






จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษที่ 21  
(Ethics in Public Administration for the 21st Century) 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ สิ่งกลิน่ 

 
 

ISBN 978-974-19-6064-4 
 

พิมพ์คร้ังท่ี 1   กรกฎาคม 2563  
จ านวนพิมพ ์ 500 เล่ม   
 

ที่ปรึกษา  เชิงชาญ จงสมชัย 
บรรณาธิการ ศราวุฒิ วิสาพรม 
กองบรรณาธิการ อลงกรณ์ อรรคแสง  วชิรวัตติ์ อาริยะสิรโิชต ิ
  นิลุบล ไพเราะ  กวินทร์ พิมจันนา 
ออกแบบปก  จันทร์สุดา การด ี
 
 
 
 
 

 
 

 

จัดพิมพ์โดย 
  โครงการผลติและเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ 
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (COPAG Press) 
  ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
 

พิมพ์ท่ี  หจก.อภิชาติการพมิพ์ 50 ถนนผังเมืองบัญชา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง  
  จังหวัด มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4372-1403 

ข้อมูลทางบรรณานุกรม 
ประโยชน์ สิ่งกลิ่น. 

จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษท่ี 21. 
มหาสารคาม: โครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563. 179 หน้า.  
1. จริยธรรม 2. การบริหารรัฐกิจ 3. การบริหารรัฐกิจในศตวรรษท่ี 21  I. ชื่อเรื่อง 



 
 

ค ำน ำบรรณำธิกำร 

โครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ 
วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (COPAG Press) 
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ต ารา หนังสือ งานวิชาการ 
และงานวิจัยของคณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครองและ    
จากสถาบันอ่ืน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ ทั้งสาขาการเมือง        
การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ      
สิทธิมนุษยชน และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ผลงานวิชาการของโครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและ
ผลงานวิชาการ ได้ด าเนินการตามคุณภาพทางวิชาการโดย           
มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้ประเมินและพิจารณาตรวจสอบ
ก่อนด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ (Peer Review) ทางโครงการผลิต
และเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ หวังว่าจะมีการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ        
การเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์  ทั้ ง ในวิทยาลัยการเมือง          
การปกครองและต่อวงวิชาการไทยต่อไป  

 

บรรณำธิกำร 

 



จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ สำาหรับศตวรรษที่ 21



(1) 
 

ค ำน ำ 
 

หนังสือเรื่อง จริยธรรมในกำรบริหำรรัฐกิจส ำหรับศตวรรษที่ 
21 (Ethics in Public Administration for the 21st Century) เล่มนี้ 
เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการที่ผู้เขียนได้ท าการวิจัยเรื่อง “จริยธรรมใน
การบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษที่ 21” โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และได้น ามาปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นหนังสือเล่มนี้ 

จากแนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ทฤษฎีทางเลือก
สาธารณะและการอ้างเหตุผลทางจริยธรรมโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น
ในตอนปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ผู้บริหารงาน
ภาครัฐในประเทศที่พัฒนาแล้วจ านวนมากหันมาให้ความส าคัญกับการ
เปิดให้มีการแข่งขัน แนวคิดแบบผู้ประกอบการ การมอบอ านาจ การ
จัดการโดยมุ่งเน้นพันธกิจแทนการมุ่งเน้นกฎระเบียบ การมุ่งเน้น
ผลลัพธ์แทนการมุ่งเน้นสิ่งน าเข้า โดยมีการเลือกของผู้บริโภคเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล และแนวคิด
เหล่านี้กลายเป็นปทัสถานทางจริยธรรมกระแสหลักที่มีอิทธิพลเป็น
อย่างมากเมื่อโลกย่างเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐต้อง
เผชิญกับความท้าทายเชิงจริยธรรมในองค์การของรัฐบาลที่มีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เหนือสิ่งอ่ืนใดขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าภาครัฐ
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และภาคเอกชนได้เลือนหายไปเกือบทั้งหมด และสิ่งที่ตามมาก็คือ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าจะสามารถท าสิ่งที่ถูกต้อง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้อย่างไร การถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐไปสู่
ภาคเอกชนที่มีการน าไปปฏิบัติในประเทศต่างๆ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 
20 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นศตวรรษที่ 21 ท าให้ประชาชน บุคลากรที่มา
จากการเลือกตั้ง และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครั ฐไม่
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างองค์การภาครัฐและองค์การ
ภาคเอกชน และจริยธรรมที่ ใช้ ในภาครัฐและจริยธรรมที่ ใช้ ใน
ภาคเอกชนได้อย่างชัดเจน และปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ
ปัญหาทางด้านจริยธรรมในการบริหารภาครัฐ สิ่งที่ต้องการอย่าง
เร่งด่วนในการบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 ก็คือแนวคิดหรือตัวแบบ
เชิงจริยธรรมของการบริหารรัฐกิจที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางด้านจริยธรรมที่เกิดข้ึน  

ในหนังสือเรื่อง จริยธรรมในกำรบริหำรรัฐกิจส ำหรับศตวรรษ
ที่ 21 เล่มนี้ ผู้เขียนจะมุ่งเน้นศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) ประวัติ
ความเป็นมาของแนวคิดเชิงจริยธรรมในโลกตะวันตก (2) ประวัติความ
เป็นมาของแนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ และ (3) ตัวแบบ
เชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมาย
ในภาพรวมคือการส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านนี้ไว้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งน าเสนอแนวทางในการน าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐในศตวรรษที่ 
21 ซึ่ งจะท าให้ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐตระหนักและเห็น
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ความส าคัญในเรื่องของจริยธรรม มีแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรม และท าให้หน่วยงานภาครัฐสามารถลดการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในรูปแบบต่างๆ ลงได้ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานให้
สูงขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 
 นอกจากหนังสือเล่มนี้จะมีเป้าหมายหลักของการศึกษา คือการ
ส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ 
และเสนอแนวทางในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ภาครัฐแล้ว ผู้ เขียนยังมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงอีกประการหนึ่ง     
นั่นคือผู้เขียนต้องการใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการเรียน 
การสอนวิชา “จริยธรรมส าหรับการบริหารงานภาครัฐ” (Ethics for 
Public Sector Administration) รหัสวิชา 1302409 ตามหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งผู้ เขียนได้รับผิดชอบในการสอนวิชานี้มาเป็นเวลา 
หลายปี  

ในความส าเร็จของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
ที่ได้พยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย
ฯ ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่
ผู้ เ ขี ยน  ซึ่ ง ถื อ เป็ นจุ ดก า เนิ ด ที่ ท า ให้ เ กิ ดหนั ง สื อ เ ล่ ม นี้ ขึ้ นมา 
ขอขอบพระคุณ “คณะกรรมการโครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและ
ผลงานวิชาการ” วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม ที่ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนและด าเนินการในการ
จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานวิชาการทุกท่านที่
ผู้เขียนได้อาศัยศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิง และสุดท้ายขอขอบพระคุณ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท าให้การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วง 
ไปได้ด้วยดี  
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วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ภูมิหลังของกำรศึกษำ 
 โดยทั่วไป ค าว่า “จริยธรรม” (ethics) หมายถึง การศึกษา
เกี่ยวกับความประพฤติที่ถูกต้องและการมีชีวิตที่ดี มีความหมาย
ใกล้เคียงกับค าว่า “ศีลธรรม” (morals) แต่แตกต่างกันในแง่ที่ว่า   
ค าว่า “จริยธรรม” จะมีนัยของความประพฤติท่ีถูกต้องและชีวิตที่ดีใน
เชิงทฤษฎี ในขณะที่ค าว่า “ศีลธรรม” จะมีนัยของความประพฤติที่
ถูกต้องและการมีชีวิตที่ดีในความเป็นจริง (Lynch and Lynch, 
2009, p. 6; Martinez, 2009, p. xii) ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ถือว่าค า  
ทั้งสองสามารถใช้แทนกันได้ ส าหรับค านิยามที่เฉพาะเจาะจงซึ่ง
ผู้ เขียนได้ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในหนังสือเล่มนี้ ค าว่า “จริยธรรม” 
หมายถึง มาตรฐานที่มั่นคงของความถูกต้องและความผิดพลาดที่เป็น
ตัวก าหนดว่าอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ควรท าและไม่ควรท า ซึ่งโดยทั่วไปจะ
พิจารณาในแง่ของหน้าที่ กฎเกณฑ์ ผลลัพธ์ คุณธรรมและการส านึกรู้ 
(ปรับปรุงจาก Svara, 2015, p. 12) 

ประเด็น เกี่ ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจเริ่มมี
การศึกษาในเชิงวิชาการมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 แต่ในช่วงแรก
เนื้อหาในสาขาวิชายังไม่มีความครอบคลุมมากนัก จนผ่านมาถึง
ทศวรรษที่ 1990 สาขาวิชานี้จึงได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและ
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ต่อเนื่อง ในช่วง 3 ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงเวลาที่
การศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจได้มีการพัฒนาและ 
สั่งสมองค์ความรู้มาจนถึงขั้นที่เป็นสาขาวิชาอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจดังที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ในช่วง 1-2 ทศวรรษท่ีผ่านมาประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการ
บริหารรัฐกิจได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุหลัก 
2 ประการ คือ (1) เนื่องจากมีการเพ่ิมขึ้นของการกระท าผิดใน
หน่วยงานภาครัฐ การกระท าผิดต่างๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
เชิงจริยธรรม เมื่อมีการท าความผิดกันมากข้ึนประเด็นของจริยธรรมจึง
มีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น และ (2) เนื่องจากนักวิชาการและผู้บริหาร
เริ่มตระหนักถึงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและ
ผลการปฏิบัติงานขององค์การ จึงหันมาให้ความส าคัญกับการศึกษา
และการท าความเข้าใจในเรื่องของหน่วยงานที่มีจริยธรรมกันมากขึ้น 
(Menzel, 2001, p. 356) 

ในช่วง 25 ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 แนวคิดของจริยธรรม
การบริหารรัฐกิจที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (result-based ethics) ได้มีการ
พัฒนาเป็นอย่างมาก มีการเกิดขึ้นของแนวคิดตลาดเสรีและการให้
ความส าคัญกับคุณค่าของทางเลือกส่วนบุคคลในฐานะที่เป็นเกณฑ์
อันดับแรกของการตัดสินความดีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลที่เกิดขึ้น ตาม
แนวคิดในทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (public choice theory) จาก
การที่ได้รับอิทธิพลมาจากส านักประโยชน์นิ ยม ทฤษฎีทางเลือก
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สาธารณะมีแกนกลางของแนวคิดอยู่ที่การตอบสนองความชอบส่วน
บุคคล (individual preference) ในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานของการกระท า
ทางการเมืองและการบริหาร และการให้ความส าคัญกับการลดต้นทุน
ของการกระท าโดยรวม เป้าหมายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความชอบส่วน
บุคคลมากที่สุดนั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
วิธีการเพ่ือขยายความเป็นส่วนบุคคลและทางเลือกเสรี เช่น การขาย
ทรัพย์สินของรัฐบาล การถ่ายโอนการผลิตของภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการส่งเสริมให้มีการเจรจา
ต่อรองผลประโยชน์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแทนการที่รัฐเป็น   
ผู้ก าหนดแต่เพียงฝ่ายเดียว เป็นต้น กลายเป็นผลที่ต้องการจากการ
ด าเนินงานของรัฐบาล (Pops, 2001, p. 198) 

จากแนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ทฤษฎีทางเลือก
สาธารณะและการอ้างเหตุผลทางจริยธรรมโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในตอนปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้ผู้บริหารงาน
ภาครัฐในประเทศที่พัฒนาแล้วจ านวนมากหันมาให้ความส าคัญกับการ
เปิดให้มีการแข่งขัน (competition) แนวคิดแบบผู้ประกอบการ 
(entrepreneurialism) ก า รมอบอ าน าจ  (empowerment) ก า ร
จัดการโดยมุ่งเน้นพันธกิจ (mission) แทนการมุ่งเน้นกฎระเบียบ (rule) 
การมุ่งเน้นผลลัพธ์ (result) แทนการมุ่งเน้นสิ่งน าเข้า (input) โดยมี
การเลือกของผู้บริโภค (consumer choice) เป็นดวงดาวน าทางในการ
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล และกลายเป็นกรอบแนวคิด
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ทางจริยธรรมกระแสหลักที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากเมื่อโลกย่างเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 

เมื่อโลกเริ่มเข้าสู่ศตวรรษใหม่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐจึงต้อง
เผชิญกับความท้าทายเชิงจริยธรรมในองค์การของรัฐบาลท่ีมีความ
สลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก เหนือสิ่งอ่ืนใดขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่า
ภาครัฐและภาคเอกชนได้เลือนหายไปเกือบทั้งหมด และสิ่งที่ตามมาก็
คือผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าจะสามารถท าสิ่งที่
ถูกต้องด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้อย่างไร การถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐ
ไปสู่ภาคเอกชน (privatization) ที่มีการน าไปปฏิบัติในประเทศต่างๆ 
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นศตวรรษที่ 21 ท าให้
ประชาชน บุคลากรที่มาจากการเลือกตั้ง และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง (1) องค์การ
ภาครัฐและองค์การภาคเอกชน (2) ผู้บริหารที่อยู่ในภาครัฐและ
ผู้บริหารที่อยู่ในภาคเอกชน และ (3) จริยธรรมที่ใช้ในภาครัฐและ
จริยธรรมที่ใช้ในภาคเอกชนได้อย่างชัดเจน และปัญหาที่ตามมาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือปัญหาทางด้านจริยธรรมในการบริหารภาครัฐ สิ่งที่
ต้องการอย่างเร่งด่วนในการบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 ก็คือ แนวคิด
หรือตัวแบบเชิงจริยธรรมของการบริหารรัฐกิจที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านจริยธรรมทีเ่กิดข้ึน (Menzel, 2007, pp. 3-4) 

ในหนังสือเรื่อง จริยธรรมในกำรบริหำรรัฐกิจส ำหรับศตวรรษ
ที่ 21 (Ethics in Public Administration for the 21st Century) นี้ 
ผู้เขียนจะมุ่งเน้นศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) ประวัติความเป็นมา
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ของแนวคิดเชิงจริยธรรมในโลกตะวันตก (2) ประวัติความเป็นมาของ
แนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ และ (3) ตัวแบบเชิงจริยธรรม
ในการบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยมีเป้าหมายในภาพรวมคือ
การส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้ านนี้ ไว้ ในสาขาวิชา            
รัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งน าเสนอแนวทางในการน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะ
ท าให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่อง
ของจริยธรรม มีแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และท าให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ลงได้ 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานให้สูงขึ้น และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
1.2 กำรทบทวนวรรณกรรม 
 ก่อนที่จะได้น าเสนอเนื้อหาที่เป็นประเด็นหลักของการศึกษาใน
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจะได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ
บางส่วน เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพรวมอย่างกว้างๆ ว่าใน  
แวดวงวิชาการที่ เกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ นั้น ได้มี
การศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรบ้าง และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันไปถึงไหนแล้ว ซึ่งวรรณกรรมส าคัญที่ควรจะได้
กล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ 

ในหนังสือเรื่อง Public Service Ethics: Individual and 
Institutional Responsibilities บาวแมนและเวสต์ (Bowman and 
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West, 2015) ได้อธิบายไว้ว่า การท้าทายเชิงจริยธรรมของการบริหาร
รัฐกิจในอนาคตเป็นผลมาจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและการค้นพบ
ทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเกินกว่าจะจินตนาการ การค้นพบสิ่งใหม่ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์จะก่อให้เกิดการท้าทายใหม่ๆ ต่อแนวคิดทางจริยธรรม แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าวิธีการเชิงจริยธรรมในสมัยโบราณ
สามารถจะน ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
ยังไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนได้ เนื่องจากจริยธรรมก็ได้มีการวิวัฒนาการและ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหม่
เช่นเดียวกัน ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับ
สิ่งที่เรียกว่า “สามเหลี่ยมจริยธรรม” (ethics triad) ในฐานะของ
เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารในหน่วยงาน
ภาครัฐให้สามารถตัดสินปัญหาทางจริยธรรมในสถานการณ์ ที่
ยากล าบาก (dilemmas) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

ในหนังสือเรื่อง Public Sector Ethics: Theory and 
Applications โคเวน (Koven, 2015) ได้เสนอไว้ว่า ในการสร้าง
องค์การเชิงจริยธรรมนั้นจะต้องปฏิบัติตามกระบวนที่ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ (1) เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องตระหนักถึงเป้าหมายในภาพรวม
ขององค์การ โดยเจ้าหน้าที่รัฐควรจะต้องได้รับการย้ าเตือนถึงความ
รับผิดชอบของพวกเขาต่อผลประโยชน์สาธารณะและเป้าหมายขั้น
สูงสุดที่พวกเขาจะต้องด าเนินการให้ลุล่วง เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไม่ เพียง
แค่ท างานไปวันๆ โดยไร้ชีวิตจิตใจเพื่อเงินเดือนและผลประโยชน์ส่วนตัว
เท่านั้น แต่จะต้องคอยย้ าเตือนว่าพวกเขาก าลังท าหน้าที่เพ่ือความดี 
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เพ่ือประชาชน เพ่ือสังคมและประเทศชาติ (2) เพ่ือยกระดับความส าคัญ
ของพฤติกรรมที่มีเชิงจริยธรรม พฤติกรรมที่เหมาะสมจะต้องมีการ
อธิบายอย่างชัดเจนและจะต้องได้รับการเน้นโดยการท าให้ดูเป็น
ตัวอย่าง (exemplars) ปทัสถานของการปฏิบัติไม่ควรก าหนดจากบน
ลงล่างตามสายการบังคับบัญชา แต่ควรเป็นการน าเสนอโดยเจ้าหน้าที่
ในระดับล่างขึ้นมา (3) เมื่อมาตรฐานได้รับการก าหนดและมีการอธิบาย
ความหมายอย่างชัดเจนแล้วจะต้องมีการบังคับใช้ให้เป็นไปตามที่
ก าหนด โดยจะต้องมีการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างรวดเร็ว 
มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีรูปแบบเป็นหนึ่ง
เดียวกัน และ (4) การให้รางวัลและการลงโทษจะต้องกระท าอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างองค์การที่มีจริยธรรม  

ในหนังสือเรื่อง The Ethics Primer for Public 
Administrators in Government and Nonprofit 
Organizations สวารา (Svara, 2015) ได้อธิบายไว้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
จะต้องมีความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม 4 ประการ คือ (1) จริยธรรม
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหน้าที่ (2) จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
คุณธรรม (3) จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการ และ (4) 
จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ต่อสังคม โดยในแง่ของ
จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ “หน้าที่” หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐ
จะต้องมีความรับผิดชอบใน 4 ประการ คือ (1) ความรับผิดชอบในการ
ให้บริการต่อปัจเจกบุคคล (2) ความรับผิดชอบต่อประชาชนและการ
สนับสนุนผลประโยชน์สาธารณะ (3) ความรับผิดชอบต่อองค์การ และ 
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(4) ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาฝ่ายการเมือง และการสนับสนุน
และส่งเสริมกฎหมายและนโยบายที่ได้มีการก าหนดเอาไว้ ในแง่ของ
จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ “คุณธรรม” หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่
รัฐจะต้องมีคุณสมบัติที่คนดีพึงมี และมีความเป็นเลิศทางด้านศีลธรรม 
ในแง่ของจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ “หลักการ” หมายถึง การที่
เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐหรือระเบียบกฎเกณฑ์
ของสังคมและหน่วยงาน และในแง่ของจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ 
“ผลประโยชน์ต่อสังคม” เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องกระท าในสิ่งที่ก่อให้เกิด
ผลดีมากที่สุดต่อบุคคลจ านวนมากที่สุด โดยจริยธรรมประการแรก
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติของการบริการสาธารณะ ส่วนจริยธรรม 
3 ประการหลัง ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทัศนะในเชิงปรัชญาที่เกี่ยวกับ
จริยธรรม  

ในบทความเรื่อง “Ethics in Public Administration”    
ราดิกา (Radhika, 2012) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดจริยธรรม
ในการบริหารรัฐกิจ จ านวน 4 ประการ คือ (1) คุณสมบัติส่วนบุคคล
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐ  ซึ่งหมายถึงทักษะการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม เจตคติที่มีอยู่ในใจ คุณธรรมและคุณค่าในเชิงวิชาชีพ (2) 
โครงสร้างขององค์การ ซึ่งหมายถึง การก าหนดความรับผิดชอบที่
ชัดเจน การจัดการแบบการปรึกษาหารือ ช่องทางในการแสดงออกของ
ความไม่พอใจและกระบวนการของการมีส่วนร่วม (3) วัฒนธรรม
องค์การและวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งหมายถึง สิ่งประดิษฐ์ ความเชื่อ
และคุณค่า ภาวะผู้น าและรูปแบบและวิธีการท างาน และ (4) ความ
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คาดหวังจากสังคม ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมสาธารณะ กฎหมายและ
นโยบาย และในบทความนี้ ราดิกาได้เสนอกรอบแนวคิดของการ
ด าเนินงานที่มีจริยธรรมไว้ 4 ประการ คือ (1) ความรับผิดชอบของการ
บริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตย (2) การใช้หลักนิติรัฐ (rule of 
law) และหลักการของกฎหมาย (3) ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และ (4) 
ความรับผิดชอบต่อประชาสังคม  

ในหนังสือเรื่อง Practical Ethics in Public 
Administration เจอรัสและกาโรฟาโล (Geuras and Garofalo, 
2011) ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการสนับสนุนให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือจริยธรรมอย่างจริงจังในการปฏิบัติงาน โดยการ
ปลูกฝังเรื่องของจริยธรรมให้เข้าไปอยู่ในจิตส านึกของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่รัฐ จากผลการส ารวจพบว่าผู้บริหารเกือบทั้งหมดเห็นว่าการมี
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐจะส่งผลดีต่อองค์การ แต่การที่จะท าให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐยึดม่ันในจริยธรรมอย่างจริงจังเป็นเรื่องที่    
ท้าทายเป็นอย่างมากในโลกของความเป็นจริง ภายใต้เงื่อนไขของเวลา
และงบประมาณที่จ ากัด และความต้องการของผู้รับบริการที่ เพ่ิมมาก
ขึ้น เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่มีข้อก าหนดในการปฏิบัติไว้ชัดเจน 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐจะมีเครื่องมืออ้างอิงที่ปลอดภัย แต่ถ้าหาก
จะต้องตัดสินใจในเรื่องที่มีลักษณะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในเชิง
จริยธรรมและไม่มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐจะรู้สึกเหมือนตนเองก าลังเดินทาง
ไปสู่สถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เจอรัสและกาโรฟาโลเห็นว่าปัญหาดังกล่าวจะ

จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ สำาหรับศตวรรษที่ 21 จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ สำาหรับศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  ส่งกลิ่น

9



10 
 

 

แก้ไขได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องตระหนักว่า จริยธรรม
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพเทียบเท่ากับวิชาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น การจัดท า
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล เป็นต้น ผู้ เขียนทั้งสองได้
ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่รู้ถึงความส าคัญของ
จริยธรรมเมื่อต้องตอบค าถามในแบบส ารวจ แต่มักจะไม่ได้น าสิ่งที่รู้ไป
ประยุกตใ์ช้ในการท างาน  

นอกจากนี้ เจอรัสและกาโรฟาโลยังได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ
เป็นพิเศษของจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจที่แตกต่างจากธุรกิจ
ภาคเอกชน แม้ว่าจะไม่มีหน่วยงานใดหนีพ้นไปจากเร่ืองของจริยธรรม 
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือภาคเอกชน แต่จริยธรรมมีบทบาทในภาครัฐ
มากกว่าในภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐถูกสร้างและได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณให้ท าหน้าที่เพ่ือสังคมโดยรวม ดังนั้น จึงควรมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมด ไม่ใช่ตอบสนองเพียงแค่ลูกค้าที่มี
ความสามารถในการจ่ายเท่าน้ัน ถึงแม้ว่าจะมีบางหน่วยงานท าหน้าที่
เพ่ือให้บริการต่อประชาชนที่มีจ านวนน้อย เช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่
ดูแลผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง เป็นต้น แต่การท างานของ
หน่วยงานก็จะต้องปฏิบัติงานภายใต้การก ากับของสังคมโดยรวม 
หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพย์สินสาธา รณะ ไม่ใช่
ทรัพย์สินส่วนตัว ในขณะที่บริษัทเอกชนด าเนินงานเพ่ือหวังผลก าไร แต่
ในภาครัฐผลก าไรไม่ใช่เป้าหมายหลักของการด าเนินงาน  

ในหนังสือเรื่อง Public Administration Ethics for the 
21st Century มาร์ติเนซ (Martinez, 2009) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
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จริยธรรมการบริหารไว้ว่า จริยธรรมการบริหารตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
แนวคิดที่ส าคัญ 5 ประการ คือ (1) จริยธรรมในฐานะที่เป็นคุณธรรม 
(2) จริยธรรมในฐานะที่เป็นคุณค่าเชิงระบอบและทฤษฎีเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ (3) จริยธรรมในฐานะของความเป็นพลเมือง (4) จริยธรรม
ในฐานะของความเท่าเทียมทางสังคม และ (5) จริยธรรมในฐานะที่เป็น
ผลประโยชน์สาธารณะ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรใน
ภาครัฐต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายเชิงจริยธรรมที่แตกต่างจาก
บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรภาครัฐ เนื่องจากบุคลากร
เหล่านี้ นอกจากจะต้องตัดสินใจภายใต้กรอบทางจริยธรรมโดยทั่วไป
แล้ว ยังจะต้องตัดสินใจภายใต้กรอบข้อก าหนดของผลประโยชน์
สาธารณะ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการบริหารจัดการภาครัฐอีกด้วย 
ดังนั้น บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐจึงต้องใช้แนวคิดทฤษฎีและ
หลักการปฏิบัติทางจริยธรรมที่เป็นการเฉพาะที่แตกต่างจากประชาชน
ธรรมดาทั่วไป 

ในหนังสือเรื่อง Administrative Ethics in the Twenty-
first Century มาร์ติเนซและริชาร์ดสัน (Martinez and 
Richardson, 2008) ได้ชี้ให้เห็นว่าภารกิจส าหรับการบริหารรัฐกิจใน
ปัจจุบันนี้สามารถพิจารณาได้ใน 2 ระดับ คือ (1) บทบาทเชิงจริยธรรม
ในระดับปัจเจกบุคคล และ (2) บทบาทเชิงจริยธรรมในระดับองค์การ
หรือระดับโครงสร้าง ในส่วนของบทบาทเชิงจริยธรรมในระดับปัจเจก
บุคคลนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องศึกษาและแสวงหาค าตอบเกี่ยวกับ
มาตรฐานที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจทางการบริหาร บุคลากร
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ภาครัฐจะต้องพร้อมที่จะปรับแนวคิดของการตัดสินใจภายในองค์การ 
ภายใต้ความเข้า ใจที่ ว่ าคุณค่าที่ เ ป็นแกนกลางของสั งคมแบบ
ประชาธิปไตยจะต้องมาก่อนกฎเกณฑ์หรือปทัสถานของหน่วยงาน
เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง และยิ่งไปกว่านั้นก็คือ เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมี
ความรับผิดชอบในแง่ที่ เป็นความรับผิดชอบส่วนตั วและความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ ส าหรับการตัดสินใจตามมาตรฐานเชิงจริยธรรม
ซึ่งพวกเขาได้น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง  

ส าหรับในส่วนของบทบาทเชิงจริยธรรมในระดับองค์การหรือ
ระดับโครงสร้างนั้น กระบวนการของการคิดก็จะคล้ายคลึงกันกับใน
ระดับที่ 1 ยกเว้นในส่วนที่เป็นขอบเขตขององค์การที่เจ้าหน้าที่รัฐ
ปฏิบัติงานอยู ่ซ่ึงจะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญของการกระท าที่ถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเชื่อฟังกฎเกณฑ์และ
ปทัสถานขององค์การโดยท่ัวไปได้รับการพิจารณาในฐานะของ “การมี
จริยธรรม” ยกเว้นในกรณีที่หน่วยงานเป็นผู้ละเมิดกฎเกณฑ์และ
ปทัสถานนั้นเสียเอง กล่าวโดยสรุปก็คือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐต้อง
ปฏิบัติงานทั้งในฐานะของปัจเจกบุคคลและในฐานะที่เป็นสมาชิกของ
องค์การ ดังนั้นเขาจึงต้องพิจารณาบทบาทของตนทั้งในแง่ของความ
เป็นปัจเจกบุคคลและในแง่ของความเป็นวิชาชีพในการที่จะตัดสินว่าเขา
ควรจะท าอย่างไร  

ในหนังสือเรื่อง Ethics Management for Public 
Administrators: Building Organizations of Integrity เมนเซล 
(Menzel, 2007) ได้อธิบายไว้ว่า ประเด็นการท้าทายทางจริยธรรมใน
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ศตวรรษที่ 21 มีอยู่ 4 ประการ คือ (1) การแก้ปัญหาทางจริยธรรม
จะต้องค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็
จะต้องไม่ปฏิบัติต่อจริยธรรมในฐานะที่ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ (2) 
การสร้างองค์การภาครัฐที่มีความซื่อสัตย์จะต้องไม่พิจารณาในฐานะ
ของสิ่งที่เกิดขึน้ชั่วครั้งชั่วคราว แต่จะต้องพิจารณาในฐานะของสิ่งที่เป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป้าหมายยังคงเป็นสิ่งที่ส าคัญ
แม้มันจะไม่เคยไปถึงจุดนั้นเลยก็ตาม (3) การสร้างหน่วยงานที่ซื่อสัตย์
โดยใช้วิธีวิธีการยอมตาม (compliance) หรือการบังคับถือว่าไม่เป็น
การเพียงพอ เป็นเพียงเกณฑ์พ้ืนฐานขั้นต่ าสุดทางจริยธรรมเท่านั้น แต่
จะต้องมีการสร้างเข็มทิศทางจริยธรรมให้ เกิดขึ้นภายในตัวของ
เจ้าหน้าที่รัฐให้ได้ เข็มทิศทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคลากร
ภาครัฐจะช่วยให้พวกเขาไม่หลงทางเมื่อต้องท างานในองค์กรที่มีความ
ซับซ้อนในโลกยุคปัจจุบัน และ (4) ไม่มีวิธีการทางจริยธรรมใดเพียง
วิธีการเดียวที่จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จในปลูกฝังจริยธรรม
ลงในจิตใจของเจ้าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ แต่จะต้องเป็นการประยุกต์ใช้
หลายๆ วิธีรวมกัน ภายใต้ความร่วมมือของทุกคนในองค์การ โดยมีผู้น า
เป็นแบบอยา่ง คอยควบคุม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายด าเนินการ
ไปพร้อมๆ กัน คล้ายกับวงดนตรีที่จะต้องท างานให้ประสานสอดคล้อง
กันอย่างเหมาะสมจึงจะเกิดเสียงดนตรีอันไพเราะขึ้นมาได้  

ในบทความเรื่อง “The Use of Philosophy in 
Administrative Ethics” ฟอกซ์ (Fox, 2001) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
ปรัชญาพ้ืนฐานของจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม
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ปรัชญาเชิงจริยธรรมที่เชื่อว่ามีหลักการหรือกฎเกณฑ์สูงสุด เป็นสากล
และไม่เป็นเปลี่ยนแปลง ที่จะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินเชิง
จริยธรรมของบุคคลในหน่วยงานภาครัฐได้ในทุกบริบทและทุกช่วงเวลา 
ซึ่งฟอกซ์เรียกปรัชญาในกลุ่มนี้ว่า “จริยธรรมรากฐาน” (foundational 
ethics) โดยปรัชญาเชิงจริยธรรมในกลุ่มนี้สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่ม
ย่อยบนพ้ืนฐานของการได้มาซึ่งหลักการหรือกฎเกณฑ์ คือ กลุ่มปรัชญา
เชิงจริยธรรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน (teleological) และกลุ่มปรัชญา
เชิงจริยธรรมที่มุ่งเน้นที่กฎเกณฑ์ (deontological) และ (2) กลุ่ม
ปรัชญาเชิงจริยธรรมที่ต่อต้านแนวคิดที่เชื่อว่ามีหลักการ หรือกฎเกณฑ์
สูงสุด เป็นสากลและไม่เปลี่ยนแปลง ที่จะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินเชิงจริยธรรมของบุคคลในหน่วยงานภาครัฐได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่ง
ฟอกซ์เรียกปรัชญาในกลุ่มนี้ว่า “จริยธรรมต่อต้านรากฐาน” (anti-
foundational ethics) โดยปรัชญาเชิงจริยธรรมในกลุ่มนี้สามารถแยก
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มที่มีแนวคิดแบบให้ความส าคัญกับชุมชน 
(communitarian) และกลุ่มที่มีแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ 
(postmodern) รากฐานเชิงทฤษฎีของจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ
ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎีกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น         
แต่อย่างไรก็ตาม ฟอกซ์ได้ชี้ให้เห็นว่าจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส่วน
ใหญ่ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของปรัชญาในกลุ่ม “จริยธรรมรากฐาน” 
(foundational ethics) ซึ่งถือว่าปรัชญากระแสหลัก ในขณะที่ปรัชญา
ในกลุ่ม “จริยธรรมต่อต้านรากฐาน” (anti-foundational ethics)   
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ถือว่าเป็นปรัชญากระแสรอง มีอิทธิพลต่อแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมใน
การบริหารรัฐกิจน้อยกว่าปรัชญาในกลุ่มแรก 

ในบทความเรื่อง “Administration and the Ethics of 
Virtue: In All Things, Choose First for Good Character and 
Then for Technical Expertise” ฮาร์ท (Hart, 2001A) ได้อธิบายถึง
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรม (Ethics of Virtue) หรือ
จริยธรรมที่มุ่งเน้นในเรื่อง “ลักษณะนิสัยที่ดี” (good character) ของ
ผู้บริหาร โดยได้ชี้ให้เห็นว่าความล้มเหลวเชิงจริยธรรมของผู้น าองค์การ
ภาครัฐในช่วง 25 ปี สุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมา
จากการขาดผู้น าที่มีลักษณะนิสัยที่ดี (good character) ไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษาหรือองค์กรทางศาสนา โดย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแนวคิดของการบริหารตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า 
“ระบบที่ดีจะสามารถสร้างคนดีขึ้นมาได้” (good systems will 
produce good people) และปัญหาทางจริยธรรมจะสามารถแก้ไขได้
โดยการออกแบบระบบที่ดี แต่ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าสังคมที่เป็นธรรม (just society) ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจใน
เชิงคุณธรรม (moral trustworthiness) ของประชาชนและผู้น า 
มากกว่าโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาเพ่ือเปลี่ยนแปลงการกระท าที่ไม่
ถูกต้องไปสู่ผลที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ต่อสังคม แม้ตัวระบบจะมี
ความส าคัญแต่ลักษณะนิสัยที่ดี (good character) มีความส าคัญ
มากกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานทางด้านการ
จัดการจึงได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องจริยธรรมที่มุ่งเน้นในเรื่อง 
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“ลักษณะนิสัยที่ดี” (good character) หรือจริยธรรมเชิงคุณธรรม 
(virtue ethics) กันมากข้ึน 

ในบทความเร่ือง “From Codes of Conduct to Codes of 
Ethics: The ASPA Case” บาวแมน (Bowman, 2001) ได้อธิบายไว้
ว่ามาตรฐานทางจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิมนั้นมีจุดก าเนิด
มาจากแนวคิด 2 สาย คือ (1) จริยธรรมระบบราชการ (bureaucratic 
ethos) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลักคือ ประสิทธิภาพ (efficiency) 
สมรรถภาพ (efficacy) ความเชี่ยวชาญ (expertise) ความซื่อสัตย์ 
(loyalty) และความรับผิดชอบ (accountability) โดยมีที่มาจาก     
ตัวแบบระบบราชการของเวเบอร์ (Weber) แนวคิดการแบ่งแยก
ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารของวิลสัน (Wilson) และแนวคิด
การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์ (Taylor) และ (2) จริยธรรม
ประชาธิปไตย (democratic ethos) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลักคือ 
ความเป็นพลเมือง (citizenship) ผลประโยชน์สาธารณะ (public 
interest) และความเท่าเทียมในสังคม (social equity) โดยมีที่มาจาก
แนวคิดเรื่องคุณค่าภายใต้รัฐธรรมนูญของรอห์ (Rohr) แนวคิดเรื่อง
ผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบของคูเปอร์ (Cooper) แนวคิดเรื่อง
ผลประโยชน์สาธารณะของลิปป์แมน (Lippman) และแนวคิดเรื่อง
ความเป็นธรรมในสังคมของรอลส์ (Rawls) 

จริยธรรมระบบราชการ (bureaucratic ethos) จะเน้นที่
กลไกของการควบคุมจากภายนอกซ่ึงเป็นเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานทาง
ศีลธรรมข้ันต่ าสุด โดยมีกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณ
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เป็นตัวก าหนดว่าบุคลากรในภาครัฐจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะไม่ถูก
ลงโทษและไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ ง าน ในขณะที่ จริยธรรม
ประชาธิปไตย (democratic ethos)  จะเน้นในเรื่องการควบคุมจาก
ภายในซึ่งเป็นเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานทางศีลธรรมขั้นต่ าสุด โดยแนวคิด
นี้ไม่ได้ให้ความส าคัญเฉพาะในเรื่องของกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์
เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการปกป้องและการเพ่ิมขึ้นของ
ผลประโยชน์สาธารณะอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ประมวลจริยธรรมที่มา
จากทั้งสองแหล่งนี้ถูกโจมตีว่ามีข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย 2 
ด้าน คือ (1) ปัจจัยที่มาจากภายใน (intrinsic factors) ซึ่งหมายถึงการ
ที่ประมวลจริยธรรมเต็มไปด้วยรายละเอียดต่างๆ มากมายจนแทบจะ
ท าอะไรไม่ได้ หรือมีความคลุมเครือจนไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร และ (2) 
ปัจจัยที่มาจากภายนอก (extrinsic factors) ซึ่งหมายถึงการที่ประมวล
จริยธรรมนั้นถ้าไม่มีการศึกษาและปลูกฝังอย่างจริงจังแล้ว ผู้น าองค์การ
และผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะไม่เชื่อว่ามันมีความส าคัญที่จะน ามาเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพวกตน และอาจจะเห็นว่า
กฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ 
กล่าวโดยสรุปก็คือประมวลจริยธรรมอาจจะน าไปสู่ความไม่มี
ประสิทธิภาพเนื่องจากการออกแบบที่ไม่ถูกต้องและ/หรือการน า
แนวคิดไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม 

เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของตัวแบบดั้งเดิมดังกล่าว บาวแมนได้
เสนอตัวแบบที่สามของจริยธรรมการบริหารรัฐกิจขึ้นมาเรียกว่า 
“จริยธรรมเชิงวิชาชีพ” (professional ethos) เนื่องจากตัวแบบ
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ดั้งเดิมของจริยธรรมระบบราชการและจริยธรรมประชาธิปไตยเน้นใน
เรื่องของคุณค่าเชิงเครื่องมือ (instrumental values) มากกว่าคุณค่า
ในเชิงสาระ (substantial values) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับเทคนิควิธี (technique) มากกว่าเป้าหมาย (purpose) 
แต่เรื่องของจริยธรรม (ethics) ถือว่าเป็นจิตวิญญาณของการบริหาร 
รัฐกิจยุคใหม่ ความเป็นวิชาชีพที่สมบูรณ์จึงต้องการมากกว่าเรื่องของ
ทักษะในเชิงเทคนิควิธี บุคลากรในภาครัฐไม่ได้เป็นมืออาชีพเพียงเพาะ
เขามีความเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่พวกเขาเป็นมืออาชีพ
เพราะการยึดถือมาตรฐานทางศีลธรรมอย่างสูงอีกด้วย ความสามารถ
ในเชิงเทคนิคและความรับผิดชอบในเชิงศีลธรรมคือเนื้อแท้ของการ
ท างาน มันเป็นทั้งพันธกรณีและหน้าที่อันสูงส่งที่จะต้องมีในบุคคลกร
สาธารณะทุกคน 

ในบทความเรื่อง “Values and Ethics” กอร์ทเนอร์ 
(Gortner, 2001) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม (ethics) 
และคุณค่า (values) คุณค่าเป็นแกนหลักของทางเลือกทางศีลธรรม 
(moral choices) และการที่จะเข้าใจถึงบทบาทของคุณค่าในการ
อธิบายเกี่ยวกับทางเลือกจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ (ethics in public administration) ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่
สถานการณ์ที่เรียกว่า “ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในเชิงจริยธรรม” 
(ethical dilemmas) เมื่อผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐต้องถูกบังคับให้
เลือกระหว่างคุณธรรมเฉพาะบางอย่างที่มีความสัมพันธ์และมีความ
ขัดแย้งในขณะเดียวกัน ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในเชิงจริยธรรมจะ
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เกิดขึ้นเมื่อคุณค่ามีลักษณะที่แข่งขันกันมากกว่า 2 ประการ  มี
ความส าคัญและมีความขัดแย้งกัน ถ้าบุคคลเลือกคุณค่าอันใดอันหนึ่ง
เขาจะไม่สามารถเลือกอีกอันหนึ่งได้  หรือบุคคลอาจจะต้องปฏิเสธ
คุณค่าอันหนึ่งหรือมากกว่า เพ่ือที่จะรักษาคุณค่าอีกอันหนึ่งหรือ
มากกว่าเอาไว้  

เนื่องจากคุณค่า (values) มักจะมีมากกว่า 1 ชุด ดังนั้นจึง
มักจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคุณค่าในระดับปัจเจกบุคคลและ
คุณค่าในระดับกลุ่ม และเนื่องจากความผันแปรเชิงคุณค่าที่เป็นเชิง
ขัดแย้งระหว่างปัจเจกบุคคลและระหว่างกลุ่มจะเกิดขึ้นภายใต้บริบท
ของการเมืองและสภาพแวดล้อมทางการบริหาร ดังนั้น การที่ผู้บริหาร
ในหน่วยงานภาครัฐจะสามารถเข้าใจว่าคุณค่าคืออะไร มาจากไหน และ
จะสามารถจัดการกับความขัดแย้งเชิงจริยธรรมได้อย่างไร ผู้บริหารใน
หน่วยงานภาครัฐจะต้องพิจารณาจากมุมมองใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
จิตวิทยา สังคมวิทยา ปรัชญาและประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ ในการที่
ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐจะก าหนดนโยบายหรือน านโยบายไป
ปฏิบั ติ  จึ งจ า เป็นจะต้องพิจารณาถึงชุดของคุณค่า 5 ประการ 
ประกอบการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  นั่นคือ (1) การเมือง (2) เศรษฐกิจ 
(3) สังคม (4) ระบบราชการ และ (5) วิชาชีพ โดยชุดของคุณค่าทั้ง 5 
ประการนี้ จะมีบทบาทอย่างส าคัญต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นในระดับปัจเจกบุคคลและ
ระดับกลุ่ม เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการบริหารจัดการ นั่นคือเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นชี้ให้เห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับ
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจที่มีการศึกษาค้นคว้ากันอยู่ในปัจจุบัน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก ่

กลุ่มที่  1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานหรือปรัชญา
พ้ืนฐานของจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ ประกอบด้วยหัวข้อที่เกี่ยวกับ 
(1) แนวคิดพ้ืนฐานของจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ (2) ปรัชญา
พ้ืนฐานของจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ (3) มาตรฐานทางจริยธรรมใน
การบริหารรัฐกิจ (4) ภารกิจเชิงจริยธรรมส าหรับการบริหารรัฐกิจ (5) 
ความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และ (6) ความส าคัญ
ของจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจที่แตกต่างจากธุรกิจภาคเอกชน  

กลุ่มที่ 2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและวิธีการของการ
เสริมสร้างจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ ประกอบด้วยหัวข้อที่ เกี่ยวกับ 
(1) กรอบแนวคิดของการด าเนินงานที่มีจริยธรรม (2) กระบวนการของ
การสร้างองค์การเชิงจริยธรรม (3) องค์ประกอบของการสร้างองค์การ
เชิงจริยธรรม (4) ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ 
และ (5) ตัวแบบเชิงจริยธรรม   

กลุ่มที่ 3 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาของการที่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่รัฐไม่ยึดถือหลักการเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการ
ประพฤติผิดจริยธรรมในรูปแบบต่างๆ  

กลุ่มที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการท้าทายเชิงจริยธรรมของการ
บริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริบททาง
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เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

แม้หนังสือเรื่อง จริยธรรมในกำรบริหำรรัฐกิจส ำหรับ
ศตวรรษที่ 21 เล่มนี้ จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่ม
ดังกล่าวข้างต้น แต่จะมุ่งเน้นเป็นพิเศษในกลุ่มสุดท้าย คือ การท้าทาย
เชิงจริยธรรมของการบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เขียนจะได้
น าเสนอตัวแบบเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษที่ 21 
ซึ่งเรียกว่า “ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก” (Pentagram 
Ethical Model) ในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
รัฐเมื่อต้องมีการตัดสินเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ ซึ่งเนื้อหาที่เป็น
รายละเอียดจะได้น าเสนอในบทต่างๆ ต่อไป 
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บทที่ 2 
ประวัติความเป็นมาของแนวคิดเชิงจริยธรรมในโลกตะวันตก 
History of Ethical Concepts in the Western World 

 
ความน า 
 จริยธรรมในฐานะของสาขาวิชาหรือองค์ความรู้ที่ว่าด้วยความ
ประพฤติท่ีเหมาะสม เป็นสิ่งที่ส าคัญมากเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับสภาวะ
ที่ต้องเลือกทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มีค าตอบที่แน่นอนและ
ชัดเจนปรากฏอยู่ ยิ่งในการบริหารงานภาครัฐผลกระทบของการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกในด้านใดด้านหนึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ 
เนื่องจากผลที่กว้างไกลของการตัดสินใจมีผลกระทบต่อประชาชนเป็น
จ านวนมาก ในขณะที่หัวข้อหรือองค์ความรู้ เกี่ยวกับจริยธรรมมีความ
กว้างขวางและหลากหลายมาก แม้กระทั่งเมื่อจ ากัดวงให้อยู่เฉพาะ
ภายใต้สาขาของการบริหารรัฐกิจแล้วก็ตาม 

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะสนับสนุนและเห็นด้วยกับพฤติกรรมที่มี
จริยธรรม แต่การนิยามและการประยุกต์ใช้นิยามในสถานการณ์ที่เป็น
รูปธรรมนั้นถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ตัวของแนวคิดเอง
ก็เปิดให้มีการตีความที่เป็นการขัดแย้งได้เป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น 
แม้กระทั่งเมื่อความหมายของจริยธรรมมีความเห็นพ้องต้องกัน การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงจริยธรรมต่อพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันก็ยังคง
เป็นปัญหา เนื่องจากสถานการณ์ที่แต่ละคนต้องเผชิญในชีวิตประจ าวัน
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มีความแตกต่างหลากหลาย การที่จะเข้าใจว่าผู้บริหารและบุคลากรใน
องค์การภาครัฐจะสามารถปฏิบัติตนภายใต้กรอบแนวคิดของจริยธรรม
ได้อย่างไร จึงจ าเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาจริยธรรมในฐานะที่
เป็นแนวคิดซึ่งมีการพัฒนามาเป็นระยะเวลาอันยาวนานในอารยธรรม
ตะวันตก ซึ่งถือว่าเป็นที่มาหรือแหล่งก าเนิดขององค์ความรู้ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ (Martinez and Richardson, 
2008, p. 15) 

ดังนั้น ในบทนี้ผู้เขียนจะได้ศึกษาถึงความเป็นมาของแนวคิด
เชิงจริยธรรมในสังคมตะวันตก ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบัน
โดยสังเขป เพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพในมุมกว้างและพัฒนาการที่
ต่อเนื่องยาวนานกว่า 2500 ปี ซึ่งจะเป็นการวางพ้ืนฐานในการที่จะ
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจในบทต่อๆ ไป 
โดยในการน าเสนอผู้ เขียนจะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อหลัก 
ดังต่อไปนี้ 

(1) แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคกรีกโบราณ 
(2) แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคกลาง 
(3) แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคสมัยใหม่ 
(4) แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคหลังสมัยใหม่ 

 
2.1 แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคกรีกโบราณ (Ancient Greek Ages)  
 จุดก าเนิดของการศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมเริ่มต้นในสมัยกรีก
โบราณ (ancient Greek) ส าหรับชาวกรีกโบราณ สิ่งที่ถือว่าเป็นแก่น
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ของจริยธรรมคือ “ลักษณะนิสัย” (character)  โดยค าว่าลักษณะนิสัย
โดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงการรวมกันของคุณภาพและคุณลักษณะซึ่ง
ประกอบเป็นลักษณะส่วนตัวของบุคคล โดยบุคคลจะแสดงออกถึง
ลักษณะที่ดีเมื่อเขากระท าในวิธีที่สะท้อนถึงความมีคุณธรรม (virtue) 
หรือความเป็นเลิศ (excellence) หรือเมื่อบุคคลพยายามที่จะบรรลุถึง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับขั้นสูงสุด (Martinez and Richardson, 2008, p. 18) 
โดยนักปรัชญาที่ส าคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนี้ก็คือเพลโต 
(Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) ส าหรับแนวคิดที่เป็นแกนหลักของ
จริยธรรมตามทัศนะของนักปรัชญาทั้งสองมีดังต่อไปนี้ 

2.1.1 แนวคิดเชิงจริยธรรมของเพลโต (Plato)1  
เพลโต (Plato) ถือเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับความเข้าใจชาวกรีก

โบราณ เปูาหมายหลักในการสร้างแนวคิดทางปรัชญาของเพลโตในด้าน
ที่เกี่ยวกับจริยธรรมก็คือ เขาต้องการหักล้างความเชื่อของนักปรัชญา
กลุ่มโซฟิสต์ (Sophists) ซึ่งตั้งตัวเป็นผู้รู้สั่งสอนชาวเอเธนส์ (Athens) 
อยู่ในยุคนั้น เนื่องจากนักปรัชญากลุ่มนี้ได้สอนประชาชนโดยมุ่งเน้นใน
เรื่องของศิลปะการปราศรัยเพ่ือโน้มน้าวใจคนและการโต้แย้งให้ได้รับ 
ชัยชนะ ส่วนคุณสมบัติที่ได้รับการยึดถือกันมายาวนาน เช่น ความ  
กล้าหาญ สติปัญญา ความซื่อสัตย์ การรู้จักประมาณและความยุติธรรม 

                                                           
1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน MacIntyre, 1996; Hooft, 2006; 

และ Martinez and Richardson, 2008. 

จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ สำาหรับศตวรรษที่ 21 จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ สำาหรับศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  ส่งกลิ่น

25



 26 
 

 

เป็นต้นนั้นไม่ได้รับความส าคัญ และสิ่งที่เพลโตกังวลเป็นพิเศษก็คือ   
ค าสอนของพวกโซฟิสต์ที่ว่าความดีหรือความชั่ว ความถูกต้องหรือ
ผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับบุคคล เวลาและ
สถานที่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมของ
กลุ่มโซฟิสต์เป็นแบบสัมพัทธนิยม (relativism) นั่นเอง (Martinez and 
Richardson, 2008, pp. 18-19) 

เพ่ือหักล้างแนวคิดของพวกโซฟิสต์ดังกล่าว เพลโตจึงได้พัฒนา 
“ทฤษฎีแบบ” (theory of form) ขึ้นมา เพ่ืออธิบายถึงสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่
ในโลก ค าว่า “แบบ” (form) ตามทัศนะของเพลโต หมายถึง ชุดของสิ่ง
ที่มองไม่เห็น ไม่มีรูปร่าง ไม่กินพ้ืนที่และมีอยู่อย่างถาวร ซึ่งท าหน้าที่
เป็นรากฐานของสิ่งต่างๆ ทั้งหมดในโลก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง แบบก็คือ
พิมพ์เขียวของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก ซึ่งมีลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงและ
คงอยู่ชั่วนิรันดร ถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “แบบ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้รองรับอยู่ สิ่งที่ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกที่มนุษย์รู้จักโดยผ่าน
ประสาทสัมผัสก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ (MacIntyre, 2006, pp. 44-
50; Martinez and Richardson, 2008, p. 19) 
 ตามทัศนะของเพลโต แบบคือสิ่งที่ท าให้จักรวาลมีระเบียบและ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากแบบที่มีลักษณะเป็นสากลและมองไม่เห็น 
ได้มีการถ่ายแบบออกมาเป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะต่างๆ ในโลก ไม่ว่าจะ
เป็นสิ่งที่มีรูปร่างเป็นตัวตน เช่น คน ช้าง ม้า เป็นต้น หรือสิ่งที่เป็น
นามธรรม เช่น ความดี ความงาม และความยุติธรรม เป็นต้น สิ่งที่
ส าคัญเกี่ยวกับแบบของเพลโตก็คือ การที่ “คุณธรรม” (virtue) ได้รับ
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การก าหนดให้เป็นคุณค่าที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด และแบบของ 
“ความดี” (the good) เป็นแนวคิดที่ไม่เปลี่ยนแปลงและสามารถ
ประยุกต์ใช้กับมนุษย์ทุกคนโดยไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ และจาก
แนวคิดเรื่องคุณค่าสูงสุดของ “ความดี” นี่เองที่ท าให้บุคคลสามารถ
อ้างอิงหรือตัดสินได้ว่าการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ ง “ดี” หรือ 
“เหนือกว่า” การกระท าอีกอย่างหนึ่ง และแนวคิดดังกล่าวถือเป็นการ
หักล้างค าสอนของพวกโซฟิสต์ที่ว่าความดีหรือความชั่ว ถูกหรือผิดเป็น
สิ่งที่ขึ้นอยู่กับบุคคล เวลาและสถานที่ (Martinez and Richardson, 
2008,   p. 19) 

ตามทัศนะของเพลโต มนุษย์เราควรด าเนินชีวิตภายใต้การชี้น า
ของความจริงเหนือธรรมชาติ และศักยภาพที่จะท าให้คนเราสามารถ
เข้าถึงความจริงดังกล่าวได้ก็คือเหตุผลและความรู้  เพลโตเชื่อว่า
คุณธรรม (virtue) เช่นความดีและความยุติธรรมเป็นต้นนั้น ไม่ใช่เป็น
เพียงแค่แนวคิดเท่านั้น แต่มันยังเป็นความจริงที่แท้ (actual realities) 
อีกด้วย เป็นความรู้ที่จะน าเราไปสู่การท าความดี ซึ่งในการที่จะได้มาซึ่ง
ความรู้นี้ เราจะต้องควบคุมอารมณ์และความปรารถนาของเราเอง 
ความรู้ของเราจะเชื่อมโยงตัวเราเข้ากับความรู้ในระดับที่สูงกว่า แม้ว่า
ร่างกายของเราจะอาศัยอยู่ในถ้ าที่มืดมิด มีเท้าที่จมอยู่ในโคลนตมของ
โลกนี้และเต็มไปด้วยความงุนงงสงสัย แต่เราก็มีสติปัญญาที่จะเข้าถึง
ความจริงอันสูงสุดได้ แม้เราจะถูกจองจ าอยู่ในโลกนี้ ท าผิดท าพลาด มี
ข้อจ ากัดและอ่อนแอ แต่ความคิดของเราสามารถจะน าพาเราไปสู่โลกที่
สมบูรณ์แบบและสูงส่งได้ ดังนั้น ชีวิตที่สูงส่งและมีคุณธรรมมากที่สุดก็
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คือการปฏิเสธสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ และปล่อยให้จิตวิญญาณของเราพุ่ง
ทะยานไปสู่โลกของความคิดและความสมบูรณ์อย่างแท้จริงของสิ่งที่โลก
นี้ได้ถ่ายแบบมาอย่างพร่าเลือน (Hooft, 2006,  p. 83)  
 การมีอยู่ของคุณสมบัติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ
เพลโต ท าให้มีความเป็นไปได้ที่บุคคลจะมีความรู้ที่เป็นกฎเกณฑ์ขั้น
สูงสุด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานของความประพฤติที่เป็นสากล ถึงแม้ว่า
อาจจะไม่สามารถบรรลุถึงความสมบูรณ์สูงสุดได้อย่างแท้จริง แต่บุคคล
ก็สามารถที่จะเข้าใกล้สิ่งนั้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยอาศัย
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน ประกอบกับการคิด
ไตร่ตรองและการศึกษาที่เหมาะสม บุคคลสามารถจะได้มาซึ่งความรู้ที่
สูงสุดได้ การแสวงหาเพ่ือบรรลุความรู้สูงสุด (ความรู้ที่เกี่ยวกับความดี ) 
คือเปูาหมายของมนุษย์ทุกคนที่มีลักษณะนิสัยที่ดี คนที่มีลักษณะนิสัยที่
ดีจะน าไปสู่ชีวิตที่มีระเบียบ และจะน าไปสู่ลักษณะนิสัยของพลเมืองใน
สังคมท่ีมีระเบียบ ปรัชญาของเพลโตจะมุ่งเน้นย้ าในเรื่องที่เกี่ยวกับแบบ
ของความดี (form of the good) และความเชื่อมโยงกันระหว่าง
คุณธรรม (virtue) และลักษณะนิสัย (character) (Martinez and 
Richardson, 2008, pp. 19-20) 

2.1.2 แนวคิดเชิงจริยธรรมของอริสโตเติล (Aristotle)2  
                                                           

2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน MacIntyre, 1996; Aristotle, 
1999, Book II, Section 6; Garofalo and Geuras, 2006; Hooft, 2006; 
MacIntyre, 2007; Martinez and Richardson, 2008; Lawton, Rayner, 
and Lasthuizen, 2013; Koven, 2015; และ ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2561ก. 
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อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ
เพลโต ไม่เห็นด้วยกับค าอธิบายของอาจารย์ที่เกี่ยวกับทฤษฎีแบบ ใน
หนังสือของเขาที่ชื่อว่า Nicomachean Ethics ซึ่งถือกันว่าเป็น
หนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลมากที่สุด 
อริสโตเติลได้หักล้างทฤษฎีแบบของเพลโต โดยได้ชี้ให้เห็นว่า “ความดี” 
(the good) มีลักษณะเป็นพหุนิยม ไม่ใช่สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียว การที่ความ
ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื่องจากมันเป็นปัจจัยน าไปสู่ความสุข (happiness 
หรือ eudaimonia) ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของมันเองดังที่เพลโต
ได้เสนอไว้ อริสโตเติลได้แบ่งประเภทของความสุขตามชนิดของผู้ที่
แสวงหาความสุข โดยได้ชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงความสุขกับ
ความพึงพอใจทางด้านประสาทสัมผัส ในขณะที่ผู้มีปัญญาจะเชื่อมโยง
ความสุขกับความมีเกียรติยศ แต่ไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดความสุขจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากคุณธรรม (virtues) การศึกษาใดๆ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์จะต้องหยั่ งรากลึกลงไปในเรื่องของ
คุณธรรม และความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมกับ
ความสุข (Martinez and Richardson, 2008, p. 21) 

แนวคิดของอริสโตเติลได้พัฒนาไปไกลกว่าแนวคิดของเพลโต
ในการอธิบายว่าแนวคิดทางจริยธรรมจะสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ าวันของมนุษย์ได้อย่างไร โดยอริสโตเติลจะหลีกเลี่ยงการ
เน้นเกี่ยวกับโลกอ่ืน ซึ่งมีลักษณะละเอียดอ่อน มองไม่เห็นและจับต้อง
ไม่ได้ เช่น ทฤษฎีแบบของเพลโต และน าจริยธรรมกลับมาสู่โลกของ
ความเป็นจริง และวิธีการปฏิบัติเพ่ือการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
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แนวคิดที่ส าคัญของอริสโตเติลที่ เกี่ยวกับจริยธรรมก็คือแนวคิดที่
เกี่ยวกับ (1) ลักษณะนิสัย (character) (2) คุณธรรม (virtue) (3) ทาง
สายกลาง (mean) และ (4) เปูาหมายสุดท้าย (telos) ซึ่งแนวคิดแต่ละ
ประการมีค าอธิบายโดยสังเขปดังต่อไปนี้  (Martinez and 
Richardson, 2008, p. 21; Koven, 2015, p. 48; ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 
2561ก, น. 28-45) 

(1) ลักษณะนิสัย (character) อริสโตเติลได้อธิบายเกี่ยวกับ
เรื่องของลักษณะนิสัยไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมี “งานในเชิงลักษณะนิสัย” 
(characteristic work) ที่จะต้องท า บุคคลที่มีลักษณะนิสัยที่ดี (good 
character) คือคนที่ปฏิบัติงานของเขาได้ดีที่เหมาะสมหรือที่สอดคล้อง
กับความเป็นเลิศ (excellence) กับงานนั้นๆ เมื่อเวลาผ่านไปแบบแผน
ในการท างานของบุคคลก็จะพัฒนาไปสู่ความเป็นนิสัย และจะกลายเป็น
ความเป็นเลิศได้ในที่สุด เมื่อบุคคลเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นิสัยจะได้รับการ
พัฒนาให้มีการแข็งแกร่งมากขึ้นจนกลายเป็น “อุปนิสัย” (character 
traits) อุปนิสัยที่ดีเป็นเครื่องรับประกันว่าบุคคลจะเพียรพยายาม
ท างานให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามทัศนะของอริสโตเติล ชีวิตที่มี
การจัดระเบียบเป็นอย่างดี คือชีวิตที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการท างาน 
ซึ่งจะน าไปสู่ความสุข หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ลักษณะนิสัยที่ดีจะเป็น
สิ่งที่น ามาซึ่งความสุขของบุคคล ซึ่งถือเป็นการบรรลุเปูาหมายสูงสุดใน
ชีวิต (Martinez and Richardson, 2008, p. 21; Koven, 2015, p. 
48) 
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 (2) คุณธรรม (Virtue) อริสโตเติลได้แยกความแตกต่าง
ระหว่างจิตวิญญาณส่วนของความต้องการ (appetitive part) และจิต
วิญญาณส่วนของการใช้เหตุผล (deliberative part) และจากการแยก
จิตวิญญาณทั้งสองส่วนดังกล่าวได้น าไปสู่หน้าที่ของจิตวิญญาณในสอง
ด้าน คือหน้าที่ด้านความต้องการและหน้าที่ด้านการใช้เหตุผล ซึ่งการ
ท าหน้าที่ของจิตวิญญาณในแต่ละส่วนอาจจะท าได้ดีหรือไม่ดีก็ได้ ถ้า
หากจิตวิญญาณท้ังสองส่วนของบุคคลใดท าหน้าที่ได้ดี ก็ถือว่าบุคคลนั้น
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม แต่ถ้าหากจิตวิญญาณทั้งสองส่วนนี้ของบุคคลใดท า
หน้าที่ได้ไม่ดี ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมหรือมีคุณธรรม
บกพร่อง ดังนั้น คุณธรรมจึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามแต่ละชนิด
ของหน้าที่ นั่นคือ คุณธรรมเชิงลักษณะนิสัย (virtues of character) 
ซึ่งเกิดจากการใช้หน้าที่ด้านความต้องการได้ดี และคุณธรรมเชิง
สติปัญญา (intellectual virtues) ซ่ึงเกิดจากความสามารถในการใช้
หน้าที่เชิงเหตุผลได้ดี อริสโตเติลได้อธิบายไว้ว่า คุณธรรมเชิงสติปัญญา
เกิดจากการสั่งสอน ในขณะที่คุณธรรมเชิงลักษณะนิสัย เกิดจากการ
ฝึกฝนและอบรมบ่มนิสัย อริสโตเติลเชื่อว่าคนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับ
คุณธรรมในลักษณะที่เป็นพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่คุณธรรมเชิง
ลักษณะนิสัยเกิดจากการปฏิบัติ เช่นเดียวกับการเล่นดนตรี ผู้ที่ต้องการ
จะเป็นนักดนตรีที่ดีจะต้องมีการฝึกฝนอบรมโดยการปฏิบัติ  จนเกิด
ความเชี่ยวชาญหรือความช านาญขึ้นมาจึงจะสามารถเป็นนักดนตรีที่ดี
ได้ อริสโตเติลเห็นว่าแม้ว่าคนเราจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคุณธรรม แต่
ธรรมชาติได้ให้ความสามารถพ้ืนฐานในการที่จะสร้างให้เกิดคุณธรรม
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ขึ้นมาได้ โดยเราจะต้องปฏิบัติคุณธรรมเพ่ือให้คุณธรรมเกิดขึ้นในตน 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าเราต้องการมีคุณธรรมเราก็จะต้องสร้าง
ลักษณะนิสัยของการกระท าที่มีคุณธรรมให้เกิดขึ้นมา และลักษณะนิสัย
ดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดแนวโน้มให้เรากระท าไปในทิศทางนั้น 
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการมีคุณธรรมของความกล้าหาญ (courage) 
เราก็จะต้องท าในสิ่งที่เป็นความกล้าหาญ หลีกเลี่ยงลักษณะที่เป็นความ
ขี้ขลาด เมื่อเรากล้าเผชิญภัยอันตรายด้วยความ  กล้าหาญบ่อยครั้งเข้า 
เราก็จะค่อยๆ กลายเป็นคนกล้าหาญได้ในที่สุด ในทางตรงกันข้าม ถ้า
หากเราขลาดกลัวไม่กล้าเผชิญภัยอันตราย เมื่อต้องพบกับภัยอันตรายก็
คอยแต่จะหลีกหนีหรือหลบเลี่ยงอยู่เรื่อยไป เมื่อปฏิบัติเช่นนี้บ่อยครั้ง
เข้า เราก็จะกลายเป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาไปในที่สุด 
(ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2561ก, น. 28-32)  

(3) ทางสายกลาง (Mean) อริสโตเติลได้ให้หลักการพ้ืนฐาน
ส าหรับใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าอะไรใช่คุณธรรมหรือไม่ใช่คุณธรรมเอาไว้ 
โดยเขาได้เรียกหลักการนี้ว่า “ทางสายกลาง” (mean) ซึ่งหมายถึง
จ านวนหรือระดับท่ีเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ในการปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมในสถานการณ์ใดสถานหนึ่ง ทางสายกลางของการปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมนั้นจึงหมายถึงการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่มากเกินไป 
และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่น้อยเกินไป ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของความ    
กล้าหาญ ทางสายกลางในการปฏิบัติคุณธรรมของความกล้าหาญคือ
การอยู่ระหว่างความข้ีขลาดและความกล้าแบบบ้าบิ่น โดยอริสโตเติลได้
เน้นย้ าไว้ว่าระดับหรือจ านวนที่เหมาะสมนี้ไม่ใช่เป็นการค านวณในเชิง
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คณิตศาสตร์ เ พ่ือหาค่าที่ อยู่ กึ่ งกลาง แต่ เป็นการตัดสินภายใต้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถานการณ์ และอริสโตเติล
ได้ยกเอาคุณธรรมของความพอควร (temperance) ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมดังกล่าวสามารถใช้ก ากับให้บุคคลประพฤติ
ปฏิบัติอยู่ในทางสายกลางได้อย่างไร โดยเขาได้ชี้ให้เห็นว่าคุณธรรมข้อนี้
เป็นคุณธรรมที่ใช้เพ่ือจัดการกับความต้องการหรือความปรารถนา 
(desires) ของคน เปูาหมายของความต้องการหรือความปรารถนาก็คือ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (pleasure) คุณธรรมของความพอควรจึง
เกี่ยวกับการจัดการที่เหมาะสมของความต้องการหรือความปรารถนาท่ี
จะน าไปสู่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความหมายที่เป็นแกนกลางของ
ความพอควรส าหรับอริสโตเติลก็คือ การปฏิบัติตามแนวทางสายกลาง
ระหว่างการหมกมุ่นมากเกินไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือ
ความมักมากในกาม (licentiousness) และการให้ความสนใจกับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินน้อยเกินไปหรือการไร้ความรู้สึก (insensibility) 
โดยนัยนี้ การไม่สนใจในการหาความสนุกสนาน เพลิดเพลินในชีวิตก็ถือ
เป็นการล้มเหลวทางจริยธรรม เช่นเดียวกับการล้มเหลวทางจริยธรรมที่
เกิดจากการหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานเพลินเพลินมากเกินไป 
(ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2561ก, น. 33--37)  

(4) เป้าหมายสุดท้าย (Telos) ปรัชญาของอริสโตเติลมี
แกนกลางอยู่ที่แนวคิดเรื่องเปูาหมายสุดท้าย โดยเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ใน
ธรรมชาติล้วนมีเปูาหมายสุดท้ายด้วยกันทั้งสิ้น เปูาหมายสุดท้ายของมีด
คือการตัดส่ิงของ เปูาหมายสุดท้ายของลูกโอ๊คคือการเจริญเติบโตเป็น
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ต้นไม้สูงใหญ่แข็งแรงมีผลสมบูรณ์เต็มต้น เปูาหมายสุดท้ายของลูกม้า
พันธุ์ดีคือการเจริญเติบโตเป็นม้าฝีเท้าเยี่ยม เปูาหมายสุดท้ายของลูก
สุนัขปุาคือการเติบโตเป็นสุนัขล่าเนื้อที่ดี แม้แต่มนุษย์ก็มีเปูาหมาย
สุดท้ายเช่นเดียวกัน ซึ่งตามทรรศนะของอริสโตเติล เปูาหมายสุดท้าย
ของมนุษย์ได้แก่ ความสุขโดยการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม 
เปูาหมายนี้มีอยู่อย่างถาวรในตัวมนุษย์ตั้งแต่เกิด โดยแต่ละคนมี
แนวโน้มโดยธรรมชาติในการที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม ในท านอง
เดียวกับการที่ลูกโอ๊กมีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะกลายเป็นต้นโอ๊ก และ
ลูกม้ามีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะกลายเป็นม้าแข่งฝีเท้าเยี่ยม เราไม่ได้
เป็นผู้เลือกว่าเปูาหมายสุดท้ายของเราคืออะไร เท่าๆ กับการที่มีดหรือ
ลูกโอ๊คไม่ได้เป็นผู้เลือกว่าเปูาหมายสุดท้ายของมันคืออะไร เราท าได้
เพียงแค่เลือกว่าเราจะพยายามท าให้ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย
หรือไม่เท่านั้น และเราจะต้องรับผิดชอบถ้าเราไม่ได้พยายามท าเช่นนั้น 
แต่เนื่องจากมนุษย์เราไม่ได้มีแนวโน้มที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
โดยการอุทิศตนเพ่ือแสวงหาคุณธรรมอยู่ตลอดเวลา อริสโตเติลจึงได้
แยกความแตกต่างระหว่าง “ธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่มันเป็น” ออก
จาก “ธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่สามารถจะเป็นได้ถ้ารู้เปูาหมาย
สุดท้าย” ดังนั้น บทบาทของทฤษฎีเชิงจริยธรรม (ethical theory) ก็
คือการน าพาเราจากสภาวะแรกไปสู่สภาวะที่สอง นั่นคือเปลี่ยนจาก
ธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่มันเป็น ไปสู่ธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่
สามารถจะเป็นได้ถ้ารู้เปูาหมายสุดท้าย โดยการสอนเราว่าจะสามารถ
เอาชนะความอ่อนแอตามธรรมชาติของมนุษย์และกลายเป็นสิ่งที่เรา
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สามารถจะเป็นได้ได้อย่างไร รวมทั้งบอกเราด้วยว่าเพราะเหตุใดสิ่งนั้น
จึงควรเป็นความดีของเรา โดยนัยนี้ ทฤษฎีเชิงจริยธรรมจึงท าหน้าที่
เสมือนแผนที่การเดินทางซึ่งจะบอกเราว่าเราอยู่ที่ไหน เราควรจะไปที่
ไหน รวมทั้งบอกถึงประเภทของภัยอันตรายที่เราจะต้องพบระหว่างการ
เดินทาง (ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2561ก, น. 40-45)  
 
2.2 แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคกลาง (Middle Ages)3  
 แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคกลางตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของค าสอนใน
คริสต์ศาสนา นักปรัชญาชาวคริสต์ได้เสนอทางเลือกท่ีแตกต่างออกไป
จากแนวคิดของนักปรัชญายุคกรีกโบราณ กล่าวคือ ปรัชญาในยุคกรีก
โบราณได้สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมโดยการประยุกต์ใช้วิธีการในเชิง
เหตุผลเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในขณะที่ชาวคริสต์ได้เปลี่ยน
จุดเน้นไปสู่พระเจ้า (God) และความสมบูรณ์แบบของพระองค์ เหตุผล
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตัดสินเชิงจริยธรรมส าหรับชาวเอเธนส์ 
ในขณะที่ความเชื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตัดสินเชิงจริยธรรม
ส าหรับชาวคริสต์ นักปรัชญาและนักบวชชาวคริสต์ได้พยายามแสวงหา
วิธีการส าหรับมนุษย์ในการที่จะกลับคืนไปสู่พระผู้สร้างที่ อยู่ เหนือ
ธรรมชาติซึ่งเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ตามทัศนะของชาวคริสต์
ในยุคแรกๆ เทววิทยา (theology) มีความถูกต้องและอยู่ในสถานะที่

                                                           
3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน MacIntyre, 1996; Hooft, 2006; 

MacIntyre, 2007; Martinez and Richardson, 2008; และ Koven, 2015. 
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เหนือกว่าปรัชญา (philosophy) การที่เทววิทยามีความถูกต้องไม่ใช่
เพราะมันสอดคล้องกับหลักการในทางตรรกวิทยา (logic) แต่มีความ
ถูกต้องเพราะมันไม่สอดคล้องกับหลักการในทางตรรกวิทยาต่างหาก 
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่แน่นอนเนื่องจากมันไม่ได้ เป็นไปตามหลักของเหตุ
และผล เช่น ในกรณีการฟ้ืนคืนชีพของพระเยซู คริสต์  เป็นต้น 
(Martinez and Richardson, 2008, p. 22) นักปรัชญาที่มีอิทธิพล
และมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนี้ก็คือออกัสติน (St. Augustine) และ 
อไควนัส (St. Thomas Aquinas) 

ออกัสติน (St. Augustine) ได้น าแนวคิดของเพลโตมาเป็น
กรอบในการตีความค าสอนในศาสนาคริสต์ จากแนวคิดของเพลโตที่ได้
แยกโลกออกเป็นสองส่วน คือ โลกที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาท
สัมผัส (world of sense perception) และโลกของแบบ (realm of 
forms) ออกัสตินได้น ามาประยุกต์เป็นการแบ่งเป็นสองส่วนของโลก
ของความปรารถนาตามธรรมชาติ (world of natural desires) และ
โลกภายใต้ระเบียบของพระเจ้า (realm of divine order) โลกของ
ความปรารถนาตามธรรมชาติ หมายถึงความปรารถนาในความสุขทาง
โลกมากกว่าการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนา และเลือกที่จะอยู่ใน
อาณาจักรของโลกนี้มากกว่าการไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าบนสวรรค์ 
ส่วนโลกภายใต้ระเบียบของพระเจ้า หมายถึง การปฏิบัติตามหลัก    
ค าสอนของพระเจ้า โดยมีเปูาหมายไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าบน
สวรรค์หลังจากสิ้นชีวิตแล้ว การด าเนินชีวิตอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์
ตามหลักค าสอนของพระเจ้า จะท าให้บุคคลมีความสามารถในการใช้
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เหตุผลมากขึ้นและน าไปสู่การรู้แจ้ง ซึ่งการรู้แจ้งดังกล่าวไม่ได้มาจาก 
“แบบของความดี” (form of the good) ตามค าสอนของเพลโต แต่
มาจาก “พระเจ้า” (God) จิตที่รู้แจ้งจะสามารถเลือกสิ่งที่ “ควร
ปรารถนา” จากความปรารถนาที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง และใน
ที่สุด ความปรารถนาสิ่งต่างๆ ในทางโลกจะพ่ายแพ้ต่อความปรารถนา
ในการไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าบนสวรรค์ (MacIntyre, 1996, p. 
117) 

อไควนัส (St. Thomas Aquinas) ได้น าแนวคิดของอริสโตเติล
มาเป็นกรอบในการตีความค าสอนในศาสนาคริสต์ โดยได้มีการพัฒนา
ค าอธิบายไปอีกระดับหนึ่ง นั่นคือ ไม่เพียงแค่การหลีกหนีออกไปจาก
บ่วงหรือกับดักของเรื่องทางโลกและความปรารถนาเท่านั้น แต่อไควนัส
ได้เปลี่ยนความปรารถนาไปสู่เปูาหมายในเชิงศีลธรรมอีกด้วย โดย   
อไควนัสได้อธิบายถึงกฎสองประเภท คือ กฎธรรมชาติ (natural law) 
และกฎที่อยู่เหนือธรรมชาติ (supernatural law) กฎธรรมชาติคือ
แนวโน้มของการกระท าซึ่งเรามีอยู่โดยธรรมชาติ ส่วนกฎที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติเป็นกฎที่มาจากการเปิดเผยของพระเจ้า (revelation) กฎทั้ง
สองประการนี้เป็นส่วนเสริมของกันและกันแต่ไม่สามารถทดแทนกันได้ 
ค าสั่งหรือข้อก าหนดที่ส าคัญประการแรกของการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ก็คือ “การรักษาตัวตน” (self-preservation) แต่ตัวตนที่จะต้องรักษา
ในที่นี้คือตัวตนที่เป็นจิตวิญญาณอมตะ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะถูก
คุกคามจากการตกเป็นทาสของแรงกระตุ้นที่ไม่มีเหตุผล ดังนั้น จึงต้องมี
คุณธรรม (virtues) เข้ามาเป็นตัวก ากับ และด้วยเหตุนี้ คุณธรรมจึงเป็น
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ทั้งการแสดงออกของการเชื่อฟังต่อข้อก าหนดของกฎธรรมชาติ และต่อ
คุณธรรมในระดับเหนือธรรมชาติ 3 ประการ ที่รับเพ่ิมเติมมาจากพระ
เจ้า คือ ความเชื่อ (faith) ความหวัง (hope) และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
(charity) (MacIntyre, 1996, pp. 117-118)  

ตามทัศนะของอไควนัส แม้แนวคิดของชาวกรีกโบราณที่ว่า
ความสุขเป็นเปูาหมายสูงสุดส าหรับมนุษย์จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่พวก
เขาไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์ซึ่งมีเปูาหมายที่สูงกว่าชีวิตในโลก
นี้ คุณธรรมที่เป็นแบบธรรมชาติ (natural virtues) ตามแนวคิดของนัก
ปรัชญากรีกโบราณ สามารถบรรลุได้โดยผ่านการฝึกฝนอบรมที่
เหมาะสมและการใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยา แต่คุณธรรมเชิง     
เทววิทยา (theological virtues) เช่น ความเชื่อ ความหวังและ   
ความรัก เป็นต้น จ าเป็นจะต้องได้รับพระกรุณาจากพระเจ้า (divine 
grace) ความสุขสูงสุดอันเป็นนิรันดรจะสามารถบรรลุได้ก็เฉพาะโดย
ผ่านศาสนจักรและการรับศี ล เข้ า เป็นคริสต์ศาสนิกชนเท่านั้น 
(Martinez and Richardson, 2008, pp. 22-23) 

 
2.3 แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคสมัยใหม่ (Modern Ages) 

ยุคกลางสิ้นสุดลงในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึงศตวรรษที่ 17 การ
เกิดขึ้นของระบบศักดินา (feudalism) การเส่ือมอ านาจของศาสนจักร
ที่เคยมีอิทธิพลต่อแนวคิดทางจริยธรรมและอ านาจทางการเมือง ซึ่งเป็น
ผลมาจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ และการข้ึนมามีอิทธิพลของการ
ปกครองโดยรัฐบาลที่เป็นฆราวาส (secular governments) ได้
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ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมโหฬารในโลกตะวันตก และ
ที่ส าคัญก็คือมันได้ก่อให้เกิดภาวะวิกฤติทางด้านจริยธรรมขึ้นมาด้วย ถ้า
แนวคิดเชิงจริยธรรมแบบดั้งเดิมไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอีกต่อไป และวิทยาศาสตร์สามารถให้ค าตอบและแก้ไขปัญหาให้แก่
มนุษย์ได้ แล้วท าไมยังจะต้องด าเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมอยู่อีก 
(Martinez and Richardson, 2008, p. 23) และภายใต้บริบทและ
ค าถามดังกล่าวนี้ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวคิดเชิงจริยธรรมยุค
สมัยใหม่ขึ้นมา นักปรัชญาคนส าคัญที่มีบทบาทและมีอิทธิพลเกี่ยวกับ
จริยธรรมในยุคนี้ ได้แก่ มาเคียเวลลี (Niccolo Machiavelli) โธมัส 
ฮอบส์ (Thomas Hobbes) จอห์น ล็อก (John Locke) เดวิด ฮูม 
(David Hume) อิมมานูเอล ค้านท์ (Immanuel Kant) เจอเรมี 
เบ็นธัม (Jeremy Bentham) และจอห์น สจ๊วต มิลล์  (John Stuart 
Mill) ซึ่งแนวคิดเชิงจริยธรรมที่เป็นแก่นของนักปรัชญาแต่ละคนมี
ดังต่อไปนี้ 

2.3.1 แนวคิดเชิงจริยธรรมของมาเคียเวลลี (Niccolo 
Machiavelli)4  

มาเคียเวลลี (Niccolo Machiavelli) นักปรัชญาชาวอิตาเลี่ยน
ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งส าคัญต่อแนวคิดทางด้านจริยธรรมใน
โลกตะวันตก และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนจากแนวคิดเชิง

                                                           
4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน MacIntyre, 1996; Hanbury, 

2004; และ Martinez and Richardson, 2008. 
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จริยธรรมในยุคกลางที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อทางศาสนา ไปสู่
แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ โดยเขาได้น าเสนอแนวคิดของเขาไว้ในหนังสือที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันไปท่ัวโลก นั่นก็คือ The Prince  

หนังสือเรื่อง The Prince ของมาเคียเวลลี มีเนื้อหามุ่งเน้นไป
ที่เรื่องของวิธีการในเชิงปฏิบัติที่จ าเป็นจะต้องมีในการรักษาไว้ซึ่งการ
เป็นผู้ปกครอง ตามทัศนะของมาเคียเวลลี รัฐหรือสังคมถูกสร้างขึ้นมา
เพ่ือเป็นสถานที่ที่จะให้มนุษย์ได้รับความพึงพอใจขั้นพ้ืนฐานของตน 
โดยมีความขัดแย้งระหว่างคนในรัฐหรือคนในสังคมน้อยที่สุด ค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามนุษย์ควรมีพฤติกรรมอย่างไร มีความส าคัญน้อยกว่า
ค าถามท่ีว่าในความเป็นจริงมนุษย์มีพฤติกรรมอย่างไร ดังนั้น แทนที่จะ
มาเสียเวลาครุ่นคิดเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมในอุดมคติ นัก
ปรัชญาและนักวิชาการทั้งหลายควรจะหันมาก าหนดแนวการปฏิบัติ 
โดยการหาว่ามนุษย์ควรมีพฤติกรรมอย่างไรจึงจะสามารถประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายที่แต่ละคนตั้งไว้ได้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถือเป็น
การหักล้างแนวคิดของนักปรัชญากรีกโบราณที่ต้องการจะสร้าง
กฎเกณฑ์ส าหรับพฤติกรรมในอุดมคติขึ้นมา และในขณะเดียวกันก็เป็น
การหักล้างแนวคิดของชาวคริสต์ที่วางกรอบแนวคิดเชิงจริยธรรมบน
พ้ืนฐานของการปฏิบัติที่จะท าให้พระเจ้าพอใจ ตามทัศนะของมาเคีย-
เวลลี คนที่มีจริยธรรมคือคนที่เข้าใจว่า “ความจ าเป็น” (necessary) 
คือข้อก าหนดที่สู งที่สุดของบุคคลในการท าสิ่ งต่างๆ ให้ประสบ
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ความส าเร็จ ถ้าวิธีการใดสามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ก็ให้ใช้
วิธีการนั้น (Martinez and Richardson, 2008, p. 23) 

ส าหรับมาเคียเวลลี เปูาหมายของชีวิตทางสังคมและการเมือง
ได้ถูกก าหนดไว้แล้ว นั่นคือ (1) การได้มาและการรักษาไว้ซึ่งอ านาจ (2) 
การรักษาระเบียบทางการเมือง และ (3) ความเจริญรุ่งเรืองในด้าน
ต่างๆ ถ้าหากไม่สามารถรักษาเปูาหมาย 2 ประการหลังเอาไว้ได้ 
ผู้ปกครองก็จะไม่สามารถรักษาเปูาหมายประการแรกคืออ านาจเอาไว้
ได้ กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมคือหลักการในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการที่จะ
น าไปสู่เปูาหมายดังกล่าว ซึ่งแนวคิดดังกล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่า
มนุษย์มีธรรมชาติที่ชั่วร้ายและมีแนวโน้มของลักษณะนิสัยในการท า
ทุจริตคดโกง มาเคียเวลลีได้ชี้ให้เห็นว่าบุคคลอาจจะยกเลิกหรือละเมิด
ข้อตกลงหรือสัญญาเมื่อไรก็ได้ถ้ามันท าให้เขาได้รับประโยชน์ ดังนั้น สิ่ง
ที่คนเราจะต้องท าจึงไม่ใช่การท าตามวิธีการที่เป็นนามธรรมซึ่งเราเชื่อ
ว่ามัน “ควรท า” แต่ให้ท าอย่างที่คนอื่นๆ ได้ “ท าลงไปจริงๆ” และสิ่งที่
คนในรัฐและสังคมได้รับการสั่งสอนกันมาในฐานะที่เป็นจริยธรรม เช่น 
ความเมตตากรุณาและการให้อภัยเป็นต้นนั้น เป็นเพียงวิธีการที่ได้รับ
การออกแบบมาอย่างแยบยลจากชนชั้นปกครอง เพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย
ของการได้มาซึ่งอ านาจและการคงอยู่ในอ านาจของพวกเขาเท่านั้น 
(MacIntyre, 1996, pp. 127-128) 
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2.3.2 แนวคิดเชิงจริยธรรมของโธมัส ฮอบส์ (Thomas 
Hobbes)5  
 ฮอบส์ (Thomas Hobbes) นักปรัชญาชาวอังกฤษในช่วง
ศตวรรษที่ 17 ได้สร้างแนวคิดทางปรัชญาซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิด
ของมาเคียเวลลี โดยเขาได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของการปฏิบัติแทนที่
จะให้ความส าคัญในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเชิงอภิปรัชญา ซึ่งเป็นเรื่องที่
เข้าใจได้ยากส าหรับคนทั่วไป ฮอบส์มองมนุษย์ในฐานะที่เป็นวัตถุหรือ
สะสารตามหลักการแบบวิทยาศาสตร์ เขาเชื่อว่าแนวคิดเชิงจริยธรรม
จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ที่เป็นเชิงกลไกและจิตวิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
(Martinez and Richardson, 2008, p. 23) 

ฮอบส์ได้พยายามแก้ไขปัญหาในเชิงอภิปรัชญาที่เสนอโดยนัก
ปรัชญาก่อนหน้านี้ โดยใช้การอ้างเหตุผลตามหลักการแบบวิทยาศาสตร์
เป็นพ้ืนฐานในการสร้างแนวคิดทางปรัชญาที่แข็งแกร่ง เขาได้หักล้าง
แนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎี
ที่เลื่อนลอย และการมีวิถีชีวิตที่มุ่งไปสู่พระเจ้าที่แพร่หลายอยู่ในยุค
กลาง และได้น าปรัชญากลับมาสู่โลกของการปฏิบัติในชีวิตจริงที่มนุษย์
ต้องเผชิญ (MacIntyre, 1996, pp. 131-132; Martinez and 
Richardson, 2008, p. 24)  

                                                           
5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน MacIntyre, 1996; และ 

Martinez and Richardson, 2008.  
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 ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Leviathan ฮอบส์ได้เสนอสิ่งที่
เรียกว่า “กฎเกณฑ์พ้ืนฐานของธรรมชาติ” (fundamental laws of 
nature) ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดที่ว่า มนุษย์มีความพยายาม
อย่างแน่วแน่ในการที่จะสร้างสภาพที่จ าเป็นส าหรับการรักษาไว้ซึ่ง
สันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม หรือไม่ก็เป็นความ
ก้าวร้าวและความต้องการครอบง าผู้อ่ืนเพ่ือปูองกันไม่ให้ตนเองเป็นฝุาย
ถูกครอบง า ฮอบส์ได้อธิบายไว้ว่ามนุษย์ในสภาพธรรมชาติจะต้อง
ประสบกับความกลัวอยู่ตลอดเวลาและอันตรายจากความตายที่รุนแรง 
โดยชีวิตมนุษย์จะมีความโดดเดี่ยว ยากจน อันตราย โหดเหี้ยมและอายุ
สั้น และตกอยู่ในสภาวะของสงครามตลอดเวลา เพ่ือหลีกเลี่ยงสภาวะ
ดังกล่าว มนุษย์จึงเต็มใจที่จะสูญเสียเสรีภาพตามธรรมชาติของตน
บางส่วน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับมาตรการความปลอดภัย โดยการสร้าง
ข้อตกลงระหว่างกัน สถาปนารัฐปกครองตนเองหรือรัฐบาลพลเรือนซึ่ง
มีการบังคับใช้กฎหมายโดยองค์อธิปัตย์ (sovereign) ภายใต้กรอบของ
อ านาจอธิปไตย (sovereignty) และจากแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การใช้เหตุผลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของฮอบส์ ท าให้จริยธรรม
กลายเป็นเรื่องของการเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้โดยองค์อธิปัตย์ โดยมีเปูาหมายหลักคือความสงบ
เรียบร้อยในสังคม ฮอบส์ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างกฎมายและ
จริยธรรม ทั้งสองเรื่องถือเป็นเรื่องเดียวกัน (MacIntyre, 1996, pp. 
132-133; Martinez and Richardson, 2008, pp. 23-24) 
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ตามทัศนะของฮอบส์กฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นกฎเกณฑ์ที่ เรา
ต้องเชื่อฟังด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) เนื่องจากเราถูกบังคับจาก
อ านาจขององค์อธิปัตย์ และ (2) เนื่องจากเราเลือกที่จะเชื่อฟังองค์-
อธิปัตย์มากกว่า เพ่ือหลีกหนีจากความตายจากน้ ามือของคนอ่ืน โดย
การที่เราเอาความรับผิดชอบไปวางไว้ในมือขององค์อธิปัตย์ เราถือว่า
กฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกฎธรรมชาติ เนื่องจากมันเป็นค าสอนซึ่งบอกเรา
ว่าเราจะท าสิ่งที่เราต้องการ (การครอบง า) และหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เราไม่
ต้องการ (ความตาย) ได้อย่างไร (MacIntyre, 1996, p. 134)  

นอกจากฮอบส์จะมองแนวคิดทางจริยธรรมในฐานะที่เป็น
กฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติเพ่ือความสงบ
เรียบร้อยในสังคมแล้ว ฮอบส์ยังได้เสนอแนวคิดที่ว่าการเคลื่อนไหวด้วย
ความสมัครใจ (voluntary motion) เป็นการปฏิบัติที่ประกอบด้วย 
“ความชอบ” หรือ “ความเกลียด” การกระท าด้วยความสมัครใจเป็น
ผลของการเคลื่อนไหวในเชิงกลไกไปสู่สิ่งที่ชอบและการหนีห่างออกจาก
สิ่งที่เกลียด ความพอใจของมนุษย์เกิดจากปฏิกิริยาทางร่างกายที่ถูก
กระตุ้น และจากทัศนะดังกล่าวท าให้จริยธรรมตามแนวคิดของฮอบส์มี
ลักษณะในเชิงสัมพัทธ์ เนื่องจากเขามองว่าการกระท าของมนุษย์เป็นผล
มาจากกลไกของธรรมชาติตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และทฤษฎี
ทางจริยธรรมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าชุดกฎเกณฑ์เชิงอัตวิสัย 
(subjective) ที่สร้างขึ้นมาโดยมนุษย์เพ่ือควบคุมพฤติกรรม สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามบุคคล เวลาและสถานการณ์ (Martinez and 
Richardson, 2008, p. 24)  
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2.3.3 แนวคิดเชิงจริยธรรมของจอห์น ล็อก (John Locke)6  
 เ พ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลักษณะที่ เป็นเชิงสัมพัทธ์ของ
จริยธรรมตามแนวคิดของฮอบส์ จอห์น ล็อก (John Locke) นัก
ปรัชญาชาวอังกฤษได้เสนอแนวคิดว่า ความรู้ในเชิงศีลธรรมสามารถที่
จะเป็นความจริงและแน่นอนได้เช่นเดียวกับหลักการในทางคณิตศาสตร์ 
ล็อกได้ชี้ว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องมีการรวมกันระหว่างความรู้ที่มาก่อน
ประสบการณ์ (การไตร่ตรอง) และความรู้หลังประสบการณ์เข้าด้วยกัน 
และแยกความแตกต่างระหว่างความรู้ที่เกิดจากการคาดเดาหรือในเชิง
ทฤษฎี ออกจากความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ ความรู้ที่เกิดจากการ   
คาดเดาหรือในเชิงทฤษฎีมีลักษณะที่เป็นอิสระจากการกระท า ในขณะ
ที่ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ (จริยธรรมรวมอยู่ ในส่วนนี้ด้วย) จะเป็น
ประโยชน์ตราบเท่าที่มันสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ จริยธรรม
เป็นสิ่งจ าเป็นถ้ามนุษย์ท าให้มันเป็นจริงขึ้นมา การมีจริยธรรมจะท าให้
มนุษย์ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบประเพณี นอกจากนี้ ล็อกยังได้
แยกความแตกต่างระหว่างกฎหมายที่ออกและบังคับใช้โดยองค์กรของ
รัฐบาลที่มีอ านาจ (positive law) และกฎธรรมชาติ (natural law) 
หรือสิทธิตามธรรมชาติ (natural rights) ออกจากกัน โดยล็อกได้ชี้ว่า
กฎธรรมชาติหรือสิทธิตามธรรมชาติอยู่ในสถานะที่สูงกว่ากฎหมาย 
เนื่องจากพระเจ้าได้มอบสิทธิตามธรรมชาติให้แก่ประชาชนแต่ละคน 

                                                           
6 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน MacIntyre, 1996; และ 

Martinez and Richardson, 2008.  
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และประชาชนได้มอบสิทธิดังกล่าวให้แก่รัฐบาล เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
มาตรการความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม (Martinez and 
Richardson, 2008, pp. 24-25)  

ล็อกสร้างแนวคิดในทางการเมืองและทางจริยธรรมโดยการ
อธิบายถึงสภาพธรรมชาติ (state of nature) แต่สภาพธรรมชาติของ 
ล็อกไม่ใช่สภาพธรรมชาติของมนุษย์ในยุคก่อนสังคมหรือยุคก่อน
จริยธรรมดังเช่นในกรณีของฮอบส์ แต่เป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในครอบครัว 
ในระเบียบของสังคมที่ได้มีการก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นมนุษย์ที่มี
ทรัพย์สินและยินดีในการครอบครองทรัพย์สิน พวกเขาก าหนดข้อตกลง
และยอมรับข้อตกลงระหว่างกัน แต่ชีวิตของพวกเขามีข้อบกพร่อง 
มนุษย์ที่มีเหตุผลทุกคนตระหนักในเรื่องของกฎธรรมชาติ (law of 
nature) แต่อคติจากผลประโยชน์และการขาดความใส่ใจอย่างเพียงพอ 
เป็นสาเหตุให้มนุษย์ประยุกต์ใช้มันอย่างเข้มงวดในกรณีของคนอ่ืน
มากกว่าในกรณีของตนเอง ในขณะท่ีอาชญากรรมที่ได้มีการกระท าลง
ไปไม่ได้รับการลงโทษเนื่องจากการขาดการใช้อ านาจที่เหมาะสม การ
โต้แย้งระหว่างมนุษย์ไม่มีผู้ตัดสินที่เป็นกลางมาคอยตัดสินให้พวกเขา 
ดังนั้น ทุกๆ การขัดแย้งมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่สภาวะของสงคราม
ระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝุาย สภาพการณ์ทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ท าให้
มนุษย์มีความปรารถนาที่จะส่งมอบอ านาจไปให้อ านาจส่วนกลางที่
น่าเชื่อถือเป็นผู้รับผิดชอบ และนี่คือที่มาของการสร้างพันธสัญญา 
(contract) เปูาหมายของพันธสัญญาคือการสร้างอ านาจที่เพียงพอใน
การที่จะปกปูองสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งตามทัศนะของล็อก
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สิทธิตามธรรมชาติที่ส าคัญที่สุดก็คือสิทธิในทรัพย์สิน (MacIntyre, 
1996, pp. 157-158) 

ผลที่เกิดขึ้นจากพันธสัญญาก็คือ ประชาชนจะส่งมอบอ านาจ
ในการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้แก่รัฐบาลหรืออ านาจ
ส่วนกลางในการปกปูองสิทธิตามธรรมชาติของพวกเขา รัฐบาลหรือ
อ านาจส่วนกลางจะมีความชอบธรรมตราบเท่าที่ยังสามารถปกปูองสิทธิ
ตามธรรมชาติให้แก่พวกเขาได้  แต่ถ้าเมื่อใดรัฐบาลหรืออ านาจ
ส่วนกลางไม่สามารถท าหน้าที่ดังกล่าวได้ หรือแม้กระทั่งรัฐบาลหรือ
อ านาจส่วนกลางเป็นผู้ละเมิดสิทธิตามธรรมชาตินั้นเสียเอง ความชอบ
ธรรมในการเป็นผู้ปกครองก็จะสิ้นสุดลง และที่ส าคัญก็คือกฎหมายที่
ถูกต้องและชอบธรรมจะต้องเป็นกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของ
เสียงส่วนใหญ่ ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวคือจุดก าเนิดของของระบอบ
ประชาธิปไตยเสรีในเวลาต่อมา (MacIntyre, 1996, pp. 157-158) 

ในขณะที่ฮอบส์มองสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสภาวะ
ของสงครามตลอดเวลาและการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว ล็อก 
กลับมองสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะที่เป็น “สภาพการณ์ที่
บกพร่อง” (ill condition) ซึ่งเกิดจากความเก่าแก่และล้าสมัย ที่
ก่อให้เกิดความยากล าบากต่อมนุษย์ เพ่ือแก้ไขสภาพการณ์ที่บกพร่อง
ดังกล่าว ประชาชนจะต้องมาท าข้อตกลงกันเพ่ือสร้างประชาสังคม 
(civil society) ขึ้นมา ล็อกเห็นว่าประชาสังคมที่สร้างขึ้นมานี้จะเป็น
กลไกที่มีประสิทธิภาพส าหรับการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง และท าให้
มนุษย์สามารถใช้เหตุผลของตนเพ่ือเอาชนะความดุร้ายและความ
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รุนแรงในสภาวะธรรมชาติ โดยนัยนี้ บุคคลที่มีจริยธรรมก็คือบุคคลที่
ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และประเพณีที่ก าหนดขึ้นมาโดยประชา
สังคม (Martinez and Richardson, 2008, p. 25) 

2.3.4 แนวคิดเชิงจริยธรรมของเดวิด ฮูม (David Hume)7  
 เดวิด ฮูม (David Hume) นักปรัชญาชาวสก็อต (Scottish) มี
ชื่อเสียงในฐานะของนักวิมตินิยม (skeptic) ผู้ยิ่งใหญ่ นักวิพากษ์เหตุผล
ของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ และนักสะสารนิยมแบบรุนแรง แนวค าสอน
หลักของเขาก็คือการปฏิเสธแนวคิดในเชิงอภิปรัชญาและแทนที่ด้วยสิ่ง
ที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสบการณ์ เนื่องจากเขาเห็นว่ามนุษย์ไม่มี
ศักยภาพเพียงพอในการที่จะเข้าใจปัญหาที่อยู่เหนือประสาทสัมผัส   
ทั้งห้า ดังนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถหยั่งรู้แนวคิดในเชิงอภิปรัชญาได้อย่าง
เป็นวัตถุวิสัย (objective) ในระดับที่จะสามารถท าให้มั่นใจและวางใจ
ในการน าทางชีวิตของมนุษย์ ตามทัศนะของฮูม นอก เหนือจาก
คณิตศาสตร์และสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้
เหตุผลที่สามารถทดสอบได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ทุกสิ่ง
ล้วนแต่เป็นสิ่งหลอกลวงและเป็นภาพลวงตาทั้งสิ้น (Martinez and 
Richardson, 2008, p. 25) 

ฮูมยืนยันว่าความรู้ที่ถูกต้องทั้งหมดจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของประสบการณ์ตรง ดังนั้น ค าสอนในเชิงเทววิทยาที่เกี่ยวกับการมีอยู่

                                                           
7 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน MacIntyre, 1996; Hooft, 2006; 

MacIntyre, 2007; และ Martinez and Richardson, 2008. 
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ของพระเจ้าและเจตจ านงของพระเจ้าก็ดี  หรือทฤษฎีที่ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยจิตวิญญาณท่ีมีเหตุผลก็ดี เป็นเพียง
การสันนิษฐานทางอภิปรัชญาที่เราไม่สามารถมีประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัสได้โดยตรง จึงเป็นพื้นฐานส าหรับทฤษฎีทางศีลธรรมที่ไม่
น่าเชื่อถือ ฮูมเห็นว่าเราไม่สามารถสรุปถ้อยแถลงของสิ่งที่ “ควร” 
ออกมาจากถ้อยแถลงของสิ่งที่  “เป็น” ได้ ดังนั้น ไม่เพียงแต่ข้อ
สันนิษฐานในเชิงอภิปรัชญาและมานุษยวิทยาของนักทฤษฎีทาง
ศีลธรรม อย่างเช่น เพลโต อริสโตเติล ออกัสตินและอไควนัสเท่านั้น ที่
ไม่สามารถเชื่อถือได้ในฐานะที่เป็นความรู้ แต่ข้อสันนิษฐานเหล่านั้นยัง
ไม่ตรงประเด็นอีกด้วย เนื่องจากไม่มีอะไรที่สามารถสรุปออกมาได้จาก
ข้อสันนิษฐานดังกล่าวในฐานะของสิ่งที่จะบอกว่ามนุษย์ควรจะมี
พฤติกรรมอย่างไร แต่เขาเห็นว่ารากฐานของปทัสถานเชิงศีลธรรม
จะต้องถูกพบหรือหาได้จากที่อ่ืน (Hooft, 2006, pp. 85-86) 

ฮูมได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจิตวิทยาศีลธรรมแบบดั้งเดิมที่มาจาก
ยุคกรีกโบราณ ที่เชื่อว่าเหตุผล (reason) คือสิ่งที่จะน ามาใช้ในการ
ควบคุมความปรารถนาและอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งพวกเขาเรียกมันว่า 
“ความลุ่มหลง” (the passion) แต่ส าหรับฮูม เหตุผลเป็นเพียง
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล โดยตัวของมันเองแล้วเหตุผลไม่
สามารถเป็นที่มาของปทัสถาน ข้อบังคับ หรือถ้อยแถลงของสิ่งที่ควร
หรืออุดมคติทางศีลธรรมได้ ค าอธิบายของฮูมก็คือ เหตุผลเป็นเครื่องมือ
ที่ถูกใช้โดยความปรารถนาของเราเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการ ความ
ปรารถนาและความรู้สึกของเราเป็นสิ่งกระตุ้นพ้ืนฐานของการกระท า
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ของเรา เราใช้เหตุผลเพ่ือค านวณวิธีที่ดีที่สุดส าหรับการได้มาซึ่งสิ่งที่เรา
ต้องการ แต่ถ้าปราศจากความต้องการบางส่ิงบางอย่างในตอนแรก 
เหตุผลของเราก็จะอยู่เฉยๆ ไม่มีประโยชน์อะไร เราจะใช้เหตุผลก็
ต่อเมื่อเราต้องการสิ่งต่างๆ แล้วเราก็คิดว่าเราจะได้มันมาอย่างไร ตาม
ทัศนะของฮูมเหตุผลไม่ใช่ที่มาของปทัสถานในเชิงศีลธรรมแต่เป็น
ความรู้สึกของเราเกี่ยวกับผู้อ่ืน ซึ่งฮูมได้เรียกความรู้สึกนี้ว่า “ความเห็น
อกเห็นใจ” (sympathy) “ความรัก” (affection) หรือ “มนุษยธรรม” 
(humanity) (Hooft, 2006, pp. 86- 87)  
 ฮูมเห็นว่าคนที่มีคุณธรรมคือคนที่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและ
ห่วงใยคนอ่ืน ความรู้สึกดังกล่าวจะท าให้บุคคลเห็นด้วยกับการท า 
ความดีของตนเองและคนอ่ืนๆ และไม่เห็นด้วยกับการท าของคนเลว 
โดยนัยนี้ความมีศีลธรรมจึงไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ เป็นวัตถุวิสัย 
(objective) แต่มันเป็นอัตวิสัย (subjective) นั่นคือ มันตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของอารมณ์ความรู้สึกทางศีลธรรมของเรา ประเด็นส าคัญของ
ศีลธรรมที่มีลักษณะเป็นอัตวิสัยของฮูมก็คือ มันเป็นการฟ้ืนกลับมาของ
อารมณ์ความรู้สึกในฐานะที่เป็นศูนย์กลางชีวิตของคนเรา ซึ่งถือเป็นการ
ท้าทายหรือหักล้างแนวคิดแบบดั้งเดิมของความมีเหตุผล ในฐานะของ
สิ่งที่ควรจะเป็นตัวควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเพ่ือให้มั่นใจในความมี
ศีลธรรมของบุคคล และนอกจากนี้ ฮูมยังมองศีลธรรมและคุณธรรมใน
ฐานะที่เป็นสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับทางโลก (secular) เขาเชื่อว่าศีลธรรม
และคุณธรรมไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดทางอภิปรัชญาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการใช้เหตุผลของเราในการที่จะมองเห็นถึง “ความดี”  
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“ค าสอนของพระเจ้า” หรือ “ระเบียบของธรรมชาติ” พระเจ้าไม่มี
บทบาทในการก าหนดกฎเกณฑ์หรือบังคับใช้กฎเกณฑ์ในเชิงศีลธรรม 
คุณธรรมเป็นผลมาจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์เอง 
ไม่ใช่การเชื่อฟังกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่มาจากการใช้เหตุผลที่เลื่อนลอย
ในเชิงอภิปรัชญา (Hooft, 2006, pp. 87-88)  

ฮูมมิได้ปฏิเสธแนวคิดในเชิงจริยธรรม เช่น ความดีและ    
ความชั่ว สิ่งที่ถูกต้องและผิดพลาด แต่เขาให้คุณค่าต่อสิ่งเหล่านี้ในฐานะ
ที่มันเป็นพ้ืนฐานส าหรับการจัดระเบียบทางสังคม กฎเกณฑ์ที่ เป็นตัว
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ใช่มาตรฐานที่มีลักษณะเป็นสากล 
เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง กฎเกณฑ์ทางจริยธรรม
จะสามารถเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อมันสามารถตอบสนองความประสงค์ของ
มนุษย์ได้ โดยนัยนี้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นสิ่งที่ “ดี” ก็ต่อเมื่อมันสามารถ
ตอบสนองความประสงค์ของมนุษย์ได้ และมันจะเป็นสิ่งที่ “เลว” ถ้า
มันไม่สามารถตอบสนองความประสงค์ของมนุษย์ได้ แนวคิดทาง
จริยธรรมไม่ใช่กฎเกณฑ์สูงสุดที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในลักษณะที่เป็น
แบบเดียวกันได้ตลอดเวลา มาตรฐานจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ประโยชน์ที่ได้รับมีการเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ของความประพฤติ
จะต้องปรับไปตามบุคคล เวลาและสถานการณ์ (Martinez and 
Richardson, 2008, pp. 25-26)  
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2.3.5 แนวคิดเชิงจริยธรรมของค้านท์ (Immanuel Kant)8 
ค้านท์ (Immanuel Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมัน ต้องการที่

จะแสวงหาวิธีการที่จะประนีประนอมความเชื่อในทางศาสนาของ    
ชาวคริสต์เข้ากับหลักเหตุผล โดยการเสนอว่ามนุษย์มีพันธกรณีที่จะต้อง
พัฒนาศักยภาพตามธรรมชาติภายใต้หลักการของเหตุผล จนสามารถ
บรรลุถึงความเป็นอิสระในตัวเองและการกระท าที่มีจริยธรรมได้ ค้านท์
เห็นว่าแนวคิดของฮูมเป็นการลดมาตรฐานของการปฏิบัติลงไปเป็น
เพียงเร่ืองของพฤติกรรมที่คาดหวังว่าจะสามารถก่อให้เกิดความสุขได้ 
จากแนวคิดของฮูมท าให้ปัจเจกบุคคลอ้างเหตุผลของการกระท าที่ขึ้นอยู่
กับแต่ละสถานการณ์ (Martinez and Richardson, 2008, pp. 27) 
 ค้านท์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบสัมพัทธ์นิยมของฮูม ถ้าคนเรา
ต้องการจะเป็นตัวแสดงทางจริยธรรมที่เป็นอิสระและมีเหตุผล เขา
จ าเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ของความประพฤติท่ีไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเครื่อง
น าทาง ในโลกที่ค าสั่งแบบมีเงื่อนไขปรากฏอยู่ บุคคลย่อมสามารถ
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทางจริยธรรมส าหรับการกระท าของเขา โดย
การอ้างว่าเขาได้กระท าลงไปตามความจ าเป็นท่ีขึ้นอยู่กับเวลาและ
สถานการณ์ ซึ่งแนวคิดแบบนี้ค้านท์เห็นว่าเป็นการลดความเป็นมนุษย์
จนอยู่เหนือความเป็นสัตว์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากมันก าหนดว่า
                                                           

8 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน MacIntyre, 1996; Garofalo 
and Geuras, 2006; Martinez and Richardson, 2008; Geuras and 
Garofalo, 2011; Lawton, Rayner, and Lasthuizen, 2013; และ Koven, 
2015. 
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มนุษย์กระท าการเพียงเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน โดยไม่ได้มี
การใคร่ครวญหรือคิดวิ เคราะห์แต่อย่างใด  (Martinez and 
Richardson, 2008, pp. 27) 
 ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Fundamental Principles of 
the Metaphysics of Morals ค้านท์ได้หักล้างแนวคิดทางจริยธรรม
แบบนักประโยชน์นิยมของฮูม และเพ่ือแทนที่แนวคิดดังกล่าวเขาได้
เสนอแนวคิดที่ว่ามีกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่เป็นสากลปรากฏอยู่ ซึ่ง
ค้านท์เรียกว่า “ค าสั่งอย่างไม่มีเงื่อนไข” (categorical imperative) 
ค าสั่งดังกล่าวคือมาตรฐานเชิงพฤติกรรมส าหรับตัวแสดงทางศีลธรรมที่
มีเหตุผลและมีเสรีภาพภายใต้ทุกสภาพการณ์โดยไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและ
สถานที่ ซึ่งเนื้อหาของค าสั่งดังกล่าวก็คือ “ให้ท าตามหลักการที่ท่าน
สามารถก าหนดให้เป็นกฎสากลได้” ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลควรปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างที่เขาต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อตนเอง เมื่อบุคคลต้องเลือก
ที่จะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เขาจะต้องถามตัวเองว่า “ฉันต้องการ
ที่จะอาศัยอยู่ในสังคมที่ทุกคนกระท าในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่” ถ้า
ค าตอบคือ “ไม่” บุคคลจะต้องไม่กระท าสิ่งนั้น ถ้าค าตอบคือ “ใช่” 
บุคคลจึงควรกระท าสิ่งนั้น ด้วยเหตุนี้ การค านวณอรรถประโยชน์ตาม
แนวคิดของนักประโยชน์นิยมไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการกระท า 
เนื่ องจากค าสั่ งอย่ างไม่มี เ งื่ อนไขสามารถประยุกต์ ใช้ ได้ ในทุก
สถานการณ์ โดยไม่ค านึงถึงปัจจัยที่แทรกซ้อนเข้ามา (Martinez and 
Richardson, 2008, pp. 27; Koven, 2015, pp. 29-31) 
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 ค้านท์ยืนยันว่าไม่มีอะไรดีโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นเจตนาดี 
(good will) สุขภาพ ความร่ ารวย การมีสติปัญญาจะเป็นสิ่งที่ดีตราบ
เท่าที่ มันถูกใช้ ในทางที่ ดี  แต่ เจตนาดีคือความดีที่ ไม่ขึ้นอยู่ กับ
สภาพการณ์และเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และด้วยเหตุนี้ เจตจ านงของ     
ตัวแสดง (agent’s will) จึงได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นจุดเน้นตั้งแต่
เริ่มแรก โดยการเน้นไปที่เรื่องของแรงกระตุ้น (motives) และความ
ตั้งใจ (intentions) แทนที่จะเน้นไปในตัวของการกระท าที่เกิดขึ้นจริงๆ 
ค าถามที่ตามมาก็คือแรงกระตุ้นหรือความตั้งใจแบบใดจึงจะท าให้
เจตนาดีเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งค าตอบของค้านท์ก็คือ แรงกระตุ้นเพียงประการ
เดียวของเจตนาดีก็คือการท าตามหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของตัวหน้าที่
นั้นเอง (MacIntyre, 1996, p. 192)  
 ค้านท์เห็นว่าการศึกษาทางศีลธรรมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และควร
จะเริ่มต้นตั้งแต่ยังเยาว์วัย เขาเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์มีทั้งเมล็ดพันธุ์
ของความดีและความชั่วอยู่ในตัว ความก้าวหน้าทางศีลธรรมขึ้นอยู่กับ
การก าจัดความชั่วออกไปแล้วปลูกฝังความดีเข้ามา ซึ่งสิ่งนี้จะท าให้
ส าเร็จได้โดยการเน้นที่แนวคิดในเรื่องของหน้าที่แทนที่จะเน้นในเรื่อง
ของการให้รางวัลและการลงโทษ ค้านท์เชื่อว่าพระเจ้าที่ยุติธรรมนั้นมี
อยู่ และเนื่องจากความสุขไม่ได้เชื่อมโยงกับคุณธรรมเสมอไป ดังนั้น 
การรักษาดุลระหว่างคุณธรรมและความสุขจะได้รับการปรับให้
เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งโดยพระเจ้าในอนาคต (Koven, 2015, p. 31) 
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2.3.6 แนวคิดเชิงจริยธรรมของเจอเรมี เบ็นธัม (Jeremy 
Bentham) และจอห์น สจ๊วต มิลล์  (John Stuart Mill)  

แนวคิดเชิงจริยธรรมที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับแนวคิดทฤษฎี
ของค้านท์ ก็คือแนวคิดทฤษฎีเชิงจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ผลลัพธ์ (teleological theories) นักปรัชญาที่อยู่ในกลุ่มนี้เชื่อว่า
คุณค่าเชิงจริยธรรมของการกระท าถูกก าหนดโดยผลของการกระท า 
ส านักประโยชน์นิยม (utilitarianism) ในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของ
แนวคิดเชิงจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลลัพธ์อ้างว่าในบรรดาการ
กระท าทั้งหมดที่เป็นไปได้ บุคคลควรกระท าสิ่งที่จะก่อให้เกิดความสุข
มากที่สุด มีนักปรัชญาหลายคนที่อยู่ในส านักนี้ แต่ผู้ที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดสองคนได้แก่เจอเรมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham) และจอห์น 
สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) (ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2561ข, น.     
42-47) 

(1) เจอเรมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham)9  
เบ็นธัม (Jeremy Bentham) เป็นผู้ให้ก าเนิดปรัชญาส านัก

ประโยชน์นิยม (utilitarianism) โดยเขาได้เสนอว่าคนทุกคนชอบ
ความสุขเกลียดชังความทุกข์ ดังนั้น ความสุขที่มากที่สุด (ความสุขลบ
ด้วยความทุกข์) สามารถเป็นเครื่องน าทางไม่เพียงปัจเจกบุคคลเท่านั้น 
แต่ยังสามารถเป็นเครื่องน าทางสังคมทั้งหมดได้อีกด้วย เนื่องจากทุกคน
                                                           

9 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน MacIntyre, 1996; Garofalo 
and Geuras, 2006; Martinez and Richardson, 2008; Lawton, Rayner 
and Lasthuizen, 2013; Koven, 2015; และ ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2561ข. 
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ต่างก็แสวงหาความดีสูงสุดส าหรับคนจ านวนมากที่สุดเช่นเดียวกัน 
เบ็นธัมอธิบายว่า แม้ประชาชนอาจจะกล่าวว่าพวกเขาเชื่อในหน้าที่หรือ
สิทธิที่สูงสุด และกระท าโดยไม่มีเงื่อนไขอ่ืนใดนอกจากนี้ แต่พวกเขาจะ
ไม่สามารถปกปูองให้แก่หน้าที่หรือสิทธิเหล่านั้นได้ ถ้าพวกเขาไม่เชื่อว่า
สิ่งเหล่านั้นจะสามารถให้ความสุขสูงสุดต่อมนุษย์ในระยะยาวได้ เบ็นธัม
เชื่อว่ามุมมองดังกล่าวของปรัชญาประโยชน์นิยมสามารถจะสร้างเป็น
ศาสตร์ของศีลธรรม (science of morality) ซึ่งสามารถน าไปเป็น
พ้ืนฐานของการปฏิรูปทางการเมืองได้ (Koven, 2015, p. 7) 

เบ็นธัมไม่เชื่อแนวคิดที่ว่ามูลเหตุจูงใจ คุณธรรมหรือหน้าที่ของ
บุคคลเป็นตัวก าหนดความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในกระท าของบุคคล 
และไม่เชื่อแนวคิดที่ว่ามีชุดของกฎเกณฑ์บางอย่างที่เป็นตัวก าหนดว่า
การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องหรือไม่ ในทางตรงกันข้าม เบ็นธัม
เชื่อว่า ถ้าบุคคลหรือการกระท าสามารถเพ่ิมอรรถประโยชน์ (utility) 
หรือความสุข (happiness) ให้มากขึ้นได้ บุคคลหรือการกระท านั้นถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ดี และเบ็นธัมได้ยืนยันอย่างแน่วแน่ว่าอรรถประโยชน์ที่สูง
ที่สุด (maximizing utility) คือเปูาหมายหลักของการกระท าทั้งหมดไม่
ว่าจะเป็นในส่วนของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เนื้อหาที่เป็นแก่นของ
ประโยชน์นิยมก็คือการเน้นในเรื่องของผลลัพธ์ที่การกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งได้สร้างขึ้นมา โดยปรัชญาส านักนี้ เชื่อว่า ถ้าการกระท า
สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์มากกว่าผลลัพธ์ที่เป็นโทษแล้ว 
การกระท านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้าม การ
กระท านั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผลของการกระท าจึงเป็น
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ตัวก าหนดความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของการกระท า (Koven, 2015, 
p. 39) 

เบ็นธัมอธิบายว่า การค านวณอรรถประโยชน์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของพลังที่ เป็นตัวชี้ วัด 2 ประการ คือ ความสุขและความทุกข์ 
(pleasure and pain) โดยเบ็นธัมได้กล่าวไว้ว่า ธรรมชาติได้ก าหนดให้
มนุษย์อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้านายที่มีอ านาจเด็ดขาด 2 คน 
คือความสุขและความทุกข์ โดยเจ้านายสองคนนี้เท่านั้นที่จะเป็นผู้
ก าหนดว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรท า รวมทั้งเป็นผู้ก าหนดว่าอะไรคือสิ่งที่
เราจะต้องท า เจ้านายทั้งสองคนนี้ควบคุมทุกสิ่งที่เราท า ทุกอย่างที่เรา
พูด และทั้งหมดที่เราคิด ตามทรรศนะของเบ็นธัม เปูาหมายเพียงอย่าง
เดียวของประชาชนก็คือการแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์ 
มูลเหตุจูงใจของการะท าไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือเลวในตัวเอง นอกจากว่า
มันจะท าให้มีความสุข (ความดี) มากขึ้น และท าให้ความทุกข์ (ความ
ชั่ว) ลดลงเท่านั้น (Koven, 2015, p. 39) 

ตามทรรศนะของเบ็นธัม ตัวแทนทางศีลธรรมในอุดมคติก็คือ 
“ผู้ค านวณที่อยู่สูงสุด ซึ่งเป็นผู้ค านวณความดีสูงสุดส าหรับคนจ านวน
มากที่สุด” คุณค่าทางศีลธรรมสิงสถิตอยู่ในผลของการกระท า หลักการ
เกี่ยวกับอรรถประโยชน์ของเบ็นธัม (Bentham’s principle of 
utility) กล่าวว่า การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่า “ถูก” หรือ 
“ดี” ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นส่งผลให้มีความสุขเพ่ิมขึ้นและความทุกข์ลดลง ซึ่ง
ค าว่า “ความสุข” (pleasure) สามารถค านวณได้ตามเกณฑ์การชี้วัด 7 
ประการ (Koven, 2015, p. 39) ได้แก่ (1) ความเข้มข้น (intensity) 
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(2) ความคงทน (duration) (3) ความแน่นอน (certainty) (4) ความ
ใกล้ (nearness) (5) ความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่ความสุขอ่ืนๆ 
(fecundity) (6) ความเป็นไปได้ที่จะไม่น าไปสู่ความทุกข์ (purity) และ 
(7) จ านวนบุคคลที่จะแผ่ขยายการกระท านั้นออกไป (extent) เบ็นธัม
ได้เรียกวิธีการวัดปริมาณของความสุขหรือความทุกข์ที่การกระท าได้
ก่อให้เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นว่า “วิธีค านวณความสุข” (hedonic 
calculus) (Koven, 2015, p. 7) โดยเบ็นธัมเห็นว่าความสุขและความ
ทุกข์มีความแตกต่างกันเฉพาะในเชิงปริมาณเท่านั้น ไม่มีความแตกต่าง
ในเชิงคุณภาพแต่อย่างใด (Koven, 2015, p. 39)   

(2) จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill)10  
มิลล์ (John Stuart Mill) ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงแนวคิดของส านักประโยชน์นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เสนอแนวคิดเรื่องระดับและประเภทของความสุข ในขณะที่เบ็นธัมเห็น
ว่าความสุขไม่มีความแตกต่างในเชิงคุณภาพ มีเฉพาะความแตกต่างใน
เชิงปริมาณเท่านั้น แต่มิลล์ได้ชี้ให้เห็นว่าความสุขนั้นสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ระดับ คือ ความสุขในระดับที่สูงกว่า (higher pleasures) 
และความสุขในระดับที่ต่ ากว่า (lower pleasures) โดยมิลล์เชื่อว่า
ความสุขทางด้านจิตใจ อยู่ในระดับที่สูงกว่าความสุขทางด้านร่างกาย 
                                                           

10 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน MacIntyre, 1996; Garofalo 
and Geuras, 2006; Martinez and Richardson, 2008; Geuras and 
Garofalo, 2011; Lawton, Rayner and Lasthuizen, 2013; Koven, 2015; 
Svara, 2015; และ ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2561ข. 
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สอดคล้องกับหลักอรรถประโยชน์ที่เชื่อว่ามีความสุขบางชนิดเป็นที่พึง
ปรารถนามากกว่า และมีคุณค่ามากกว่าความสุขบางชนิดที่มีลักษณะ
แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ในการค านวณความสุขจึงควรพิจารณาทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Koven, 2015, pp. 8, 42) 

มิลล์อธิบายว่าความสุขจากการมีสติปัญญาย่อมเหนือกว่าการมี
ความสุขทางด้านร่างกาย มีคนเพียงจ านวนน้อยที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ความเป็นสัตว์เพ่ือต้องการมีความสุขแบบที่สัตว์มี (animal-type 
pleasures) มิลล์กล่าวว่า “เป็นมนุษย์ที่ไม่พอใจดีกว่าเป็นหมูที่พอใจ 
เป็นโซเครตีสที่ไม่พอใจดีกว่าเป็นคนโง่ที่พอใจ” คนโง่และหมูอาจจะมี
ความสุข แต่การที่พวกเขายินดีและพอใจที่จะเป็นเช่นนั้นมาจากเหตุผล
เพียงประการเดียว นั่นคือพวกเขาไม่รู้ว่ามีอะไรที่ดีกว่าสิ่งที่พวกเขา
ได้รับอยู่ มิลล์เห็นว่าในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประชาชนจะยึดถือ
ความสุขในระดับท่ีต่ ากว่าถ้าเขาไม่มีรสนิยมทางด้านสติปัญญา พวกเขา
อาจจะชอบทางเลือกที่ต่ ากว่าเมื่อยังเป็นเด็กที่มีความเกียจคร้านและ
เห็นแก่ตัว ซึ่งในการที่มนุษย์ลุ่มหลงอยู่ในความสุขที่ต่ ากว่านั้น ไม่ใช่เป็น
เพราะว่าพวกเขาได้คิดวิเคราะห์และเลือกอย่างรอบคอบแล้วจึงเลือกที่
จะด าเนินชีวิตเช่นนั้น แต่เป็นเพราะความสุขนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มีอยู่ 
หรือเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ (Koven, 2015, p. 
42) 
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2.4 แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern 
Ages)11  

แม้แนวคิดเชิงจริยธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
นับตั้งแต่ยุคกรีกโบราณมาจนถึงปัจจุบัน แต่การท้าทายที่ยิ่งใหญ่และมี
ลักษณะถอนรากถอนโคนมากที่สุดได้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ โดยการ 
ท้าทายดังกล่าวมาจากนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ (postmodernist) 
ซึ่งเป็นชื่อเรียกอย่างกว้างๆ ของกลุ่มนักปรัชญาที่เสนอว่ากระบวนทัศน์ 
(paradigm) ของความรู้ในยุคสมัยใหม่ (modern) ได้ถูกท าลายลง   
นักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่คนส าคัญ เช่น ฟูโก (Michel Foucault)  
แดริดา (Jacques Derrida) ลีโยตาร์ด (Jean-Francois Lyotard) และ
รอร์ตี (Richard Rorty) เป็นต้น เห็นว่า “อภิวาทกรรม” (meta-
discourses) หรือ “อภิต านาน” (grand-narratives) ที่ได้อธิบายว่า
มนุษย์ควรด าเนินชีวิตอย่างไรนั้นเป็นสิ่ งที่ปราศจากความหมาย       
นักปรัชญาในกลุ่มนี้เห็นว่าโครงสร้างของปรัชญาก่อนหน้านี้เป็นตัว
จ ากัดและปิดกั้นกิจกรรมของมนุษย์ และเปูาหมายของนักปรัชญาใน
กลุ่มนี้ก็คือ การแสวงหาวิธีการที่จะท าลายการกดขี่ของระเบียบ
กฎเกณฑ์ (รวมทั้งจริยธรรม) ที่ยึดถือต่อๆ กันมาโดยไม่ได้มีการพินิจ-
พิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนที่พบในอภิปรัชญาแบบดั้งเดิม (Martinez 
and Richardson, 2008, p. 32; Martinez, 2009, pp. 51-54)    

                                                           
11 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน Fox, 2001; Ventriss, 2001; 

Martinez and Richardson, 2008; และMartinez, 2009.  
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แนวคิดของนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่จะมีลักษณะของการ
กบฏหรือขัดขืนต่อต้านการจ ากัดที่เข้มงวดของแนวคิดทางปรัชญาใน
ศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาของค้านท์ (Kant) ซึ่งได้
อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ ที่ได้พยายามแสวงหาความเป็นระเบียบและ
ความถูกต้องในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นว่าย ค้านท์เชื่อว่า
กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้นมีอยู่จริง และ
กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากยุคสมัยในเชิง
ประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ถูกต้องจะยังคงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่
ว่าในปัจจุบัน ในอดีตหรือในอนาคต และจะถูกต้องตลอดไป ซึ่ง       
นักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่เห็นว่าแนวคิดที่เข้มงวดดังกล่าวมีลักษณะที่
เป็นนามธรรมและหลุดลอยออกไปจากชีวิตมนุษย์ ไม่ได้ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการที่สามารถพิสูจน์ได้และเป็นตัวท าลายความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ กฎของค้านท์เป็นแค่เพียงแนวคิดทางจริยธรรม
ส่วนตัวที่ปิดบังอ าพรางอยู่ในรูปของหลักปฏิบัติที่เป็นสากล นักปรัชญา
ยุคหลังสมัยใหม่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการเก่าแก่ของการตีความโลกที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความเชื่อที่เข้มงวด ซึ่งแทบจะไม่มีความเชื่อมโยงกับโลก
แห่งความเป็นจริง และเห็นว่าปรัชญาการเมือง การบริหารและการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของโลกแห่งความเป็นจริง 
ไม่ใช่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิ่งที่เป็นนามธรรม ดังนั้น ปรัชญายุคหลัง
สมัยใหม่ที่เหมาะกับการใช้งานในทางวิชาการควรจะต้องมีลักษณะเป็น
รูปธรรมและได้รับการสร้างมาเป็นอย่างดี มันจึงจะสามารถท าหน้าที่ใน
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ฐานะ พ้ืนฐานส าหรับระบบทางจริ ยธรรมที่ สามารถใช้ งานได้  
(Martinez, 2009, pp. 51-53) 

ตามทัศนะของนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ “ลักษณะนิสัยเชิง
จริยธรรม” (ethical character) ไม่ใช่ความจริงที่เป็นวัตถุวิสัย 
(objective) สิ่งต่างๆ ในโลกล้วนแต่เป็นสิ่งสัมพัทธ์ (relative) ทั้งสิ้น 
ความรู้สูงสุดเพียงประการเดียวของนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ก็คือการ
ตระหนักรู้ว่า “ไม่มีความจริงสูงสุด” ดังนั้น โครงสร้างทางปรัชญาที่ได้
บรรจงสร้างและต่อเติมกันมาตลอดช่วงเวลากว่า 2500 ปี นับตั้งแต่ยุค
กรีกโบราณจนถึงยุคสมัยใหม่จึงได้ถูกท าลายลงอย่างสิ้นเชิงจาก       
นักปรัชญาในกลุ่มนี้ โดยที่พวกเขาไม่ได้เสนอโครงสร้างทางปรัชญาที่
เป็นทางเลือกแต่อย่างได “คนที่มีลักษณะนิสัยที่ดี” (good character) 
หรือ “คนที่มีจริยธรรม” (ethical man) ตามทัศนะของนักปรัชญายุค
หลังสมัยใหม่ หมายถึง คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้ยึดถืออภิต านาน 
(meta-narrative) ของผู้ที่ก าหนดกฎเกณฑ์ที่ตายไปนานแล้ว (ค าสอน
ของนักปรัชญา นักวิชาการ นักบวชและผู้รู้ทั้งหลาย) และที่จริงแล้วค า
ว่า “ลักษณะนิสัย” หรือค าว่า “จริยธรรม” เป็นค าที่ไม่มีความหมายที่
เป็นแก่นแท้ในตัวเองแต่อย่างใดทั้งสิ้น บุคคลต้องตัดสินใจว่าคุณค่าอัน
ไหนมีความส าคัญและด าเนินชีวิตในลักษณะที่เป็นการสมเหตุสมผล
ส าหรับบุคคลนั้นๆ แทนที่จะแสวงหามาตรฐาน (แนวคิดทางจริยธรรม) 
อย่างไม่รู้จบรู้สิ้นเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับทุกคน ทุกเวลาและทุก
สถานการณ ์(Martinez and Richardson, 2008, p. 32)  
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จากการเกิดขึ้นของนักปรัชญาส านักหลังสมัยใหม่นิยม ท าให้
ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับจริยธรรมในโลกตะวันตกได้เดินมาบรรจบครบรอบ
อย่างสมบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่เพลโตได้โจมตีแนวคิดของพวกโซฟิสต์ 
(sophists) ส าหรับทัศนะแบบสัมพัทธ์นิยม (relativistic views) ของ
พวกเขา การเกิดขึ้นของส านักปรัชญาแบบหลังสมัยใหม่นิยมท าให้
แนวคิดของพวกโซฟิสต์กลับฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก
ปรัชญาส านักนี้เห็นว่าแนวคิดทางจริยธรรมไม่ได้มาจากกฎเกณฑ์ที่เป็น
สากล แต่มาจากทรรศนะส่วนตัวของปัจเจกบุคคล  
  
การสรุป 
 จากเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงจริยธรรมที่ได้น าเสนอผ่านมา
ทั้งหมดในบทนี้ ผู้ เขียนจะได้น ามาสรุปลงในรูปของตาราง เพ่ือให้
สามารถมองเห็นภาพโดยรวมได้อย่างชัดเจน และในขณะเดียวกันก็จะ
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของแนวคิด
เชิงจริยธรรมในแต่ละยุค ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบัน เป็น
เวลามากกว่า 2500 ปี ซ่ึงเนื้อหาของตารางสรุปมีดังต่อไปนี้  
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ตาราง 2.1 แสดงเกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมตามแนวคิดของ 
นักปรัชญาที่ส าคัญในแต่ละยุค 

 
ชื่อยุค ชื่อนักปรัชญา เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรม 

(1) ยุคกรีก
โบราณ (Ancient 
Greek Ages) 

(1) โซฟิสต์ 
(Sophists) 

เกณฑ์ การ ตัดสิน เ ชิ งจริ ยธรรม มี
ลั ก ษณะ สั ม พัท ธ์ 12 : ค ว าม เ ป็ น    
“คนดี” หรือ “คนช่ัว” ไม่มีกฎเกณฑ์
แน่นอนตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับบุคคล 
เวลาและสถานการณ์  

(2) เพลโต (Plato) เกณฑ์ การ ตัดสิน เ ชิ งจริ ยธรรม มี
ลักษณะสากล13 : “คนดี” คือคนที่
ปฏิบัติตาม “แบบของความดี” (form 
of good) ส่วน “คนช่ัว” คือคนที่
ไม่ได้ปฏิบัติตาม “แบบของความดี”  

(3) อริสโตเตลิ เกณฑ์ การ ตัดสิน เ ชิ งจริ ยธรรม มี
                                                           

12 เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรม “มีลักษณะสัมพัทธ์” ในที่นี้ หมายถึง 
เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดหรือความเช่ือของ
ปัจเจกบุคคลล้วนๆ โดยไม่มีปัจจัยอื่นๆ เช่น  ค าสอนของพระเจ้า วัฒนธรรม 
ประเพณี กฎหมาย หรือข้อก าหนดที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของคนในสังคม เป็นต้น 
เข้ามาเกี่ยวข้อง 

13 เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรม “มีลักษณะสากล” ในที่นี้ หมายถึง 
เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เป็น
สากล ไม่ขึ้นอยู่กับบุคคล เวลาและสถานที่ เช่น แบบของเพลโต ค าสอนของพระ
เจ้าในศาสนาคริสต์ และค าสั่งอย่างไม่มีเงื่อนไขของค้านท์ เป็นต้น 
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(Aristotle) ลักษณะสากล : “คนดี” คือ คนที่มี
ลักษณะนิสัยที่ดี (good character) 
ประพฤติตามหลักคุณธรรม (virtues) 
และด าเนินชีวิตตามหลักทางสายกลาง 
(mean) ส่วน “คนช่ัว” คือ คนที่มี
ลักษณะนิสัยที่ไม่ดี ไม่ได้ประพฤติตาม
หลักคุณธรรม และไม่ได้ด าเนินชีวิต
ตามหลักทางสายกลาง 

(2) ยุคกลาง 
(Middle Ages) 
 

ออกัสติน 
(Augustine) และ 
อไควนัส 
(Thomas 
Aquinas) 
 

เกณฑ์ การ ตัดสิน เ ชิ งจริ ยธรรม มี
ลักษณะสากล : “คนดี” คือคนที่
ศรัทธาในพระเจ้าและปฏิบัติตาม    
ค าสอนในศาสนาคริสต์ ส่วน “คนช่ัว” 
คือคนที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้าและไม่ได้
ปฏิบัติตามค าสอนในศาสนาคริสต์ 

(3) ยุคสมัยใหม ่
(Modern Ages) 

(1) มาเคียเวลลี 
(Niccolo 
Machiavelli) 

เกณฑ์ การ ตัดสิน เ ชิ งจริ ยธรรม มี
ลักษณะสัมพัทธ์ : “คนที่มีจริยธรรม” 
คือคนที่ เข้าใจว่า “ความจ า เป็น” 
(necessary) คือข้อก าหนดที่สูงที่สุด
ของบุคคลในการท าสิ่ งต่ า งๆ  ให้
ประสบความส าเร็จ และสามารถท าให้
เปูาหมายของตนประสบความส าเร็จ
ได้ (ไม่ว่าด้วยวิธีการใด) ส่วน “คนท่ีไม่
มีจริยธรรม” ก็คือคนที่ไม่ เข้าใจถึง
หลักการของ “ความจ าเป็น” ดังกล่าว 
และไม่สามารถท าให้เปูาหมายของตน
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ประสบความส าเร็จได้ 
(2) ฮอบส์ 
(Thomas 
Hobbes) 

เกณฑ์ การ ตัดสิน เ ชิ งจริ ยธรรมมี
ลักษณะกึ่งสัมพัทธ์14 : “คนดี” คือคน
ที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดโดย
องค์อธิปัตย์ ส่วน “คนช่ัว” คือคนที่
ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดโดย
องค์อธิปัตย์  

(3) ล็อก (John 
Locke) 

เกณฑ์ การ ตัดสิน เ ชิ งจริ ยธรรมมี
ลักษณะกึ่งสัมพัทธ์ : “คนดี” คือคนที่
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และประเพณีที่
ก าหนดขึ้นมาโดยประชาสังคม ส่วน 
“คนช่ัว” คือคนที่ ไม่ ได้ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และประเพณีที่ก าหนดขึ้นมา
โดยประชาสังคม 

(4) ฮูม (David 
Hume) 

เกณฑ์ การ ตัดสิน เ ชิ งจริ ยธรรมมี
ลักษณะกึ่งสัมพัทธ์ : “คนดี” คือคนที่
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของ

                                                           
14 เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรม “มีลักษณะกึ่งสัมพัทธ์” ในที่นี้ 

หมายถึง เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่มาจาก
ภายนอกตัวบุคคล ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและสถานที่ ตัวอย่างของ
เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมในกลุ่มนี้ เช่น กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และ
ข้อก าหนดที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของคนในสังคม เป็นต้น เราอาจจะเรียกเกณฑ์
การตัดสินเชิงจริยธรรมในกลุ่มนี้ว่าเป็นเกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมที่ “มี
ลักษณะกึ่งสากล” ก็ได้  
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สังคม ส่วน “คนช่ัว” คือคนที่ไม่ได้
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของ
สังคม 

(5) ค้านท์ 
(Immanuel 
Kant) 

เกณฑ์ การ ตัดสิน เ ชิ งจริ ยธรรม มี
ลักษณะสากล : “คนดี” คือคนที่
ปฏิบัติตามหลักการที่ว่า “ให้ท าตาม
หลักการที่ท่านสามารถก าหนดเป็นกฎ
สากลได้” ส่วน “คนช่ัว” คือคนที่
ปฏิบัติตรงกันข้ามกับหลักการดังกล่าว  

(6) เบ็นธัม 
(Jeremy 
Bentham) และ
มิลล ์ (John 
Stuart Mill) 

เกณฑ์ การ ตัดสิน เ ชิ งจริ ยธรรม มี
ลักษณะกึ่งสัมพัทธ์ : “คนดี” คือคนที่
กระท าในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขมาก
ที่สุดต่อคนจ านวนมากที่สุด  ส่วน  
“คนช่ัว” คือคนที่ปฏิบัติตรงกันข้าม
กับหลักการดังกล่าว 

(4) ยุคหลัง
สมัยใหม ่
(Postmodern 
Ages)  

เช่น ฟูโก (Michel 
Foucault)    
แดริดา (Jacques 
Derrida)        
ลีโยตาร์ด (Jean-
Francois 
Lyotard) และ
รอร์ตี (Richard 
Rorty) เป็นต้น 

เกณฑ์ การ ตัดสิน เ ชิ งจริ ยธรรม มี
ลักษณะสัมพัทธ์ : ความเป็น “คนดี” 
หรือ “คนช่ัว” ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน
ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับบุคคล เวลาและ
สถานการณ์ 
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บทที่ 3  
ประวัติความเป็นมาของแนวคิดเชิงจริยธรรม 

ในการบริหารรัฐกิจ 
The History of Ethical Concepts in  

Public Administration 
 
ความน า 
 ในบทที่ 2 ผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
แนวคิดเชิงจริยธรรมในโลกตะวันตก ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ (ancient 
Greek ages) จนถึงยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern ages) โดยได้
อธิบายถึงเกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมที่มีการน าเสนอโดยนักปรัชญา
หรือนักวิชาการในแต่ละยุค ว่าเกณฑ์ตัดสิน ดี-ชั่ว-ถูก-ผิด ตามทัศนะ
ของนักปรัชญาหรือนักวิชาการแต่ละยุคแต่ละคนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
อะไร ส าหรับในบทนี้ ผู้เขียนจะได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาให้
แคบลงมาสู่ประเด็นที่แกนหลักของการศึกษามากขึ้น นั่นคือประวัติ
ความเป็นมาของแนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ โดยจะมุ่งเน้น
ประวัติความเป็นมาของแนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจในโลก
ตะวันตกเป็นหลัก เนื่องจากท้ังสาขาวิชา “การบริหารรัฐกิจ” (public 
administration) ที่ถือเป็นสาขาวิชาหลักหรือสาขาวิชาแม่ และ
สาขาวิชา “จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ” (ethics in public 
administration) ที่ถือเป็นสาขาวิชาย่อย เป็นสาขาวิชาที่ก าเนิดในโลก
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ตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะได้มีการ
น าไปศึกษาและประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจากการศึกษา
วิเคราะห์ผู้เขียนพบว่าแนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจที่ผ่านมา
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุค ได้แก่ (1) จริยธรรมในการบริหารภาครัฐ
แบบดั้งเดิม (traditional public administration : TPA) (2) 
จริยธรรมในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (new public administration 
: NPA) และ (3) จริยธรรมในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public 
management : NPM) ดังนั้น ในบทนี้ผู้เขียนจะได้น าเสนอเนื้อหาใน 
3 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

(1) จริยธรรมในการบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิม (traditional 
public administration : TPA) 

(2) จริยธรรมในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (new public 
administration : NPA) 

(3) จริยธรรมในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public 
management : NPM) 
 
3.1 จริยธรรมในการบริหารภาครัฐแบบดั้งเ ดิม (Traditional 
Public Administration : TPA) 
 จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวกับจริยธรรมในยุค
ของการบริหารภาครัฐแบบดั้ ง เดิม  (traditional public 
administration : TPA) ก่อนที่จะมีการสถาปนาเป็นสาขาวิชาอย่าง
เต็มรูปแบบนั้น ผู้เขียนพบว่าจริยธรรมในยุค TPA นั้นสามารถพิจารณา
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ได้จาก 4 ด้าน คือ (1) จริยธรรมในฐานะของเครื่องมือที่น าไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพ (2) จริยธรรมในฐานะของเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมจากภายนอก (3) จริยธรรมในฐานะของคุณค่าแบบ
ประชาธิปไตย และ (4) จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจในฐานะที่เป็น
สาขาวิชา ซึ่งค าอธิบายของแนวคิดในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ 

3.1.1 จริยธรรมในฐานะของเครื่องมือที่น าไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพ  

ในปี 1995 ไวท์ (Leonard White) ได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า 
Introduction to the Study of Public Administration ซึ่งใน
หนังสือดังกล่าวไวท์ได้ชี้ให้เห็นว่า มาตรฐานเชิงจริยธรรมในระดับสูงซึ่ง
ถื อ เป็นลั กษณะส าคัญของระบอบประชาธิป ไตยในประ เทศ
สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษต้นๆ ได้ถูกกัดกร่อนอย่างรุนแรง  ซึ่งเป็น
ผลมาจาก (1) การเกิดขึ้นมาของพรรคการเมืองมหาชน (2) ผลของ
ระบอบประชาธิปไตยแบบของแจ๊คสัน (Jacksonian democracy) ที่
ไม่มีการควบคุม และ (3) ความเสื่อมในมาตรฐานทางศีลธรรมโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนของการธนาคาร การประกันภัย การ
รถไฟ และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จนถึงในช่วงกลางของศตวรรษ
ที่ 20 มาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงก็ได้มีการฟ้ืนฟูกลับมาในทุก
ระดับของรัฐบาล สิ่งที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางจริยธรรมของ
ประเทศก็คือกระบวนการเคลื่อนไหวปฏิรูปอย่างเข้มแข็งและกว้างขวาง 
ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดสงครามกลางเมือง (Civil War) ได้ไม่นาน และ
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ยังคงเข้มแข็งและมีอิทธิพลต่อเนื่องมาจนถึงกลางศตวรรษที่  20 
(Cohen and Eimicke, 2000, p. 573)  
 การปฏิรูปครั้งส าคัญที่เกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ
เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการผ่านร่างพระราชบัญญัติ
เพนเดิลตัน (Pendleton Act) ในปี 1883 และวิลสัน (Woodrow 
Wilson) ได้เขียนบทความเรื่อง “The Study of Administration” ใน
ปี 1887 โดยมีเปูาหมายหลัก 2 ประการ คือ (1) เพ่ือขจัดความเลวร้าย
ที่เกิดจากการใช้อ านาจในทางที่ผิดของระบบเล่นพรรคเล่นพวก การ
คอร์รัปชั่นและการขัดกันของผลประโยชน์ (conflicts of interest) ซึ่ง
ถือเป็นลักษณะส าคัญของรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง
สงครามกลางเมือง (Civil War) และในยุคของการฟ้ืนฟู 
(Reconstruction) และ (2) เ พ่ือท าให้รัฐบาลมี “ประสิทธิภาพ” 
(efficiency) มากขึ้น โดยกลไกที่ส าคัญของการปฏิรูปในครั้งนี้ก็คือ การ
แต่งตั้งภายใต้ระบบคุณธรรม การเลื่อนต าแหน่งโดยการสอบแข่งขัน 
การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางในการบังคับใช้กฎหมาย 
และการบังคับบัญชาตามล าดับชั้นที่เข้มงวด (Cohen and Eimicke, 
2000, pp. 573-574; Adams, 2001, pp. 294-295)  

ในบทความเรื่อง “The Study of Administration” วิลสันได้
เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการบริการสาธารณะ เพ่ือเป็นการน าร่องให้มี
การปฏิรูปการบริหารอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต และการเตรียมความ
พร้อมทางด้านศีลธรรมส าหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา ในบทความ
ดังกล่าว วิลสันได้ก าหนดหลักการพ้ืนฐานของการแบ่งแยกเป็นสองส่วน
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ร ะห ว่ า ง ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร  (politics/administration 
dichotomy) โดยได้อธิบายว่าการบริหารควรแยกออกจากการเมือง 
และหลักการนี้ในเวลาต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนและท าให้มั่นคงมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อกูดนาว (Frank Goodnow) ได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า 
Politics and Administration ในปี 1900 ซึ่งในหนังสือเล่มนี้    
เป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการแยกการ
บริหารออกจากการเมืองตามที่วิลสันได้เสนอไว้ (Cohen and 
Eimicke, 2000, p. 574) 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ได้น าไปสู่ (1) การสร้างประมวล
กฎหมาย (code) เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ (2) การก าหนด
กฎเกณฑ์ของความประพฤติส าหรับสมาคมวิชาชีพต่างๆ ซึ่งสมาชิก
ท างานอยู่ในองค์การภาครัฐ (3) การก าหนดหลักการและคุณค่าเพ่ือ
เป็นแนวทางส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในการยกระดับของการให้บริการที่
เป็นไปได้ขั้นสูงสุดต่อสาธารณะ และ (4) การสร้างศาสตร์ของการ
บริหารเพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐมีความเป็นกลาง (Cohen and 
Eimicke, 2000, p. 574; Martinez, 2009, pp. 2-3) โดยนัยนี้ การมี
จริยธรรมจึงได้รับการพิจารณาในฐานะของเครื่องมือที่จะน าไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 

เนื่องจากในยุคนี้การบริหารภาครัฐอยู่ภายใต้แนวคิดของการ
แยกการบริหารออกจากการเมือง ดังนั้น บุคลากรภาครัฐที่เป็นปัจเจก
บุคคลจึงไม่ได้มีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ภายใต้บริบทดังกล่าว 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีจริยธรรมก็คือ บุคคลที่แสวงหาเพ่ือท า
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ความเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่ออกโดย
ผู้บริหารที่มีอ านาจสูงกว่าตามสายการบังคับบัญชาในองค์การ และ
ด าเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
(Martinez, 2009, p. 2) 

3.1.2 จริยธรรมในฐานะของเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมจากภายนอก  

กรอบแนวคิดประการที่ 2 ของการมองจริยธรรมในยุค TPA  
ก็คือ การมองจริยธรรมในฐานะของเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม
จากภายนอก ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากการถกเถียง
สาธารณะที่มีชื่อเสียงที่เรียกว่า “Friedrich-Finer Debate” ซึ่งมี
เนื้อหาที่เก่ียวกับความแตกต่างระหว่างการควบคุมจาก “ภายใน” และ 
“ภายนอก” ต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ (Adams, 2001, 
pp. 292-293; Martinez, 2009, pp. 3-4) จากการเปิดประเด็นของ
ฟรีดริช (Friedrich) ที่ได้เสนอว่าส านึกความรับผิดชอบเชิงศีลธรรมส่วน
บุคคลคือการควบคุมเชิงพฤติกรรมที่ส าคัญ ถ้าบุคคลไม่มีจิตส านึกของ
จริยธรรมอยู่ภายในแล้ว ย่อมไม่มีอะไรที่จะสามารถมาคอยควบคุมและ
บังคับให้พวกเขามีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมได้ตลอดเวลา 
พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบของหน้าที่การบริหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ
บังคับมากเท่ากับการดึงเอาจิตส านึกของความรับผิดชอบที่มีอยู่ภายใน
ตนออกมา ซ่ึงการให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกต่อความรับผิดชอบส่วน
บุคคลมีนัยว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นมากกว่าหุ่นยนต์ผู้ปฏิบัติ
ตามค าสั่งที่ออกโดยผู้น าที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าในสายการบังคับบัญชา
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ตามล าดับชั้น และมีนัยว่าการใช้ดุลยพินิจเป็นสิ่งที่ เป็นไปได้หรือ
แม้กระทั่งเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา การใช้ดุลยพินิจเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับขององค์การ เพ่ือหาวิธีการที่จะท า
ให้บทบาทและความรับผิดชอบของตนประสบความส าเร็จ แต่เป็นเรื่อง
ในรายละเอียดหรือไม่ได้ก าหนดไว้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย  

ส่วนไฟเนอร์ (Finer) ได้แสดงทัศนะที่แตกต่างออกไปจาก
ข้อเสนอของฟรีดริช โดยเขาเห็นว่า ความรับผิดชอบเชิงศีลธรรมมีผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพของความรับผิดชอบทางการเมือง และ
เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพของความรับผิดชอบทางการเมือง 
จ าเป็นจะต้องมีการควบคุมโดยการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เขาเห็นว่า
ปัญหาส าคัญในการพ่ึงพาแนวคิดของจริยธรรมส่วนบุคคลก็คือ มันมี
ความคลุมเครือหรือไม่มีความชัดเจน ดังนั้น มันจึงเป็นสิ่งที่ ไม่มี
ความหมาย ถ้าไม่มีบางรูปแบบของการควบคุมจากภายนอก มันจะเป็น
การยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะยึดถือความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่รัฐส าหรับการกระท าของพวกเขา บุคคลจะเข้าใจคุณค่าของ
ประชาธิปไตยในทางที่ผิดและพวกเขาจะท าตามผลประโยชน์ส่วนตัว 
แม้ว่าในภายหลังไฟเนอร์จะยอมรับว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะ
ยกระดับความรับผิดชอบของตนเองโดยการศึกษา เพ่ือให้เห็นคุณค่า
ของมติมหาชนและมาตรฐานในเชิงเทคนิคและในเชิงวิชาชีพก็ตาม แต่
เขาก็ยังยืนยันว่าปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการที่จะท าให้มั่นใจในความ
ประพฤติที่มีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็คือการปรับปรุงการควบคุม
จากภายนอกให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รัฐบาลประชาธิปไตยจะ
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ด าเนินไปได้อย่างดีที่สุดเมื่อการควบคุมพฤติกรรมมาจากภายนอก และ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้รับการนิยามในแงท่ี่เป็นประมวลกฎหมาย ซึ่ง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ที่มีการแจ้งให้ทราบและสามารถเรียนรู้
ได้ล่วงหน้า  

จากการถกเถียงสาธารณะดังกล่าว ท าให้แนวคิดเกี่ ยวกับ
จริยธรรมสามารถมองได้ในสองแง่มุม คือ (1) จริยธรรมในฐานะของ
เครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน และ (2) จริยธรรมใน
ฐานะของเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก การควบคุม
พฤติกรรมจากภายในจะมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาการฝึกฝนอบรม 
และการสร้างจิตส านึกของความรับผิดชอบส่วนบุคคล ในขณะที่การ
ควบคุมพฤติกรรมจากภายนอกจะมุ่งเน้นในเรื่องของการบังคับใช้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แต่เนื่องจากการถกเถียงระหว่างฟรีดริช
และไฟเนอร ์เกดิขึ้นในช่วงเวลาที่การแบ่งแยกระหว่างการเมืองและการ
บริหารเป็นสองส่วน (politics/administration dichotomy) ยังคง
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางภายในสาขาการบริหารรัฐกิจ ดังนั้น 
แนวคิดของไฟเนอร์จึงมีอิทธิพลและได้รับการยอมรับมากกว่าแนวคิด
ของฟรีดริช นั่นคือในยุคนี้  การควบคุมพฤติกรรมจากภายนอกมี
ความส าคัญมากกว่าการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน  

3.1.3 จริยธรรมในฐานะของคุณค่าแบบประชาธิปไตย  
กรอบแนวคิดประการที่ 3 ของการมองจริยธรรมในยุค TPA ก็

คือ การมองจริยธรรมในฐานะของคุณค่าแบบประชาธิปไตย 
(democratic values) ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของจริยธรรมการ
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บริหารก็คือ ภายใต้ข้อก าหนดของต าแหน่งหน้าที่  ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้อ านาจหน้าที่ซึ่ งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน ดังนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องมีความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความต้องการของประชาชน แรงกดดันของ
ระบบการเมืองและข้อก าหนดทางกฎหมาย ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเห็นพ้องต้องกันของผู้ใต้ปกครอง ความยากล าบากที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อมโยงระหว่างความเห็นพ้องต้องกันของผู้ใต้ปกครองและการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานบริหารก็คือ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนตามระยะเวลาที่ก าหนดเหมือนเจ้าหน้าที่ฝุายการเมือง ความ
รับผิดชอบโดยตรงจึงไม่มี ถ้าการบริการสาธารณะคือการบริการ
ประชาชนอย่างซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อผู้ใต้ปกครอง การเห็นคุณค่า
และการยึดถือต่อสิ่งที่เรียกว่า “คุณค่าเชิงระบอบ” (regime values) 
หรือ “จริยธรรมประชาธิปไตย” (democratic ethos) จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง (Bowman, 2001; pp. 336-338; Martinez, 
2009, p. 5; Lynch and Lynch, 2009, pp. 7-11; Svara, 2015, 
pp. 34-44) 

ในช่วงทศวรรษที่ 1940 ได้มีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
จริยธรรมในการบริหารภาครัฐ โดยการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาประมวลจริยธรรม (code of ethics) 
สิ่งที่เป็นหัวใจหรือเป็นแก่นของการเรียกร้องให้มีประมวลจริยธรรมมา
จากมาร์กซ ์(Fritz M. Marx) ในปี 1949 โดยมาร์กซไ์ด้เสนอว่าผู้บริหาร
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และเจ้าหน้าที่รัฐจ าเป็นจะต้องเป็น “ตัวแสดงที่มีส านึกของชุมชน
ประชาธิปไตย” (conscious agents of a democratic 
community) คุณค่าของพวกเขาจะต้องไม่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความ
ต้องการของตนเอง แต่พวกเขาจะต้องเข้าใจและเห็นคุณค่าอย่างลึกซึ้ง
ของจริยธรรมแบบประชาธิปไตย และจริยธรรมการบริหารจะต้องมีการ
พัฒนาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของคุณค่าเชิงระบอบ (regime value) และ
แนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีการที่ส าคัญของการศึกษา
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจในเวลาต่อมา (Martinez, 2009,  p. 3) 

3.1.4 จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจในฐานะท่ีเป็นสาขาวิชา  
 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจทั้ง 3 ประการ 
ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นแนวคิดหลักที่อยู่ภายใต้ทฤษฎีและการปฏิบัติใน
การบริหารหน่วยงานภาครัฐในยุค TPA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 25 ปี 
หลังจากการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยในช่วงระยะเวลานี้ 
จริยธรรมการบริหารยังไม่ได้มีการพัฒนาหรือไม่มีความเข้าใจมากนัก 
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจซึ่งถือเป็นสาขาวิชาแม่ในช่วงเวลาดังกล่าวจะ
มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์  เป็นช่วงของการเริ่มต้นสาขาวิชาเพ่ือ
ตอบสนองต่ออ านาจของรัฐบาลที่ก าลังเติบโต ควบคู่ไปกับความ
ซับซ้อนของสังคมที่เพ่ิมขึ้น (Martinez, 2009, p. 5) 

เมื่อย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 1970 ผลกระทบที่ต่อเนื่องมาจาก
สงครามเวียดนาม (Vietnam War) และเรื่องอ้ือฉาวสาธารณะในการ
บริหารของประธานาธิบดีนิกสัน (Nixon) ในกรณีของวอเตอร์เกท 
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(Watergate) ได้ก่อให้เกิดความสนใจในเรื่องของจริยธรรมในภาครัฐ
อย่างมหาศาล จนถึงข้ันที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น “การปฏิรูป” ถ้าหากไม่
ถึงกับขั้นของ “การปฏิวัติ” โดยได้มีความสนใจที่เพ่ิมมากขึ้นต่อการ
กระท าผิดในภาคสาธารณะ การเกิดขึ้นของจริยธรรมการบริหารรัฐกิจ
ในฐานะที่เป็นสาขาวิชา และจริยธรรมการบริหารได้กลายเป็นหัวข้อใน
การประชุมเชิงวิชาการ ชื่อบทความ เอกสารและหนังสือที่มีการตีพิมพ์
ออกมาเป็นจ านวนมาก โดยนัยนี้ เราสามารถท่ีจะกล่าวว่า แม้จะมี
จุดเริ่มต้นมาก่อนหน้านี้เป็นเวลานานแล้ว แต่การศึกษาจริยธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ (ethics in public administration) ในฐานะกลุ่มของ
วรรณกรรมที่มีความต่อเนื่อง องค์ความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และการเกิดขึ้นของสาขาวิชามีจุดเริ่มต้นอยู่ในช่วงทศวรรษที่ 1970 
(Menzel, 2001, pp. 355-357; Martinez, 2009, p. 5) 
 
3.2 จริยธรรมในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Administration : NPA) 
 ในช่วงทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา นักวิชาการได้เริ่มโจมตี
แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพในฐานะที่เป็นจริยธรรมการบริหาร โดยได้
ชี้ให้เห็นว่าแม้ “ประสิทธิภาพ” จะก่อให้เกิดผลดีแต่มันก็ได้ก่อให้เกิด
ปัญหาขึ้นมาด้วย รัฐบาลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพสามารถจะน าไปสู่การใช้
อ านาจในทางที่ผิดได้ เมื่อประสิทธิภาพได้เคลื่อนย้ายจาก “วิธีการ” 
ไปสู่ “เปูาหมาย” ของการให้บริการประชาชน มันจึงเป็นเปูาหมายใน
ตัวของมันเอง รัฐบาลจะต้องตัดสินใจบนพ้ืนฐานของการได้ รับ
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ผลตอบแทนสูงสุดโดยลงทุนน้อยที่สุด แทนที่จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความอยู่ดีกินดีของประชาชน ไซม่อน (Herbert Simon) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
นักวิชาการที่ส าคัญในยุคนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป 
(axioms) หลายประการในการบริหารรัฐกิจยุคก่อนหน้านี้เป็นแค่เพียง 
“สุภาษิตของการบริหาร” (proverb of administration) ไม่ได้มีความ
เป็นศาสตร์ (science) แต่อย่างใด ในขณะที่วอลโด (Dwight Waldo) 
ก็ได้ชี้ ให้เห็นว่า ค าที่ถือกันว่า “เป็นกลางในเชิงคุณค่า” (value-
neutral) เช่น “ความประหยัด” (economy) และ “ประสิทธิภาพ” 
(efficiency) เป็นค าที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่า (value-laden) ไม่ได้มี
ความเป็นกลางแต่อย่างใด ทั้งไซม่อนและวอลโดได้ใช้เครื่องมือที่มีการ
พัฒนาขึ้นมาในสังคมศาสตร์มาหักล้างท าลายแนวคิดที่ก าลังอยู่ในระยะ 
“ตั้งไข่” ของทฤษฎีการบริหารยุคก่อนหน้านี้จนพังทลายแทบไม่เหลือ
ชิ้นดี (Martinez, 2009, p. 3) เหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวนี้ คือบริบท
และสภาพแวดล้อมของการเกิดแนวคิดการบริหารรัฐกิจในยุคที่สองที่
เรียกว่า “การบริหารภาครัฐแนวใหม่” (new public administration 
– NPA) ขึ้นมา 

NPA เกิดจากการที่กลุ่มของนักทฤษฎีและนักปฏิบัติในการ
บริหารภาครัฐ ได้จัดพิมพ์หนังสือรวมบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน 
แถลงแนวคิดทางปรัชญาและระเบียบวาระที่เป็นข้อเสนอส าหรับกลุ่ม
ของตน จากมุมมองที่เกี่ยวกับจริยธรรมภาครัฐ NPA ได้แยกตัวแตกหัก
จากแนวคิดในอดีตและก าหนดปรัชญาแบบใหม่ที่มีลักษณะถอนราก
ถอนโคน (radical) ของจริยธรรมสาธารณะ NPA เริ่มต้นโดยการ
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ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งแยกเป็นสองส่วนของการเมืองและ
การบริหาร (politics/administration dichotomy) นั้นขัดแย้งกับ
ประสบการณ์และความเป็นจริง และนอกจากนี้ นักวิชาการในกลุ่มนี้ยัง
ได้โจมตีแนวคิดของการบริหารภาครัฐที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ประหยัดและความมีประสิทธิภาพ โดยได้ชี้ให้เห็นว่าเปูาหมายเช่นนั้น
เป็นสิ่งที่ไม่มีความหมาย เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวไม่มีมาตรฐานของ
การปฏิบัติที่เป็นวัตถุวิสัย (objective) และการยอมรับอย่างเป็นสากล
แต่อย่างได และสิ่งที่นักวิชาการกลุ่ม NPA น าเข้ามาแทนที่แนวคิดเชิง
จ ริ ยธรรมที่ ตั้ งอยู่ บน พ้ืนฐานของความประหยัดและความมี
ประสิทธิภาพก็คือ การมุ่ ง เน้นในเรื่ องของ ความเมตตากรุณา 
(benevolence) และความเป็นธรรมในสังคม (social equity) ใน
ฐานะขององค์ประกอบที่เป็นแกนกลางของจริยธรรมการบริหารรัฐกิจ 
(Cohen and Eimicke, 2000, p. 578; Menzel, 2007, pp. 34-35) 
 เพ่ือเข้าแทนที่การเน้นเกี่ยวกับความวางตัวเป็นกลางในการ
บริหาร และการตัดสินใจตามสายการบังคับบัญชาของแนวคิดในยุคของ 
TPA นักวิชาการในกลุ่ม NPA ได้เสนอมุมมองใหม่ว่าบุคลากรในภาครัฐ
จะต้องมีความรับผิดชอบประการแรกสุดคือ การรับผิดชอบต่อตัวของ
ตัวเอง นักวิชาการในกลุ่มนี้เห็นว่า “คนทีส่ามารถบรรลุเปูาหมายได้ด้วย
ตนเอง” (self-actualizing people) จะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบใน
การท างานได้อย่างแท้จริง นักวิชาการในกลุ่มนี้มองว่าสภาพแวดล้อม
ทางสังคมมีลักษณะคลุมเครือ ไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น จึงต้องมีความเป็นประชาธิปไตยและความรับผิดชอบ
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ส่วนบุคคลในการบริหารงานของรัฐบาลมากข้ึน NPA จะมุ่งเน้นในการ
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ประมวลจริยธรรม (code of ethics) และการ
ตัดสินใจส่วนตัวเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แทนที่จะมุ่งเน้นในเรื่อง
ของการบังคับควบคุมอย่างเข้มงวดจากภายนอกตามแนวคิดในยุค TPA 
(Cohen and Eimicke, 2000, p. 578; Menzel, 2007, p. 34) 
 แนวคิดของ NPA ที่เกี่ยวกับจริยธรรมภาครัฐได้เปลี่ยน
หลักการของจริยธรรมภาครัฐแบบกลับหัวกลับหาง (upside down) 
นักวิชาการในกลุ่มนี้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งและผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากฝุายการเมือง แสดงถึงการคุกคามในระดับพ้ืนฐานต่อ
รัฐบาลที่มีจริยธรรม ข้าราชการที่มีความเหนือกว่าทางจริยธรรมและมี
ความรู้มากกว่าเกี่ยวกับประเด็นนโยบายสาธารณะ จะเป็นผู้รับประกัน
ต่อประชาชนได้ดีที่สุดในการที่จะมีรัฐบาลที่ดีและมีความซื่อสัตว์ และ
เพ่ือให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้คุ้มครองคุณธรรมภาครัฐสามารถท าหน้าที่
ของตนได้เป็นอย่างดี NPA จึงได้เน้นถึงความจ าเป็นที่จะให้ผู้คุ้มครองมี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น โดยผ่านการกระจายอ านาจ การ
ควบคุมทางสังคมและการมีส่วนร่วมสาธารณะให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ในการตัดสินใจของรัฐบาล และจากแนวคิดดังกล่าวได้น าไปสู่
การปฏิรูปการออกกฎหมายที่เก่ียวกับเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การปกปูองผู้ที่น าข้อมูลการทุจริตในที่ท างานออกมาเปิดเผย และการ
สร้างผู้บริหารระดับสูงเพ่ือท าหน้าที่ในการแสวงหาวิธีการที่จะท าให้การ
ควบคุมของฝุายการเมืองเหนือหน่วยงานฝุายบริหารของรัฐบาลอ่อน
ก าลังลง ซึ่งกฎหมายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่เพ่ิมมากขึ้น
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ในการตัดสินเชิงจริยธรรมของเจ้าหน้าที่เป็นปัจเจกบุคคล มากกว่าฝุาย
บริหารสูงสุดและฝุายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้ง (Cohen and 
Eimicke, 2000, p. 579) 
 
3.3 จริยธรรมในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management : NPM) 
 ในปี 1992 ออสบอร์นและแกเบลอร์ (Osborne and 
Gaebler) ได้ร่วมกันเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งมีชื่อว่า Reinventing 
Government : How the Entrepreneurial Spirit Is 
Transforming the Public Sector ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้มีอิทธิพล
อย่างลึกซึ้งต่อทฤษฎีและการปฏิบัติของการบริหารภาครัฐในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศในกลุ่มเวสต์มินเตอร์ 
(Westminster)1 ในหนังสือเล่มดังกล่าวผู้ เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงความ
ล้มเหลวของรัฐบาลและชี้ให้เห็นว่าความล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจาก
ระบบของรัฐบาล (government systems) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่

                                                 
1 ประเทศกลุ่มเวสต์มินเตอร์ (Westminster)  หมายถึง ประเทศที่

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาตามตัวแบบทางการเมืองในประเทศ
อังกฤษ ซึ่งได้แก่ประเทศในเครือจักรภพ (Commonwealth) ส่วนใหญ่ และอดีต
ประเทศในเครือจักรภาพ โดยช่ือเรียกดังกล่าวมาจากพระราชวังเวสต์มินเตอร์ 
(Westminster Palace) ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ โดยประเทศในกลุ่ม  
เวสต์มินเตอร์ที่ส าคัญที่มีการปฏิรูปตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เช่น 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
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จะต้องมีการปรับปรุงใหม่ (reinventing) เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ล้มเหลวดังกล่าว โดยออสบอร์นและแกเบลอร์เห็นว่าปัญหาที่เป็น
แกนกลางของระบบดังกล่าวเป็นเรื่องของ “วิธีการ” (means) ไม่ใช่
เรื่องของ “เปูาหมาย” (ends) และจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
แนวคิดการบริหารรัฐกิจในยุคที่ 3 ขึ้นมา ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วในชื่อของ 
“การจัดการภาครัฐแนวใหม่” (new public management – NPM) 
โดยมีเปูาหมายที่เป็นแกนหลักก็คือ การสร้างรัฐบาลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และการได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นด้วยต้นทุนที่น้อยลง ในแง่ที่เกี่ยวกับมุมมอง
ทางด้านจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจนั้น ออสบอร์นและแกเบลอร์ได้
กลับหัวกลับหางแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจอีกครั้ง
หนึ่ง กล่าวคือ พวกเขาได้ปฏิเสธเครื่องมือของการปฏิรูปเชิงจริยธรรม
ในช่วงทศวรรษ 1980 ที่ให้ผู้ตรวจการทั่วไปและผู้สอบบัญชีแสวงหา
วิธีการขุดรากถอนโคนความสูญเปล่า การฉ้อฉลและการใช้อ านาจ
หน้าที่ในทางท่ีผิด  โดยพวกเขาเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเป็นเพียงการ
มองแบบช่วงสั้นๆ เป็นแค่เพียงรูปแบบในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่าแท้จริง (Osborne and Gaebler, 1992; Cohen 
and Eimicke, 2000, pp. 584-585; O’Flynn, 2007, 353-363; 
Kolthoff, 2007, pp. 13-16; Geuras and Garofalo, 2011, pp. 
283-288; Radhika, 2012, pp. 24-25) 

นักวิชาการในกลุ่ม NPM ได้โจมตีและหักล้างแนวคิดทาง
จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของระเบียบและกฎเกณฑ์ตามแนวคิดของ
นักวิชาการในยุค TPA โดยได้ตั้งค าถามว่า ถ้าต้นทุนที่ต้องจ่ายไปในการ
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ค้นหาหรือปูองกันการคอร์รัปชั่น สูงกว่าจ านวนเงินที่เหลืออยู่ในขั้น
สุดท้ายถ้าหากไม่เข้าไปแทรกแซง มันคุ้มค่าที่จะจ่ายหรือไม่ และสิ่งที่
นักวิชาการในกลุ่มนี้เห็นว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ การพยายาม
แสวงหารัฐบาลที่ปลอดคอร์รัปชั่น ท าให้เราต้องสร้างระบบสาธารณะที่
เต็มไปด้วยก าหนดกฎเกณฑ์ การควบคุมและการตรวจสอบการท างาน
อย่างเข้มงวดในทุกกระบวนการและทุกขั้นตอน จนท าให้การผลิตที่มี
คุณภาพสูงและผลผลิตจ านวนมากไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยแนวคิดที่
นักวิชาในกลุ่มนี้ได้เสนอเข้ามาแทนที่ก็คือการสร้างรัฐบาลที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ (result-based government) โดยการเน้นที่การวัดการ
ปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่ออกมาตามที่ได้ก าหนดไว้ นักวิชาการในกลุ่มนี้
เชื่อว่าจะสามารถลดการคอร์รัปชั่นให้น้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ (ไม่ใช่มุ่งเน้นที่กฎเกณฑ์) จะท าให้รัฐบาลมีการ
ท างานที่ดีขึ้นและมีจริยธรรมมากขึ้น โดยนัยนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
รัฐที่มีจริยธรรมก็คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ (Cohen and Eimicke, 2000, pp. 585-586) 
 นอกจากการโจมตีและหักล้างแนวคิดเชิงจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ในฐานะที่เป็นรากฐานเชิงจริยธรรมของการ
บริหารรัฐกิจในกลุ่ม TPA แล้ว นักวิชาการในกลุ่ม NPM ยังได้ปฏิเสธ
และหักล้างแนวคิดเชิงจริยธรรมของนักวิชาการในกลุ่ม NPA ก่อนหน้า
นี้ ทีเ่ชื่อว่ารัฐบาลจะมีจริยธรรมมากข้ึนได้โดยการสนับสนุนให้ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่รัฐประยุกต์ใช้จริยธรรมส่วนบุคคลในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะและการด าเนินงาน และเชื่อว่าการควบคุมเชิงจริยธรรม
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จะต้องเกิดจากจิตส านึกภายในของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคน 
ซึ่งนักวิชาการในกลุ่ม NPM เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวไม่สามารถจะ
ก่อให้เกิดจริยธรรมขึ้นมาได้จริง เนื่องจากมันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ต้องการที่คลุมเครือและไม่ชัดเจน ส าหรับแนวคิดที่นักวิชาการในกลุ่ม 
NPM ได้เสนอเข้ามาแทนที่ก็คือ การสร้างรัฐบาลที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ (customer-driven government) 
ซึ่งเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่างบประมาณของหน่วยงานของรัฐบาล
ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกก าหนด หรือแม้กระทั่งได้รับอิทธิพลอย่างส าคัญจาก
ความต้องการของประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ โดยนัยนี้ ผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีจริยธรรมก็คือ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงาน
โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (pp. 585-586) 

นักวิชาการในกลุ่ม NPM เห็นว่ารัฐบาลที่มีการปรับปรุงใหม่
ควรจะต้องมีการกระจายอ านาจ มีล าดับชั้นของการบังคับบัญชาใน
แนบราบ มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้แรงงานและฝุายจัดการและการ
มอบอ านาจให้ เจ้าหน้าที่  แต่ข้อเสนอของนักวิชาการในกลุ่มนี้ ที่
ก่อให้เกิดการถกเถียงในเชิงจริยธรรมกันอย่างกว้างขวางมากที่สุดก็คือ 
ก า ร เ ส น อ แ น ะ ใ ห้ รั ฐ บ า ล เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร  (enterprising 
government) โดยให้รัฐบาลเป็นผู้หารายได้เข้ามาไม่เพียงแค่ใช้จ่าย
ออกไปเท่านั้น และแนะน าว่ารัฐบาลควรด าเนินการในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับการด าเนินงานในธุรกิจภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งข้อเสนอที่ให้
รัฐบาลท าตัวเป็นผู้ประกอบการและบริหารงานตามแนวคิดธุรกิจ
ภาคเอกชนดังกล่าว ได้ถูกโจมตีอย่างหนักว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาเชิง
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จริยธรรมในการบริหารภาครัฐที่เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากในประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก เนื่องจากเปูาหมายหลักของการด าเนินงานในภาคธุรกิจคือก าไร 
ในขณะที่ เปู าหมายหลักของการด า เนิน งานในภาครั ฐคือเ พ่ือ
ผลประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น แนวคิดของนักวิชาการกลุ่ม NPM น่าจะ
ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับการบริหารภาครัฐ (p. 586)  

ค าถามที่ส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ อะไรคือนัยของ NPM ต่อ
พฤติกรรมและการปฏิบัติในเชิงจริยธรรม แม้ผู้ที่ยึดถือแนวคิดนี้จะไม่ได้
สนับสนุนให้มีการใช้ NPM เพ่ือละเมิดกฎหมายหรือการบริหารที่เป็น
การละเมิดจริยธรรม แต่นักวิชาการในกลุ่ม NPM ส่วนใหญ่จะ “เงียบ” 
หรือ “ไม่พูดถึง” เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมหรือศีลธรรมในการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งการเงียบหรือไม่พูดถึงนี้ท าให้มีนักวิชาการบางส่วนมี
ความกังวลเป็นอย่างมากกับผลที่จะเกิดตามมา ยกตัวอย่างเช่น เทอรี 
(Larry Terry) หนึ่งในนักวิชาการที่ต่อต้านแนวคิดของ NPM เชื่อว่า 
NPM ไปไกลเกินไปในการที่รวมเอาคุณค่าแบบผู้ประกอบการ 
(entrepreneurial values) มาเป็นแนวปฏิบัติ เช่น ความเป็นอิสระ 
วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับอนาคต การปิดบังอ าพราง ความเสี่ยง 
การครอบง า การบีบบังคับและการไม่นับถือประเพณี เป็นต้น 
(Menzel, 2007, pp. 40-41; Geuras and Garofalo, 2011, pp. 
302-4) 

เฟรดเดอริกสัน (George Frederickson) แสดงความกังวลว่า 
NPM ในฐานะที่เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับจากส านักประโยชน์นิยม 
(utilitarianism) ได้ลดผลประโยชน์สาธารณะลงไปเหลือเพียงแค่ 
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“ผลรวมของปัจเจกบุคคล” ซึ่งผลประโยชน์สาธารณะที่นิยามเช่นนี้
ไม่ใช่ผลประโยชน์สาธารณะที่แท้จริง เป็นเพียงแค่ผลประโยชน์ที่    
เกิดจากการแข่งขันเท่านั้น (อ้างใน Menzel, 2007, p. 41) และ          
เฟรดเดอริกสันได้เตือนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการลดความเป็นพลเมือง 
(citizens) ไปสู่ความเป็นลูกค้า (customers) ซึ่งอาจจะส่งผลโดยรวม
ให้มีการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของรัฐบาล เนื่องจากตามแนวคิดของ 
“ความเป็นลูกค้า” รัฐบาลจะให้บริการเฉพาะกับ “ลูกค้า” ที่มี
ความสามารถใน “การจ่าย” เท่านั้น ในขณะที่แนวคิดเรื่อง “ความเป็น
พลเมือง” รัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่า
เขาจะมีความสามารถใน “การจ่าย” หรือไม่ก็ตาม  นอกจากนี้         
เฟรดเดอริกสันยังได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการปรับปรุง (รัฐบาล) ใหม่ (reinventing) และการแปรรูป
กิจการของรัฐไปเป็นของภาคเอกชน (privatization) โดยเขาได้กล่าว 
ไว้ว่า  

 
“รัฐบาล... ได้รับการปรับปรุงใหม่ (reinventing) โดย

การรวมภาครัฐกับภาคเอกชนเข้าด้วยกัน การให้อ านาจ
ประชาชนในการเลือก และวิธีการอ่ืนๆ อีกเป็นอันมาก โดย
สรุปก็คือ ในปัจจุบันนี้ ถือเป็นแฟชั่นที่จะต้องมีการลดบทบาท
ของรัฐบาล (de-governmentalize) โดยเชื่อว่าจะท าให้
ค่าใช้จ่ายลดลงและท าให้มีการบริการที่ดีขึ้น ถ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลก่อนหน้านี้เปลี่ยนไปเป็นของภาคเอกชนหรือท าหน้าที่
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ร่วมกัน ก็มั่นใจได้เลยกว่าการคอร์รัปชั่นจะเพ่ิมขึ้น มันเป็น
เรื่องตลกอย่างมากที่จะบอกว่า ในขณะที่รัฐบาลก าลังแปรรูป
ไปเป็นแบบภาคเอกชน ได้มีความห่วงใยที่เพ่ิมขึ้นต่อจริยธรรม
ของรัฐบาล” (อ้างใน Menzel, 2007, p. 41)  

 
กาวโทรพ (Louis W. Gawthrop) ได้ชี้ให้เห็นถึงอันตรายของ

การลดความเป็นระบบราชการของรัฐบาล (debureacratizing 
government) และการปฏิบัติต่อการบริการสาธารณะ (public 
service) ในฐานะที่เป็นแค่เพียง “งาน” (work) ไว้ว่า  

 
“เราเผชิญหน้ากับความจริงแบบใหม่ที่พลเมืองได้ถูก

ปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นลูกค้า กลุ่มผลประโยชน์... ได้ถูก
ก าหนดให้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่ส าคัญที่สุดก็คือ 
ข้าราชการได้ถูกหลอมใหม่ในเบ้าหลอมของผู้ประกอบการ 
(entrepreneurs) อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดบทบาทใหม่
ให้แก่ระบบราชการ แทบจะไม่ได้ให้ความสนใจเลยว่าความ
จริงแบบใหม่นี้จะมีความสอดคล้องกับคุณค่าเชิงจริยธรรม -
ศีลธรรม (ethical-moral values) และคุณธรรม (virtues) ที่
ฝังรากลึกอยู่ในระบอบประชาธิปไตยของเราหรือไม่” (อ้างใน 
Menzel, 2007, p. 41)  
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กาวโทรพได้ชี้ให้เห็นว่า ตามแนวคิดของ NPM ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลและค าแนะอย่างเป็นวัตถุวิสัย 
(objective) และอย่างไม่มีอคติต่อผู้บังคับบัญชาที่มาจากการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี ซึ่งจะต้องท าตามความส านึกในหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นผู้จัดหาข้อมูลที่เป็นกลางที่มีความสามารถ กลายเป็นไม่ใช่
ทั้งตัวแสดงที่มีศีลธรรม (moral) หรือผิดศีลธรรม (immoral) แต่พวก
เขากลายเป็นผู้ที่ “ไร้ศีลธรรม” (amoral) และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงไม่
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีจริยธรรมและอย่างเป็นประชาธิปไตย
ได้อย่างแท้จริง และแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม เช่น ความเชื่อ (faith) 
ความหวัง (hope) และความรัก (love) ก็ไม่ได้รับการยอมรับในฐานะที่
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารรัฐกิจในยุคปัจจุบัน (อ้างใน 
Menzel, 2007, pp.  41-42) 

การที่ NPM เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการที่ “เป็นใบ้ใน
เชิงจริยธรรม” (ethical muteness) ไม่พูดถึงและไม่ได้ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมในฐานะที่เป็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่มี
อยู่ในตัวบุคคล ลดความเป็นพลเมืองไปสู่ความเป็นลูกค้า และลดความ
เป็นวิชาชีพของการให้บริการสาธารณะลงไปสู่ความเป็นนักธุรกิจที่ต้อง
ท าให้ลูกค้าพอใจ ถือได้ว่าเป็นวิกฤติการณ์ทางด้านจริยธรรมในการ
บริหารภาครัฐที่ร้ายแรง และควรจะต้องมีการแสวงหาแนวคิดการ
บริหารรูปแบบใหม่และรากฐานเชิงจริยธรรมแบบใหม่ที่เหมาะสมกว่า
เข้ามาแทนที่ ซึ่งบริบทและเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงของการ
เปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่ 20 ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ค าถามที่
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เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ศตวรรษใหม่ก็คือ 
แนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 ควรจะเป็น
อย่างไร ซึ่งค าตอบของค าถามนี้ผู้เขียนจะได้น าเสนอในบทที่ 4 ต่อไป 
  
การสรุป  

จากเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจที่
ได้น าเสนอผ่านมาในบทนี้ ผู้เขียนจะได้น ามาสรุปลงในรูปของตาราง ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงชื่อแนวคิดของการบริหารภาครัฐและแนวคิดเชิง
จริยธรรมของการบริหารภาครัฐในแต่ละยุค เพ่ือให้สามารถมองเห็น
ภาพรวมได้อย่างชัดเจน และในตารางนี้ผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ถึงกรอบ
แนวคิดทางจริยธรรมที่เป็นฐานรองรับในแต่ละยุคเพ่ิมเติมเข้ามาด้วย 
ซึ่งเนื้อหาสาระของตารางสรุปมีดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 3.1 แสดงแนวคิดเชิงจริยธรรมของการบริหารภาครัฐใน    
ยุคต่างๆ และกรอบแนวคิดทางจริยธรรมที่เป็นรากฐานรองรับ 

 
ยุค แนวคิดของการ

บริหารภาครัฐ 
แนวคิดเชิงจริยธรรมของ 

การบริหารภาครัฐ 
กรอบแนวคิดทาง
จริยธรรมที่เป็น 
รากฐานรองรับ2 

ยุคท่ี 
1 

 

การบริหารภาครัฐ
แบบดั้งเดิม 
(Traditional 
Public 
Administration : 
TPA) 

1. การแยกการบริหาร
ออกจากการเมือง 

กฎเกณฑ์  
(rules-based) 

2. การยึดถือกฎหมายและ
ข้อบังคับในเชิงวิชาชีพ 

กฎเกณฑ์  
(rules-based) 

3. การวางตัวเป็นกลาง
ต า ม แ น ว คิ ด แ บ บ
วิทยาศาสตร์ 

กฎเกณฑ์  
(rules-based) 

4. การยึดถือแนวคิดเรื่อง
ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์  
(results-based) 

5. การยึดถือคุณค่าแบบ
ประชาธิปไตย 

หน้าท่ี  
(duties-based) 

                                                 
2 ความหมายและค าอธิบายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงจริยธรรมที่ตั้งอยู่

บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ (rule-based) ผลลัพธ์ (result-based) หน้าที่ (duty- 
based) คุณธรรม (virtue-based) และการส านึกรู้ (intuition-based) ได้
น าเสนอไว้ในบทที่ 4 ของหนังสือเล่มนี้   
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ยุคท่ี 
2 

 

การบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ (New 
Public 
Administration : 
NPA) 

1. การบริหารเป็นส่วน
หนึ่งของการเมือง 

หน้าท่ี  
(duties-based) 

2. การมุ่งเน้นในเรื่องของ
ความเมตตากรุณา  

คุณธรรม  
(virtues-based) 

3. การมุ่งเน้นในเรื่องของ
ความเป็นธรรมในสังคม 

คุณธรรม  
(virtues-based) 

4. การให้ความส าคัญกับ
ประมวลจริยธรรม 

คุณธรรม  
(virtues-based) 

5. การตัดสินใจจากส านึก
ที่อยู่ภายในของบุคคล 

การส านึกรู้ 
(intuition-based) 

ยุคท่ี 
3 
 

การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New 
Public 
Management : 
NPM) 

1.  การบริหารงานโดย
มุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์  
(results-based) 

2. การท างานด้วยต้นทุนที่
ต่ าลงแต่ได้ผลงานมากขึ้น 

ผลลัพธ์  
(results-based) 

3. การให้ความส าคัญกับ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

ผลลัพธ์  
(results-based) 

4. การกระจายอ านาจ
ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

หน้าท่ี  
(duties-based) 
 

5. การจัดสายการบังคับ
ในแนวนอน 

หน้าท่ี  
(duties-based) 

6 .  ก า ร มี บ ทบ า ท เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

หน้าท่ี  
(duties-based) 
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7 .  ก า ร ใ ช้แนวคิ ดก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ บ บ
ภาคเอกชน 

หน้าท่ี  
(duties-based) 
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บทที่ 4    
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษที่ 21 :  
ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก (Pentagram  

Ethical Model)  
 

ความน า 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอในบทที่ 3 ชี้ ให้เห็นว่าแนวคิดเชิง

จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น (1) จริยธรรมในการ
บริหารภาครัฐแบบดั้งเดิม (traditional public administration : 
TPA) (2) จริยธรรมในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (new public 
administration : NPA) และ (3) จริยธรรมในการจัดการภาครัฐ   
แนวใหม่ (new public management : NPM) ล้วนแต่เป็นแนวคิด
เชิงจริยธรรมที่มีจุดอ่อนและข้อบกพร่องด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่ง จริยธรรมในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ที่มีอิทธิพล
ขึ้นมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษท่ี 21 เป็นแนวคิดของ
การบริหารจัดการที่ “เป็นใบ้ในเชิงจริยธรรม” ไม่พูดถึงและไม่ได้ให้
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมในฐานะที่เป็นคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ทางด้าน
จริยธรรมที่ร้ายแรง และควรจะต้องมีการแสวงหาแนวคิดการบริหาร
รูปแบบใหม่และรากฐานเชิงจริยธรรมแบบใหม่ที่เหมาะสมกว่าเข้ามา
แทนที่ ดังนั้น ในบทนี้ผู้เขียนจึงได้น าเสนอตัวแบบเชิงจริยธรรมที่น่าจะ
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มีความเหมาะสมมากกว่าส าหรับการบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ผู้เขียนได้ตั้งชื่อตัวแบบนี้ว่า “ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก” 
(pentagram ethical model) 
 “ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก” ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักการที่ว่า ในการบริหารรัฐกิจนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ใช้
เกณฑ์ตัดสินเชิงจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดทางปรัชญา
กระแสหลัก (กฎเกณฑ์และผลลัพธ์) และแนวคิดทางปรัชญากระแสรอง 
(คุณธรรมและการส านึกรู้) ดังเช่นที่มีการน าไปประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์
การตัดสินจริยธรรมในส่วนของปัจเจกบุคคลและบุคคลทั่วไปเท่านั้น แต่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องแบกรับภาระทางจริยธรรมอีกประการ
หนึ่ง ซึ่งบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นบุคลากรในภาครัฐไม่จ าเป็นต้องมีและไม่
จ า เป็นต้องปฏิบัติ  กล่า วคือ ผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ รั ฐจะต้อง        
แบกรับภาระทางจริยธรรมที่เกิดจาก “หน้าที่” (duties) ในทันทีที่เขา
หรือเธอเข้ามาประกอบอาชีพเป็นบุคลากรในภาครัฐ และการที่
เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมีพันธกรณีทางจริยธรรมที่ “เหนือกว่า” คนทั่วไปที่
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี้เองที่เป็นที่มาของความมีเกียรติยศ ชื่อเสียงและ
ความภาคภูมิใจของผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้ ซึ่งบุคคลที่อยู่ในอาชีพอ่ืนไม่มี 
ดังนั้น  ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉกจึ งประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ (1) หน้าที่ (duties) (2) กฎเกณฑ์ (rules) 
(3) ผลลัพธ์ (results) (4) คุณธรรม (virtues) และ (5) การส านึกรู้ 
(intuition) ซึ่งมีนัยว่าในการบริหารจัดการภาครัฐนั้น ผู้ที่เป็นผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องยึดถือภาระหน้าที่เป็นเป้าหมาย รักษาดุล
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ระหว่างกฎเกณฑ์และผลลัพธ์อย่างเหมาะสม และคัดท้ายหางเสือไม่ให้
ออกนอกเส้นทางด้วยคุณธรรมและจิตส านึก  
 ดังนั้น ในบทนี้ผู้เขียนจะได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแบบ
ดังกล่าว โดยในการน าเสนอผู้เขียนจะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อ
หลัก ดังต่อไปนี้ 

(1) นิยามและองค์ประกอบของจริยธรรม  
(2) ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก  
(3) องค์ประกอบของตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก  
 

4.1 นิยามและองค์ประกอบของจริยธรรม (Definition and 
Components of Ethics) 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ผู้เขียนได้ให้ความหมายของค าว่า “จริยธรรม” และ   
ค าว่า “จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ” ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 จริยธรรม (ethics) หมายถึง มาตรฐานที่มั่นคงของ
ความถูกต้องและความผิดพลาดที่เป็นตัวก าหนดว่าอะไรคือสิ่ง
ที่มนุษย์ควรท าและไม่ควรท า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาในแง่
ของหน้าที่  กฎเกณฑ์ ผลลัพธ์ คุณธรรมและการส านึกรู้ 
(ปรับปรุงจาก Svara, 2015, p. 12)  
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 จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ (ethics in public 
administration) หมายถึง มาตรฐานที่มั่นคงของความถูกต้อง
และความผิดพลาดที่เป็นตัวก าหนดว่าอะไรคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐควรท าและไม่ควรท า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาในแง่ของ
หน้าที่ กฎเกณฑ์ ผลลัพธ์ คุณธรรมและการส านึกรู้ (ปรับปรุง
จาก Svara, 2015, p. 22) 
 
จากค านิยามดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบของจริยธรรม 

5 ประการ โดยองค์ประกอบ 1 ประการ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ
ของการบริการสาธารณะ (nature of public service) และ
องค์ประกอบอีก 4 ประการ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทัศนะในเชิงปรัชญา
ของจริยธรรม (philosophical perspective to ethics) ซ่ึง
องค์ประกอบดังกล่าวพร้อมทั้งค าอธิบายมีดังต่อไปนี้ (ปรับปรุงจาก 
Svara, 2015, p. 12 และ Garofalo and Geuras, 2006, pp. 13-14) 

1. หน้าที่ (duties) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่คาดหวังว่า
จะต้องมีเม่ือเขาได้เข้าครอบครองบทบาทบางอย่าง หรือพันธกรณีที่
บุคคลจะต้องปฏิบัติเมื่อได้รับบทบาทหรือต าแหน่งหน้าที่การงาน โดย
ในบริ บทของการบริ หา ร รั ฐ กิ จ  อ งค์ป ระกอบข้ อนี้ หมายถึ ง 
“ผลประโยชน์สาธารณะ” (public interest)  

2. กฎเกณฑ์ (rules) หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับชนิดของการ
กระท าท่ีถูกต้องและมีลักษณะบังคับ  
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3. ผลลัพธ์ (results) หมายถึง การกระท าที่ก่อให้เกิดผลดี
สูงสุดต่อคนจ านวนมากที่สุด 

4. คุณธรรม (virtues) หมายถึง ลักษณะนิสัยที่จะท าให้ได้มา
ซึ่งความเป็นเลิศทางศีลธรรม หรือคุณสมบัติของผู้ที่เป็นคนดี 

5. การส านึกรู้ (intuition) หมายถึง สามัญส านึก (common 
sense) ที่คอยเฝ้าสังเกตความเหมาะสมทางศีลธรรมซึ่งมีอยู่โดย
ธรรมชาติในตัวของบุคคล 
 
4.2 ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก (Pentagram Ethical 
Model) 

ในการปฏิบัติที่เป็นแบบฉบับของการบริหารจัดการภาครัฐนั้น 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐมักจะใช้แนวคิดมากกว่าหนึ่งแนวคิดในการ
อธิบายและตัดสินใจเชิงจริยธรรม มีนักวิชาการหลายคนได้เสนอให้มี
การใช้มุมมองจากหลายแหล่งมารวมกัน  ยกตัวอย่างเช่น สวารา 
(Svara) บาวแมนและเวสท์ (Bowman and West) เลวิสและกิลล์แมน 
(Lewis and Gilman) กาโรฟาโลและเจอรัส (Garofalo and Geuras) 
เดนฮาร์ดท์ (Denhardt) บอค (Bok) และสเตวาร์ทและสปรินฮอลล์ 
(Stewart and Sprinhall) ที่ได้เสนอแนะไว้ว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานภาครัฐควรจะใช้แนวคิด จ านวน 2 หรือ 3 หรือ 4 แนวคิด
ประกอบกันในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม แต่ ในจ านวนนักวิชาการ
เหล่านี้ ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเพียงล าพังที่ได้เสนอแนะให้ใช้แนวคิด
จ านวน 5 ประการรวมกัน (อ้างใน Svara, 2015, pp. 78-79; Svara, 
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2007, pp. 22-28; Bowman and West, 2015, pp. 118-120; 
Garofalo and Geuras, 2006, pp. 13-14; Lewis and Gilman, 
2012, p. 120; และ Lewis and Gilman, 2005, p. 125)  
 จากค าแนะน าของนักวิชาการที่ได้สนับสนุนให้มีการใช้เกณฑ์
การตัดสินทางจริยธรรมหลายวิธีรวมกันดังกล่าว ท าให้ผู้เขียนเห็นว่ามี
ความเป็นไปได้ที่จะรวมเกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมทั้ง 5 วิธีเข้า
ด้วยกัน โดยเกณฑ์การตัดสินแต่ละประการจะขึ้นอยู่กับและสนับสนุน
โดยเกณฑ์ข้ออ่ืนๆ โดยการรวมหน้าที่ (duties) ซึ่งถือเป็นตัวก าหนด
จุดเน้นและทิศทางต่อพันธกรณีเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในภาครัฐ  
เข้ากับแนวคิดทางปรัชญาอีก 4 ประการ ประกอบกันเข้าเป็น “ตัวแบบ
เชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก” (pentagram ethical model) โดย 
ตัวแบบประกอบด้วย (1) หน้าที่ (duties) อยู่ที่ยอดบนสุดของดวงดาว 
(2) กฎเกณฑ์ (rules) และ (3) ผลลัพธ์ (results) อยู่ที่ปีกด้านซ้ายและ
ขวาของดวงดาว และ (4) คุณธรรม (virtues) และ (5) การส านึกรู้ 
(intuition) อยู่ที่หางทั้งสองข้างของดวงดาว จากภาพของตัวแบบสื่อนัย
ว่าองค์ประกอบทั้งหมดของตัวแบบมีการเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน โดยมีหน้าที่ (ผลประโยชน์สาธารณะ) เป็นตัวชี้เป้าหมาย รักษา
ดุลโดยกฎเกณฑ์ (กฎหมาย) และผลลัพธ์ (ความดีสูงสุด) และคัดท้าย
โดยคุณธรรม (ลักษณะนิสัย) และการส านึกรู้ (สามัญส านึก) 

ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉกนี้  สื่อความหมายว่า
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐควรปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์
สาธารณะ โดยพยายามถ่วงดุลระหว่างการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์
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และการกระท าเ พ่ือความดีสูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อมหาชน และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องใช้คุณธรรมและสามัญส านึกเป็นเครื่องตรวจสอบ
และก ากับความเท่ียงตรงของตนเอง นี่คือดวงดาวน าทางที่สมบูรณ์แบบ
ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรเมื่อต้องประสบกับปัญหาเชิงจริยธรรมใน
หน่วยงานภาครัฐ องค์ประกอบของตัวแบบท าหน้าที่ เป็นเสมือน       
ตัวกรองที่แตกต่างกัน ซ่ึงแสดงให้เห็นแง่มุมที่แตกต่างของสถานการณ์ที่
จ าเป็นจะต้องใช้ทางเลือกเชิงจริยธรรม ตัวแบบจะช่วยก าหนดทางเลือก
และการพิจารณาในเชิงจริยธรรมที่สอดคล้องกับองค์ประกอบแต่ละข้อ 
และนอกจากนี้ การใช้องค์ประกอบทั้งหมดของตัวแบบรวมกันยังช่วย
ในการป้องกันจุดอ่อนที่มักจะเกิดขึ้นจากการใช้องค์ประกอบเพียงข้อใด
ข้อหนึ่งตามล าพังได้อีกด้วย (ปรับปรุงจากแนวคิดของ Svara, 2015, 
pp. 82-83 และ Garofalo and Geuras, 2006, pp. 13-14) โดย   
ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉกสามารถแสดงออกมาในรูปของ
แผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4-1 แสดงตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Svara, 2015, p. 82 และ Garofalo and 
Geuras, 2006, pp. 13-14. 
 
4.3 องค์ประกอบของตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก 
(Components of Pentagram Ethical Model) 
 ในหั ว ข้ อนี้  ผู้ เ ขี ยนจะ ได้ อ ธิ บ าย ถึ ง ร ายละ เ อี ยดขอ ง
องค์ประกอบของตัวแบบทั้ง 5 ประการ โดยในการอธิบายรายละเอียด
ขององค์ประกอบแต่ละประการ จะได้น าเสนอใน 3 ประเด็นหลักคือ  
(1) แนวคิดทฤษฎีขององค์ประกอบแต่ละประการ (2) ค าถามเพ่ือเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้ขององค์ประกอบแต่ละประการ และ (3) 

หน้าท่ี : 
ผลประโยชน์สาธารณะ 

ผลลัพธ์ : 
ความดีสูงสุด 

 

การส านึกรู้ : 
สามัญส านึก 

 

กฎเกณฑ์ : 
กฎหมาย 

 

คุณธรรม : 
ลักษณะนสิัย 
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ข้อดีและจุดอ่อนขององค์ประกอบแต่ละประการ ซึ่งเนื้อหาที่เป็น
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

4.3.1 หน้าที่ : ผลประโยชน์สาธารณะ (Duties : Public 
Interest)   

ค าว่า “หน้าที่” (duties) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่
คาดหวังว่าจะต้องมีเม่ือเขาได้เข้าครอบครองบทบาทบางอย่าง หรือเป็น
พันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติเมื่อได้รับบทบาทหรือต าแหน่งหน้าที่การงาน 
ส าหรับบุคคลผู้ที่ท างานในองค์การภาครัฐหน้าที่จะมีความส าคัญเป็น
พิเศษ โดยพวกเขาจะต้องให้บริการสาธารณะ จะต้องท าให้เป้าหมาย
ของหน่วยงานประสบความส าเร็จ และจะต้องจัดการและดูแล
ทรัพยากรสาธารณะ เม่ือมองในมุมแคบ ค าว่าหน้าที่จะหมายถึง
ขอบเขตที่จ ากัดของการกระท าที่บุคคลจะต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องมี
ค าถาม หรือหมายถึงพันธะกรณี ความรับผิดชอบและความคาดหวังที่
จะต้องท าให้ส าเร็จที่ก าหนดให้บุคคลกระท า ซึ่งอ านาจในการบังคับมา
จากแหล่งภายนอก โดยนัยนี้ หน้าที่ที่ส าคัญที่สุดของเจ้าหน้าที่รัฐก็คือ
การเชื่อฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า (Svara, 
2015, pp. 12-13). 

การบริหารรัฐกิจตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ “หน้าที่” ในแง่ที่ว่า 
บุคคลผู้แสวงหาต าแหน่งในองค์การภาครัฐโดยทั่วไปแล้วมีแรงบันดาล
ใจมาจากการมีส านึกในหน้าที่ของการให้บริการ พวกเขาปรารถนาที่จะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน ต้องการท าประโยชน์ให้แก่สังคม หรือการตอบสนอง
ผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้แรงบันดาลใจของการ
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ให้บริการสาธารณะ ตัวบ่งชี้ดังกล่าวไม่ได้มีพันธกรณีเชิงจริยธรรมในตัว
ของมันเอง แต่มันเป็นสิ่งที่ให้พ้ืนฐานส าหรับคุณค่าทางจริยธรรมที่มี
รากฐานมาจากหน้าที่ นอกจากนี้ องค์ประกอบของตัวแบบในข้อหน้าที่
นี้ยังมีความเกี่ยวข้องมากเป็นพิเศษส าหรับผู้ที่เข้ามาสู่ต าแหน่งของการ
บริการสาธารณะ เนื่องจากการมุ่งเน้นในการให้บริการเป็นเหตุผล
ส าคัญที่ท าให้บุคคลเลือกที่จะสู่ต าแหน่งงานหรือเลือกอาชีพทางด้านนี้ 
ในขณะที่องค์ประกอบของตัวแบบในข้ออ่ืนๆ เช่น กฎเกณฑ์และ
ผลลัพธ์ เป็นต้น เป็นตัวช่วยในการที่จะก าหนดว่าบุคคลจะให้บริการ
ผู้อืน่อย่างไร และจะจัดการต่อความท้าทายที่จะต้องประสบในต าแหน่ง
และอาชีพของการบริการสาธารณะได้อย่างไร โดยนัยนี้ “หน้าที่” จึง
ถือเป็นศูนย์กลางของจริยธรรมการบริหาร (pp. 13-15)    
 ในสังคมประชาธิปไตย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ภาครัฐได้รับการคาดหวังว่าจะต้องให้บริการพลเมืองที่เป็นปัจเจกบุคคล
และรับผิดชอบต่อประชาชน ความรับผิดชอบเหล่านี้สามารถที่จะขยาย
ออกไปเพ่ือรวมเอาการสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยใน
ตัวของมันเองด้วย พวกเขาจะต้องอุทิศตนเพ่ือให้บริการต่อสาธารณชน
ทั้งหมด ความรับผิดชอบพ้ืนฐานของผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐ
จ านวนมากจะมาจากความคาดหวังที่มีต่อหน่วยงานและเป้าหมายของ
องค์การ ซึ่ งความรับผิดชอบเหล่ านี้ ได้แก่  (1 )  การก าหนดให้
ผลประโยชน์สาธารณะอยู่ เหนือผลประโยชน์ส่ วนบุคคลหรือ
ผลประโยชน์ของหน่วยงาน (2) ต้องแสดงออกถึงการมุ่งเน้นการบริการ
และพันธกรณีเพ่ือการบริการ (3) มีพันธกรณีที่จะต้องยึดถือความเป็น
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ธรรมเชิงกระบวนการ (4) จะต้องยึดถือและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย (5) ต้องใช้ทรัพย์สินสาธารณะด้วยความรับผิดชอบ (6) ต้อง
สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย (7) มีการติดต่อสื่อสารอย่าง
ซื่อสัตย์กับผู้บังคับบัญชาและสาธารณชน และ (8) ต้องรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจเชิ งนโยบายของ ผู้ บั งคับบัญชาฝ่ ายการเมือง ใน
ขณะเดียวกันก็จะต้องตรวจสอบทางเลือกของนโยบายทั้งหมดอย่าง
รอบคอบ และใช้ภาวะความเป็นผู้น าให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  
ของตน (pp. 33-35)  

ลอว์ตัน (Lawton) เรย์เนอร์ (Rayner) และลาสธูเซ็น 
(Lasthuizen) ได้ชี้ว่าองค์การก็เหมือนกับรัฐ (polis) เป็นสถานที่
ส าหรับท าให้มนุษย์มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น เจ้าหน้าที่รัฐท างานใน
องค์การซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างอ านาจและสายการบังคับบัญชา 
และเป็นสถานที่ที่อ านาจถูกบังคับใช้ ภายในองค์การเหล่านี้ปัจเจก
บุคคลมีบทบาทเฉพาะที่จะต้องกระท า และมีหน้าที่ซึ่งเกิดขึ้นมาจาก
หน่วยงานของพวกเขา ดังนั้น จริยธรรมของปัจเจกบุคคลจึงตั้งอยู่
ภายในบริบทขององค์การ และยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ปัจเจกบุคคลยังอยู่
ภายใต้ความเป็นวิชาชีพบางอย่าง และความเป็นวิชาชีพเหล่านี้จะมี
คุณค่าและจริยธรรมของตนเองที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องยึดถือ ดังนั้น เมื่อ
มองไปที่ปัจเจกบุคคลซึ่งปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การหรือภายใน
วิชาชีพ เราจ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตที่ว่าองค์การหรือความ
เป็นวิชาชีพโดยตัวของมันเองก็คือ “จริยธรรม” ซึ่งบุคลากรที่อยู่ใน
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สังกัดจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม (Lawton, Rayner and 
Lasthuizen, 2013, pp. 23-25) 

ในการที่จะดึงเอาแนวคิดแกนกลางขององค์ประกอบในข้อนี้
ออกมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐควรจะต้องมีความส านึกเกี่ยวกับ 
“หน้าที่” อยู่ในใจ และใช้ค าถามต่อไปนี้เป็นตัวก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน (Svara, 2015, pp. 85, 198)  

(1) ท าอย่างไรผลประโยชน์สาธารณะจึงจะสามารถขับเคลื่อน
ไปได้ในสถานการณ์ท่ัวไปและสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง 

(2 )   อะไรคือความรับผิดชอบของ ฉันต่อองค์การ  ต่อ
ผู้บังคับบัญชาฝ่ายการเมืองและต่อสาธารณชน 
    
 ประโยชน์หรือข้อดีที่ส าคัญขององค์ประกอบในข้อนี้ก็คือ ท าให้
มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาชุดของความคาดหวังเชิงจริยธรรมที่มั่นคง
และมีความสอดคล้องต้องกันอย่างสูง ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ตรวจสอบว่าอะไรเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีของหน้าที่สาธารณะ ดังนั้น
จึงมีความเป็นไปได้ที่จะอธิบายและขยายขอบเขตรายการ (list) ของ
มาตรฐานของความถูกต้องและความผิดพลาด ที่เป็นตัวก าหนดว่าอะไร
คือสิ่งที่มนุษย์ควรท าหรือไม่ควรท าบนพ้ืนฐานของส านึกในหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (pp. 14, 59) 
 ปัญหาหรือจุดอ่อนที่ส าคัญขององค์ประกอบในข้อนี้ก็คือ 
ประการแรก เป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายความรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยไม่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงไปถึงองค์ประกอบ
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ในข้ออ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบข้อคุณธรรมและกฎเกณฑ์ 
และประการที่สอง ความรับผิดชอบที่ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของหน้าที่มี
ประโยชน์กว้างไกลเท่าที่มันจะครอบคลุมไปถึงได้ แต่ความรับผิดชอบ
เหล่านี้ไม่ได้พยายามที่จะตรวจสอบหรือสืบค้นในเรื่องที่ เกี่ยวกั บ
ธรรมชาติของความดีหรือการคิดค านวณผลประโยชน์ที่จะได้รับแต่
อย่างใด (pp. 59-60) 

4.3.2 กฎเกณฑ์ : กฎหมาย (Rules : Law) 
ค าว่า “กฎเกณฑ์” (rules) หมายถึง การที่ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ รัฐมีรากฐานของการตัดสินใจเชิงจริยธรรมอยู่ที่ การ
ประยุกต์ใช้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ องค์ประกอบในข้อนี้ใช้
คุณค่าที่ได้มาจากความเห็นพ้องต้องกันหรือคุณค่าที่ได้มีการก าหนดไว้ 
หรือข้อก าหนดทางศีลธรรมของบุคคลเป็นตัวก าหนดแนวการกระท า 
ในการใช้องค์ประกอบในข้อนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐจ าเป็นจะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับชุดของกฎเกณฑ์ และความสามารถในการใช้เหตุผลเพ่ือ
ประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่เป็นจริง 
องค์ประกอบในข้อนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับองค์ประกอบของ
จริยธรรมข้อหน้าที่ แต่มีความแตกต่างกันในแง่ของแหล่งของพฤติกรรม
ที่คาดหวัง องค์ประกอบข้อกฎเกณฑ์จะมุ่งเน้นที่ความถูกต้องที่เป็น
สากลหรือส านึกที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นวัตถุวิสัย ในขณะที่
องค์ประกอบข้อหน้าที่จะเน้นในเรื่องพันธกรณีที่มาจากธรรมชาติของ
บทบาทในการบริการสาธารณะ ประเด็นส าคัญขององค์ประกอบในข้อ
นี้ก็คือเรื่องแหล่งที่มาของกฎเกณฑ์ ในระดับพ้ืนฐาน เรามองกฎหมาย

จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ สำาหรับศตวรรษที่ 21 จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ สำาหรับศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  ส่งกลิ่น

107



108 
 
ในฐานะที่เป็นแหล่งของแนวทางส าหรับการกระท า ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีความรับผิดชอบจะต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบของ
กฎหมาย ลักษณะที่เป็นแกนกลางของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย 
ก็คือการตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย ไม่ใช่ความต้องการส่วนตัวของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาล (Savara, 
2015, p. 66) 

วิธีการที่จะก าหนดหลักการสากลก็คือ การก าหนดแนวทางที่
ครอบคลุมจากสิ่งซึ่งเป็นที่มาของกฎเกณฑ์ วิธีการอย่างเป็นระบบที่มี
ความส าคัญมากที่สุดในการก าหนดกฎเกณฑ์ ซึ่งมักจะมีการอ้างกันอยู่
โดยทั่วไปในวรรณกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจก็คือ 
ปรัชญาของค้านท์ (Kant) ตามแนวคิดของค้านท์ คุณค่าเชิงศีลธรรม
ของการกระท าถูกก าหนดโดยกฎเกณฑ์จากสิ่งซึ่งการกระท าได้รับการ
ปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาหลักการ โดยค้านท์ได้
ก าหนดค าสั่งอย่างไม่มีเงื่อนไข (categorical imperative) ไว้ว่า 
“บุคคลควรกระท าเฉพาะสิ่งที่สามารถก าหนดเป็นกฎสากลได้” (อ้างใน 
Svara, 2015, p. 67)   

ฟอกซ์ (Fox) ได้อธิบายไว้ว่า ฐานะต าแหน่ง (positions) 
อาจจะถูกจัดประเภทว่าเป็นกฎเกณฑ์ เมื่อมันผูกเข้ากับแนวคิดที่เป็น
หลักการส าคัญของสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานและมีอ านาจบังคับ เท่าๆ กับ     
ข้อผูกมัดหรือข้อบังคับในส านึกทางศีลธรรม กฎเกณฑ์จะเป็นสิ่งที่ถูก
หรอืผิดด้วยตัวของตัวเอง หรือมาจากกฎเกณฑ์ที่สูงกว่าที่ได้มาจากการ
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ใช้เหตุผล แทนที่จะมาจากการค านวณผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น (Fox, 2001, 
113)  

ในการที่จะดึงเอาแนวคิดแกนกลางขององค์ประกอบในข้อนี้
ออกมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐควรจะต้องมีความส านึกเกี่ยวกับ 
“กฎเกณฑ์” อยู่ในใจ และใช้ค าถามต่อไปนี้เป็นตัวก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงาน (Svara, 2015, pp. 85-86, 198) 
 (1) อะไรคือกฎเกณฑ์ท่ีส าคัญที่สุดที่จะใช้เป็นเครื่องน าทางของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานแห่งใดแห่งหนึ่ง 
 (2) บุคคลจะจัดล าดับความส าคัญของกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้
อย่างไร 
 (3) มีกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่ที่จะต้องท าเป็นอันดับแรก 
โดยไม่สามารถน ากฎเกณฑ์ข้ออ่ืนๆ มาท าก่อนหน้าได้  
 (4 )  บุคคลจะสามารถประยุกต์ ใช้ กฎ เกณฑ์ เหล่ านี้ ใน
สถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงได้อย่างไร 
 

ประโยชน์หรือข้อดีขององค์ประกอบในข้อนี้ก็คือ ประการแรก 
กฎเกณฑ์เป็นแหล่งของจริยธรรมที่มาจากภายนอก มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่
กว่าบุคคลและองค์การที่บุคคลท างานอยู่ และประการที่สอง กฎเกณฑ์
เป็นตัวก าหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าบุคคลควรท าอะไรหรือไม่ควรท า
อะไร (p. 71) 
 ปัญหาหรือจุดอ่อนขององค์ประกอบในข้อนี้ก็คือ ประการแรก 
ข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญและกฎเกณฑ์ท่ีเป็นสากลอาจจะไม่ถูกต้องและ
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ไม่ครอบคลุม และประการที่สอง องค์ประกอบในข้อนี้ได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่ขาดแรงกระตุ้นในเชิงบวก หรือการขาด     
จิตวิญญาณของความเชื่อมั่นต่อพันธกรณีในเชิงจริยธรรม เช่น ในกรณี
ของผู้ที่ท าตามกฎเกณฑ์โดยไม่เต็มใจหรือไม่ได้เห็นคุณค่าของการ
กระท าเช่นนั้น แต่ที่ต้องท าเพราะถูกบังคับด้วยกฎหมาย ย่อมไม่อาจจะ
ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีจริยธรรมอย่างแท้จริง เป็นต้น  (p. 71) 

4.3.3 ผลลัพธ์ : ความดีสูงสุด (Results : Greatest 
Good) 

ค าว่า “ผลลัพธ์” (results) หมายถึง การกระท าที่ก่อให้เกิด
ผลดีสูงสุดต่อคนจ านวนมากที่สุด องค์ประกอบในข้อนี้มีแนวคิดที่
ตรงกันข้ามกับองค์ประกอบข้อกฎเกณฑ์ เนื่องจากองค์ประกอบในข้อนี้
จะเน้นในเร่ืองของจุดจบ วัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งเป็นผลมาจาก
การกระท า แทนที่จะเป็นกฎเกณฑ์ที่มาก่อนการกระท า ส านัก
ประโยชน์นิยม (utilitarianism) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งขององค์ประกอบ
ข้อผลลัพธ์เห็นว่าไม่มีกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่ให้แนวทางตัดสินส าหรับ
การกระท าที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า (priori) การกระท าจะถูกหรือผิดขึ้นอยู่
กับผลของมัน ส าหรับมิลล์ (Mill) ซึ่งเป็นนักประโยชน์นิยมคนส าคัญ 
การกระท าจะมีความถูกต้องตราบเท่าที่มันก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน        
ขั้นสุดท้ายที่ดี  เมื่อพิจารณาอรรถประโยชน์ส าหรับสังคมทั้งหมด
โดยรวม ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือมันก่อให้เกิดผลดีสูงสุดส าหรับคน
จ านวนมากที่สุด บุคคลสามารถที่จะประเมินผลลัพธ์ของการกระท า
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แยกออกจากกันเป็นแต่ละกรณี หรือประเมินผลลัพธ์สูงสุดโดยรวมของ
สังคมท้ังหมดก็ได้ (Svara, 2015, pp. 72-73) 

ปอปส์ (Pops) ได้อธิบายไว้ว่าการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ก็คือการยอมรับเกณฑ์การตัดสินดังกล่าว
ในฐานะที่เป็นมาตรฐานของสิ่งซึ่งเป็นความถูกและความผิ ดทาง
ศีลธรรม สิ่งที่ใช้อ้างอิงในขั้นสุดท้ายก็คือการเปรียบเทียบจ านวนของ
ผลประโยชน์ที่ผลิตได้หรือถูกคาดหวังว่าจะผลิตได้ นั่นคือ ความดีหรือ
ความเลวของผลของการตัดสินใจเป็นตัวก าหนดทางเลือก เป้าหมาย
หรือผลลัพธ์โดยตัวของมันเองไม่ใช่ความดีเชิงศีลธรรม (Pops, 2001, 
p. 195) 

ในการที่จะดึงเอาแนวคิดแกนกลางขององค์ประกอบในข้อนี้
ออกมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐควรจะต้องมีความส านึกเกี่ยวกับ 
“ผลลัพธ์” อยู่ในใจ และใช้ค าถามต่อไปนี้เป็นตัวก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน (Svara, 2015, pp. 86, 198)  
 (1) ในการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะต้องท า
อย่างไรจึงจะได้มาซึ่งความดีสูงสุดต่อคนจ านวนมากท่ีสุด 

(2) เป้าหมายที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐที่ท างานอยู่ ใน
หน่วยงานเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งจะต้องท าให้ลุล่วงคืออะไร 
 (3) จะต้องท าอย่างไรจึงจะแน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ได้ถูกระบุ และสามารถคิดค านวณผลประโยชน์และต้นทุนได้อย่างเป็น
สากล อย่างเท่าเทียมและอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ สำาหรับศตวรรษที่ 21 จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ สำาหรับศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  ส่งกลิ่น

111



112 
 
 (4 )  องค์ประกอบในข้อนี้ จะสามารถน า ไปใช้ เ พ่ือการ
ประนีประนอมหรือผสมผสานกับองค์ประกอบในข้อของหน้าที่ 
(ผลประโยชน์สาธารณะ) คุณธรรมและกฎเกณฑ์ ได้หรือไม่ อย่างไร 
 

ประโยชน์หรือข้อดีขององค์ประกอบในข้อนี้ก็คือ ประการแรก 
เป็นการมองข้ามพ้นจากสิ่งที่กระท า ไปสู่ผลลัพธ์ของการกระท าในการ
ก าหนดว่าอะไรคือความถูกต้องและไม่ถูกต้อง ประการที่สอง ท าให้
เกณฑ์การตัดสินเชิงจริยธรรมมีความยืดหยุ่น และประการที่สาม การ
ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์หรือความส าเร็จมากกว่าสิ่งที่ท า เป็นการรวม
เอาผลประโยชน์ของทุกคนที่เก่ียวข้องมารวมกัน (Svara, 2015, p. 74)  

ปัญหาหรือจุดอ่อนที่ส าคัญขององค์ประกอบในข้อนี้ก็คือ 
ประการแรก การกระท าที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของลัทธิประโยชน์นิยมไม่
สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์เพ่ือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปได้ 
ประการที่สอง เป็นการยากในการค านวณอรรถประโยชน์ เนื่องจากไม่
สามารถที่จะท านายอนาคตหรือตระหนักรู้ผลกระทบที่จะแผ่ออกไป
ของการกระท า และประการที่สาม มีความยากล าบากในการรักษาดุล
ระหว่างความดีของคนส่วนน้อยและคนส่วนใหญ่ ในกรณีที่คนส่วนน้อย
ต้องยอมจ่ายหรือต้องยอมเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ใน
สังคม (pp. 75-76)  

4.3.4 คุณธรรม : ลักษณะนิสัย (Virtues : Character) 
คุณธรรม (virtues) หมายถึง ลักษณะนิสัยที่จะท าให้ได้มาซึ่ง

ความเป็นเลิศทางศีลธรรม หรือคุณสมบัติของผู้ที่เป็นคนดี รากฐานของ
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องค์ประกอบในข้อนี้คือชุดของคุณสมบัติที่เป็นตัวก าหนดค านิยามของ
ความเป็นคนดี และแรงกระตุ้นที่เป็นตัวผลักดันขององค์ประกอบใน  
ข้อนี้ก็คือความรู้สึกที่ว่าบุคคลควรกระท าบนพ้ืนฐานของลักษณะนิสัย
ของความมีคุณธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐที่พึงปรารถนาก็คือ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีลักษณะนิสัยของความมีคุณธรรม  

อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งเป็นนักปรัชญาคนส าคัญที่สนับสนุน
แนวคิดน้ี ได้อธิบายไว้ว่า ความดีสูงสุดก็คือชีวิตที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ 
(excellence) และคุณธรรมก็คือสิ่งที่จ าเป็นต่อการบรรลุความเป็นเลิศ 
คุณธรรมอยู่ภายในตัวของเรา แต่การจะน าเอาออกมาใช้ไม่ได้มีลักษณะ
ที่ เป็นไปโดยอัตโนมัติ มันมีอยู่ตั้ งแต่ เกิดในฐานะที่ เป็นศักยภาพ 
(potentialities) ที่ซ่อนอยู่ภายใน และขับดันออกมาให้เป็นจริงในชีวิต
ของคนแต่ละคน การเจริญเติบโตของคุณธรรมเป็นผลมาจากการปฏิบัติ
และการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี (Svara, 2015, pp. 61-62) 

ฮาร์ท (Hart) ได้อธิบายไว้ว่าคุณธรรมขึ้นอยู่กับค าสั่งที่มาจาก
ภายใน แทนที่จะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์และการควบคุมจากภายนอก ซึ่ง
หมายความว่าบุคคลที่มีคุณธรรมจะต้องมีความตั้งใจ มีความเต็มใจและ
มีความแน่วแน่ในกระบวนการของการสร้างลักษณะนิสัยที่ ดี และ   
ด้วยเหตุนี้ จริยธรรมเชิงคุณธรรมจึงมักจะถูกอธิบายให้มีความหมาย
เดียวกันกับจริยธรรมของลักษณะนิสัยที่ดี ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมที่
ส าคัญสูงสุดประการเดียวในชีวิตของแต่ละคนก็คือการสร้างลักษณะ
นิสัยที่เป็นเลิศในทางศีลธรรม (Hart, 2001, p. 139) 
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บาวแมนและเวสต์ (Bowman and West) ได้อธิบายไว้ว่า
คุณธรรมคือลักษณะนิสัยที่ดีหรือความเป็นเลิศของบุคคล คุณธรรมคือ
หลักการของความดีและความถูกต้อง เป็นลักษณะนิสัยและความ
ประพฤติที่จะน าบุคคลไปสู่ความสูงส่งและถอยห่างจากความชั่วช้า   
เลวทราม ตัวอย่างที่รู้จักกันโดยทั่วไปของคุณธรรม ได้แก่ ความยุติธรรม 
(justice) ความกล้าหาญ (courage) ความจริงใจ (truthfulness) และ
ความพอควร (temperance) เมื่อคุณธรรมเหล่านี้รวมกันเข้าเป็น
ลักษณะนิสัย มันจะเป็นตัวก าหนดการกระท าที่ถูกต้องที่ฝังแน่นอยู่
ภายใน พัฒนาให้เข้มข้นมากขึ้นโดยผ่านการปฏิบัติ เช่นเดียวกับความ
ชั่วร้ายที่มีแนวโน้มที่จะน าไปสู่การกระท าที่ไม่ถูกต้อง (Bowman and 
West, 2015, p 101) 

มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับคุณธรรมที่มีความส าคัญมากที่สุดที่
เป็นเนื้อแท้หรือที่เป็นแกนกลาง ซึ่งเรียกว่า “คุณธรรมหลัก” (cardinal 
virtues) โดยมีนักวิชาการหลายคนได้เสนอว่ามีคุณธรรมหลักอยู่ชุดหนึ่ง 
ที่มีฐานะเป็นเนื้อแท้หรือเป็นแกนกลาง ซึ่งคุณธรรมย่อยข้ออ่ืนๆ แยก
หรือขยายออกมาจากคุณธรรมหลักนี้  ยกตัวอย่างเช่น แฟรงเกนา 
(Frankena) ที่เห็นว่าความเมตตากรุณา (benevolence) และความ
ยุติธรรมคือคุณธรรมที่เป็นแกนกลาง ทอนเนอร์ (Toner) เห็นว่าความ
รอบคอบ (prudence) ความยุติธรรม (justice) ความกล้าหาญ 
(courage) และความพอควร (temperance) คือคุณธรรมที่เป็น
แกนกลาง และสถาบันไมเคิล โจเซฟสัน (Michael Josepson 
Institute) ได้ชี้ว่าความไว้วางใจ (trustworthiness) ความน่านับถือ 
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(respect) ความรับผิดชอบ (responsibility) ความเป็นธรรม 
(fairness) ความเอ้ืออาทร (caring) และความเป็นพลเมือง 
(citizenship) คือคุณธรรมที่เป็นแกนกลาง (Svara, 2015, p. 62)  
 ในการที่จะดึงเอาแนวคิดแกนกลางขององค์ประกอบในข้อนี้
ออกมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐควรจะต้องมีความส านึกเกี่ยวกับ 
“คุณธรรม” อยู่ในใจ และใช้ค าถามต่อไปนี้เป็นตัวก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงาน (Svara, 2015, pp. 85, 198) 

(1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐโดยทั่วไป และผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ ควร
จะต้องมีคุณธรรมอะไรบ้าง 

(2) คุณธรรมดังกล่าว (ในข้อ 1) หมายถึงอะไร และบุคคล
จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับความหมายของคุณธรรมแต่
ละประการ 
 (3) โดยทั่วไปแล้ว การมีความซื่อสัตย์และการมีลักษณะนิสัยที่
ดีหมายถึงอะไร  
  

ประโยชน์หรือข้อดีขององค์ประกอบในข้อนี้ก็คือ ประการแรก 
เป็นการง่ายที่จะเข้าถึงมาตรฐานทางจริยธรรม โดยทั่วไปแล้วจริยธรรม
ในข้อนี้สามารถดึงออกมาจากคุณค่าทางสังคมที่เป็นแกนกลางซึ่งได้รับ
การปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก ดังนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่ต้อง
เรียนรู้ว่าจะมีคุณธรรมได้อย่างไร แม้ว่าคุณธรรมของพวกเขาจะต้อง
ได้รับการปฏิบัติหรือขัดเกลาก็ตาม ประการที่สอง การกระท าที่มี
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จริยธรรมในข้อนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของบุคคลที่จะเป็นคนดี ไม่
เหมือนองค์ประกอบข้ออ่ืนๆ ที่เน้นในเรื่องของการหาเหตุผลและการ
วิเคราะห์ องค์ประกอบของจริยธรรมในข้อนี้ถือว่าตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
แรงกระตุ้นทางจริยธรรมในเชิงบวก และประการที่สาม มีแนวโน้มเพียง
เล็กน้อยที่จะ พ่ึงพาต่อและยอมตามอ านาจจากภายนอก หรือ
แหล่งข้อมูลที่ให้ค าแนะน าอ่ืนๆ ในการแก้ปัญหาประเด็นทางจริยธรรม 
(pp. 63-64) 

ปัญหาหรือจุดอ่อนที่ส าคัญขององค์ประกอบในข้อนี้ก็คือ 
ประการแรก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะต้องการเป็นคนดี แต่ 
พวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าต้องกระท าอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับคุณธรรม 
แต่ละประการ ประการที่สอง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะไม่รู้ว่า
พวกเขาจะเลือกคุณธรรมจากบรรดาคุณธรรมที่เป็นทางเลือกที่อาจจะ
น าบุคคลไปสู่การกระท าที่แตกต่างกันได้อย่างไร และประการที่สาม 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะไม่รู้ว่าจริยธรรมของความเป็นส่วนตัว
จบลงตรงไหน และจริยธรรมของความเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐ
เริ่มต้นตรงไหน (p. 64) 

4.3.5 การส านึกรู้ : สามัญส านึก (Intuition : Common 
Sense)  

การส านึกรู้ (intuition) หมายถึง สามัญส านึก (common 
sense) ที่คอยเฝ้าสังเกตความเหมาะสมทางศีลธรรมซึ่งมีอยู่โดย
ธรรมชาติในตัวของบุคคล นักปรัชญาหรือนักวิชาการที่เชื่อถือใน
องค์ประกอบข้อนี้ (intuitionist) เห็นว่าการที่บุคคลจะท าดีหรือเลว
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ขึ้นอยู่กับสามัญส านึก (common sense) หรือสัมผัสที่ 6 (sixth 
sense) ที่คอยเฝ้าสังเกตความเหมาะสมทางศีลธรรมที่มีอยู่อย่างถาวร
ในตัวของบุคคล ไม่ว่าคุณสมบัติดังกล่าวจะมีอยู่จริงหรือไม่ แต่มี
หลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าการกระท าบางอย่างได้ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีหรือ
เลวทางศีลธรรมขึ้นมาได้ (Garofalo and Geuras, 2006, p. 13) ตาม
แนวคิดทางจริยธรรมขององค์ประกอบในข้อนี้ บุคคลจะกระท าในสิ่งที่
คนดีต้องกระท าในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ความส านึกที่ว่า 
“ฉันรู้ว่าฉันจะต้องท าอะไร” มาจาก “สิ่งที่บุคคลเป็นอยู่” (being) ไม่
ได้มาจากการคิดหาเหตุผลหรือจากการวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งถือเป็น
ลักษณะส าคัญขององค์ประกอบข้อกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ (Svara, 
2007, p. 23; 2015, p. 61) 

ไฮดท์ (Haidt) ได้อธิบายไว้ว่ามีกระบวนการสองอย่างที่แยก
ออกจากกันในการท างานของระบบความคิดเมื่อต้องมีการตัดสินใจ คือ 
(1) การตัดสินทางจริยธรรม (มีความเห็นว่าอย่างไร) และ (2) การให้
เหตุผลว่าท าไม (ท าไมจึงมีความเห็นเช่นนั้น) เขายืนยันว่าการตัดสินใจ
จากการส านึกรู้อย่างรวดเร็วมาก่อนการตัดสินโดยการใช้เหตุผลอย่าง
ละเอียดรอบคอบ กฎของเขาก็คือ “การส านึกรู้เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 
ส่วนการใช้เหตุผลเกิดขึ้นเป็นล าดับที่สอง” การใช้เหตุผลดูประหนึ่งว่า
ไม่ได้มีบทบาทอย่างเด็ดขาดในการก าหนดการตัดสินเชิงจริยธรรม 
ดังนั้น ตามแนวคิดของไฮดท์ เป้าหมายของการใช้เหตุผลไม่ใช่เพ่ือชี้น า
บุคคลให้มีการตัดสินในเชิงจริยธรรม แต่เป็นการสนับสนุนส านึกทาง
จริยธรรมที่ได้ยึดถืออยู่ก่อนแล้ว ผลที่ตามมาก็คือ ถ้าตรรกะ (logic) 
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หรือการใช้เหตุผลมีบทบาทใดๆ ในการก าหนดการตัดสิน โดยส่วนใหญ่
แล้วมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นั่นคือ เพ่ืออธิบายให้
คนอ่ืนรู้ว่าที่ตนเองตัดสินใจไปเช่นนั้นเพราะเหตุใด (อ้างใน Bowman 
and West, 2015,  p 67) 

เลวิสและกิลแมน (Lewis and Gilman) ได้อธิบายไว้ว่า 
ผู้บริหารมักจะชอบตัดสินใจโดยใช้สามัญส านึก ซึ่งหมายถึงการตัดสินว่า
อะไรถูกหรือผิดจากสัญชาตญาณภายใน ที่จริงแล้วการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมส่วนใหญ่ของคนเราเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ (automatically) 
เป็นการสะท้อนกลับอย่างทันทีทันใด (reflexively) และเป็นการส านึก
รู้ที่เกิดขึ้นเอง (intuitively) นั่นก็คือเป็นการตัดสินโดยการใช้สามัญ
ส านึก (common sense) การถามว่าในแต่ละสถานการณ์เรารู้สึก
อย่างไรเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส าหรับการตัดสิน
ความถูกและผิดที่โดยทั่วไปแล้วมีลักษณะตรงไปตรงมาและเป็นงาน
ประจ า จากการที่เราเคยพบกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแบบเดียวกัน
มาก่อน เราก็มักจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการตัดสิน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในลักษณะที่เป็นการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ
และทันทีทันใด โดยไม่ต้องผ่านกระบวนของการหาเหตุผลและการ
วิเคราะห์ที่ยืดยาวและซับซ้อนแต่อย่างใด (Lewis and Gilman, 2012, 
p. 116) 

ในการที่จะดึงเอาแนวคิดแกนกลางขององค์ประกอบในข้อนี้
ออกมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องพ่ึงพาสามัญส านึกในการ
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ตัดสินใจ และใช้ค าถามต่อไปนี้เป็นตัวก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
(Garofalo and Geuras, 2006, p. 13) 

(1) ฉันรู้สึกดีหรือไม่กับการกระท าในครั้งนี้ 
(2) สามัญส านึกของฉันบอกอะไรกับฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
 
ประโยชน์หรือข้อดีขององค์ประกอบในข้อนี้ก็คือ ประการแรก 

การเข้าถึงมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นไปได้โดยง่าย ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่รัฐไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะเป็นผู้ที่มีการส านึกรู้ได้อย่างไร 
แม้ว่าการส านึกรู้ของพวกเขาจะต้องมีการปฏิบัติและหมั่นลับให้   
แหลมคมอยู่เสมอก็ตาม และประการที่สอง มีแนวโน้มที่จะไม่ต้องพ่ึงพา
ต่อและยอมตามอ านาจจากภายนอก หรือแหล่งข้อมูลที่เป็นค าแนะน า
อ่ืนๆ ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม (ปรับปรุงจาก 
Svara, 2015, pp. 63-64) 

ปัญหาหรือจุดอ่อนที่ส าคัญขององค์ประกอบในข้อนี้ก็คือ 
ประการแรก การส านึกรู้ไม่สามารถแยกออกจากองค์ประกอบทาง
จริยธรรมข้ออ่ืนๆ ได้ แม้ว่าความส านึกรู้จะเป็นอัตวิสัย (subjective)  
ก็ไม่ใช่สิ่งที่ไร้กฎเกณฑ์ ความรู้สึกจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงองค์ประกอบข้อกฎเกณฑ์ ผลลัพธ์และคุณธรรม มันเป็นการยาก
ที่จะจินตนาการถึงประเด็นทางจริยธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ดังกล่าว (Garofalo and Geuras, 2006, p. 14) และประการที่สอง 
องค์ประกอบข้อนี้จะท างานได้ดีกับปัญหาและทางเลือกเชิงจริยธรรมที่
มักจะเกิดขึ้นเป็นประจ า แต่ถ้าหากเป็นประเด็นที่มีขอบเขตไม่ชัดเจน
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และข้อมูลที่หลอมรวมกัน หรือประเด็นที่จะต้องตัดสินใจเลือกทางใด
ทางหนึ่งระหว่างสิ่งที่ถูกต้องทั้งคู่ ประเด็นดังกล่าวอาจจะไม่ค่อย
เหมาะสมกับองค์ประกอบในข้อนี้ เนื่องจากในสถานการณ์ดังกล่าวมี
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือทางการบริหารที่จะสามารถให้เหตุผล
เชิงจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพมากกว่า (Lewis and Gilman, 2005, 
pp. 123-124) 
 
การสรุป 

จากข้อมูลที่ได้น าเสนอผ่านมาในบทนี้ ผู้เขียนจะได้น ามาสรุป
ในรูปของตารางที่แสดงให้เห็นถึง (1) แหล่งที่มาของจริยธรรม (2) 
แนวคิดหลักขององค์ประกอบของจริยธรรม และ (3) ค าถามที่เป็น
แนวทางส าหรับการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 4.1 แสดงแหล่งท่ีมาของจริยธรรม แนวคิดหลักของ 
องค์ประกอบของจริยธรรม และค าถามท่ีเป็นแนวทาง 

ส าหรับการตัดสินใจ 
 
แหล่งที่มาของ

จริยธรรม 
แนวคิดหลักของ

องค์ประกอบ   
ของจริยธรรม 

ค าถามที่เป็นแนวทางส าหรับ 
การตัดสินใจ 

(1) ธรรมชาติ
ของการบริการ
สาธารณะ 

หน้ าที่  : ผลประ โยชน์
สาธารณะ :  
พฤติกรรมของบุ คคลที่
คาดหวังว่าจะต้องมีเมื่อเขา
ได้เข้าครอบครองบทบาท
บางอย่าง หรือพันธกรณีที่
จะต้องปฏิบัติ เมื่ อ ได้ รับ
บทบาทหรือต าแหน่งหน้าที่
การงาน 

(1) ท าอย่างไรผลประโยชน์
ส า ธ า ร ณ ะ จึ ง จ ะ ส า ม า ร ถ
ขับเคลื่อนไปได้ในสถานการณ์
ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
เฉพาะเจาะจง 
(2)  อะไรคือความรับผิดชอบ
ข อ ง ฉั น ต่ อ อ ง ค์ ก า ร  ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาฝ่ายการเมือง
และต่อสาธารณชน 

(2) ทัศนคติใน
เชิงปรัชญา 

(1) กฎเกณฑ์ : กฎหมาย 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับชนิด
ของการกระท าท่ีถูกต้อง
และมลีักษณะบังคับ  
 

(1) อะไรคือกฎเกณฑ์ที่ส าคัญ
ที่สุดที่จะใช้เป็นเครื่องน าทาง
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีรัฐที่
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานแห่ง
ใดแห่งหนึ่ง 
( 2 )  บุ ค ค ล จ ะ จั ด ล า ดั บ
ความส า คัญของกฎเกณฑ์
เหล่านี้ได้อย่างไร 
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(3) มีกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
หรือไม่ที่จะต้องท าเป็นอันดับ
แรก โดยไม่สามารถน า
กฎเกณฑ์ข้ออื่นๆ มาท าก่อน
หน้าได้  
( 4 )  บุ ค ค ล จ ะ ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์เหล่านี้ใน
สถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงได้
อย่างไร 

(2) ผลลัพธ์ : ความดี
สูงสุด 
การกระท าที่ก่อให้เกิดผลดี
สูงสุดต่อคนจ านวนมาก
ทีสุ่ด 

( 1 )  ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ที่
เฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
จะต้องท าอย่างไรจึงจะได้มาซึ่ง
ความดีสูงสุดต่อคนจ านวนมาก
ที่สุด 
(2) เป้าหมายที่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ รั ฐที่ท างานอยู่ ใน
หน่วยงานเฉพาะแห่งใดแห่ง
หนึ่งจะต้องท าให้ลุล่วงคืออะไร 
(3) จะต้องท าอย่างไรจึงจะ
แน่ ใจว่ าผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย
ทั้งหมดได้ถูกระบุ และสามารถ
คิดค านวณผลประโยชน์และ
ต้นทุนได้อย่างเป็นสากล อย่าง
เท่าเทียมและอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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(4) องค์ประกอบในข้อนี้จะ
ส าม า ร ถน า ไ ป ใ ช้ เ พื่ อ ก า ร
ประนีประนอมหรือผสมผสาน
กับองค์ประกอบในข้อของ
ห น้ า ที่  ( ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
สาธารณะ)  คุณธรรมและ
กฎเกณฑ์ ได้หรือไม่ อย่างไร 

(3) คุณธรรม : ลักษณะ
นิสัย  
คุณสมบัติของผู้ที่เป็นคนดี 
หรือลักษณะนิสัยที่จะท าให้
ได้มาซึ่งความเป็นเลิศทาง
ศีลธรรม 

(1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐ
โดยทั่วไป และผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
โ ด ย เ ฉ พา ะ  ค ว รจ ะ ต้ อ ง มี
คุณธรรมอะไรบ้าง 
(2) คุณธรรมดังกล่าว (ในข้อ 1) 
หมาย ถึ งอะ ไร  และ บุคคล
จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะ
สอดคล้องกับความหมายของ
คุณธรรมแต่ละประการ 
(3) โดยทั่วไปแล้ว การมีความ
ซื่อสัตย์และการมีลักษณะนิสัย
ที่ดีหมายถึงอะไร  

(4) การส านึกรู้ : สามัญ
ส านึก 
สามัญส านึก (common 
sense) หรือสัมผัสที่หก 6 

(1) ฉันรู้สึกดีหรือไม่กับการ
กระท าในครั้งนี ้
(2) สามัญส านึกของฉันบอก
อะไรกับฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
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(sixth sense) ที่คอยเฝ้า
สังเกตความเหมาะสมทาง
ศี ล ธ ร ร ม ซึ่ ง มี อ ยู่ โ ด ย
ธรรมชาติในตัวของบุคคล 
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บทที่ 5 
บทสรุป   

 
 ในบทที่ 5 ซึ่งเป็นบทสรุปนี้ ผู้เขียนจะได้น าเสนอเนื้อหาใน 3 
หัวข้อหลัก คือ (1) การสรุปผลการศึกษา (2) การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
และ (3) ข้อเสนอแนะ ซึ่งเนื้อหาในแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้ 
 
5.1 การสรุป 

เนื่องจากในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้มุ่งเน้นศึกษาใน 3 ประเด็น
หลัก คือ (1) ประวัติความเป็นมาของแนวคิดเชิงจริยธรรมในโลก
ตะวันตก (2) ประวัติความเป็นมาของแนวคิดเชิงจริยธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ และ (3) ตัวแบบเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะได้สรุปผลการศึกษาทั้ง 3 
ประเด็นดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาของผลสรุปในแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้ 

(1) สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
แนวคิดเชิงจริยธรรมในโลกตะวันตก   
 จากการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแนวคิดเชิง
จริยธรรมในโลกตะวันตก พบว่าแนวคิดเชิงจริยธรรมในโลกตะวันตก
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค คือ แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคกรีก
โบราณ (ancient Greek ages) แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคกลาง 
(middle ages) แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคสมัยใหม่ (modern ages) 
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และแนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern ages) โดย
ในแต่ละยุคมีนักปรัชญาที่ส าคัญและมีแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินเชิง
จริยธรรม ดังต่อไปนี้  

นักปรัชญาในยุคกรีกโบราณ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม 
คือ (1) พวกโซฟิสต์ (Sophists) เชื่อว่าเกณฑ์ตัดสินเชิงจริยธรรมมี
ลักษณะสัมพัทธ์ และ (2) เพลโต (Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) 
เชื่อว่าเกณฑ์ตัดสินเชิงจริยธรรมมีลักษณะสากล  

นักปรัชญาในยุคกลาง คือ ออกัสติน  (Augustine) และ     
อไควนัส (Thomas Aquinas) เชื่อว่าเกณฑ์ตัดสินเชิงจริยธรรมมี
ลักษณะสากล   

นักปรัชญาในยุคสมัยใหม่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
(1) มาเคียเวลลี (Niccolo Machiavelli) เชื่อว่าเกณฑ์ตัดสินเชิง
จริยธรรมมีลักษณะสัมพัทธ์ (2) ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ล็อก 
(John Locke) ฮูม (David Hume) เบ็นธัม (Jeremy Bentham) และ
มิลล์ (John Stuart Mill) เชื่อว่าเกณฑ์ตัดสินเชิงจริยธรรมมีลักษณะ  
กึ่งสัมพัทธ์ และ (3) ค้านท์ (Immanuel Kant) เชื่อว่าเกณฑ์ตัดสินเชิง
จริยธรรมมีลักษณะสากล 

นักปรัชญาในยุคหลังสมัยใหม่ เช่น ฟูโก (Michel Foucault) 
และแดริดา (Jacques Derrida) เป็นต้น เชื่อว่าเกณฑ์ตัดสินเชิง
จริยธรรมมีลักษณะสัมพัทธ์ 
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(2) สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
แนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแนวคิดเชิง
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ พบว่า จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุค ได้แก ่(1) จริยธรรมในการบริหารภาครัฐ
แบบดั้งเดิม (traditional public administration : TPA) (2) 
จริยธรรมในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (new public administration 
: NPA) และ (3) จริยธรรมในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public 
management : NPM) โดยในแต่ละยุคมีแนวคิดเชิงจริยธรรมของการ
บริหารภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 

ยุคที่  1  : จริ ยธรรมในการบริหารภาครั ฐแบบดั้ ง เดิ ม 
(traditional public administration : TPA) แนวคิดเชิงจริยธรรม
ของการบริหารรัฐกิจ ประกอบด้วย (1) การแยกการบริหารออกจาก
การเมือง (2) การยึดถือกฎหมายและข้อบังคับในเชิงวิชาชีพ (3) การ
วางตัวเป็นกลางตามแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ (4) การยึดถือแนวคิด
เรื่องประสิทธิภาพ และ (5) การยึดถือคุณค่าแบบประชาธิปไตย 

ยุคที่ 2 : จริยธรรมในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (new 
public administration : NPA) แนวคิดเชิงจริยธรรมของการบริหาร
รัฐกิจ ประกอบด้วย (1) การบริหารเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง (2) การ
มุ่งเน้นในเร่ืองของความเมตตากรุณา (3) การมุ่งเน้นในเรื่องของความ
เป็นธรรมในสังคม (4) การให้ความส าคัญกับประมวลจริยธรรม และ 
(5) การตัดสินใจจากส านึกท่ีอยู่ภายในของบุคคล 
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ยุคที่ 3 : จริยธรรมในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new 
public management : NPM) แนวคิดเชิงจริยธรรมของการบริหาร 
รัฐกิจ ประกอบด้วย (1) การบริหารงานโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ (2) การ
ท างานด้วยต้นทุนที่ต่ าลงแต่ได้ผลงานมากขึ้น (3) การให้ความส าคัญกับ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (4) การกระจายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ (5) การจัดสายการบังคับในแนวนอน (6) การมีบทบาทเป็น
ผู้ประกอบการ และ (7) การใช้แนวคิดการบริหารจัดการแบบ
ภาคเอกชน 

(3) สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบเชิงจริยธรรมในการ
บริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษที่ 21   

ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้น าเสนอ “ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบ
ดาวห้าแฉก” (pentagram ethical model) ในฐานะที่เป็นแนวคิดเชิง
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งตัวแบบดังกล่าวมี
องค์ประกอบของจริยธรรมอยู่ 5 ประการ คือ (1) หน้าที่ (duties) หรือ
ผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลที่คาดหวังว่าจะต้องมีเมื่อเขาได้เข้าครอบครองบทบาทบางอย่าง 
หรือพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติเมื่อได้รับบทบาทหรือต าแหน่งหน้าที่การ
งาน (2) กฎเกณฑ์ (rules) หรือกฎหมาย (law) หมายถึง ข้อก าหนด
เกี่ยวกับชนิดของการกระท าที่ถูกต้องและมีลักษณะบังคับ (3) ผลลัพธ์ 
(results) หรือความดีสูงสุด (greatest good) หมายถึง การกระท าที่
ก่อให้เกิดผลดีสูงสุดต่อคนจ านวนมากที่สุด (4) คุณธรรม (virtues) หรือ
ลักษณะนิสัย (character) หมายถึง คุณสมบัติของผู้ที่เป็นคนดี หรือ
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ลักษณะนิสัยที่จะท าให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศทางศีลธรรม และ (5) การ
ส านึกรู้ (intuition) หมายถึง สามัญส านึก (common sense) หรือ
สัมผัสที่หก 6 (sixth sense) ที่คอยเฝ้าสังเกตความเหมาะสมทาง
ศีลธรรมซึ่งมีอยู่โดยธรรมชาติในตัวของบุคคล โดยที่องค์ประกอบ
ประการแรกมีแหล่งที่มาของจริยธรรมจากธรรมชาติของการบริการ
สาธารณะ (nature of public service) และองค์ประกอบอีก 4 
ประการที่เหลือมีแหล่งที่มาของจริยธรรมจากทัศนคติในเชิงปรัชญา 
(philosophical perspective) 
 
5.2 การวิเคราะห์ 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์ใน 3 ประเด็นหลัก คู่ขนานไป
กับหัวข้อการสรุปผลการศึกษาก่อนหน้านี้ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ผล
การศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแนวคิดเชิงจริยธรรมในโลก
ตะวันตก (2) การวิเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของแนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ และ (3) การวิเคราะห์ผล
การศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น มีดังต่อไปนี้ 

(1) การวิเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของแนวคิดเชิงจริยธรรมในโลกตะวันตก  

จากผลการศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวคิดเชิงจริยธรรม
ในโลกตะวันตก ได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงประวัติศาสตร์กว่า 2500 ปีที่ผ่าน
มา มีเกณฑ์ตัดสินเชิงจริยธรรมอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) เกณฑ์ตัดสินเชิง
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จริยธรรมที่มีลักษณะสัมพัทธ์ นักปรัชญาที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ได้แก่ 1) 
โซฟิสต์ 2) มาเคียเวลลี และ 3) นักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ (2) เกณฑ์
ตัดสินเชิงจริยธรรมที่มีลักษณะสากล นักปรัชญาที่สนับสนุนแนวคิดนี้ 
ได้แก่ 1) เพลโต 2) อริสโตเติล 3) ออกัสติน 4) อไควนัส และ 5) ค้านท์  
และ (3) เกณฑ์ตัดสินเชิงจริยธรรมที่มีลักษณะกึ่งสัมพัทธ์ นักปรัชญาที่
สนับสนุนแนวคิดนี้ ได้แก่ 1) ฮอบส์ 2) ล็อก 3) ฮูม 4) เบ็นธัมและมิลล์ 
ซึ่งเกณฑ์การตัดสินเหล่านี้ได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมามี
อิทธิพลและความส าคัญในช่วงเวลาและบริบทเฉพาะในประวัติศาสตร์
ของโลกตะวันตก แม้ว่าแนวโน้มล่าสุดในแวดวงวิชาการจะมุ่งไปสู่เกณฑ์
การตัดสินที่มีลักษณะสัมพัทธ์ของนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ แต่
แนวคิดที่มี อิทธิพลในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ยังคงอยู่ภายใต้เกณฑ์การตัดสินที่มีลักษณะกึ่ง
สัมพัทธ์ตามแนวคิดของเบ็นธัมและมิลล์เป็นหลัก ระบอบทางการเมือง
แบบเสรีประชาธิปไตยและรูปแบบของการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่ง
ไปสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public management) ที่ขึ้นมา
มีอิทธิพลในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นศตวรรษที่ 21 
ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดแบบประโยชน์นิยมทั้งสิ้น 

(2) การวิเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของแนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ 

จากผลการศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวคิดเชิงจริยธรรม
ในโลกตะวันตก ได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลากว่า 130 ปี ที่เกิดสาขาวิชา
การบริหารรัฐกิจขึ้นมา เราสามารถแบ่งแนวคิดเชิงจริยธรรมในการ
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บริหารรัฐกิจได้เป็น 3 ยุค ได้แก่ (1) แนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหาร
ภาครัฐแบบดั้งเดิม (traditional public administration : TPA) (2) 
แนวคิดเชิงจริยธรรมในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (new public 
administration : NPA) และ (3) แนวคิดเชิงจริยธรรมในการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (new public management : NPM) ถ้าจะมองใน
ภาพกว้างเราจะพบว่า ในยุคที่ 1 การบริหารรัฐกิจมุ่งเน้นที่กฎเกณฑ์
เป็นหลัก ยุคที่ 2 การบริหารรัฐกิจมุ่งเน้นที่คุณธรรมเป็นหลัก และยุคที่ 
3 การบริหารรัฐกิจมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เป็นหลัก    

การเปลี่ยนแนวคิดเชิงจริยธรรมจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งนั้น 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามาจากเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ (1) แนวคิด
เชิงจริยธรรมที่มีน ามาใช้ในแต่ละยุคนั้นมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนอยู่ใน
ตัวเอง เมื่อมีการน ามาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ดังกล่าวก็จะปรากฏเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องมีการคิดหาแนวคิด
ทางจริยธรรมแบบอ่ืนมาแทนที่  และ (2)  เมื่ อบริบทของโลก
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นบริบททางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
หรือเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ท าให้แนวคิดเชิงจริยธรรมที่เคยใช้ได้ผล
ในช่วงเวลาหนึ่งกลับกลายเป็นปัญหาเมื่อมีการน าไปประยุกต์ใช้ในอีก
ช่วงเวลาหนึ่ง ท าให้ต้องมีการคิดหาแนวคิดทางจริยธรรมแบบอ่ืนมา
แทนที ่

จากข้อมูลที่ได้น าเสนอผ่านมาในหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่า
แนวคิดเชิงจริยธรรมของการบริหารรัฐกิจในยุคที่ผ่านๆ มาล้วนแต่เป็น
แนวคิดที่มีปัญหาอยู่ในตัวด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเชิง
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จริยธรรมในยุคที่ 3 คือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public 
management : NPM) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการน ามาใช้ในการบริหาร 
รัฐกิจในช่วงประมาณ 2-3 ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ต่อเนื่อง
มาจนถึงทศวรรษที่ 1-2 ของศตวรรษที่ 21 นั้น เป็นแนวคิดที่ถูกโจมตี
ว่าไม่ให้ความส าคัญ ไม่พูดถึงและไม่สนใจกับแนวคิดเชิงจริยธรรมใน
ฐานะที่เป็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่อยู่ภายในตัวบุคคล และน าไปสู่
ปัญหาทางจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น 
สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนในการบริหารงานภาครัฐก็คือ แนวคิดหรือตัวแบบ
ทางจริยธรรมแบบใหม่ที่จะน ามาใช้ในการบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21  

 (3) การวิเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบเชิง
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษที่ 21   

จากผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดเชิงจริยธรรมของการ
บริหารรัฐกิจในยุคก่อนหน้านี้เป็นแนวคิดที่มีปัญหาไม่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารรัฐกิจได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้ 
จึงได้น าเสนอ “ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก” (pentagram 
ethical model) ขึ้นมา โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดที่ว่า 
จริยธรรมการบริหารรัฐกิจควรจะเป็นการบูรณาการองค์ประกอบทั้ง 5 
ประการ เข้าด้วยกัน คือ (1) หน้าที่ (duties) (2) กฎเกณฑ์ (rules) (3) 
ผลลัพธ์ (results) (4) คุณธรรม (virtues) และ (5) การส านึกรู้ 
(intuition) โดยองค์ประกอบประการแรกมีแหล่งที่มาของแนวคิดทาง
จริยธรรมจากธรรมชาติของการบริการสาธารณะ ซึ่งถือเป็นจริยธรรม
เฉพาะตัวของผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ส่วนองค์ประกอบอีก 4 
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ประการที่เหลือ มีแหล่งที่มาของแนวทางจริยธรรมจากทัศนคติในเชิง
ปรัชญา ซึ่งถือว่าเป็นจริยธรรมร่วมของบุคคลทั่วๆ ไป ที่เกิดมาเป็น
มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพใดก็ควรจะต้องยึดถือหลักจริยธรรมทั้ง 4 
ประการนี้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

จากข้อมูลที่ได้น าเสนอในบทที่ 4 ของหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่า
องค์ประกอบของจริยธรรมแต่ละข้อล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียหรือ
จุดอ่อนและจุดแข็งด้วยกันทั้งสิ้น ในการน าเอาองค์ประกอบเหล่านี้ไป
ใช้ตามล าพังอาจจะก่อให้ เกิดปัญหาขึ้นมาได้  ดังนั้น แนวทางที่
เหมาะสมที่สุดก็คือการน าเอาลักษณะที่เป็นข้อดีขององค์ประกอบ    
แต่ละข้อมารวมกัน เป็นการปิดจุดอ่อนที่มีอยู่ในองค์ประกอบข้ออ่ืนๆ 
ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉกแสดงให้เห็นว่าลักษณะที่เป็นข้อดี
ของแต่ละองค์ประกอบควรจะถูกรวมเข้าไปในการอ้างเหตุผลเชิง
จริยธรรมของบุคคล โดยไม่ละเลยองค์ประกอบใดๆ การน าเอา
องค์ประกอบมารวมกันท าให้การตัดสินเชิงจริยธรรมต้องพิจารณาทุกๆ 
ค าถาม ภายใต้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบทางจริยธรรมทั้ง 5 
ประการ และพยายามที่จะหาความสอดคล้องต้องกันในบรรดาค าตอบ
ที่ได้รับ การน าไปใช้อาจจะไม่สามารถท าได้ง่ายเสมอไป ในบางครั้งการ
พิจารณาจากองค์ประกอบทั้งหมด 5 ประการ ข้อสรุปที่ได้จากแต่ละ
องค์ประกอบอาจจะขัดแย้งกัน ในกรณีดังกล่าวผู้ตัดสินใจจะต้อง      
ชั่งน้ าหนักเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบที่ขัดแย้งกัน อย่างไร  
ก็ตาม ถ้าไม่ได้พิจารณาในเรื่องของข้อสรุปสุดท้าย ผู้ตัดสินใจจะ
สามารถให้เหตุผลที่ดีที่สุดส าหรับการกระท าซึ่งไม่สามารถถูกโจมตีได้ 
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เนื่องจากผู้ตัดสินใจได้พิจารณาจากแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว ไม่มี
ใครสามารถตั้งค าถามใดๆ ได้อีก1  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

จากจุดก าเนิดของสาขาวิชาจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ
ในช่วงทศวรรษที่  1970 เป็นต้นมา นักปรัชญา นักวิชาการและ       
นักปฏิบัติในแวดวงการบริหารรัฐกิจต่างทุ่มเทเวลา สติปัญญาและ
ทรัพยากรไปกับการถกเถียงกันว่าเพราะเหตุใดองค์ประกอบของ
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจข้อหนึ่งจึงเหนือกว่าองค์ประกอบข้ออ่ืนๆ 
และในการบริหารจัดการภาครัฐก็มักจะใช้องค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่ง
เป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติงาน ซึ่งการกระท าดังกล่าวมีแต่จะท าให้เกิด
ความสับสนในเชิงจริยธรรมมากยิ่งขึ้น และไม่เป็นผลดีต่อการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยรวม ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงได้เสนอตัวแบบเชิง
จริยธรรมแบบดาวห้าแฉก ซึ่งเป็นการน าเอาข้อดีขององค์ประกอบแต่
ละข้อมาเชื่อมโยงกัน ตัวแบบนี้ไม่ได้มองว่าองค์ประกอบแต่ละประการ
ขัดแย้ งกัน และไม่ ได้พยายามที่ จะหาว่ าองค์ประกอบข้อไหน 
“เหนือกว่า” หรือ “ดีกว่า” องค์ประกอบข้ออ่ืนๆ อย่างไร แต่ตัวแบบนี้
ชี้ให้เห็นว่าในการบริหารรัฐกิจนั้นควรจะใช้องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ
รวมกัน ตามตัวแบบนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีจริยธรรมจะต้องมี
คุณลักษณะ 5 ประการ คือ (1) ยึดถือหน้าที่ในหน่วยงานและพันธกรณี

                                                 
1 ปรับปรุงมาจากแนวคิดของ Garofalo and Geuras, 2006, p. 14. 
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ต่อสาธารณะ (duties/public interest) (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย 
(rules) (3) ท าในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
(results) (4) เป็นคนดี (virtues) และ (5) รู้สึกดี (intuition) การใช้  
ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉกสามารถจะช่วยอธิบายด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีจริยธรรม ให้หลักการส าหรับ
การกระท าที่แข็งแกร่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีลักษณะเป็น
สากลต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และนี่คือดวงดาว    
น าทางเชิงจริยธรรม (ethical guiding star) ส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่
จะน าทางผู้บริหารและเจ้าหน้ารัฐไปสู่การปฏิบัติภาระหน้าที่ที่สูงส่งให้
ประสบความส าเร็จ เพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม
และประเทศชาติสืบไป 
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การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์, 38  
การประพฤติผิดจริยธรรม, 20 
การปรับปรุงใหม่, 84, 86, 88  
การเปิดเผยของพระเจ้า, 37  
การฝึกฝน, 31, 38, 76  
การฝึกฝนอบรม, 31, 38, 76  
การมชีีวิตที่ดี, 1 
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การมีสติปัญญา, 54, 59  
การมีส่วนร่วมสาธารณะ, 9, 82  
การมุ่งเน้นผลลัพธ์, 3  
การแยกการบริหารออกจากการเมือง, 73, 92, 127  
การรู้จักประมาณ, 25  
การลงโทษ, 7, 46, 54  
การลดความเป็นพลเมือง, 88  
การลดความเป็นระบบราชการ, 89  
การลดบทบาทของรัฐบาล, 88  
การล้มเหลวทางจริยธรรม, 33  
การศึกษา, 1, 2, 5, 15, 17, 20, 24, 28, 29, 54, 69, 70, 75, 76, 77, 

78, 79, 97, 125, 127, 128, 129, 130, 132  
การศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม, 2, 24, 97  
การสร้างจิตส านึก, 76  
การสร้างลักษณะนิสัยที่เป็นเลิศในทางศีลธรรม, 113  
การสร้างองค์การเชิงจริยธรรม, 6, 20  
การสร้างองค์การที่มีจริยธรรม, 7  
การสั่งสอน, 31, 41  
การส านึกรู้, 1, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 116, 117, 118, 

119, 123, 129, 132   
การเสริมสร้างจริยธรรม, 20  
การให้บริการสาธารณะ, 73, 90, 103, 104  
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การให้รางวัล, 7, 54  
การให้อภัย, 41  
เกณฑ์ตัดสินเชิงจริยธรรม, 86, 126, 129, 130  
 
ข 
ข้าราชการ, 82, 89  
เข็มทิศทางจริยธรรม, 13  
 
ค 
คนข้ีขลาด, 32  
คนที่มีจริยธรรม, 40, 63, 65  
คนที่มีลักษณะนิสัยที่ดี, 28, 62, 65  
ความกล้าหาญ, 32, 114  
ความเกลียด, 44  
ความงาม, 26  
ความจริงใจ, 114  
ความจริงที่เป็นวัตถุวิสัย, 62  
ความจริงสูงสุด, 62  
ความจริงเหนือธรรมชาติ, 27  
ความจ าเป็น, 40, 45, 52, 65, 73, 77, 82, 83, 120  
ความชอบ, 3, 44, 47  
ความชอบส่วนบุคคล, 3  
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ความชั่ว, 26, 27, 51, 54, 57, 114  
ความเชี่ยวชาญ, 16, 18, 31  
ความเชื่อ, 8, 25, 28, 29, 35, 38, 40, 52, 61, 64, 90  
ความเชื่อทางศาสนา, 40  
ความซื่อสัตย์, 9, 13, 16, 25, 115, 123  
ความด,ี 2, 6, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 50, 51, 54, 56, 57, 64, 100, 

101, 102, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 122, 128    
ความดีสูงสุด, 56, 57, 100, 101, 102, 110, 111, 113, 122, 128  
ความต้องการ, 3, 5, 9, 19, 31, 33, 43, 50, 53, 77, 78, 86, 108  
ความต้องการของประชาชน, 5, 19, 77, 86  
ความตั้งใจ, 54, 113, 116  
ความถูกต้อง, 1, 26, 35, 36, 56, 57, 61, 97, 98, 106, 107, 110, 

112, 114   
ความท้าทายเชิงจริยธรรม, 4  
ความทุกข,์ 55, 57, 58  
ความเท่าเทียมในสังคม, 16  
ความน่านับถือ, 114  
ความประพฤติท่ีถูกต้อง, 1 
ความประพฤติท่ีเป็นสากล, 28  
ความประพฤติท่ีมีจริยธรรม, 75  
ความประพฤติท่ีเหมาะสม, 23  
ความประหยัด, 80, 81  
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ความปรารถนา, 27, 33, 36, 37, 46, 49  
ความเป็นธรรม, 16, 81, 93, 104, 105, 115, 127  
ความเป็นธรรมในสังคม, 16, 81, 93, 127  
ความเป็นพลเมือง, 11, 16, 88, 90, 115  
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์, 25  
ความเป็นลูกค้า, 88, 90  
ความเป็นเลิศ, 8, 25, 30, 99, 112, 113, 114, 123, 129  
ความเป็นเลิศของบุคคล, 114  
ความเป็นวิชาชีพ, 12, 18, 90, 105  
ความผันแปรเชิงคุณค่า, 19  
ความพอควร, 33, 114  
ความภาคภูมิใจ, 96  
ความมีเกียรติยศ, 29, 96  
ความมีคุณธรรม, 25, 113  
ความเมตตากรุณา, 41, 81, 93, 114, 127  
ความยุติธรรม, 25, 26, 27, 114  
ความรอบคอบ, 114  
ความรัก, 38, 50, 90  
ความรับผิดชอบ, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 44, 52, 74, 75, 

76, 77, 81, 88, 93, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 
121, 128 

ความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม, 7, 20  
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ความรับผิดชอบเชิงศีลธรรม, 74, 75  
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ, 12  
ความรับผิดชอบทางการเมือง, 75  
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล, 74, 76, 81, 82  
ความร่ ารวย, 54  
ความรู้, 2, 5, 23, 24, 27, 28, 33, 45, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 79, 

82, 107, 113, 117, 119   
ความล้มเหลวเชิงจริยธรรม, 15  
ความลุ่มหลง, 49  
ความไว้วางใจ, 15, 82, 114  
ความไว้วางใจในเชิงคุณธรรม, 15  
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน, 33  
ความส าคัญของจริยธรรม, 10, 20  
ความส านึก, 90, 106, 109, 111, 115, 117, 119  
ความสุข, 29, 30, 34, 36, 38, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 67  
ความสุขทางด้านจิตใจ, 58  
ความสุขทางด้านร่างกาย, 58, 59  
ความสุขในระดับท่ีต่ ากว่า, 58, 59  
ความสุขในระดับท่ีสูงกว่า, 58  
ความหวัง, 38, 90  
ความเห็นอกเห็นใจ, 50  
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่, 38  
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ความเอ้ืออาทร, 115  
ค าสอนของพระเจ้า, 36, 51, 64 
ค าสอนในคริสต์ศาสนา, 35  
ค าสอนในเชิงเทววิทยา, 48  
ค าสั่งอย่างไม่มีเงื่อนไข, 53, 64, 108  
คุณค่า, 2, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 27, 29, 38, 51, 55, 57, 59, 62, 

71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 87, 89, 92, 104, 105, 107,  
108, 110, 115, 127  

คุณค่าของประชาธิปไตย, 75  
คุณค่าเชิงเครื่องมือ, 18  
คุณค่าเชิงจริยธรรม, 55, 89  
คุณค่าเชิงระบอบ, 11, 77, 78  
คุณค่าในเชิงวิชาชีพ, 8  
คุณค่าในเชิงสาระ, 18  
คุณค่าแบบประชาธิปไตย, 71, 76, 92, 127  
คุณค่าแบบผู้ประกอบการ, 87  
คุณธรรม, 1, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 37, 38, 50, 51, 54, 56, 65, 72, 82, 89, 90, 
92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 112, 113, 
114, 115, 116, 119, 123, 128, 131, 132  

คุณธรรมของความกล้าหาญ, 32 
คุณธรรมเชิงลักษณะนิสัย, 31  
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คุณธรรมเชิงสติปัญญา, 31  
คุณธรรมที่เป็นทางเลือก, 116  
คุณธรรมที่เป็นแบบธรรมชาติ, 38  
คุณธรรมหลัก, 114  
คุณสมบัติ, 8, 25, 28, 90, 95, 99, 112, 113, 117, 123, 128, 132  
โครงสร้างอ านาจ, 105 
 
จ 
จริยธรรม, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 
35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 
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74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 

จริยธรรมกระแสหลัก, 4  
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ, 9, 20, 73, 75  
จริยธรรมของปัจเจกบุคคล, 105  
จริยธรรมของรัฐบาล, 89  
จริยธรรมของลักษณะนิสัยที่ดี, 113  
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จริยธรรมเชิงคุณธรรม, 15, 16, 113 
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ, 17  
จริยธรรมต่อต้านรากฐาน, 14  
จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม, 7 
จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลลัพธ์, 55, 111 
จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหน้าที่, 7 
จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ, 7, 64 
จริยธรรมในการจัดการภาครัฐแนวใหม่, 70, 83, 95, 127, 128, 131 
จริยธรรมในการบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิม, 70, 95, 127, 131 
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 

20, 21, 24, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 84, 91, 95, 97, 98, 
108, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134   

จริยธรรมในโลกตะวันตก, 5, 23, 39, 63, 69, 125, 129, 130 
จริยธรรมแบบนักประโยชน์นิยม, 53  
จริยธรรมประชาธิปไตย, 16, 17, 18, 77  
จริยธรรมระบบราชการ, 16, 18  
จริยธรรมรากฐาน, 14  
จริยธรรมส่วนบุคคล, 7,5 85  
จริยธรรมสาธารณะ, 80  
จิตวิญญาณ, 18, 28, 31, 37, 49, 110 
จิตวิญญาณส่วนของการใช้เหตุผล, 31  
จิตวิญญาณส่วนของความต้องการ, 31  
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จิตวิญญาณอมตะ, 37  
จิตส านึก, 9, 74, 76, 86, 97  
เจตนาดี, 54  
เจ้าหน้าที่รัฐ, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 73, 74, 75, 77,  
 78, 82, 85, 86, 90, 96, 99, 100, 103, 105, 106, 107, 

108, 109, 111, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 
134  

เจ้าหน้าที่รัฐที่มีจริยธรรม, 73, 85, 86, 134  
 
ช 
ชื่อเสียง, 25, 29, 36, 40, 48, 55, 74, 96  
 
ฐ 
ฐานะต าแหน่ง, 108 
 
ด 
ดวงดาวน าทางเชิงจริยธรรม, 135  
 
ต 
ตัวบ่งชี้, 103, 104  
ตัวแบบเชิงจริยธรรม, 4, 5, 20, 21, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 

125, 128, 129, 132, 133, 134, 135  
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ตัวแบบเชิงจริยธรรมแบบดาวห้าแฉก, 21, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 

102, 128, 132, 133, 134, 135   
ต าแหน่งหน้าที,่ 77, 98, 103, 105, 128  
 
ท 
ทฤษฎีเชิงจริยธรรม, 34, 35, 55  
ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ, 2, 3  
ทฤษฎีแบบ, 26, 29  
ทฤษฎีแบบของเพลโต, 29  
ทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม, 8  
ทัศนะในเชิงปรัชญา, 8, 98  
ทัศนะแบบสัมพัทธ์นิยม, 63  
ทางเลือกเชิงจริยธรรม, 101, 119  
ทางเลือกส่วนบุคคล, 2 
ทางเลือกเสรี, 3 
ทางสายกลาง, 30, 32, 33, 65  
เทววิทยา, 35, 36, 38, 48  
 
ธ 
ธรรมชาติของการบริการสาธารณะ, 8, 98, 121, 129, 132  
ธรรมชาติของความดี, 107  
ธรรมชาติของมนุษย์, 34, 46, 47, 49, 54  
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น 
นโยบายสาธารณะ, 82, 85  
นักปฏิบัติ, 80, 134  
นักประโยชน์นิยม, 2, 53, 55, 58, 87, 110  
นักปรัชญา, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 52, 55, 60, 61, 

62, 63, 64, 69, 113, 116, 126, 130, 134   
นักปรัชญากลุ่มโซฟิสต์, 25  
นักปรัชญาชาวคริสต์, 35  
นักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่, 60, 61, 62, 130 
นักวิชาการ, 2, 15, 40, 62, 69, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 99, 

100, 114, 116, 134   
นักวิมตินิยม, 48  
แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรม, 90  
แนวคิดแกนกลาง, 106, 109, 111, 115, 118  
แนวคิดเชิงจริยธรรม, 5, 23, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 

48, 52, 55, 60, 63, 69, 70, 81, 85, 91, 92, 95, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132  

แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคกรีกโบราณ, 24, 125  
แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคกลาง, 24, 35, 39, 40, 125  
แนวคิดเชิงจริยธรรมในยุคสมัยใหม่, 24, 38, 40, 125  
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บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ, 5, 11  
แบบของความด,ี 28, 37, 64  
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ปทัสถานของการปฏิบัติ, 7  
ปทัสถานเชิงศีลธรรม, 49  
ประชาสังคม, 9, 47, 48, 66  
ประเด็นการท้าทายทางจริยธรรม, 12  
ประมวลกฎหมาย, 73, 76  
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ปรัชญาพ้ืนฐานของจริยธรรม, 13, 20  
ปรัชญาส านักประโยชน์นิยม, 55  
ปลูกฝังจริยธรรม, 13  
ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดจริยธรรม, 8, 20  
ปัจจัยที่มาจากภายนอก, 17  
ปัจจัยที่มาจากภายใน, 17  
ปัจเจกบุคคล, 7, 11, 12, 19, 52, 55, 56, 63, 64, 73, 83, 88, 96, 

104, 105   
ปัญหาเชิงจริยธรรม, 2, 86, 87, 101  
เป็นกลางในเชิงคุณค่า, 80  
เป็นใบ้ในเชิงจริยธรรม, 90, 95 
เปูาหมาย, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 28, 30, 33, 36, 37,  
 38, 40, 41, 43, 46, 56, 57, 60, 65, 72, 79, 81, 84, 87, 
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ผิดศีลธรรม, 90  
ผู้ที่มีคุณธรรม, 31  
ผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า, 103  
ผู้ที่ไม่มีคุณธรรม, 31  
ผู้บริหาร, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 73, 74, 

75, 77, 82, 85, 86, 90, 96, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 
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ผู้บังคับบัญชา, 8, 90, 103, 105, 106, 121  
ผู้บังคับบัญชาฝุายการเมือง, 8, 105, 106, 121  
ผู้ประกอบการ, 3, 86, 87, 89, 128  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, 89, 111, 122  
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พระกรุณาจากพระเจ้า, 38  
พระเจ้า, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 49, 51, 54, 64, 65  
พฤติกรรมของมนุษย์, 29, 42, 51  
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พฤติกรรมที่มีจริยธรรม, 23  
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พันธกรณ,ี 18, 52, 96, 98, 100, 103, 104, 107, 110, 121, 128, 

134  
พันธกรณีเชิงจริยธรรม, 100, 104  
พันธสัญญา, 46, 47  
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ภาพลวงตา, 48  
ภาระทางจริยธรรม, 96  
ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในเชิงจริยธรรม, 18  
ภาวะความเป็นผู้น า, 105  
ภาวะวิกฤติทางด้านจริยธรรม, 39  
ภูมิปัญญา, 63  
 
ม 
มติมหาชน, 75  
มนุษยธรรม, 50  
มาตรฐานเชิงจริยธรรม, 12, 71  
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มุ่งเน้นผลลัพธ์, 2, 3, 14, 85  
มูลเหตุจูงใจ, 56, 57  
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ระบอบประชาธิปไตย, 9, 47, 71, 83, 89, 108  
ระเบียบกฎเกณฑ,์ 8, 16, 17, 36, 43, 44, 48, 60, 74, 100  
ระเบียบประเพณี, 45  
รัฐธรรมนูญ, 11, 16, 109  
รัฐบาลที่ปลอดคอร์รัปชั่น, 85  
รัฐบาลที่มีการปรับปรุงใหม่, 86  
รัฐบาลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์, 84  
รัฐบาลประชาธิปไตย, 75  
รัฐบาลเป็นผู้ประกอบการ, 86  
รัฐประศาสนศาสตร์, 2, 5  
เรื่องอ้ือฉาวสาธารณะ, 78  
แรงกระตุ้น, 37, 54, 110, 113, 116  
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โลกที่สมบูรณ์แบบ, 27 
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วิกฤติการณ์ทางด้านจริยธรรม, 90  
วิธีการเชิงจริยธรรม, 6  
วิธีค านวณความสุข, 58  
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สติปัญญา, 25, 27, 31, 54, 59, 134  
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สภาพการณ์ที่บกพร่อง, 47  
สภาวะของสงคราม, 43, 46, 47  
สมรรถภาพ, 16  
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สิ่งที่เป็นนามธรรม, 26, 61  
สิ่งหลอกลวง, 48  
สิทธิตามธรรมชาติ, 45, 46, 47  
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หน่วยงานภาครัฐ, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 77, 78, 99, 101, 
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หลักค าสอนทางศาสนา, 36  
หลักจริยธรรม, 5, 12, 39  
หลักตรรกวิทยา, 38  
หลักปฏิบัติที่เป็นสากล, 61  
เหตุผล, 3, 15, 27, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 
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106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 123, 128, 129, 132, 133, 134  

องค์ประกอบของจริยธรรม, 97, 98, 107, 116, 120, 121, 128, 133, 
134   
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อภิต านาน, 60, 62  
อภิปรัชญา, 42, 48, 49, 50, 51, 60  
อภิวาทกรรม, 60  
อรรถประโยชน์, 53, 56, 57, 59, 110, 112  
อรรถประโยชน์ที่สูงที่สุด, 56  
อัตวิสัย, 44, 50, 119  
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อารมณ์ความรู้สึกทางศีลธรรม, 50  
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มีผลงานตีพิมพ์กับโครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ 
ดังนี้ 
 ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่ (2561)  
 จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ (2561)  
 การฟ้ืนคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ 

(2561)  
 จริยธรรมในองค์การภาครัฐ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ (2562) 
 จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจส าหรับศตวรรษที่ 21 (2563) 
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