจริยธรรม
พอสรุปได้ว่า หลักเกณฑ์ในการตัดสินความดี-ชั่ว ผิด-ถูก ในสมัยนี้คือ God’s Law โดย
อาศัยพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลัก
3. สมัยใหม่ (modern period) ในศตวรรษที่ 15-16 อ�ำนาจของคริสตศาสนาอ่อนลง ทัง้ นี้
เพราะความต้องการสิทธิและเสรีภาพในทางความคิดในเรื่องการศึกษาของปัจเจกชนรุนแรงเพิ่ม
ขึน้ ซึง่ อาจมาจากธรรมชาติของมนุษย์หรือส่วนใหญ่เป็นผลเนือ่ งมาจากการฟืน้ ฟูการศึกษาของกรีก
ที่เน้นหลักถึงเรื่องเสรีภาพและความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคล และการแบ่งแยกศาสนาเป็น
นิกายต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้เกิดความอ่อนแอขึ้นในวงการศาสนา
ในสมัยนี้ประชาชนไม่เต็มใจที่จะถือเอาค�ำสอนทางศาสนาเป็นข้อตัดสินในเรื่องจริยธรรม
ฉะนั้นจึงพยายามศึกษาค้นคว้าหามาตรการที่แน่นอนและไม่ขัดกับหลักเหตุผล จึงท�ำให้เกิดทัศนะ
ต่าง ๆ ขึ้นพอแบ่งแยกได้ดังนี้
กลุ่มแรก นักคิดบางพวกมีความเห็นว่า สิ่งต่าง ๆ ไม่มีดี-ชั่ว อยู่ในตัวเอง การแบ่งแยก
สิ่งต่าง ๆ หรือการกระท�ำต่าง ๆ ออกเป็นดีเป็นชั่ว เป็นเรื่องของแต่ละจิตแต่ละใจ อะไรจะชั่วจะดี
ขึ้นอยู่กับทัศนะความโน้มเอียงของแต่ละบุคคล ดี-ชั่ว เป็นสิ่งที่มนุษย์บัญญัติขึ้นเอง (human
convention)
กลุ่มที่สอง นักคิดบางกลุ่มเห็นว่า อะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด ใช่จะรู้ได้โดยเหตุผล
หากแต่รู้ได้โดยตรงอาศัยวิปัสสนาญาณ (intuition) แต่เพียงอย่างเดียว
กลุ่มที่สาม นักคิดกลุ่มนี้แสดงความคิดยืนยันว่า สิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือสืบสาวหาความ
แตกต่างระหว่าง ดี-ชัว่ ถูก-ผิด คือกฎ (law) แต่เมือ่ ค�ำถามเกิดขึน้ ว่า ทีว่ า่ กฎนัน้ อย่างไร? ความคิด
เห็นของปรัชญาก็แตกต่างกันออกไป พวก Greek Stoic เห็นว่า กฎจริยธรรม (moral law) ก็คือ
กฎของธรรมชาติและกฎของเหตุผล ในสมัยกลาง St. Tomas Aguinas ก็มีความเห็นเป็นอย่าง
เดียวกับพวก Greek Stoic แต่เมื่อกาลเวลาล่วงมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ความเห็นเกี่ยวกับกฎ
ทางจริยธรรมแยกออกเป็น 2 สาย สายหนึง่ เห็นว่า กฎทางจริยธรรมทีน่ ำ� มาวินจิ ฉัย ความชัว่ ความ
ดี ก็คือ กฎเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ สายที่สองเห็นว่า กฎเกี่ยวกับจริยธรรมคือ กฎแห่งเหตุผล
กลุ่มสุดท้าย นักคิดให้ความคิดเห็นว่า การอ้างอิงว่าอะไรดี-ชั่ว ถูก-ผิด ต้องถือเอาผลของ
การกระท�ำนั้นเป็นตัวประมาณการ โดยเฉพาะต้องพิจารณาถึงว่า การกระท�ำนั้น ๆ มีประสิทธิผล
บรรเทาความต้องการของตนเองได้แค่ไหนเพียงไร
ดังนั้นวิวัฒนาการของทฤษฎีทางจริยธรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้เป็น
3 สมัยส�ำคัญ คือ สมัยดั้งเดิม สมัยกลาง และสมัยใหม่ ซึ่งวิวัฒนาการของทฤษฎีทางจริยธรรม
มิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นหลัก แต่เกิดจากการผสมผสานหลาย ๆ ปัจจัยเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างลงตัวและผลักดันให้เกิดเป็นรูปทฤษฎีขึ้น
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตทางจริยธรรม
จริยธรรมในสังคมมนุษย์วิวัฒนาการจากระดับประเพณีสู่ระดับมโนธรรม เนื่องจากปัจจัย
หลาย ๆ อย่าง ซึ่งพอประมวลมากล่าวได้ดังนี้ (น้อย พงษ์สนิท, 2527)
1. ปัจจัยทางสังคม (sociological agencies) หมายถึง ความเปลีย่ นแปลงในทางวัตถุหรือ
สภาวะแวดล้อมซึง่ มีผลท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางการด�ำเนินชีวติ ค่านิยม ตลอดถึงแนวความ
คิดในเรื่องของคุณงามความดี ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
1.1 แรงผลักดันทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ใช่ทางก้าวหน้า
ก็ในทางเสื่อมถอย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมมีผลกระทบถึงแนวความคิดของบุคคล เช่น
ในสังคมแบบเกษตรกรรม ค่านิยมของบุคคลโดยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นแบบค่อยเป็นค่อยไป การกระท�ำ
หรือไม่กระท�ำมักจะพิจารณาว่า มีธรรมเนียมหรือประเพณีปฏิบัติกันมาก่อนหรือไม่ หากไม่มี
ก็ไม่กล้าท�ำ เพราะเกรงจะถูกติฉนิ นินทาว่าประพฤตินอกรีตนอกรอย แต่เมือ่ เศรษฐกิจเปลีย่ นแปลง
มีการน�ำเอาระบบอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ การเอาตัวเองเข้ามาผูกพันกับระบบการท�ำงานที่มี
แบบแผนทีก่ ำ� หนดไว้ เช่น มีเวลามาท�ำงาน เวลาเลิกงาน ระเบียบการลาหยุดงาน เงินค่าตอบแทน
เป็นต้น เป็นเหตุให้แต่ละคนเกิดมีส�ำนึกเกี่ยวกับสิทธิ (right) และหน้าที่ (duty) ตลอดถึงเสรีภาพ
ที่ตนเองควรจะได้รับ มีความกล้าที่จะขัดแย้งและเรียกร้องสิทธิส่วนตัว ความคิดเกี่ยวกับความ
ถูกต้อง ความดีงามก็คอ่ ย ๆ เปลีย่ นจากการเป็นเรื่องของกลุ่มมาเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล อันมีสำ� นึก
ส่วนตัวเป็นมูลฐานมากขึ้นเป็นล�ำดับ
1.2 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ความรูใ้ นทางวิทยาศาสตร์ชว่ ยให้มนุษย์เข้าใจ
ในปรากฏการณ์ของธรรมชาติบางแง่บางมุม รู้จักใช้ปัญญาพินิจพิจารณาปรากฏการณ์ต่าง ๆ รวม
ทัง้ จริยธรรมหรือประเพณีทถี่ อื ปฏิบตั กิ นั อยู่ บางครัง้ เมือ่ พบว่าประเพณีตอ่ ประเพณีขดั แย้งกัน ท�ำให้
เกิดการคิด การไตร่ตรอง สรุปผลด้วยปัญญาของตนเอง เพราะความรูค้ วามเข้าใจในกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ ในสาเหตุของความเจ็บป่วย ความตาย เป็นต้น
1.3 ความผูกขาดอ�ำนาจของผู้น�ำในกลุ่ม ในบางโอกาสผู้น�ำหรือกลุ่มผู้น�ำใช้อ�ำนาจ
บังคับให้ผู้ใต้ปกครองปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ซึ่งบางครั้งขัดกับส�ำนึกและประเพณีที่เคยมีมา
บางครัง้ ก็ใช้อำ� นาจเพือ่ ผลประโยชน์ของตัวเอง ท�ำให้ความคิดขัดแย้งเกิดขึน้ ในจิตใจของประชาชน
เป็นแรงกระตุ้นให้รู้จักคิดใช้เหตุผลเพื่อการปรับปรุงสร้างสรรค์แทนที่จะคอยเป็นผู้ตามอยู่ร�่ำไป
1.4 ค�ำสอนทีข่ ดั แย้งกันในศาสนาต่าง ๆ ศาสนานับว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญประการหนึง่ ในชีวติ
มนุษย์ มีบทบาทและแฝงอยูใ่ นพฤติกรรม กิจกรรมของบุคคล และการด�ำรงอยูข่ องสังคมโดยทัว่ ไป
ในศาสนาแต่ละศาสนาย่อมมีทั้งสิ่งเคารพ สัจธรรม จริยธรรม และพิธีกรรมอันเป็นทางแสดงออก
ของศรัทธา ค�ำสอนของแต่ละศาสนา บางเรื่องก็ขัดแย้งกัน เช่น เรื่องบุญ เรื่องบาป เรื่องพระเจ้า
เป็ น ต้ น แม้ แ ต่ ใ นศาสนาเดี ย วกั น ก็ มี ก ารตี ค วามค� ำ สอนการปฏิ บั ติ ท างพิ ธี ก รรมขั ด แย้ ง กั น
ความขัดแย้งดังกล่าวเป็นแรงกระตุ้นให้ศาสนิกรู้จักวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ยึดเอาหลักปฏิบัติที่ตน
เห็นว่าถูกต้อง ดีงาม จึงนับได้ว่าความขัดแย้งดังกล่าวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรม
จากระดับประเพณีมาสู่จริยธรรมระดับมโนธรรมหรือระดับเหตุผล
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2. ปัจจัยทางจิตวิทยา (psychological agencies) หมายถึง ความต้องการอันเป็นเรื่อง
ธรรมชาติของมนุษย์เอง เป็นเรื่องของจิตใจ เป็นแรงผลักดันภายใน ปัจจัยดังกล่าวมีดังนี้
2.1 สัญชาตญาณทางเพศ ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนต่างเพศ
ความต้องการที่จะอยู่ร่วมกัน ความต้องการมีผู้สืบเชื้อสาย นับได้ว่าเป็นสัญชาตญาณทางเพศของ
มนุษย์ มีผลท�ำให้เกิดครอบครัว ซึง่ นับว่าเป็นสถาบันทีส่ ำ� คัญหน่วยหนึง่ ของสังคม สัญชาตญาณดัง
กล่าวมีผลก่อให้เกิดจริยธรรมระดับประเพณีหลายอย่างหลายประการ เช่น การเลือกคู่ครอง การ
หมั้น การแต่งงาน เป็นต้น แต่ก็มักปรากฏเสมอมาว่า เพราะสัญชาตญาณนี้มีผู้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่
สังคมตัง้ เอาไว้ บุคคลแต่ละคนยืนยันสิทธิของตัวเอง และปรารถนาจะเลือกคูค่ รองให้ตรงกับความ
ปรารถนาของตัวเองและด้วยตัวของตัวเอง ก่อให้เกิดความคิดคัดค้านข้อปฏิบตั อิ นั เป็นประเพณีใน
สังคม กฎหมาย หรือแม้แต่ขอ้ ห้ามในทางศาสนาทีส่ งั คมเชือ่ ถืออยู่ จึงนับได้วา่ สัญชาตญาณทางเพศ
เป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจริยธรรม
2.2 ความขัดแย้งภายในตัวของแต่ละบุคคล มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความโน้มเอียง
2 ประการ คือ ความโน้มเอียงในการที่จะเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ความโน้มเอียงในอันที่จะยึดมั่น
อยูก่ บั ของเก่า มนุษย์จงึ มีลกั ษณะเป็นหัวใหม่และหัวเก่า ในขณะเดียวกันความขัดแย้งในทางความ
รู้สึกโน้มเอียงดังกล่าวนี้เป็นผลให้มนุษย์รู้จักคิดไตร่ตรองระหว่างของเก่าและของใหม่ เพื่อความ
ผาสุกในการครองชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดกฎเกณฑ์หรือจริยธรรมที่มีลักษณะจริยธรรมระดับเหตุผล
2.3 ความต้องการชือ่ เสียงและการยอมรับจากสังคม มนุษย์อยูก่ นั ในสังคมและในขณะ
เดียวมีความปรารถนาทีจ่ ะให้สงั คมรับรู้ ยกย่องตน เพราะธรรมชาติของมนุษย์นน้ั ย่อมคิดว่าตนเอง
มีความส�ำคัญ อาทิ ถ้า นาย ก ส่งภาพถ่ายต่าง ๆ ให้เพื่อนดูจะพบว่า ภาพที่เพื่อนดูอย่างพินิจ
พิเคราะห์และนานที่สุดนั้น คือ ภาพที่มีเพื่อนนาย ก รวมอยู่ด้วย เมื่อมนุษย์มีธรรมชาติและความ
ปรารถนาดังกล่าวนี้ จึงก่อให้เกิดการพัฒนาตัวเอง การกระท�ำต่าง ๆ ทัง้ ทางกาย วาจาจะพยายาม
ท�ำอย่างดีที่สุด เพื่อให้สังคมยอมรับและในความพยายามท�ำอย่างดีที่สุดนั้น ย่อมหลีกไม่พ้นการ
พิจารณาไตร่ตรองในหลาย ๆ ด้านในสิ่งที่มีอยู่ บางครั้งก็รวมไปถึงการคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุง
เปลีย่ นแปลง ทัง้ นีเ้ พราะความปรารถนาทีจ่ ะให้สงั คมยอมรับ เทอดทูนว่าตนมีความส�ำคัญ นีก้ เ็ ป็น
เหตุหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดจริยธรรมระดับเหตุผล
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นปัจจัยส�ำคัญ ๆ ของแรงผลักดันในทางเปลี่ยนแปลงของจริยธรรม
จากระดับการปฏิบตั ติ ามกันหรือระดับประเพณีมาสูร่ ะดับการไตร่ตรองวินจิ ฉัยด้วยตัวเองหรือระดับ
เหตุผล ซึ่งเป็นระดับจริยธรรมที่ถือว่ามีค่าสูงกว่าการปฏิบัติตามกันทั้ง ๆ ที่ไม่มีความเข้าใจหรือที่
เรียกว่า ท�ำตามประเพณี
เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม
จากภูมิหลังและทฤษฎีว่าด้วยจริยธรรมในช่วงสมัยใหม่ได้เกิดกลุ่มนักคิดหลากหลายกลุ่ม
โดยสิ่งที่นักคิดแต่กลุ่มเสนอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม ซึ่งเกณฑ์ตัดสินใจทาง
จริยธรรมถือเป็นเครื่องชี้ขาดและตัดสินว่าการกระท�ำเช่นไรถูกหรือผิด รวมไปถึงการเลือกกระท�ำ
การในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเมื่อมีความจ�ำเป็นต้องเลือกหลายอย่าง ซึ่งนักปรัชญาและนักจริยศาสตร์ได้
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ก�ำหนดเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมไว้หลายทัศนะแตกต่างกัน ดังนี้ (เจริญ ศรประดิษฐ์, 2542)
กลุ่มสัมพัทธนิยม (Relationism) ถือว่าคุณค่าทางศีลธรรมเป็นสิ่งสัมพัทธ์ความดี มิใช่สิ่ง
ตายตัว แต่ความดีขนึ้ อยูก่ บั เงือ่ นไขหรือปัจจัยบางอย่าง เช่น ดีหรือชัว่ ขึน้ อยูก่ บั การตัดสินของแต่ละ
บุคคล และดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
กลุ่มประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ถือว่าประโยชน์สุขเป็นเครื่องตัดสินการกระท�ำของ
มนุษย์ว่าดีหรือชั่ว แต่ประโยชน์สุขในที่นี้มิได้หมายถึงประโยชน์สุขของผู้กระท�ำเอง แต่หมายถึง
ประโยชน์สขุ ของคนทัว่ ๆ ไป โดยเน้นว่าสิง่ ทีค่ วรท�ำคือ สิง่ ทีก่ อ่ ประโยชน์สขุ ทีส่ ดุ แก่คนจ�ำนวนมาก
ที่สุด
ลัทธิมโนธรรมสัมบูรณ์ ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรมโดยธรรมชาติซึ่งเป็นความส�ำนึก
ภายในจิตหรือปัญญาที่ท�ำให้มนุษย์รู้ว่าอะไรคือความดีและชี้ขาดได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดี
อะไรชั่ว
ลัทธิของค้านท์ (Kant) ซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน ได้เสนอทัศนะว่าดี ชั่ว ผิด ถูก เป็น
ค่าทางศีลธรรมที่จะต้องตายตัว กล่าวคือ ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการกระท�ำอันใดอันหนึ่งดี จะต้องดี
เสมอ โดยไม่เลือกเวลา สถานที่ สิ่งแวดล้อม หรือตัวบุคคล และผลของการกระท�ำ จะไม่เป็นสิ่ง
ตัดสินความดีของการกระท�ำนั้น แต่การกระท�ำที่ดีที่ถูกจะต้องเป็นการกระท�ำที่เกิดจากเจตนาดี
โดยหวังผลดี คนจะต้องมีความส�ำนึกในหน้าที่ และความซื่อสัตย์ซึ่งเกิดจากความส�ำนึกในหน้าที่
เป็นสิ่งประเสริฐ อีกทั้งมนุษย์ทุกคนต่างก็มีศักดิ์ศรีของตนเอง
ในส่วนของนักสังคมวิทยาได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับเกณฑ์ตดั สินพฤติกรรมทางจริยธรรมไว้เช่น
เดียวกัน โดยเสนอว่า ปทัสฐานทางสังคมมี 3 ประการ คือ วิถีประชาหรือธรรมเนียม จารีตหรือกฎ
ศีลธรรม และกฎหมาย
วิถีประชาหรือธรรมเนียม (folkways) เป็นระเบียบสังคมที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
จนกลายเป็นแบบแผนทีย่ ดึ ถือปฏิบตั กิ นั ทัว่ ไปว่า เป็นสิง่ ทีเ่ หมาะทีค่ วรหรือเป็นมาตรฐานในการใช้
ชีวิตในสังคม อาทิ การแต่งกาย มารยาทการพูด การฝ่าฝืนไม่ถือเป็นเรื่องร้ายแรง ผู้ฝ่าฝืนมักถูก
ลงโทษโดยการต�ำหนิติเตียน นินทา หรือถูกเยาะหยัน
จารีตหรือกฎศีลธรรม (mores) เป็นกฎของสังคมที่ก�ำหนดว่าการกระท�ำใดถูก การกระ
ท�ำใดผิด การกระท�ำใดเป็นกรรมดีและกรรมชั่ว การฝ่าฝืนมักจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากกฎอื่น
สิ่งที่เป็นจารีต อาทิ พ่อแม่เลี้ยงดูลูก ลูกต้องกตัญญูต่อพ่อแม่
กฎหมาย (laws) เป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นโดยอ�ำนาจรัฐหรืออาจจะมาจากจารีต เป็นที่ยอมรับ
ปฏิบัติตามจากประชาชนทั่วไป ไม่ขัดแย้งกับจารีตและธรรมเนียมที่ชาวบ้านยึดถือ แต่กฎหมาย
ครอบง�ำสมาชิกสังคมน้อยกว่าวิถีประชาและจารีต อย่างไรก็ตาม การตัดสินด้วยกระบวนการทาง
กฎหมายถือเป็นแบบแผนทีถ่ กู ต้องชัดเจน เพราะยึดถือผลประโยชน์ทางสังคมมาก่อนผลประโยชน์
แต่ละบุคคล
จะเห็นได้ว่า เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วมีความคล้ายคลึงและแตก
ต่างกันบ้าง แต่ละเกณฑ์ต่างก็มีหลักการอยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกัน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญยิง่ ในการน�ำมาพิจารณาใช้ตดั สินใจว่าควรท�ำอย่างไร แค่ไหน เพียงใด โดยอาจต้องผสมผสาน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 311

และใช้ให้เหมาะกับสภาพของสังคมที่ตนอาศัยอยู่
จริยธรรมในการศึกษาทางรัฐศาสตร์
จริยธรรมกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ในที่นี้จะกล่าวถึงในแง่ของความเป็นศาสตร์ที่ว่า
จริยศาสตร์กับการศึกษาทางรัฐศาสตร์นั้นมีความสัมพันธ์กันซึ่งกัน กล่าวคือ จริยศาสตร์ว่าด้วย
ความดี ความถูกต้อง คุณค่าสูงสุดของปัจเจกชน อันเป็นความดี ที่มีคุณค่าในตัวมันเอง ส่วน
รัฐศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยการปกครองและการบริหารรัฐกิจ โดยอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ
การปกครอง การบริหาร กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ ทัง้ มุง่ จัดระเบียบความประพฤติของปัจเจกชน
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทั่วไปให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากความดีของสมัชชาหรือสาธารณชนย่อมมา
จากปัจเจกชน และปัจเจกชนจะดีได้ต้องอาศัยชุมชนที่ดี รัฐศาสตร์จึงพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและ
ทรัพย์สินของปัจเจกชนในรัฐ โดยรัฐบาลออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินดังกล่าวให้
สอดคล้องกับศีลธรรม หลักจริยศาสตร์หรือศีลธรรมจึงเป็นเครือ่ งน�ำทางรัฐศาสตร์ รัฐทีข่ าดศีลธรรม
จึงเป็นรัฐที่ป่าเถื่อน ไร้ความผาสุก
อย่างไรก็ตาม ทัง้ จริยศาสตร์และรัฐศาสตร์กพ็ ยามยามศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมของมนุษย์
จึงเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด แต่มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง อาทิ (Uhr, 2006; บุญมี แท่นแก้ว, 2539;
น้อย พงษ์สนิท, 2527)
1. จริยศาสตร์วา่ ด้วยจิตใจของปัจเจกชนทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางศีลธรรม อันเป็นความดีสว่ นบุคคล
และมุง่ เอาความดีสงู สุดในชีวติ มนุษย์ ส่วนรัฐศาสตร์วา่ ด้วยจิตใจทีม่ ตี อ่ สังคมว่าเขาท�ำความผิดหรือ
ชอบต่อสังคมเพียงใด
2. จริยศาสตร์ยึดหลักศีลธรรม จึงมีฐานะสูงกว่ารัฐศาสตร์ เพราะจริยศาสตร์เป็นหลัก
รัฐศาสตร์อิงอาศัย จะรู้ว่าดีหรือชั่วต้องขึ้นอยู่กับจริยศาสตร์จะชี้บ่งหรือก�ำหนดแนวทางไว้
3. จริยศาสตร์พิจารณาถึงคุณค่าทางศีลธรรม อันเกิดภายในจิตใจของบุคคลว่ามีมากน้อย
เพียงใด และการตัดสินคุณค่าของบุคคลต้องดูที่เจตนาของเขาด้วย ส่วนรัฐศาสตร์จะควบคุมได้
เฉพาะพฤติกรรมของบุคคลที่กระท�ำต่อสาธารณชนอันเป็นเรื่องภายนอกเท่านั้น
4. กฎทางจริยศาสตร์เป็นอัตวิสัย ถูกลงโทษด้วยจิตใจของตนเอง ลบล้างได้ยากฝังลึกอยู่
ในหัวใจ ใคร ๆ ช่วยได้ยากยิง่ ส่วนกฎทางรัฐศาสตร์เป็นปรวิสยั มีผอู้ นื่ ลงโทษให้และอาศัยกฎหมาย
บ้านเมืองเป็นเครือ่ งก�ำหนดความถูกหรือความผิด มีกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อกั ษรรูไ้ ด้งา่ ย สะดวก
สบายในการปฏิบัติ
ทั้งนี้ ด้านมาตรฐานของศาสตร์ทั้งสอง จริยศาสตร์มีมาตรฐานอยู่ที่ศีลธรรม ความถูกต้อง
ดีงาม อันเกิดจากความนึกคิดหรือปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาช้านานจนลงรอยเดียวกันและมัน่ ใจว่าถูกต้อง
เป็นความดีทสี่ งั คมยอมรับร่วมกัน และผูป้ ระพฤติถกู ต้องตามหลักศีลธรรมจะได้รบั ความสุขใจเป็น
เครือ่ งตอบแทน ส่วนมาตรฐานทางรัฐศาสตร์อยูท่ ปี่ ระโยชน์ทเี่ กิดแก่สาธารณชน หรือพูดอีกนัยหนึง่
คือ จริยศาสตร์มงุ่ ความดีเลิศสูงส่งทางศีลธรรมของปัจเจกชน ส่วนรัฐศาสตร์มงุ่ ความสันติสขุ ความ
มั่นคงของสมัชชาหรือสาธารณชน หรือจริยศาสตร์เน้นเรื่องปกครองตนเองไปหาสมัชชาหรือ
สาธารณชน ส่วนรัฐศาสตร์เน้นเรื่องปกครองสมัชชาหรือสาธารณชนเข้ามาหาตนเอง เพื่อมุ่งความ
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ดีแก่ส่วนรวม แต่จริยศาสตร์มุ่งความดีส่วนบุคคล
นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกครองและการบริหารงานภาครัฐดังกล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ ความสัมพันธ์กบั ระบอบการปกครอง
ถือเป็นอีกประเด็นที่มีความส�ำคัญ โดยเฉพาะจริยธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบของการปกครองแบบหนึง่ ทีม่ นุษย์คดิ ขึน้ มาใช้ในการ
ปกครองโดยหวังผล คือ การอยู่ร่วมกันด้วยสันติและมีความเจริญในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอ�ำนาจการปกครองขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นส่วนใหญ่และการบริหารงานก็
เป็นไปโดยผูแ้ ทนทีถ่ กู เลือกขึน้ มา ค�ำจ�ำกัดความของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เห็นจะไม่มี
ค�ำใดเหมาะสมและกะทัดรัดเกินค�ำของประธานาธิบดีลินคอล์นที่ว่า “การปกครองของประชาชน
โดยประชาชน เพื่อประชาชน”
ในทางจริยศาสตร์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยมิใช่เป็นเพียงรูปแบบหรือทฤษฎีการ
ปกครอง หากแต่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมด้วย โดยทั่วไประบอบประชาธิปไตยเป็นวิถี
การด�ำรงชีวติ ทีต่ งั้ อยูบ่ นฐานทางจริยธรรมหรือมนุษยธรรมและอาศัยระเบียบข้อบังคับทีช่ ดั เจนใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเป็นกรอบก�ำกับพฤติกรรมของนักการ
เมืองอีกด้วย อนึ่ง ดังที่กล่าวว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยยึดหลักมนุษยธรรมเป็นมูลฐาน
ก็โดยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ประชาธิปไตยยอมรับคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์ มนุษย์มิใช่สิ่งประดิษฐ์ที่ปราศจาก
ส�ำนึก หรือความคิดนึกทีเ่ ป็นตัวของตัวเอง มนุษย์มปี ญ
ั ญาทีจ่ ะค้นหาความจริงและมีความรูส้ กึ เพือ่
จะเข้าถึงความงาม มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพเฉพาะตัว การให้อิสระแก่มนุษย์ในการที่จะคิด
พูด และกระท�ำตามหลักประชาธิปไตย จึงถือว่าเป็นการยอมรับคุณค่าและศักดิศ์ รีของแต่ละคนเท่า
ที่พึงมีเป็นคารวธรรมคือ เคารพให้เกียรติต่อกันและกัน
2. เนื่องจากการยอมรับคุณค่าและศักดิ์ศรีของแต่ละคน ประชาธิปไตยจึงยอมรับหลัก
เสรีภาพ ทุกคนมีเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก เสรีภาพมิใช่สงิ่ ทีเ่ กิดจากการให้ของผูม้ อี ำ� นาจ
แต่มนั เป็นเรือ่ งของธรรมชาติมนุษย์ และเสรีภาพนีเ่ องทีเ่ ป็นปัจจัยอันส�ำคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ
เช่น ความดีงาม สติปัญญา และความสามารถต่าง ๆ หมดเสียซึ่งเสรีภาพมนุษย์ก็จะเป็นเสมือน
ก้อนดินเหนียวที่อยู่ในมือช่างปั้น ซึ่งสุดแล้วแต่ช่างปั้นจะปั้นเป็นอะไร แต่ในประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่
3. ประชาธิปไตยยอมรับการด�ำเนินชีวิตภายใต้กฎหมาย เนื่องจากว่ามนุษย์เป็นสัตว์มี
อิสรภาพ แต่อิสรภาพมิใช่ความดีสูงสุด อิสรภาพที่ปราศจากความรับผิดชอบหรือการควบคุมอาจ
น�ำไปสูค่ วามขัดแย้ง ความวุน่ วาย ประชาธิปไตยจึงยึดหลักชีวติ อิสระภายใต้กฎเกณฑ์ ซึง่ ไม่ผดิ หลัก
ความจริงในการอยู่ร่วมกัน ในแง่ของการปกครองประเทศ หลักนี้เป็นการต่อสู้เพื่อทางสายกลาง
ระหว่างการปกครองแบบปล่อยตามใจและเผด็จการ ในแง่ของการด�ำรงชีวิตทั่วไป ก็อาจพูดได้ว่า
เป็นหลักสายกลางระหว่างใช้อ�ำนาจเกินไปและปล่อยหรืออ่อนแอเกินไป ซึ่งนับว่าเป็นหลักความ
จริงที่ควรประพฤติประการหนึ่งของมนุษย์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 313

4. ประชาธิปไตยยอมรับหลักประชามติ เป็นทีท่ ราบแล้วว่านโยบายแบบประชาธิปไตยนัน้
ถือเสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ จริงอยู่ที่ว่าผู้น�ำในการบริหารมีอ�ำนาจและอ�ำนาจเองก็มิใช่สิ่งชั่วร้าย
การใช้อ�ำนาจผิด ๆ ต่างหากที่เป็นสิ่งเลวร้าย ฉะนั้นในบางครั้งปรากฏว่า อ�ำนาจถูกใช้เพื่อผล
ประโยชน์ของตัวเองหรือญาติสนิทมิตรสหาย ว่าโดยอุดมคติในสังคมทีส่ มบูรณ์ ปัจเจกชนแต่ละคน
ต้องเข้าใจและรักษากฎเกณฑ์ตามหลักประชาธิปไตย แต่ในเมือ่ สังคมทีส่ มบูรณ์แบบ ไม่เคยปรากฏ
มีในโลกมนุษย์ ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือ การถือหลักประชามติ พร้อมทั้งให้สิทธิต่อชนกลุ่มน้อย
ในอันที่จะโต้แย้งหรือสร้างความเจริญเติบโตในกลุ่มของตัวเองให้กลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ได้
หลักประชามติในระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึง การมีความเต็มใจในอันทีจ่ ะโต้แย้งเรือ่ งราวต่าง ๆ
เพื่อหาข้อยุติ โดยวิธีการแห่งการอภิปรายและใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละคนอย่างอิสระ
จึงถือว่าประชาธิปไตยโดยหลักเกณฑ์นี้ ยึดหลักปัญญาธรรม
5. ประชาธิปไตย ถือหลักความเสมอภาค ประชาธิปไตยเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ทุกคน แต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในอันที่จะคิด พูด ท�ำ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันใน
สังคม ความเสมอภาคดังกล่าวนี้ มีมูลฐานอยู่ที่อุดมคติประชาธิปไตยที่ว่า บุคคลแม้จะแตกต่างกัน
ในรูปร่างหน้าตา สติปญ
ั ญา หรือความแตกต่างอืน่ ใด แต่ทกุ คนก็มคี ณ
ุ ลักษณะความเป็นมนุษย์โดย
เสมอกัน
คุณลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเคารพและส่งเสริม ใน
แต่ละคนธรรมชาติฝา่ ยต�ำ่ เช่น ความโลภ ความเห็นแก่ตวั อาจจะกระตุน้ ให้ทำ� ในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่ตัวเองและพวกพ้อง พยายามที่จะเอาเปรียบผู้อื่น แต่บางครั้งธรรมชาติฝ่ายสูง เช่น สติปัญญา
มโนธรรม ก็กระตุน้ ให้พยายามทีจ่ ะหากฎเกณฑ์ทถี่ กู ต้องดีงามในการอยูร่ ว่ มกัน การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยให้โอกาสแก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกันในอันที่จะสร้างตัวเองและสังคมไปสู่ความเจริญ
ทีป่ รารถนา ประชาธิปไตยจึงมิใช่ทฤษฎีการปกครองแต่อย่างเดียว หากแต่ในขณะเดียวกันเป็นหลัก
ทฤษฎีการสร้างคุณธรรมที่พึงประสงค์คือ การเคารพตัวเอง (self-respect) เคารพผู้อื่น (the
respect of the other) และส�ำนึกในความรับผิดชอบ (sense of responsibility) ด้วย
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดพอสรุปได้วา่ ถ้าจะมองระบอบการปกครองประชาธิปไตยในฐานะทีเ่ ป็น
ปรัชญาชีวิต ก็อาจกล่าวได้ว่า ประชาธิปไตยสอนบุคคลให้ด�ำเนินชีวิตตามหลักคารวธรรม ปัญญา
ธรรม และสามัคคีธรรม
จริยธรรมการบริหารงานภาครัฐในบริบทสังคมทั่วไป
จริยธรรมการบริหารงานภาครัฐมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเด็นส�ำคัญเชิงบริบท
สังคมทั่วไปที่ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้บริหารองค์การ
ภาครัฐ ดังนี้ (Svensson & Wood, 2004; บุญมี แท่นแก้ว, 2539; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538;
สาโรช บัวศรี, ม.ป.ป.)
1. จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นระบบการท�ำความดีละเว้นชั่ว ในเรื่องซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การท�ำงาน กระบวนการท�ำงาน และ
ผลงาน ตลอดจนเกี่ยวข้องกับผู้รับประโยชน์หรือโทษจากผลงานนั้น ซึ่งการปฏิบัติงานราชการ
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เป็นการกระท�ำเพื่อประเทศชาติและประชาชน เป็นงานที่มีผลกระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ต่อสังคม มากกว่ามีผลกระทบต่อตนเองและพวกพ้องเป็นส�ำคัญ งานราชการจึงแตกต่างจากงาน
เอกชนหรืองานบริษัท เป็นการลงทุนลงแรงที่ไม่มีก�ำไรโดยตรงแก่ผู้ท�ำและองค์การ แต่มีผลดีต่อ
ส่วนรวมและส่วนใหญ่เป็นผลระยะยาว ฉะนัน้ ข้าราชการทีด่ จี งึ จ�ำเป็นต้องมีพฤติกรรมทางจริยธรรม
สูงในการท�ำงาน ซึง่ หมายถึงการเป็นทัง้ คนดีและคนเก่งไปพร้อมกัน ดังนัน้ จริยธรรมในการปฏิบตั ิ
งานราชการจึงเป็นระบบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของข้าราชการ ซึ่งได้วิเคราะห์และน�ำเสนอ
พฤติกรรมที่น่าปรารถนาของข้าราชการ โดยจ�ำแนกพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของข้าราชการออก
เป็น 3 ประเภท คือ พฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาประเทศ และพฤติกรรม
ในหน้าที่ราชการ โดยข้าราชการที่เป็นคนดีและคนเก่งอย่างสมบูรณ์นั้น ควรมีพฤติกรรมครบทั้ง
3 ประเภทในคนคนเดียวกัน
2. จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อพิจารณาดูความส�ำคัญของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติแล้ว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อม
ต้องมีจริยธรรมที่เป็นพื้นฐานประการหนึ่งและต้องมีจริยธรรมส�ำหรับวิชาชีพข้าราชการและเจ้า
หน้าที่ของรัฐด้วยอีกประการหนึ่ง ดังนั้นจึงก�ำหนดเป็นโครงสร้างขึ้นได้ดังนี้
2.1 จริยธรรมพื้นฐาน ควรประกอบด้วย ศีลธรรมและคุณธรรม
2.2 จริยธรรมวิชาชีพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรประกอบด้วย อุดมการณ์
ประจ�ำวิชาชีพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิงสภาพและเชิงการกระท�ำ มารยาท ข้อปฏิบัติ
หรือจรรยาบรรณของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน วินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. จริยธรรมผู้บริหารองค์การภาครัฐ ผู้บริหารเป็นผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งหัวหน้าหรือผู้น�ำของ
กลุ่มท�ำงาน อันประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานหรือที่เรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจ�ำนวนหนึ่ง กลุ่มปฏิบัติ
งานมีงานทีห่ วั หน้าต้องดูแลให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาร่วมกันกระท�ำเพือ่ ให้เกิดผลตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หรือตามหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับผู้บริหารองค์การภาครัฐต้องตระหนักถึงการเป็นหัวหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานในองค์การประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่า องค์การแบบราชการ (bureaucracy) โดยผู้บริหาร
องค์การภาครัฐควรแสดงออกถึงการเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง หูกว้าง ตากว้าง หมั่นสอดส่องดูแล
ความทุกข์สขุ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเสมอหน้ากัน รวมถึงควรเป็นผูท้ รี่ บั ฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชาและน�ำมาใคร่ครวญให้เกิดประโยชน์ที่งดงามแก่ตนเอง ทั้งนี้จริยธรรมของผู้บริหารภาครัฐ
เบื้องต้นควรประกอบด้วย
3.1 มีความละอายในการกระท�ำความชั่วทุจริตทั้งปวง
3.2 มีความอดทนอดกลั้นต่อความยากล�ำบากต่าง ๆ ทั้งงาน อุปสรรค ความเข้าใจผิด
และความไม่สุจริตที่คนอื่นมีต่อตน
3.3 มีความสงบเสงี่ยมและอ่อนน้อมถ่อมตน
3.4 มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ไม่มีการลืมตัวหรือ
ละเลยต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
3.5 รู้จักอุปการะ เป็นการท�ำคุณประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น ตระหนักถึงประโยชน์ของ
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บุคคลอื่นเป็นที่ตั้ง พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่คนอื่นในงานหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตน รวมถึงไม่มีอคติใด ๆ ในการปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน
ดังนั้นปัจจัยส�ำคัญที่เป็นตัวก�ำหนดจริยธรรมการบริหารงานองค์การภาครัฐให้สามารถ
ด�ำเนินงานราชการได้ประสบความส�ำเร็จควรประกอบด้วย ปรัชญาการปฏิบตั งิ านและการบริหาร
งาน สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ความรับผิดชอบของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความเท่าเทียมกัน
จริยธรรมการบริหารงานภาครัฐในบริบทสังคมไทย
ส�ำหรับจริยธรรมการบริหารงานภาครัฐในบริบทของสังคมไทยนอกจากการยึดพืน้ ฐานทาง
จริยธรรมการบริหารงานภาครัฐโดยทั่วไปดังที่อธิบายมาแล้วข้างต้น ยังได้มีข้อเสนอทางวิชาการที่
ใช้หลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องประกอบจริยธรรมอีกด้วย โดยเฉพาะจริยธรรมข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถือว่า เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณของพระเจ้าแผ่นดินหรือ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและยินดี เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ตน
ได้รับมอบหมาย ซึ่งในคัมภีร์ทสชาติวิธุรชาดกได้กล่าวถึงจริยธรรมของข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
ไว้ถึง 90 ประการส�ำคัญ (บุญมี แท่นแก้ว, 2539) ทั้งนี้หลักจริยธรรมดังกล่าวเป็นหลักค�ำสอนใน
พระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐควรยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด
เพื่อท�ำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตัวเอง องค์การ และประเทศชาติ อีกทั้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2537) ได้กล่าวถึงจรรยาบรรณและคุณธรรมพืน้ ฐาน
ของข้าราชการพลเรือนไว้ โดยก�ำหนดจรรยาบรรณ 15 ข้อ ภายใต้ประเด็นจรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน และ
จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม ส่วนคุณธรรมพื้นฐานของข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย
ซื่อสัตย์สุจริต จิตมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ยุติธรรมและมโนธรรม ความละอายใจ ธรรมจริยา และ
เสียสละ
นอกจากนี้ประเทศไทยได้มีการก�ำหนดเรื่องจริยธรรมไว้อย่างเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์
โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในห้วงปีต่าง ๆ อย่างชัดเจน จนกลายเป็นที่มา
ของจริยธรรมทั้งในการปฏิบัติงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้บริหารองค์การภาครัฐ
ที่ต้องปฏิบัติยึดถืออย่างเคร่งครัด ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (2550) ก�ำหนดให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็น
ไปตามประมวลจริยธรรมที่ก�ำหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด�ำเนินงานเพื่อให้การ
บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท�ำ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดทางวินัย
ดังนัน้ บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการทุกต�ำแหน่งจึงมีหน้าทีด่ ำ� เนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพือ่
รักษาประโยชน์สว่ นรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ�ำนวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานทาง
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จริยธรรมส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือนจึงก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึน้ เป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน เพือ่ ให้ขา้ ราชการทัง้ หลายเกิดส�ำนึกลึกซึง้ และเทีย่ งธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิศ์ รี
ข้าราชการควรแก่การไว้วางใจและเชือ่ มัน่ ของปวงชน และด�ำรงตัง้ มัน่ เป็นแบบอย่างทีด่ งี ามสมกับ
ความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด
เพือ่ ใช้บงั คับเป็นมาตรฐานกลางไว้ ดังต่อไปนี้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552)
1. ต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
2. ต้องมีจติ ส�ำนึกทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. ต้องแยกเรือ่ งส่วนตัวออกจากตาํ แหน่งหน้าทีแ่ ละยึดถือประโยชน์สว่ นรวมของประเทศ
ชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. ต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ทมี่ ชิ อบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าทีแ่ ละไม่กระทําการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
5. ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมืองให้บริการแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7. ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
9. ต้องยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10. ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการด�ำรงตน รักษาชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 (2560) ได้บัญญัติให้รัฐ
พึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ แผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ
งานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้อง
ร่วมมือและช่วยเหลือกัน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท�ำบริการ
สาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รวมตลอดทัง้ พัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้มคี วามซือ่ สัตย์สจุ ริตและมีทศั นคติเป็นผูใ้ ห้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบตั ิ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐพึงจัดให้
มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
รวมถึงบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้
บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ต้องครอบคลุมถึงการ
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รักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง
ส�ำหรับกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ถือเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช
2562, 2562) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7. ด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
ทั้งนี้มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวถูกใช้เป็นหลักส�ำคัญในการจัดท�ำประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานภาครัฐที่จะก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เกีย่ วกับสภาพคุณงาม ความดีทขี่ า้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องยึดถือส�ำหรับการปฏิบตั ิ
งาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท�ำ หรือไม่ควรกระท�ำ ตลอดจนการด�ำรงตน
ในการกระท�ำความดีและละเว้นความชั่ว
บทส่งท้าย
สถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศในซีกโลกตะวันตกและตะวันออกตระหนักถึงความ
ส�ำคัญในเรือ่ งจริยธรรมการบริหารงานภาครัฐมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากประเด็นทางจริยธรรมในองค์การ
ภาครัฐได้กลายเป็นปัญหาทีถ่ กู หยิบยกขึน้ มากล่าวถึงในระดับโลก จากบทความของ Rosenbaum
(1998) ได้เสนอความเห็นว่า จริยธรรมมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและควรบรรจุวชิ าทีเ่ กีย่ วกับจริยธรรมไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพือ่ ตอบ
สนองต่อปัญหาทางจริยธรรมที่ก�ำลังขยายตัวกว้างขึ้น ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกับระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในลักษณะทีร่ ะบบการศึกษาจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้ลดลงได้ รวมถึงเป็นการเตรียมทรัพยากรบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับราชการให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการบริหารงานภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย ประกอบกับความเห็นของ
Mills (1999) ที่กล่าวว่า ประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารงานของภาครัฐแทบไม่เป็นเรื่องใหม่
นับตั้งแต่การปกครองระบอบประชาธิปไตยของกรีกจนถึงปัจจุบันที่มีความพยายามยึดมั่นหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมในการปกครองและการบริหาร แต่กย็ งั ไม่สามารถก�ำหนดวิธกี ารให้สมบูรณ์
แบบได้ ซึ่งคงต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าต่อไป และ Shakeel, Kruyen และ Van Thiel (2020)
กล่าวย�้ำว่า จ�ำนวนการศึกษาวิจัยเรื่องจริยธรรมในภาครัฐยังมีค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้อง
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เพิม่ ปริมาณผลงานวิจยั ให้มากขึน้ ซึง่ การวิจยั ในอนาคตยังสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงการวิจยั ระยะ
ยาวและการวิจัยแบบสังเกตได้อีกด้วย โดยมุ่งเน้นไปยังองค์การภาครัฐที่ส�ำคัญต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
จากที่กล่าวมาข้างต้น จริยธรรมการบริหารงานภาครัฐมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นส�ำคัญ
คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาค้นคว้าในอนาคต จึงเป็นทีม่ าของ
สองค�ำถามเพือ่ แสวงหาค�ำตอบในล�ำดับต่อไป คือ (1) หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ควรก�ำหนดขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับวิชาจริยธรรมการบริหารงานภาครัฐไว้อย่างไรบ้าง และ
(2) ทิศทางการศึกษาวิจัยทางจริยธรรมการบริหารงานภาครัฐควรเป็นอย่างไร
ส� ำ หรั บ การค้ น หาข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบค� ำ ถามแรก ผู ้ เ ขี ย นได้ ศึ ก ษาหลั ก สู ต รของสถาบั น
อุดมศึกษาชั้นน�ำที่จัดการเรียนการสอนด้านการบริหารงานภาครัฐและจัดให้มีรายวิชาจริยธรรม
โดยก�ำหนดให้มสี ถาบันอุดมศึกษาครอบคลุมทัง้ ระดับโลก ระดับเอเชีย และระดับอาเซียน ซึง่ จาก
การรวบรวมข้อมูลได้ข้อสรุปเกี่ยวกับขอบเขตเชิงเนื้อหาของรายวิชาจริยธรรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องการบริหารงานภาครัฐได้ดังนี้ (Harvard University, 2021; National University of
Singapore, 2021; Stanford University, 2021; Universiti Utara Malaysia, 2021; The
University of Hong Kong, 2021)
หลักการทางจริยธรรมและทฤษฎีทางการเมือง จริยธรรมในงานบริการสาธารณะ จริยธรรม
ส�ำหรับผู้บริหารองค์การภาครัฐ มาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการบริการของ
องค์การภาครัฐ มาตรฐานทางจริยธรรมที่ควบคุมการปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเป็นอาสาสมัคร การเรียนรู้เพื่อบริการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม วิชาชีพการบริหารงาน
ภาครัฐและการบริการสาธารณะ แรงจูงใจและผลลัพธ์ในงานบริการ ธรรมชาติและวิธีการโต้แย้ง
ทางศีลธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงระหว่างงาน
บริการและความยุติธรรม ความเชื่อมโยงระหว่างการคอร์รัปชั่นกับหลักธรรมาภิบาล สาเหตุของ
การคอร์รัปชั่นกับประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ปัญหาในการปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะข้ามวัฒนธรรม ความขัดแย้งทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมโลก การวิเคราะห์ประเด็น
สาธารณะในสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับจริยธรรมการบริการสาธารณะและความรับผิดชอบทางการบริหาร
ขององค์การภาครัฐ ประเด็นสังคมร่วมสมัยตามหลักจริยธรรมและทฤษฎีทางการเมือง ประเด็น
ทางจริยธรรมที่ขัดแย้งในกิจการสาธารณะ ประเด็นสาธารณะที่สอดคล้องกับจริยธรรมโลก
จริยธรรมการตลาด และจริยธรรมทางการเมืองและการบริหาร
ด้วยขอบเขตเชิงเนือ้ หาของรายวิชาจริยธรรมดังกล่าวมีความหลากหลาย ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึง
สรุปเนื้อหาหลักของรายวิชาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยจริยธรรม
หลักการพื้นฐานทางจริยธรรมและทฤษฎีทางการเมือง และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ประเด็น
ทางสังคมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ภูมิภาค หรือโลกปัจจุบัน
ส่วนการค้นหาข้อมูลเพือ่ ตอบค�ำถามทีส่ อง ผูเ้ ขียนได้ศกึ ษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับจริยธรรม
ทางการบริหารงานภาครัฐ โดยก�ำหนดให้ผลงานวิจัยอยู่ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อน�ำ
มาวิเคราะห์และก�ำหนดเป็นทิศทางการศึกษาในอนาคตทางจริยธรรมการบริหารงานภาครัฐ ซึ่ง
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 319

จากการรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
ก�ำหนดประเด็นหลักทางจริยธรรมเพื่อจัดท�ำประมวลจริยธรรมของผู้บริหารองค์การภาค
รัฐและก�ำหนดกลยุทธ์การพัฒนาที่สอดคล้องกัน อันน�ำไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการท�ำงานและ
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของสมาชิกในองค์การอย่างมีประสิทธิผลจ�ำเป็นต้องอาศัยการศึกษาวิจยั
(Mion & Bonfanti, 2019) และการวิจัยในอนาคตควรให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของ
การศึกษา ซึ่งกลุ่มดังกล่าวอาจเป็นกลุ่มที่สามารถตรวจสอบหรือประเมินจริยธรรมทางการเมือง
ปัญหาสังคม รวมถึงการด�ำเนินนโยบายขององค์การทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การตลาดยาสูบ
(Tjandra, Aroean & Prabandari, 2020) รวมถึงต้องให้ความส�ำคัญอย่างระมัดระวังกับวัฒนธรรม
ขององค์การแต่ละชาติ เนื่องด้วยวัฒนธรรมนั้นมีอิทธิพลต่อจริยธรรมทางวิชาชีพและการตัดสินใจ
(Malagueño, Pillalamarri, Rezende & Moraes, 2020) ตลอดจนการวิจยั ในอนาคตควรศึกษา
ความส�ำคัญของกรอบจริยธรรมตามหลักศาสนา โดยพิจารณาจากลักษณะการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ ริหารและขอบเขตของการบังคับใช้ในองค์การทีน่ ำ� มาพัฒนาเครือ่ งมือประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้บริหารองค์การได้อย่างแม่นย�ำและสามารถทดสอบได้เชิงประจักษ์ (Salin, Manan &
Kamaluddin, 2019) นอกจากนีอ้ งค์การภาครัฐทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายของศึกษาวิจยั เรือ่ งจริยธรรม
ในอนาคตอาจพิจารณาจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ยังคงถูกมองข้าม อาทิ รัฐสภา องค์การอิสระ
และองค์การศาล (Shakeel, Kruyen, & Van Thiel, 2020)
ส�ำหรับทิศทางการศึกษาวิจยั ทางจริยธรรมการบริหารงานภาครัฐทีค่ วรจะเป็นนัน้ สามารถ
ก�ำหนดโดยอาศัยขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (1) ขอบเขตเนื้อหา เน้นการ
ศึกษาหลักทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมที่สอดคล้องกับพลวัตขององค์การ ความสัมพันธ์
ของวัฒนธรรมองค์การหรือวัฒนธรรมทั่วไปกับจริยธรรมการบริหารงานภาครัฐ และอิทธิพลของ
จริยธรรมตามหลักศาสนาทีม่ ตี อ่ การบริหารงานภาครัฐ และ (2) ขอบเขตกลุม่ เป้าหมาย เน้นองค์การ
ที่ยังคงถูกมองข้ามจากการวิจัยที่ผ่านมาและกลุ่มเด็กและเยาวชน
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิชาการฉบับนี้จะยังประโยชน์
แก่ผู้อ่านในสองมิติที่ส�ำคัญคือ มิติเชิงวิชาการที่สามารถสนับสนุนหลักฐานทางวิชาการในเรื่อง
จริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐให้เพิ่มมากขึ้น และมิติเชิงปฏิบัติที่สามารถสนับสนุนการผลิต
รายวิชาจริยธรรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ รวมถึง
แนวทางการศึกษาวิจัยประเด็นทางจริยธรรมการบริหารงานองค์การภาครัฐในอนาคต ท้ายที่สุด
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความฉบับนี้อาจมีส่วนกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกประเภทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญด้านจริยธรรม เนื่องจากจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีผลต่อพัฒนาการ ภาพลักษณ์และธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐและประเทศชาติด้วย
เช่นกัน
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