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(1) 

 
 

ค านิยม 
 

หนังสือเรื่อง การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมใน
การบริหารรัฐกิจ ของรองศาสตราจารย์ ประโยชน์ ส่งกลิ่น เป็นหนังสือ
บุกเบิกเล่มหนึ่งในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ผู้ศึกษาด้านนี้ควรศึกษา
เพ่ือประโยชน์ในการตีความ ขอชื่นชมรองศาสตราจารย์ประโยชน์ที่ได้
ศึกษางานในศาสตร์นี้เมื่อครั้งที่ดิฉันด ารงต าแหน่งคณบดี และสานต่องาน
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ นโยบาย
สาธารณะแนวการตีความ จนมาถึง การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิง
คุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ  ซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มบุกเบิกที่ส าคัญในทาง    
รัฐประศาสนศาสตร์ทั้งด้านเนื้อหาและค าศัพท์เฉพาะทาง นับว่าเป็น
คุณูปการต่อวงวิชาการด้านนี้ที่มีหนังสือเพ่ิมขึ้นอีกเล่มหนึ่งให้ผู้อ่านได้
ศึกษาและวิเคราะห์ ดิฉันขอชื่นชมอีกครั้งต่อความพยายามและการ
แสวงหาความรู้ของอาจารย์ที่ใช้เวลาพอสมควรในการรังสรรค์หนังสืออันมี
คุณค่าเล่มนี้ขึ้นมา ดังค ากล่าวของ Winston Churchill ที่กล่าวว่า  

 
 “Writing a book is an adventure. To begin with it is a 
toy and an amusement. Then it becomes a mistress, 
then it becomes a master, then it becomes a tyrant. 
The last phase is that just as you are about to be 
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reconciled to your servitude, you kill the monster and 
fling him to the public.”  
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ค าน า 
 
หนังสือเรื่อง การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมใน

การบริหารรัฐกิจ (The Resurrection of Virtue Ethics in Public 
Administration) เล่มนี้ เป็นผลงานแนวบุกเบิกอีกเล่มหนึ่งในสาขาวิชา
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของผู้เขียน ต่อจากหนังสือเรื่อง การบริหาร  
รัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ : แนวคิด ทฤษฎีและการน าไปปฏิบัติ 
(Postmodern Public Administration : Concepts, Theories and 
Implementation) ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556 และหนังสือเรื่อง นโยบาย
สาธารณะแนวการตีความ (Interpretive Public Policy) ซึ่งตีพิมพ์ในปี 
พ.ศ. 2557  

ในหนังสือ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ เล่มนี้ ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ
กระแสหลัก ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ 
(rules-based ethics) ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของ “จริยธรรมของ
ค้านท์” (Kantian ethics) และจริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ (results-
based ethics) ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของ “ลัทธิประโยชน์นิยม” 
(utilitarianism) นั้น มีจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ส าคัญอยู่หลายประการ 
ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้น าและบุคลากรใน
องค์การภาครัฐที่แพร่กระจายไปทั่วโลก และในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้
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(4) 

 
 
น าเสนอวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมบน
พ้ืนฐานของคุณธรรม (virtues-based ethics) ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ
ของ “จริยธรรมเชิงคุณธรรม” (virtue ethics) ซึ่งมีจุดก าเนิดมาจากนัก
ปรัชญาในยุคกรีกโบราณ และได้รับการฟ้ืนฟูกลับมาโดยนักวิชาการกลุ่ม
หนึ่ง จนเริ่มมีความส าคัญและมีอิทธิพลเพ่ิมมากขึ้นในช่วง 2-3 ทศวรรษที่
ผ่านมา ในฐานะของวิธีการในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์เชิงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่แพร่กระจายไปทั่วโลกในปัจจุบัน  

หนังสือเล่มนี้เป็นผลมาจากการบูรณาการและการต่อยอดองค์
ความรู้ที่มาจากงานวิจัย 2 เรื่องของผู้เขียน นั่นคืองานวิจัยเรื่อง “จริยธรรม
ในการบริหารรัฐกิจ : รากฐานเชิงทฤษฎีและวิธีการเสริมสร้าง” (Ethics in 
Public Administration: Theoretical Foundation and 
Strengthening Approaches) ซึ่งด าเนินการวิจัยในปี พ.ศ. 2559 และ
งานวิจัยเร่ือง “การฟ้ืนคืนชีพของจริยธรรมคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ” 
(The Resurrection of Virtue Ethics in Public Administration) ซึ่ง
ด าเนินการวิจัยในปี พ.ศ. 2560 โดยงานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ตามล าดับ และ
จากงานวิจัยดังกล่าวผู้เขียนได้น ามาปรับปรุงและพัฒนาเป็นหนังสือ โดยได้
มีการปรับชื่อเรื่อง ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในส่วนต่างๆ และได้มีการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
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(5) 

 
 

ในความส าเร็จของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย์สีดา สอนศรี อดีตคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่ได้
พยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยคอยอ านวยความสะดวกและจัดหาทุนไว้ให้
อย่างเพียงพอ ในขณะที่ท่านยังด ารงต าแหน่งคณบดีอยู่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่
ท าให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา แม้กระทั่งเมื่อหมดวาระในการด ารงต าแหน่ง
คณบดีไปแล้ว ท่านก็ยังได้ช่วยอ่านต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ และได้ให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง และผู้เขียนก็ได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของท่านในหลายส่วนหลายประเด็น รวมทั้งท่านยังได้ช่วยเขียน 
“ค านิยม” ให้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นความเมตตาอย่างสูงยิ่งของอดีตคณบดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครองท่านนี้ที่มีต่อผู้เขียน  

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนและคอยอ านวย
ความสะดวกในการท าวิจัยและการจัดพิมพ์หนังสือต่อจากคณบดีคนก่อน 
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ “โครงการการเขียนต ารา หนังสือและ
งานวิจัย” วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้
ด าเนินการในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้  
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ขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานวิชาการทุกท่านที่ผู้ เขียนได้อาศัย
ศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิง และสุดท้ายขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดท่ีมีส่วนท าให้หนังสือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มกราคม 2561 
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บทที่ 1    
บทน ำ 

  
ค าว่า “จริยธรรม”1 (ethics) หมายถึง วิธีการที่คุณค่า (values) 

อย่างใดอย่างหนึ่งถูกน าไปปฏิบัติ เป็นแนวทางในการก าหนดว่าอะไรคือสิ่ง
ที่ถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และวิธีการในการด าเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว จริยธรรมเป็นทั้งกระบวนการของการ
ตรวจสอบ (process of inquiry) ในฐานะที่เป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการ
ตัดสินใจของบุคคลและหลักเกณฑ์ของความประพฤติ (code of 
conduct) ในฐานะที่เป็นมาตรฐานซึ่งเป็นตัวก าหนดแนวทางในการกระท า
ของบุคคล (Bowman and West, 2015, p. 46) 

ค าว่า “จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ” (ethics in public 
administration) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ

                                                           
1 ค าว่า “จริยธรรม” (ethics) น้ี ในวงวิชาการทางด้านศาสนาและปรัชญา

และรัฐประศาสนศาสตร ์มีค าทีม่ีความหมายใกล้เคียงกันและมักจะใช้แทนกันอยู่เสมอ
ค าหนึ่ง นั่นก็คือค าว่า “ศีลธรรม” (moral) ในแง่ของความหมายท่ีเฉพาะเจาะจง    
ค าว่า “จริยธรรม” จะหมายถึง “หลักของความประพฤติ” ส่วนค าว่า “ศีลธรรม” จะ
หมายถึง “ความประพฤติดีประพฤติชอบ” ส าหรับในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะใช้ค าทั้ง
สองนี้ในฐานะที่เป็นค าไวพจน์คือใช้แทนกันได้ ในความหมายอย่างกว้างๆ ที่หมายถึง
หลักของความประพฤติและความประพฤติดีประพฤติชอบตามแต่บริบทที่กล่าวถึง  

1การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ
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ก าหนดมาตรฐานในการตัดสินเชิงจริยธรรมในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งภายใต้
บริบทของหน่วยงาน การวิพากษ์เกี่ยวกับมาตรฐานการตัดสินใจในเรื่อง
นั้นๆ ได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะน าไปสู่ความรับผิดชอบทั้งในแง่ส่วนตัวและ
ในเชิงวิชาชีพต่อผลของสิ่งที่ได้ตัดสินใจลงไป (Cooper and Wright, 
1992. อ้างใน Hejka-Ekins, 2001, p. 80) ซึ่งจากค านิยามดังกล่าวได้
ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่ส าคัญสองประการของจริยธรรมในการบริหาร 
รัฐกิจ ได้แก่ (1) องค์ประกอบในแง่ที่เป็นมาตรฐานเชิงจริยธรรม (ethical 
standards) ในฐานะท่ีเป็นตัวก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 
และ (2) องค์ประกอบในแง่ที่เป็นกระบวนการ (process) ในฐานะที่เป็น
การสร้างวิธีการเพ่ือก าหนดและวิพากษ์การตัดสินใจเชิงจริยธรรมเพ่ือ
น าไปสู่การกระท าที่ถูกต้อง 

ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรม (ethics) ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่
ในการบริหารรัฐกิจ จริยธรรมไม่เคยได้รับความสนใจในฐานะของ
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ (hallmark) เหมือนอย่างเรื่องของ
ประสิทธิภาพ (efficiency) ความประหยัด (economy) และประสิทธิผล 
(effectiveness) ในแวดวงการศึกษาและการปฏิบัติในการบริหารรัฐกิจยุค
สมัยใหม่ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากความเชื่อของนักปฏิรูป
การบริการสาธารณะในช่วงศตวรรษที่ 19 เช่น วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow 
Wilson) และนักวิชาการรุ่นหลังที่มีอิทธิพลในช่วงหลายทศวรรษต่อมา ที่
ต่างก็เห็นว่าผู้บริหารในภาครัฐเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ใน
ระดับสูง ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องไปกังวลถึงความจ าเป็นที่จะต้อง

2 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ
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เพ่ิมองค์ประกอบของ “E” ที่ 4 ซึ่งหมายถึง Ethics (จริยธรรม) เข้าไปใน
องค์ประกอบของ “3Es” ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่มีอยู่แล้วในสาขาวิชา
การบริหารรัฐกิจ คือ efficiency (ประสิทธิภาพ) economy (ความ
ประหยัด) และ effectiveness (ประสิทธิผล) แต่อย่างใด (Menzel, 
2001, pp. 355-356) 

แต่เมื่อเวลาผ่านไปค าว่า “จริยธรรม” ได้กลายเป็นค าที่มีการพูด
ถึงกันอย่างแพร่หลายทั้งในแวดวงวิชาการและประชาชนทั่วไป และถือเป็น
เรื่องปกติที่จะพบว่าในปัจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาทางด้านการบริหาร   
รัฐกิจที่เปิดให้มีการเรียนการสอนทางด้านจริยธรรมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
และองค์การภาครัฐหลายแห่งได้ก าหนดให้มีการฝึกอบรมทางด้าน
จริยธรรมภายในหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเป็นผลมาจาก
สาเหตุหลัก 2 ประการ คือ (1) เนื่องจากมีการเพ่ิมขึ้นของการกระท าผิดใน
หน่วยงานภาครัฐ การกระท าผิดต่างๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเชิง
จริยธรรม เมื่อมีการท าความผิดกันมากขึ้นประเด็นของจริยธรรมจึงมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น และ (2) เนื่องจากผู้บริหารทั้งในภาครั ฐและ
ภาคเอกชนต่างยอมรับในหลักการที่สอดคล้องต้องกันว่า หน่วยงานที่มี
ผลงานและผลผลิตอยู่ในระดับสูงคือหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนด้วยระบบ
คุณค่า (value) และคุณค่าทางด้านจริยธรรมถูกก าหนดให้อยู่ในระดับสูงใน
บรรดาคุณค่าต่างๆ ที่หน่วยงานถือว่ามีความส าคัญ และจากความเชื่อมโยง
ระหว่างจริยธรรม (ethics) และการปฏิบัติ งานในองค์การ 
(organizational performance) ที่ปรากฏชัดเจนขึ้นมานี้ท าให้ผู้บริหาร
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และนักวิชาการยุคใหม่หันมาให้ความส าคัญและมุ่งเน้นในการศึกษาและ
การท าความเข้าใจในเรื่องของหน่วยงานที่มีจริยธรรม และบทบาทที่
สมาคมวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ มีผลต่อ
จริยธรรมในหน่วยงานกันมากขึ้น (p. 356) 

จากผลการศึกษาของคูเปอร์ (Cooper, 2001, pp. 1-36) แสดง
ให้เห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจเร่ิมมีการศึกษาใน
เชิงวิชาการมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 แต่ในช่วงแรกเนื้อหาในสาขาวิชายัง
ไม่มีความครอบคลุมมากนัก จนผ่านมาถึงทศวรรษที่ 1990 สาขาวิชานี้จึง
ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้ม
ดังกล่าวก็คือ (1) จ านวนนักวิชาการที่ให้ความสนใจในสาขาวิชานี้ที่มีมาก
ขึ้น (2) ผลงานวิชาการทางด้านนี้ที่มีการพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
รูปแบบของหนังสือ วารสารวิชาการและการจัดสัมมนาวิชาการ และ (3) 
จ านวนหลักสูตรที่มีการเปิดขึ้นมาในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหลักสูตร
การศึกษาในเชิงวิชาชีพที่เพ่ิมมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในช่วง 3 
ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษท่ี 20 เป็นช่วงเวลาที่การศึกษาเกี่ยวกับ
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจได้มีการพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้มาจนถึง
ขั้นที่เป็นสาขาวิชาอย่างเต็มรูปแบบภายใต้สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจดังที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม คือ (1) 
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ (rules-based ethics) ซึ่งรู้จักกัน
โดยทั่วไปในชื่อของ “จริยธรรมของค้านท์” (Kantian ethics) (2) 

4 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
5 

 
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ (results-based ethics) ซึ่งรู้จักกัน
โดยทั่วไปในชื่อของ “ลัทธิประโยชน์นิยม” (utilitarianism) และ (3) 
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม (virtues-based ethics) ซึ่งรู้จักกัน
โดยทั่วไปในชื่อของ “จริยธรรมเชิงคุณธรรม” (virtue ethics)  
 จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ (rules-based ethics) มี
แนวคิดพ้ืนฐานของการตัดสินใจทางจริยธรรมอยู่ที่กฎเกณฑ์และหน้าที่ 
ทางเลือกเชิงจริยธรรมที่ถูกต้องจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ซึ่ง
เป็นสิ่งควบคุมหน้าที่ โดยกฎเกณฑ์และหน้าที่ตามแนวคิดของส านักนี้จะ
ถูกก าหนดโดยอ านาจที่อยู่เหนือกว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น การมี
ศีลธรรมหรือจริยธรรมจึงขึ้นอยู่กับค าสั่งหรือการบังคับบัญชาจากอ านาจที่
เหนือกว่า (Koven, 2015, p. 3) จริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ 
(results-based ethics) เป็นแนวคิดเชิงจริยธรรมที่ตรงกันข้ามกับ
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ โดยแนวคิดเชิงปรัชญาของส านักนี้เน้น
ในเร่ืองของจุดจบ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการ
กระท า แทนที่จะเป็นหลักการซึ่งเป็นที่มาของการกระท า ส านักปรัชญา
ประโยชน์นิยมในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
ผลลัพธ์ยืนยันว่าไม่มีหลักการทางศีลธรรมที่ใช้ตัดสินความกระท าที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า การกระท าจะถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ตามมา 
(Svara, 2015, p. 72) ส่วนจริยธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม (virtues-
based ethics) มุ่งเน้นที่บทบาทของลักษณะนิสัย (character) ในฐานะ
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ที่เป็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยแนวคิดนี้จะมุ่งเน้นที่ตัวของผู้กระท า
มากกว่าการกระท า หรือมุ่งเน้นไปที่การเป็นคนดีมากกว่าการท าความดี 
การกระท าได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นการสะท้อนถึงคุณธรรมที่อยู่
ภายใน การท าความดีคือเครื่องหมายของการมีคุณธรรม การท าความชั่ว
คือเครื่องหมายของการขาดคุณธรรม (Koven, 2015, p. 44) 
 ในช่วงประมาณ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมากระแสของความสนใจ
เกี่ยวกับจริยธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมหรือจริยธรรมเชิงคุณธรรมได้
เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากในแวดวงการบริหารรัฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากความ
ล้มเหลวด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้น าและบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐในช่วง 25 ปี สุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก 
(Hart, 2001 A, p. 131) ซ่ึงความล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจากความ
ผิดพลาดของแนวคิดการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม
บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และจริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ โดย
แนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านมาละเลยหรือไม่ได้ให้
ความส าคัญอย่างเพียงพอกับจริยธรรมบนพ้ืนฐานของคณุธรรม เนื่องจาก
เห็นว่าคุณธรรมเป็นเรื่องของคุณค่า (value) ไม่สามารถวัดได้ตาม
มาตรฐานและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นวิธีการหลักของ
การศึกษาการบริหารรัฐกิจในโลกยุคสมัยใหม่  
 จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
ผลลัพธ์เป็นวิธีการทางจริยธรรมเชิงการรับรู้ (cognitive ethics 
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approaches) ซึ่งวิธีการดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานที่ว่าความมี
เหตุผล (rationality) จะสามารถเป็นที่มาของจริยธรรมได้ โดยใช้
กระบวนการของตรรกวิทยา (logical process) เพ่ือหาว่าอะไรคือสิ่งที่
ควรท าในแต่ละสถานการณ์ แต่ในความเป็นจริงชีวิตมนุษย์มีความ
ซับซ้อนเกินกว่าที่จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ง่ายๆ ของการใช้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ จริยธรรมเชิงการรับรู้มั่นใจมากเกินไปในพลังของเหตุผลใน
การที่จะแสวงหาและค้นพบสิ่งที่ดี จริยธรรมไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการ
ท าตามบรรทัดฐาน เช่น กฎเกณฑ์และผลลัพธ์เท่านั้น การมุ่งเน้นไปที่
กระบวนการในการตัดสินใจ ไม่สามารถท าให้เข้าใจเกี่ยวกับสาระที่
แท้จริงของคุณธรรมในตัวมนุษย์ได้ (Bowman and West, 2015, p. 
99) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จริยธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจึงถือเป็น
จริยธรรมทางเลือกของการถกเถียงท่ีไม่สิ้นสุดระหว่างจริยธรรมบนพ้ืนฐาน
ของกฎเกณฑ์และจริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ เหตุผลอาจจะมีความ
จ าเป็นในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม แต่แหล่งที่มาของจริยธรรมคือ
ความรู้สึกของมนุษย์ (human sentiment) การเกิดขึ้นของปัญหาเชิง
จริยธรรมไม่ได้เป็นกระบวนการในเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียว เนื่องจาก
บ่อยครั้งที่เหตุผลมักจะถูกครอบง าด้วยความไม่แยแสของจิตใจ จริยธรรม
เป็นเรื่องของการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี (right character) มากกว่าการ
ท าตามกระบวนการที่ถูกต้อง (right process) เราไม่สามารถจะควบคุม

7การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
8 

 
สถานการณ์ได้ แต่เราสามารถควบคุมลักษณะนิสัยได้ ถึงแม้ว่ากฎเกณฑ์
และผลลัพธ์จะมีความเกี่ยวข้อง แต่มันจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้บริบทของลักษณะนิสัยส่วนบุคคล การ
กระท าทุกอย่างจะต้องถูกวัดหรือตัดสินในแง่ของลักษณะนิสัยซึ่งถือเป็น
เข็มทิศทางจริยธรรมภายในของบุคคล เราต้อง “เป็น” ก่อนที่เราจะ
สามารถ “ท า” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเราจะต้องเป็น “คนดี” ก่อนที่
เราจะสามารถ “ท าความดี” ดังนั้น จริยธรรมเชิงคุณธรรมจึงเป็นเรื่องของ
วิถีชีวิต (way of life) ไม่ใช่เป็นเพียงระเบียบวิธีของการวิเคราะห์ 
(method of analysis) ดังเช่นจริยธรรมที่เน้นกฎเกณฑ์และจริยธรรมที่
เน้นผลลัพธ์ (pp. 99-100)          

ในหนังสือเรื่อง กำรฟื้นคืนกลับมำของจริยธรรมเชิงคุณธรรมใน
กำรบริหำรรัฐกิจ เล่มนี้ ผู้เขียนจะมุ่งเน้นศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) 
ประเด็นที่เกี่ยวกับสาเหตุของความเสื่อมถอยของจริยธรรมในการบริหาร 
รัฐกิจ (2) ประเด็นที่เกี่ยวกับการฟ้ืนคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรม
ในการบริหารรัฐกิจ และ (3) ประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้
จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ โดยมีเป้าหมายในภาพรวมคือ
การส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านนี้ไว้ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ รวมทั้งน าเสนอแนวทางในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงจะท าให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องของจริยธรรมเชิงคุณธรรม มีแรง

8 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
9 

 
บันดาลใจที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเชิงคุณธรรม และท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ลงได้ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานให้สูงขึ้น และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
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บทที่ 2   
จริยธรรมเชิงคุณธรรมยุคกรีกโบราณ 

 
ความน า 
 ในบทที่  1 ผู้ เขียนได้กล่าวถึงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ 
(ethics in public administration) ว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม 
คือ (1) จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ (rules-based ethics) (2) 
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ (results-based ethics) และ (3) 
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม (virtues-based ethics) หรือ
จริยธรรมเชิงคุณธรรม (virtue ethics) โดยได้อธิบายถึงแนวคิดอย่าง
กว้างๆ ของจริยธรรมทั้งสามกลุ่มนี้ 
 ส าหรับในบทนี้ ผู้เขียนจะได้มุ่งเน้นศึกษาในส่วนของจริยธรรมเชิง
คุณธรรม (virtue ethics) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของจริยธรรมเชิง
คุณธรรมยุคกรีกโบราณ (ancient Greek) ในฐานะที่เป็นจุดก าเนิดของ
จริยธรรมในกลุ่มนี้ โดยจะได้ศึกษาจากพ้ืนฐานค าสอนของนักปรัชญา   
สองคน คือ โฮเมอร์ (Homer) ผู้เขียนมหากาพย์อีเลียด (Iliad) และ  
โอดิสซีย์  (Odyssey) และอริส โต เติ ล  (Aristotle) ผู้ เ ขี ยนหนั งสื อ 
Nicomachean Ethics โดยผู้เขียนจะเน้นให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับ
แนวคิดของอริสโตเติล ในฐานะที่เป็นบิดาของจริยธรรมเชิงคุณธรรม ซึ่งนัก
ปรัชญาและนักวิชาการรุ่นหลังได้ใช้เป็นแหล่งในการอ้างอิงมายาวนาน
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มากกว่าสองพันปี โดยในการน าเสนอผู้เขียนจะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 
หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้  

(1) จริยธรรมเชิงคุณธรรมของชาวฮีโรอิค  
(2) จริยธรรมเชิงคุณธรรมของอริสโตเติล  
 

2.1 จริยธรรมเชิงคุณธรรมของชาวฮีโรอิค (Heroic’s Virtue Ethics)1  
 
“มีความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างตัวตนแบบนัก

อาเวคนิยม (emotivist)2 ในยุคสมัยใหม่และตัวตนในยุคฮีโรอิค 
นั่นคือ การที่ตัวตนในยุคฮีโรอิคมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่นัก
ปรัชญาศีลธรรมในยุคสมัยใหม่ยึดถือและเห็นว่าเป็นลักษณะ
ส าคัญของตัวตนของมนุษย์ โดยนักปรัชญาศีลธรรมในยุคสมัยใหม่
เชื่ อว่ าตั วตนสามารถแยกออกจากจุดยืนหรือทรรศนะที่

                                                 
1 ข้อมูลที่น าเสนอในหัวข้อนี้มาจากเอกสารหลักคือ MacIntyre, 2007,  

บทที่ 10. ส าหรับเอกสารประกอบ ดูใน Clayton, 2017. 
2 ค าว่า “อาเวคนิยม” (emotivism) หมายถึง แนวคิดที่ว่าการตัดสินเชิง

คุณค่าทุกอย่าง หรือเมื่อกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือการตัดสินเชิงศีลธรรมทุก
อย่างล้วนเป็นเรื่องของการแสดงออกของความชอบ ทัศนคติหรือความรู้สึกของบุคคล 
ไม่ใช่การตัดสินท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลแต่อย่างใด - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ได้ใน บทที่ 5 หัวข้อ 5.3 และบทที่ 8 หัวข้อ 8.2 ในหนังสือเล่มนี้ 

12 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
 

13 
 

เฉพาะเจาะจงอันใดอันหนึ่งได้ และตัวตนสามารถถอยห่างออกมา
... แล้วพิจารณาและตัดสินจุดยืนหรือทรรศนะอันนั้นจากภายนอก
ได้ ในสังคมแบบฮีโรอิคไม่มีคน ‘ภายนอก’ ยกเว้นคนต่างถิ่น 
บุคคลที่พยายามจะแยกตัวเองออกจากสถานภาพที่ก าหนดไว้ใน
สังคมแบบฮีโรอิคจะเป็นเรื่องของความพยายามที่จะท าให้ตัวตน
ของเขาหายไป”3 (MacIntyre, 2007, p. 126)   

 

                                                 
3 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ There is thus the 

sharpest of contrasts between the emotivist self of modernity and the 
self of the heroic age. The self of the heroic age lacks precisely that 
characteristic which we have already seen that some modern moral 
philosophers take to be and essential characteristic of human 
selfhood: the capacity to detach oneself from any particular 
standpoint or point of view, to step backwards... and view and judge 
that standpoint or point of view from the outside. In heroic society 
there is no ‘outside’ except that of the stranger. A man who tried to 
withdraw himself from his given position in heroic society would be 
engaged in the enterprise of trying to make himself disappear. 
(MacIntyre, 2007, p. 126).   
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สังคมแบบฮีโรอิค (heroic society)4 เป็นแนวคิดที่เสนอโดย    
โฮเมอร์ (Homer) ผู้เขียนมหากาพย์อีเลียด (Iliad) และโอดิสซีย ์
(Odyssey) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 8 ถึงศตวรรษที่ 7 ก่อน
คริสตกาล แนวคิดทางจริยธรรมของชาวฮีโรอิคอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย
ส าหรับคนในยุคปัจจุบัน แต่เราจะสามารถเข้าใจถึงแนวคิดของพวกเขาได้
ง่ายขึ้นเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับแนวคิดของคนในยุคสมัยใหม่ (modern 
age) นั่นคือ คนในยุคสมัยใหมจ่ะมองตนเองในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่มี
สิทธิบางอย่างติดตัวมาตั้งแต่เกิด ต้องการเป็นอิสระจากการควบคุม 
ต้องการมีอัตลักษณ์ของตนเอง และเชื่อว่าตนเองสามารถเลือกสิ่งที่ตนเอง
ต้องการและสามารถเป็นอย่างที่ตนเองต้องการเป็นได้ ในขณะที่สังคม

                                                 
4 แม้เกียรติยศ (honor) จะเป็นคุณสมบัติส าคัญที่ทุกคนในสังคมพึงมีตาม

ค าสอนในมหากาพย์อีเลียด (Iliad) แต่ส าหรับบุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็น “ฮีโร” (hero) 
นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีเกียรติยศสูงส่งเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่เป็นฮีโรจะไม่ยอม
ทนให้ใครมาลบหลู่ศักดิ์ศรี โดยจะต้องปกปูองศักดิ์ศรีของตนแม้ว่าจะต้องแลกด้ วย
ชีวิตก็ตาม เป็นต้น หน้าท่ีของฮีโรก็คือการต่อสู้และวิธีการเดียวท่ีจะให้ได้มาซึ่งช่ือเสียง
และความเป็นอมตะก็คือโดยผ่านการกระท าอย่างฮีโร (heroic action) ในสนามรบ  
มีข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์อยู่หลายประการที่ฮีโรจะต้องปฏิบัติในการเข้าสู่สนามรบ 
ถ้าผู้ที่ต้องการจะเป็นฮีโรสามารถรบชนะข้าศึกและสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือ
กฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ก็จะได้ ช่ือว่าเป็นฮีโร ซึ่งจะเป็นที่มาของช่ือเสียง ศักดิ์ศรี 
เกียรติยศและสถานภาพในสังคม และจากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของช่ือสังคมที่
เรียกว่า “สังคมแบบฮโีรอิค” (heroic society)  
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แบบฮีโรอิคของโฮเมอร์นั้น อัตลักษณ์ของแต่ละคนมาจากต าแหน่งแห่งที่
ภายในสังคมของพวกเขา ตัวตนของบุคคลในสังคมแบบนี้จะเกิดขึ้นโดย
ผ่านการมีบทบาทเท่านั้น กล่าวคือ ตัวตนของบุคคลเกิดจากการสร้างทาง
สังคมไม่ใช่มาจากการก าหนดของแต่ละคน ประชาชนแต่ละคนมีบทบาทที่
ก าหนดไว้แน่นอนตายตัวจากต าแหน่งแห่งที่ในเครือข่ายทางสังคม ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วเป็นการก าหนดโดยผ่านความผูกพันท่ีเฉพาะเจาะจงระหว่าง
ครอบครัวและเครือญาติ และแต่ละคนมีพันธกรณีและสิทธิพิเศษเฉพาะตัว
ที่ผูกติดมากับต าแหน่งแห่งที่อันนั้น  
 ในสังคมแบบฮีโรอิค พันธกรณีหลายประการที่บุคคลต้อง
รับผิดชอบไม่ได้มาจากการเลือกของตนเอง และบุคคลก็ไม่มีสิทธิที่จะเลือก
พันธกรณีอย่างอ่ืนมาทดแทน นอกจากนี้การหลีกเลี่ยงพันธกรณีของตน
นอกจากจะไม่ได้รับการชื่นชมว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวแล้ว 
ยังจะถูกประณามว่าเป็นผู้ที่ละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าว
ถือว่าเป็นกรอบทางจริยธรรมของสังคม ประชาชนที่อาศัยอยู่ในสังคม
แบบฮีโรอิคจะไม่ก าหนดจริยธรรมในลักษณะที่เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นวัตถุวิสัย
เชิงนามธรรม (abstract objective rules) ที่น าไปใช้กับทุกคนอย่าง    
เท่าเทียมกัน เนื่องจากอัตลักษณ์ของแต่ละคนจะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะภายใต้
บริบทของสังคมนั้นเท่านั้น การพยายามวางต าแหน่งแห่งที่ของตนเอง
ภายนอกบริบทของสังคมย่อมท าให้ตัวตนของบุคคลนั้นหายไป แต่ละคนที่
อยู่ในสังคมจะได้รับการก าหนดบทบาทและสถานภาพภายในระบบที่มีการ
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ก าหนดและนิยามบทบาทและสถานภาพไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในสังคมแบบนี้
แต่ละคนจะสามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นใครโดยการดูจากบทบาทและสถานภาพ
ของเขาในโครงสร้างเหล่านี้ และจากการที่ทราบถึงบทบาทและสถานภาพ
ของตนในโครงสร้างดังกล่าวย่อมท าให้แต่ละคนรู้ว่าตนเองและคนอ่ืนๆ ใน
สังคมจะต้องรับผิดชอบและปฏิบัติต่อกันอย่างไร ดังนั้น ในสถานการณ์
เฉพาะอันใดอันหนึ่ง ปัจเจกบุคคลจะสามารถเข้าใจสิ่งที่เขาควรท าได้อย่าง
ตรงไปตรงมา นั่นคือ สิ่งที่บุคคลควรท าก็คือสิ่งที่เหมาะสมที่บุคคลที่อยู่ใน
ต าแหน่งหรือสถานภาพนั้นควรท า ทั้งหมดที่บุคคลจะต้องท าก็คือ ต้องรู้ว่า
ในแต่ละสถานการณ์ อะไรคือสิ่งที่ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งหรือสถานภาพนั้นควร
ท าและลงมือท ามันให้ส าเร็จ  
  

“... ส่ิงที่เราจะต้องเรียนรู้จากสังคมแบบฮีโรอิคมีอยู่ 2 
ประการ ประการแรก คือการเรียนรู้ว่าศีลธรรมทุกอย่างจะต้องมี
ความเชื่อมโยงในระดับใดระดับหนึ่งกับพื้นท่ีในเชิงสังคมและความ
เฉพาะเจาะจงเสมอ และความปรารถนาของศีลธรรมในยุค
สมัยใหม่ที่ ต้องการความเป็นสากลโดยไม่ขึ้นอยู่กับความ
เฉพาะเจาะจงใดๆ นั้นเป็นความเข้าใจท่ีผิดพลาด และประการที่
สอง คือการเรียนรู้ว่าเราไม่สามารถจะหาคุณธรรมซึ่งไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของประเพณีที่เรายึดถือสืบต่อกันมาได้... ความขัดแย้ง
ระหว่างเสรีภาพในการเลือกคุณค่าซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ
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คนในยุคสมัยใหม่ และการไม่มีเสรีภาพในการเลือกคุณค่าใน
วัฒนธรรมของชาวฮีโรอิคเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจาก
ตามทรรศนะของชาวฮีโรอิคซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประเพณีนั้น 
เสรีภาพในการเลือกคุณค่าเป็นเสมือนเสรีภาพของผี - ตัวตนของ
มนุษย์ที่มุ่งไปสู่จุดสุดท้ายที่ไร้ตัวตน - มากกว่าที่จะเป็นเสรีภาพ
ของคน”5 (MacIntyre, 2007, pp. 126-127)  

 

                                                 
5 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ ...What we have 

to learn from heroic societies is twofold: first that all morality is always 
to some degree tied to the socially local and particular and that the 
aspirations of the morality of modernity to universality freed from all 
particularity is an illusion, and secondly that there is no way to 
possess the virtues except as part of a tradition in which we inherit 
them... the contrast between the freedom of choice of values of which 
modernity prides itself and the absence of such choice in heroic 
cultures would look very different. For freedom of choice of values 
would from the standpoint of a tradition ultimately rooted in heroic 
societies appear more like the freedom of ghosts - of those whose 
human substance approached vanishing point - than of men. 
(MacIntyre, 2007, pp. 126-127).  
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ในสังคมแบบฮีโรอิคมีความเชื่อที่ส าคัญอยู่ประการหนึ่งที่สังคม
สมัยใหม่ไม่เชื่อว่าจะมีได้ นั่นก็คือในสังคมแบบฮีโรอิคกฎเกณฑ์ทาง
จริยธรรมที่แท้จริงสามารถมีได้ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลที่อยู่
ในสถานะใดสถานะหนึ่งควรปฏิบัติถือเป็นความบกพร่องทางจริยธรรม โดย
บุคคลจะได้รับการตัดสินเช่นนั้นจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคมซึ่งต่างก็รู้ดีว่า
หน้าที่ พันธกรณีและสิทธิพิเศษของแต่ละคนคืออะไร กฎเกณฑ์ทาง
จริยธรรมนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเปูาหมายซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของสังคม
และวิธีที่ดีที่สุดที่จะท าให้สามารถบรรลุเปูาหมายนั้นได้ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็น
ตัวก าหนดบทบาทและภารกิจที่เหมาะสมของสมาชิกแต่ละคนในสังคม  

ในสังคมแบบฮีโรอิค คุณธรรมของบุคคลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 
โดยแต่ละคนจะมีความเห็นพ้องต้องกันว่าคุณธรรม (virtue) หมายถึง 
ลักษณะนิสัย (character traits) ที่จะท าให้แต่ละคนสามารถท าภารกิจที่
ตนเองควรท าเพ่ือให้เกิดชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ต่อสังคมและ
ส่วนรวม และพวกเขาก็ได้ท าตามคุณธรรมในชีวิตประจ าวัน ในสังคมแบบนี้
จะมีการก าหนดแบบแผนชีวิตไว้ส าหรับแต่ละคนในสังคม โดยที่แต่ละคน
จะต้องท าตามพันธกรณีที่มีอยู่และปฏิบัติตามบทบาทที่ก าหนดไว้ให้ลุล่วง
เช่นเดียวกับตัวละครในนิทาน ในสังคมแบบฮีโรอิคประชาชนแต่ละคนเป็น
เหมือนตัวละครในนิทานที่เล่าโดยสังคมทั้งหมด นิทานนี้จะเป็นตัวที่บอกแต่
ละคนว่าชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร และมันได้ให้เรื่องเล่า (narrative) ซึ่งเป็นที่
รับรู้ร่วมกันส าหรับทุกคนในสังคม โดยนัยนี้ สิ่งที่เป็นความดีของปัจเจก
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บุคคลและสิ่งที่เป็นความดีส าหรับสังคมจะสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน ถ้าแต่ละคนท าในสิ่งที่พวกเขาได้รับการคาดหวังว่าจะต้องท า สังคมก็
จะท าหน้าที่ได้อย่างที่มันควรจะเป็น และในเวลาเดียวกัน สังคมก็จะให้
บริบทส าหรับชีวิตที่มีความสุข โดยใช้เป็นสถานที่ในการแสวงหาคุณธรรม
ซึ่งเป็นตัวก าหนดความหมายให้กับชีวิตของสมาชิกท่ีอยู่ในสังคม  

 
“...กวีนิพนธ์ของชาวฮีโรอิคแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของ

สังคมซึ่งโครงสร้างเชิงศีลธรรมถูกสร้างขึ้นมา... โครงสร้างนั้นเกิด
จากการปฏิสัมพันธ์ของแนวคิดที่เป็นแกนกลาง 3 ประการ คือ (1) 
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในเชิงสังคมที่แต่ละคนจะต้องกระท า (2) 
แนวคิดของความเป็นเลิศหรือคุณธรรมในฐานะของคุณสมบัติที่จะ
ท าให้บุคคลสามารถท าตามบทบาทที่ตนเองจะต้องกระท าได้
ส าเร็จ และ (3) แนวคิดเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์ซึ่งมีความ   
บอบบางและเป็นอันตรายได้ ง่ายในการที่จะต้องประสบกับ
เคราะห์กรรมและความตาย . . .  เ ราจะไม่สามารถเข้ า ใจ
องค์ประกอบแต่ละประการได้อย่างแท้จริงถ้าไม่อ้างอิงไปถึง
องค์ประกอบอื่นๆ อีก 2 ประการที่เหลือ... กรอบการท างานนี้เป็น
รูปแบบที่เกิดจากเรื่องเล่าของมหากาพย์หรือต านาน เป็นรูปแบบ
ซึ่งก าหนดชีวิตในเชิงศีลธรรมของบุคคลและโครงสร้างของสังคม

19การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
 

20 
 

โดยรวม โครงสร้างทางสังคมของชาวฮีโรอิคได้มีการก าหนดไว้ใน
เรื่องเล่าของมหากาพย์”6 (MacIntyre, 2007, pp. 128-129)   

 
2.2 จริยธรรมเชิงคุณธรรมของอริสโตเติล (Aristotle’s Virtue 
Ethics)7  

                                                 
6 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ ...heroic poetry 

represents a form of society about whose moral structure… are made... 
that structure embodies a conceptual scheme which has three central 
interrelated elements: a conception of what is required by the social 
role which each individual inhabits; a conception of excellences or 
virtues as those qualities which enable an individual to do what his or 
her role requires; and a conception of the human condition as fragile 
and vulnerable to destiny and to death... None of these three 
elements can be made fully intelligible without reference to the other 
two... This framework is the narrative form of epic or saga, a form 
embodied in the moral life of individuals and in the collective social 
structure. Heoric social structure is enacted epic narrative. (MacIntyre, 
2007, pp. 128-129).  

7 ข้อมูลที่น าเสนอในหัวข้อนี้มาจากเอกสารหลักคือ Aristotle, 1999; 
Hooft, 2006; MacIntyre, 2007; และ Clayton, 2017. ส าหรับเอกสารประกอบ   
ดูใน Koven, 2015; Timmons, 2013; Shaoping, 2010; Gottlieb, 2009; 
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ก่อนที่จะได้อธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรม 
(virtue ethics) ของอริสโตเติล (Aristotle)8 ผู้เขียนควรจะได้ให้ข้อสังเกต
บางประการเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “จริยธรรม” (ethics) ตามแนวคิดของ

                                                                                                        
Gordon, 2007; MacIntyre, 2006, 1996; Rowe, 2002; และ Luke and Hart, 
2001.  

8 อริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีก เกิดในปี 384 ก่อนคริสตกาล 
ในเมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของประเทศกรีซ (Greece) บิดาเป็นแพทย์ประจ าราช
ส านักของกษัตริย์แห่งมาซิโดเนีย (Macedonia) เมื่ออายุ 17 ปี ได้เข้ารับการศึกษาที่
อาคาเดมี (Academy) ของเพลโต (Plato) ณ กรุงเอเธนส์ (Athens) มีผลการเรียน
อย่างยอดเยี่ยม หลังจากจบการศึกษาแล้วได้เดินทางไปที่มาซิโดเนียเพื่อเป็นอาจารย์
สอนพระราชโอรสของกษัตริย์แห่งมาซิโดเนีย ซึ่งรู้จักกันในเวลาต่อมาในนามของพระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great) หลังจากที่พระเจ้า           
อเล็กซานเดอร์มหาราชขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาและได้เข้าปกครองกรุง
เอเธนส์แล้ว อริสโตเติลได้เดินทางกลับไปที่กรุงเอเธนส์อีกครั้งหนึ่งเพื่อก่อตั้ง
สถาบันการศึกษาของตนเองที่ช่ือว่าลีเซียม (Lyceum) ซึ่งสถาบันแห่งนี้ได้มีการ
ศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางในหลายๆ ด้าน นับตั้งแต่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จนถึง
ปรัชญาและการเมือง หลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนม์แล้ว เขาได้
เดินทางลี้ภัยไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งจนสิ้นชีวิตในปี 322 ก่อนคริสตกาล อริสโตเติลได้
เขียนงานไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่งกลายเป็นพ้ืนฐานของวิชาการในสาขาต่างๆ ในช่วงกว่า 
700 ปี ต่อมา ผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สุดที่เกี่ยวกับการเมือง คือ Politics ส่วน
ผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สุดที่เกี่ยวกับจริยธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
จริยธรรมเชิงคุณธรรม คือ Nicomachean Ethics 
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อริสโตเติล ซึ่งแตกต่างไปจากความเข้าใจของคนโดยทั่วไปในยุคปัจจุบัน   
ที่มักจะเข้าใจว่าจริยธรรมคือข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ที่ก าหนดให้บุคคลท า
หรือไม่ให้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เนื่องจากค าว่า “ethics” มาจากรากศัพท์ภาษา
กรีกโบราณของค าว่า “ethos” ซึ่งหมายถึง วัฒนธรรมของสังคม หรือ
มุมมองเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยึดถือโดยสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคม ดังนั้น การพูด
ถึงจริยธรรมตามแนวคิดของของกรีกโบราณจึงเป็นการพูดถึงพฤติกรรม
ตามประเพณีของประชาชน มาตรฐานของชีวิตที่ดีที่ประชาชนยึดถือ และ
ลักษณะที่ดีที่แต่ละคนควรจะแสดงออกในฐานะที่เป็นประชาชน (Hooft, 
2006, p. 49) และเนื่องจากสาระส าคัญที่เป็นแกนหลักของแนวคิด
เกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรม ก็คือแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตัวมนุษย์และ
วิธีการที่จะท าให้มนุษย์มีความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น การพูดถึงจริยธรรมเชิง
คุณธรรมของอริสโตเติลก็คือการอธิบายว่าอริสโตเติลได้ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกบัการมีชีวิตที่ดีของคนเราไว้อย่างไรนั่นเอง ซึ่งในการน าเสนอผู้ เขียน
จะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้  

(1) จิตวิญญาณของมนุษย์  
(2) คุณธรรม  
(3) ทางสายกลาง  
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและการใช้เหตุผล  
(5) เปูาหมายของชีวิตและและทฤษฎีเชิงจริยธรรม  
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2.2.1 จิตวิญญาณของมนุษย์ (Human Soul)    
  

“...ในการมีชีวิตอยู่ของเรา (จิตวิญญาณ) ในส่วนของการ
เจริญเติบโต คือสิ่งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในฐานะที่เป็นการท า
หน้าที่ทางชีววิทยาของร่างกายของเรา... จิตวิญญาณในส่วนของ
ความต้องการ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์เรามี
ความต้องการสิ่งต่างๆ และใช้ความพยายามเพ่ือให้ได้สิ่งเหล่านั้น
มา... (จิตวิญญาณ) ในส่วนของการใช้เหตุผลหรือการค านวณ คือ
ความสามารถของเราในการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราท า การวางแผน
เพ่ือด าเนินการ การหาวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการ และ
การทบทวนผลที่ เกิดขึ้นจากสิ่งที่ เราได้ กระท าลงไป. . . (จิต
วิญญาณ) ในส่วนของการเพ่งพินิจ... คือการใช้เหตุผลในการ     
เพ่งพินิจเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้”9 (Hooft, 
2006, pp. 51-56) 

                                                 
9 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ …The vegetative 

level of our existence is what we would describe today as the 
biological functioning of our body… an appetitive part of the soul is 
based on the obvious fact that human beings desire things and strive 
to attain them… deliberative or calculative is our ability to think about 
what we do, to plan our actions, to be strategic in our approach to our 
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ในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติของมนุษย์และเปูาหมายในชีวิตของมนุษย์ เราจะต้องทราบ
เสียก่อนว่าตามทรรศนะของอริสโตเติลมนุษย์คืออะไร มีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง ซึ่งอริสโตเติลได้อธิบายเกี่ยวกับมนุษย์ไว้ว่าคือสิ่งมีชีวิตที่
ประกอบด้วยจิตวิญญาณ (soul) และได้แบ่ง “จิตวิญญาณของมนุษย์” 
(human soul) ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนของการเจริญเติบโต 
(vegetative part) (2) ส่วนของความต้องการ (appetitive part) (3) ส่วน
ของการใช้เหตุผล (deliberative part) และ (4) ส่วนของการเพ่งพินิจ 
(contemplative part) (Hooft, 2006, pp. 51-56) ซึ่งค าอธิบาย
โดยสังเขปของจิตวิญญาณในแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้ 

(1) ส่วนของการเจริญเติบโต (vegetative part) หมายถึง การ
ท าหน้าที่ในเชิงชีววิทยาของร่างกายมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต กระบวนการเผาผลาญอาหาร ระบบการ
ไหวเวียนของโลหิต และกระบวนการหรือระบบอ่ืนๆ ในร่างกายท่ีท าให้
ชีวิตของมนุษย์ด ารงอยู่ได้ จิตวิญญาณในส่วนของการเจริญเติบโตของ
มนุษย์นี้เป็นเสมือนกลไกของชีวิตในทางชีววิทยาในระดับเดียวกับที่มีอยู่ใน
พืช ซึ่งยังไม่มีเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเข้ามาเกี่ยวข้อง  

                                                                                                        
needs and to review the effectiveness of what we have done… 
contemplative part… is contemplative reason about the things we 
cannot change. (Hooft, 2006, pp. 51-56).  
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(2) ส่วนของความต้องการ (appetitive part) หมายถึง ความ
ต้องการหรือความปรารถนาที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ เป็นแรงกระตุ้นที่อยู่
ภายในขับดันให้ชีวิตของมนุษย์ก้าวไปข้างหน้า นอกจากนี้ จิตวิญญาณใน
ส่วนของความต้องการนี้ยังมีบทบาทส าคัญในการท าให้มนุษย์เข้าใจถึง
อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง และเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
ตนเองกับโลก และตนเองกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ในขณะที่จิต
วิญญาณในส่วนของการเจริญเติบเป็นกลไกของชีวิตในระดับเดียวกับที่มีอยู่
ในพืช จิตวิญญาณในส่วนของความต้องการนี้ เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกใน
ระดับเดียวกับที่มีอยู่ ในสัตว์ นั่นคือ จิตวิญญาณในส่วนนี้มี เรื่องของ
ความรู้สึกนึกคิดเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่มีเพียงร่างกายและกระบวนการหรือ
ระบบในเชิงชีววิทยาเท่านั้น  

(3) ส่วนของการใช้เหตุผล (deliberative part) หมายถึง การที่
มนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผลหรือการค านวณ มีความสามารถใน
การคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองท า การวางแผนที่จะด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง การแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะท าให้ความต้องการของตนประสบ
ความส าเร็จ และการรู้จักทบทวนหรือตรวจสอบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระท า สิ่งที่มนุษย์ท าไม่ได้เกิดจากแรงขับดันของสัญชาตญาณหรือความ
เคยชินเท่านั้น แต่มนุษย์สามารถใช้เหตุผลมาเป็นตัวก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งจิตวิญญาณในส่วนนี้จะเป็นตัวก าหนดเพ่ือแบ่งแยกความ
แตกต่างระหว่างมนุษย์และพืชและสัตว์โลกชนิดอ่ืน นั่นคือ พืชและสัตว์ไม่
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สามารถใช้เหตุผล คิดค านวณ วางแผนและทบทวนผลที่เกิดขึ้น ในขณะที่
มนุษย์มีความสามารถในการท าสิ่งเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ จิตวิญญาณในส่วน
นี้ยังมีความเชื่อมโยงกับการกระท าและเปูาหมายของมนุษย์อีกด้วย 
เนื่องจากลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของมนุษย์ก็คือการท าสิ่งต่างๆ อย่าง
มีเหตุผล การกระท าของมนุษย์ย่อมเป็นไปเพ่ือเปูาหมายบางอย่างและ
วัตถุประสงค์บางประการ การใช้เหตุผลของมนุษย์ก็คือการตัดสินใจว่า
จะต้องท าอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้  

(4) ส่วนของการเพ่งพินิจ (contemplative part) หมายถึง การ
ครุ่นคิด ไตร่ตรองในเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
อะไรได้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่แยกต่างหากออกไปจากชีวิตของ
มนุษย์และอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ ดังนั้น สิ่งที่มนุษย์สามารถ
ท าได้ก็คือการครุ่นคิดถึงสิ่งเหล่านั้น ซ่ึงต่างจากจิตวิญญาณส่วนของเหตุผล
ที่มนุษย์คิดวิเคราะห์เพ่ือหาวิธีการที่จะท าให้บรรลุถึงเปูาหมาย ในสิ่งที่
มนุษย์สามารถด าเนินการหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้วยการกระท าของ
มนุษย์เอง ตัวอย่างของสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวมนุษย์และไม่สามารถจะ
เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ปรัชญาและ
เทววิทยา เป็นต้น มนุษย์เราสนใจหาค าตอบในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ในฐานะ
ที่เป็นจุดก าเนิดและธรรมชาติของจักรวาล แหล่งที่มาและความหมายทาง
ศีลธรรม การมีอยู่หรือการไม่มีอยู่ของพระเจ้า และความส าคัญของความ
งามและความจริงในชีวิต เนื่องจากการคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เพ่งพินิจ

26 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
 

27 
 
เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ชีวิตของมนุษย์มีความหมาย    
ท าให้มนุษย์แต่ละคนสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงส่วนอ่ืนๆ ในลักษณะ
ที่เป็นองค์รวม เปูาหมายของการกระท าในส่วนนี้ไม่จ าเป็นจะต้องได้มาซึ่ง
ค าตอบที่ถูกต้องในเชิงทฤษฎี แต่เป็นไปเพ่ือการคิดที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า
มนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญาสูงส่ง มีอารมณ์และความรู้สึกในระดับลึก ไม่ใช่ผู้ที่
มีสติปัญญาเพียงผิวเผินและอารมณ์ความรู้สึกที่ตื้นเขินเท่านั้น 

ในบรรดาองค์ประกอบของมนุษย์ทั้ง 4 ส่วนดังกล่าว อริสโตเติลได้
ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับองค์ประกอบในส่วนที่ 2 คือจิตวิญญาณส่วน
ของความต้องการ และส่วนที่ 3 คือจิตวิญญาณส่วนของการใช้เหตุผล 
เนื่องจากองค์ประกอบสองส่วนนี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและการ
ตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และ
องค์ประกอบสองส่วนนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนส าคัญและเป็นจุดเน้น
ในการศึกษาเก่ียวกับจริยธรรม ในขณะที่องค์ประกอบส่วนที่ 1 คือส่วนของ
การเจริญเติบโต และส่วนที่ 4 คือส่วนของการเพ่งพินิจนั้น แม้มนุษย์จะ
สามารถเรียนรู้ได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรได้ จึงไม่มีผลต่อ
การศึกษาและพัฒนาจริยธรรมโดยตรง  
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2.2.2 คุณธรรม (Virtue) 
 

“...บุคคลจะเป็นคนดีหรือคนเลวขึ้นอยู่กับว่าเขาได้ท า
ความดีหรือความเลว... เช่นเดียวกันกับในกรณีของคุณธรรม โดย
การปฏิบัติ เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  ท าให้บุคคล
กลายเป็นคนยุติธรรมหรือคนที่ไม่ยุติธรรมขึ้นมาได้ โดยการปฏิบัติ
เมื่อต้องเผชิญกับอันตราย และเคยชินอยู่กับความรู้สึกกลัวหรือ
ความมั่นใจ เราจะกลายเป็นคนกล้าหาญหรือคนขี้ขลาดขึ้นมาได้ 
และความจริงอันนี้ก็เกิดขึ้นกับความปรารถนาและความโกรธ   
คนบางคนกลายเป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้และเป็นคน
อารมณ์ดี ในขณะที่บางคนกลายเป็นผู้ที่ชอบท าตามใจตัวเองและ
เป็นคนฉุนเฉียวหงุดหงิดง่าย โดยการปฏิบัติตนในทางใดทางหนึ่ง
ในสภาพการณ์ที่เหมาะสม”10 (Aristotle, Nicomachean 
Ethics, Book II, Section 1)  

                                                 
10 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ …Men will be 

good or bad builders as a result of building well or badly…This, then, is 
the case with the virtues also; by doing the acts that we do in our 
transactions with other men we become just or unjust, and by doing 
the acts that we do in the presence of danger, and being habituated 
to feel fear or confidence, we become brave or cowardly. The same is 
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 จากการแยกความแตกต่างระหว่างจิตวิญญาณส่วนของความ
ต้องการและจิตวิญญาณส่วนของการใช้เหตุผล ได้น าไปสู่หน้าที่ของจิต
วิญญาณในสองด้าน คือ (1) หน้าที่ด้านความต้องการ และ (2) หน้าที่ด้าน
การใช้เหตุผล ซึ่งการท าหน้าที่ในแต่ละส่วนนี้อาจจะท าได้ดีหรือไม่ดีก็ได้  
ถ้าหากจิตวิญญาณทั้งสองส่วนนี้ของบุคคลใดท าหน้าที่ได้ดี ก็ถือว่าบุคคล
นั้นเป็นผู้มีคุณธรรม แต่ถ้าหากจิตวิญญาณทั้งสองส่วนนี้ของบุคคลใดท า
หน้าที่ได้ไม่ดี ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมหรือมีคุณธรรมบกพร่อง 
ดังนั้น คุณธรรมจึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามแต่ละชนิดของหน้าที่ 
นั่นคือ (1) คุณธรรมเชิงลักษณะนิสัย (virtues of character) ซึ่งเกิดจาก
การใช้หน้าที่ด้านความต้องการได้ดี และ (2) คุณธรรมเชิงสติปัญญา 
(intellectual virtues) ซึ่งเกิดจากความสามารถในการใช้หน้าที่เชิงเหตุผล  
ได้ดี  
 อริสโตเติลได้อธิบายไว้ว่า คุณธรรมเชิงสติปัญญาเกิดจากการ    
สั่งสอน ในขณะที่คุณธรรมเชิงลักษณะนิสัยเกิดจากการฝึกฝนและอบรม 
บ่มนิสัย อริสโตเติลเชื่อว่าคนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคุณธรรมในลักษณะที่
เป็นพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่คุณธรรมเชิงลักษณะนิสัยเกิดจากการ

                                                                                                        
true of appetites and feelings of anger; some men become temperate 
and good-tempered, others self-indulgent and irascible, by behaving in 
one way or the other in the appropriate circumstances. (Aristotle, 
Nicomachean Ethics, Book II, Section 1).   
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ปฏิบัติ เช่นเดียวกับการเล่นดนตรี ผู้ที่ต้องการจะเป็นนักดนตรีที่ดีจะต้องมี
การฝึกฝนอบรมโดยการปฏิบัติ จนเกิดความเชี่ยวชาญหรือความช านาญ
ขึ้นมาจึงจะสามารถเป็นนักดนตรีที่ดีได้ อริสโตเติลเห็นว่าแม้ว่าคนเราจะ
ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคุณธรรม แต่ธรรมชาติได้ให้ความสามารถพ้ืนฐานใน
การที่จะสร้างให้เกิดคุณธรรมขึ้นมาได้ โดยเราจะต้องปฏิบัติคุณธรรม
เพ่ือให้คุณธรรมเกิดขึ้นในตน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าเราต้องการมี
คุณธรรมเราก็จะต้องสร้างลักษณะนิสัยของการกระท าที่มีคุณธรรมให้เกิด
ขึ้นมา และลักษณะนิสัยดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดแนวโน้มให้เรากระท าไป
ในทิศทางนั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการมีคุณธรรมของความกล้าหาญ 
(courage) เราก็จะต้องท าในสิ่งที่เป็นความกล้าหาญ หลีกเลี่ยงลักษณะที่
เป็นความขี้ขลาด เมื่อเรากล้าเผชิญภัยอันตรายด้วยความกล้าหาญบ่อยครั้ง
เข้า เราก็จะค่อยๆ กลายเป็นคนกล้าหาญได้ในที่สุด ในทางตรงกันข้าม    
ถ้าหากเราขลาดกลัวไม่กล้าเผชิญภัยอันตราย เมื่อต้องพบกับภัยอันตรายก็
คอยแต่จะหลีกหนีหรือหลบเลี่ยงอยู่เรื่อยไป เมื่อปฏิบัติเช่นนี้บ่อยครั้งเข้า 
เราก็จะกลายเป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาไปในที่สุด 
 ค าถามที่ตามมาก็คือ ถ้าเราไม่เคยมีคุณธรรมต่างๆ อยู่ในตัวมา
ก่อนเลย แล้วเราจะสร้างคุณธรรมขึ้นมาในตอนแรกได้อย่างไร เช่น ถ้า
คนเรากลายเป็นคนกล้าหาญได้โดยการกระท าในสิ่งที่เป็นความกล้าหาญ 
แล้วเราจะได้คุณธรรมข้อนี้ในตอนเริ่มต้นมาได้อย่างไร หรือถ้าคนเราจะ
กลายเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวโดยการกระท าสิ่งที่เป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แล้ว
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เราจะได้คุณธรรมข้อนี้มาในตอนเริ่มแรกได้อย่างไร ค าตอบของอริสโตเติลก็
คือ คนอ่ืนจะต้องเป็นผู้ให้การฝึกฝนอบรมให้แก่เรา การให้รางวัลส าหรับ
การกระท าในสิ่งที่สอดคล้องกับคุณธรรม และการลงโทษส าหรับการ
กระท าที่เบี่ยงเบนออกไปจากคุณธรรม ด้วยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ผู้ที่ไม่
เคยมีความรู้ เลยว่าคุณธรรมคืออะไร สามารถสร้างคุณธรรมในระยะ
เริ่มแรกขึ้นมาได้ โดยนัยนี้ ขั้นตอนแรกที่จะน าไปสู่ความมีคุณธรรมก็คือ
การสั่งสอนและการฝึกฝนอบรม  
 นอกจากนี้ ในการมีคุณธรรมนั้นนอกจากจะต้องเกิดจากการฝึกฝน
จนเกิดเป็นลักษณะนิสัย จนมีแนวโน้มในการที่จะกระท าไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับคุณธรรมแล้ว การมีคุณธรรมที่แท้จริงยังจะต้องมีความ
ต้องการกระท าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยอริสโตเติลได้อธิบายไว้ว่า ถ้า
คุณธรรมมีองค์ประกอบเพียงแค่เรื่องของพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยที่ถูก
ฝึกอบรมมาแล้ว สิ่งที่ดูเสมือนหนึ่งว่ามีคุณธรรมแต่มิได้มีคุณธรรมจริงๆ 
อาจจะเกิดขึ้นได้ นั่นคือสิ่งที่เห็นโดยผิวเผินว่าเป็นลักษณะของคุณธรรม
อาจจะเป็นเพียงแค่พฤติกรรมภายนอกเท่านั้น เช่น เด็กท่ีได้รับการอบรม
สั่งสอนมาให้เป็นผู้มีความเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืน บริจาคทรัพย์ให้กับผู้ที่ขาด
แคลนซึ่งดูเหมือนว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และแม้กระทั่งเด็กคนนั้นประพฤติ
ปฏิบัติในการบริจาคทานจนติดเป็นลักษณะนิสัย ก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่
จะเรียกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมตามทรรศนะของอริสโตเติล แต่บุคคลที่จะได้  
ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมตามทรรศนะของอริสโตเติลจะต้องมีความสุขจาก
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การกระท าเช่นนั้นด้วย จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างแท้จริง และที่
ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ไม่เพียงแต่ผู้ที่มีคุณธรรมจะต้องมีความยินดีในการ
กระท าในสิ่งที่เป็นคุณธรรมเท่านั้น แต่บุคคลนั้นจะต้องรู้ด้วยว่าเขาก าลังท า
อะไร และเลือกที่จะท าเพ่ือตัวของการกระท านั้นเอง ไม่ใช่เป็นการกระท า
เพ่ือค ายกย่องสรรเสริญที่จะได้รับจากการสร้างลักษณะนิสัยของการกระท า
ที่มีคุณธรรมและมีแนวโน้มของลักษณะนิสัยที่จะกระท าตามแนวทางนั้น 
โดยนัยนี้ บุคคลจะถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมี
ลักษณะนิสัยของคุณธรรมที่อยู่ภายใน ประกอบกับทัศนคติและความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมซึ่งบุคคลนั้นได้รับการฝึกฝนอบรมมา  
 อริสโตเติลพิจารณาคุณธรรมในฐานะที่เป็นความโน้มเอียงที่จะท า
หรือลักษณะนิสัย แทนที่จะเป็นความรู้สึกหรือความสามารถ โดยอริโตเติล
ได้อธิบายไว้ว่า คุณธรรมคือลักษณะนิสัยที่จะท าให้เราเป็นคนดีในฐานะที่
เป็นมนุษย์ เพราะมันท าให้เราสามารถท าหน้าที่ของเราได้ดี เมื่อมนุษย์เรามี
เปูาหมายบางอย่างตามธรรมชาติที่จะต้องมุ่งไปสู่ สิ่งที่ดีส าหรับเราก็คือสิ่งที่
จะท าให้เราสามารถเติมเต็มจุดประสงค์และเปูาหมายตามธรรมชาติของเรา 
ดังนั้น สภาพหรือการกระท าใดๆ ที่จะท าให้เราสามารถท าหน้าที่ของเราให้
ประสบความส าเร็จได้อย่างดีสิ่งนั้นคือคุณธรรม ส าหรับในกรณีของ
คุณธรรมเชิงลักษณะนิสัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณส่วนของความ
ต้องการ ความต้องการหรือความปรารถนาที่ดี ก็คือความต้องการหรือ
ความปรารถนาที่ประกอบด้วยคุณธรรมนั่นเอง 
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2.2.3 ทางสายกลาง (Mean)  
 

 “คุณธรรม คือสภาพของลักษณะนิสัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางซึ่งเหมาะสมกับตัวของ
เรา ทางสายกลางนี้ถูกก าหนดโดยหลักการในเชิงเหตุผลและ
หลักการซึ่งคนที่มีเหตุผลในเชิงปฏิบัติเลือกที่จะกระท า มันเป็น
ทางสายกลางระหว่างความชั่วสองประการ คือความชั่วที่ขึ้นอยู่กับ
ส่วนที่เกินและความชั่วที่ขึ้นอยู่กับส่วนที่ขาด และมันเป็นทาง  
สายกลางเนื่องจากความชั่วแต่ละประการตกอยู่ภายใต้สภาวะของ
การมีน้อยเกินไปหรือการมมีากเกินไปเมื่อเทียบกับความปรารถนา
และการกระท าท่ีเหมาะสม ในขณะที่คุณธรรมเป็นทั้งการแสวงหา
และการเลือกสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง ดังนั้น ทั้งในแง่ของเนื้อหาและ
ในแง่ของค านิยามที่อธิบายถึงสิ่งที่เป็นแก่นแท้ คุณธรรมคือทาง
สายกลาง ซึ่งพิจารณาจากสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดระหว่าง
ความสุดโต่งทั้งสองด้าน”11 (Aristotle, Nicomachean Ethics, 
Book II, Section 6)  

                                                 
11 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ Virtue, then, is a 

state of character concerned with choice, lying in a mean, i.e. the 
mean relative to us, this being determined by a rational principle, and 
by that principle by which the man of practical wisdom would 
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ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมเชิงลักษณะนิสัย ที่ได้อธิบายผ่าน
มาในหัวข้อก่อนหน้านี้ อริสโตเติลได้ให้หลักการพ้ืนฐานส าหรับใช้เป็น
เคร่ืองตัดสินว่าอะไรใช่คุณธรรมหรือไม่ใช่คุณธรรมเอาไว้ โดยเขาได้เรียก
หลักการนี้ว่า “ทางสายกลาง” (mean) ซึ่งหมายถึงจ านวนหรือระดับที่
เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมใน
สถานการณ์ใดสถานหนึ่ง ทางสายกลางของการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
นั้นจึงหมายถึงการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่มากเกินไป (ในสถานการณ์ที่มีสิ่ง
ยั่วยวนให้หลงใหล) และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่น้อยเกินไป (ในสถานการณ์
ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางจนเกิดความยากล าบาก) ยกตัวอย่างเช่นในกรณี
ของความกล้าหาญ ทางสายกลางในการปฏิบัติคุณธรรมของความกล้าหาญ
คือการอยู่ระหว่างความข้ีขลาดและความกล้าแบบบ้าบิ่น โดยอริสโตเติลได้
เน้นย้ าไว้ว่าระดับหรือจ านวนที่เหมาะสมนี้ไม่ใช่เป็นการค านวณในเชิง
คณิตศาสตร์เพ่ือหาค่าที่อยู่กึ่งกลาง แต่เป็นการตัดสินภายใต้ความสัมพันธ์
                                                                                                        
determine it. Now it is a mean between two vices, that which depends 
on excess and that which depends on defect; and again it is a mean 
because the vices respectively fall short of or exceed what is right in 
both passions and actions, while virtue both finds and chooses that 
which is intermediate. Hence in respect of its substance and the 
definition which states its essence virtue is a mean, with regard to 
what is best and right an extreme. (Aristotle, Nicomachean Ethics, 
Book II, Section 6).   
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ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถานการณ์  เช่น จ านวนอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับนางแบบ ย่อมแตกต่างจากจ านวนอาหารที่เหมาะสมของนักมวย
ปล้ า เป็นต้น  โดยนัยนี้ การปฏิบัติตามแนวทางสายกลางจึงขึ้นอยู่กับแต่ละ
บุคคลและแต่ละสถานการณ์  
 อริสโตเติลได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับคุณธรรมเชิงลักษณะนิสัยใน
ส่วนที่เกี่ยวกับทางสายกลางไว้ว่า ถ้าบุคคลยังไม่มีทักษะทางสติปัญญาหรือ
คุณธรรมที่จ าเป็นจะต้องมี ในการที่จะตัดสินว่าอะไรคือการกระท าที่
เหมาะสมที่เขาควรจะต้องท าในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง และไม่ได้
รับการฝึกฝนอบรมลักษณะนิสัยที่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์นั้น ๆ บุคคลนั้นก็ควรจะเข้าไปขอค าแนะน าจากผู้ที่มีความรู้
มากกว่า และกระท าตามแนวทางที่ผู้มีความรู้ได้กระท าหรือจะกระท าใน
สถานการณ์ท่ีมีลักษณ์แบบเดียวกัน  

อริสโตเติลได้ยกเอาคุณธรรมของความพอควร (temperance) 
ขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมดังกล่าวสามารถใช้ก ากับให้
บุคคลประพฤติปฏิบัติอยู่ในทางสายกลางได้อย่างไร โดยเขาได้ชี้ให้เห็นว่า
คุณธรรมข้อนี้เป็นคุณธรรมที่ใช้เพ่ือจัดการกับความต้องการหรือความ
ปรารถนา (desires) ของคน เปูาหมายของความต้องการหรือความ
ปรารถนาก็คือความสนุกสนานเพลิดเพลิน (pleasure) คุณธรรมของความ
พอควรจึงเกี่ยวกับการจัดการที่เหมาะสมของความต้องการหรือความ
ปรารถนาที่จะน าไปสู่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ความหมายที่เป็น
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แกนกลางของความพอควรส าหรับอริสโตเติลก็คือ การปฏิบัติตามแนวทาง
สายกลางระหว่างการหมกมุ่นมากเกินไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
หรือความมักมากในกาม (licentiousness) และการให้ความสนใจกับ
คว ามสนุ กสนาน เพ ลิด เพ ลิน น้อย เกิ น ไป หรื อการ ไ ร้ ค ว ามรู้ สึ ก 
(insensibility) โดยนัยนี้ การไม่สนใจในการหาความสนุกสนานเพลิดใน
ชีวิตก็ถือเป็นการล้มเหลวทางจริยธรรม เช่นเดียวกับการล้มเหลวทาง
จริยธรรมที่เกิดจากการหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานเพลินเพลินมาก
เกินไป  
 อริสโตเติลได้อธิบายต่อไปว่าชนิดของความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจริยธรรมมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
สัมผัสทางร่างกายกับวัตถุที่น่าเพลิดเพลินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร 
เคร่ืองดื่มและเพศสัมพันธ์ โดยอริสโตเติลเห็นว่าถ้าบุคคลใช้เวลาและ
เงินตราทั้งหมดเพ่ือแสวงหาสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่ เป็น
คุณธรรมได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ที่หมกมุ่นในกามและความบันเทิง
เริงรมย์มากเกินไปจะน าไปสู่การขาดความรับผิ ดชอบ โดยหันไปให้
ความส าคัญกับความสนุกสนานเพลินเพลินมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม 
ค าอธิบายข้างต้นยังไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงของอริสโตเติลในการที่จะบอกว่า
การหมกมุ่นในกามและความบันเทิงเริงรมย์เป็นความชั่วร้าย แต่เหตุผลที่
แท้จริงก็คือ ความพอใจในเนื้อหนังมังสาที่เกิดจากอาหาร เครื่องดื่มและ
เพศสัมพันธ์เป็นต้นนั้น มีนัยส าคัญในเชิงจริยธรรมเป็นพิเศษ เนื่องจากมัน
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เป็นการตอบสนองความพึงพอใจทางด้านร่างกายแทนที่จะเป็นการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมันมุ่งตอบสนองความพึงพอใจต่อ
จิตวิญญาณส่วนของความต้องการ แทนที่จะมุ่งพัฒนาจิตวิญญาณส่วนของ
การใช้เหตุผล เนื่องจากอริสโตเติลถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล ได้รับ
การสร้างมาให้มีความสูงส่งมากกว่าสัตว์โลกชนิดอ่ืน โดยมีคุณธรรมของ
ความมีเหตุผลและมีจิตวิญญาณที่ซับซ้อนมากกว่า ดังนั้น มนุษย์จึงควร 
เติมเต็มศักยภาพของความสูงส่งให้มากขึ้น และไม่ลดเกียรติของตนเองโดย
การปล่อยตัวให้หมกมุ่นอยู่กับกามและความสนุกสนานเพลิดเพลินในระดับ
เดียวกับสัตว์โลกชนิดอื่น  

2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและการใช้เหตุผล 
(Relation of Appetitive and Deliberative)   

  
 “ถ้าไม่มีการเชื่อฟังหรือการยอมท าตามหลักการที่

ก าหนดไว้จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เนื่องจากความ
ปรารถนาในการแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินของคนท่ี
ปราศจากเหตุผลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่วันพอ ถึงแม้ว่าจะได้พยายาม
ตอบสนองความปรารถนาด้วยวิธีการต่างๆ เท่าจะหาได้แล้วก็ตาม 
และเมื่อได้ท าในสิ่งที่ปรารถนาแล้วมันก็จะไปเพ่ิมก าลังของความ
ปรารถนาที่อยู่ภายในให้มากขึ้น และถ้าหากความปรารถนามี
ความรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นที่ไม่อาจควบคุมได้มันก็จะไปท าลาย
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ก าลังของการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ดังนั้น ความปรารถนาจึงควรอยู่ใน
ระดับที่พอสมควรและในระดับที่น้อย และจะต้องไม่ปล่อยให้มัน
มาท าลายหลักการในเชิงเหตุผลได้ .. . ดังนั้น สิ่งที่ เป็นความ
ปรารถนาจึงต้องด าเนินไปภายใต้หลักการของเหตุผล และความ
ปรารถนาของบุคคลที่มีความพอควรจึงควรก าหนดให้สอดคล้อง
กับหลักการของความมีเหตุผล”12 (Aristotle, Nicomachean 
Ethics, Book III, Section 12) 

 
ในหนังสือ Nicomachean Ethics เล่ม 3 อริสโตเติลได้อธิบาย

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล (reason) และความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

                                                 
12 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ If, then, it is not 

going to be obedient and subject to the ruling principle, it will go to 
great lengths; For in an irrational being the desire for pleasure is 
insatiable even if it tries every source of gratification, and the exercise 
of appetite increases its innate force, and if appetites are strong and 
violent they even expel the power of calculation. Hence they should 
be moderate and few, and should in no way oppose the rational 
principle… so the appetitive element should live according to rational 
principle. Hence the appetitive element in a temperate man should 
harmonize with the rational principle. (Aristotle, Nicomachean Ethics, 
Book III, Section 12).  
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(pleasure) โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการควบคุม โดยได้ชี้ให้เห็นว่า จิต
วิญญาณส่วนของการใช้เหตุผลจะต้องเป็นส่วนที่คอยควบคุมจิตวิญญาณ
ส่วนของความต้องการ อริสโตเติลเห็นว่าโดยธรรมชาติแล้วความต้องการ
เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ ถ้าปล่อยให้มันเข้าครอบง า
โดยไม่มีการควบคุมก็มักจะน าไปสู่การแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
และการปล่อยตัวปล่อยใจไปตามยถากรรมจนสูญเสียสมดุลของชีวิตได้ 
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าที่จะให้จิตวิญญาณส่วนของการใช้
เหตุผลควบคุมจิตวิญญาณส่วนของความต้องการ และจัดระเบียบความ
ต้องการให้เป็นไปตามหลักของเหตุผล  
 ในการควบคุมและจัดระเบียบของจิตวิญญาณในส่วนของการใช้
เหตุผลต่อส่วนที่เป็นความต้องการนั้นจะเป็นการด าเนินการใน 2 ลักษณะ 
คือ (1) การใช้เหตุผลเพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลนั้นจะไม่มีความปรารถนาในสิ่ง
ต่างๆ มากเกินไปหรือน้อยเกินไป นั่นคือ การใช้เหตุผลจะเป็นตัวก าหนดว่า
ระดับหรือจ านวนที่เป็นทางสายกลางส าหรับบุคคลนั้นคืออะไร และ (2) 
การใช้เหตุผลเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นสอดคล้องกับเปูาหมายสูงสุด
ของมนุษย์อันได้แก่ความสุขหรือไม่ การใช้เหตุผลในลักษณะแรกเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสมของความต้องการ ส่วนการใช้เหตุผล ใน
ลักษณะที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของสิ่งที่ต้องการ ตาม
ทรรศนะของอริสโตเติลผู้ที่มีปัญหาทางด้านคุณธรรม ไม่เพียงแต่แสวงหา

39การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
 

40 
 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในปริมาณที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังแสวงหา
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย  

2.2.5 เป้าหมายของชีวิตและและทฤษฎีเชิงจริยธรรม (Telos 
and Ethical Theory)  
 

“ถ้ามีเป้าหมายสุดท้ายเพียงอย่างเดียว นั่นคือสิ่งที่เรา
แสวงหา และถ้ามีเป้าหมายสุดท้ายมากกว่าหนึ่งอย่าง เป้าหมายที่
อยู่ท้ายสุดคือสิ่งที่เราแสวงหา... เหนือสิ่งอ่ืนใดความสุขคือสิ่งที่เรา
แสวงหา เนื่องจากเราเลือกสิ่งนี้เพ่ือตัวของมันเอง ไม่ใช่เลือก
เพราะมันน าไปสู่สิ่งอ่ืน แต่เกียรติยศ ความเพลิดเพลิน เหตุผลและ
คุณธรรมทุกอย่าง ถึงแม้เราจะเลือกเพ่ือตัวของมันเอง ...แต่เรา
เลือกมันเนื่องจากมันน าเราไปสู่ความสุขด้วย โดยเห็นว่าเมื่อมีสิ่ง
เหล่านั้นเราก็จะมีความสุข มองในอีกแง่หนึ่งก็คือ ไม่มีใครเลือก
ความสุขเพราะว่ามันน าเราไปสู่สิ่งเหล่านี้ และโดยทั่วไปแล้ว ไม่มี
ใครเลือกความสุขเพราะมันน าไปสู่สิ่งอ่ืนมากกว่าตัวของมันเอง”13 
(Aristotle, Nicomachean Ethics, Book I, Section 7) 

                                                 
13 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ If there is only 

one final end, this will be what we are seeking, and if there are more 
than one, the most final of these will be what we are seeking… 
happiness, above all else, is held to be; for this we choose always for 
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ปรัชญาของอริสโตเติลมีแกนกลางอยู่ที่แนวคิดเรื่องเปูาหมาย
สุดท้าย (telos) โดยเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติล้วนมีเปูาหมายสุดท้าย
ด้วยกันทั้งสิ้น เปูาหมายสุดท้ายของมีดคือการตัดสิ่งของ เปูาหมายสุดท้าย
ของลูกโอ๊คคือการเจริญเติบโตเป็นต้นไม้สูงใหญ่แข็งแรงมีผลสมบูรณ์เต็ม
ต้น เปูาหมายสุดท้ายของลูกม้าพันธุ์ดีคือการเจริญเติบโตเป็นม้าฝีเท้าเยี่ยม 
เปูาหมายสุดท้ายของลูกสุนัขปุาคือการเติบโตเป็นสุนัขล่าเนื้อที่ดี แม้แต่
มนุษย์ก็มีเปูาหมายสุดท้ายเช่นเดียวกัน ซึ่งตามทรรศนะของอริสโตเติล 
เปูาหมายสุดท้ายของมนุษย์ได้แก่ ความสุขโดยการด าเนินชีวิตตามหลัก
คุณธรรม เปูาหมายนี้มีอยู่อย่างถาวรในตัวมนุษย์ตั้งแต่เกิด โดยแต่ละคนมี
แนวโน้มโดยธรรมชาติในการที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม ในท านอง
เดียวกับการที่ลูกโอ๊กมีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะกลายเป็นต้นโอ๊ก และ 
ลูกม้ามีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะกลายเป็นม้าแข่งฝีเท้าเยี่ยม เราไม่ได้เป็น
ผู้เลือกว่าเปูาหมายสุดท้ายของเราคืออะไร เท่าๆ กับการที่มีดหรือลูกโอ๊ค
ไม่ได้เป็นผู้เลือกว่าเปูาหมายสุดท้ายของมันคืออะไร เราท าได้เพียงแค่เลือก

                                                                                                        
self and never for the sake of something else, but honor, pleasure, 
reason, and every virtue we choose indeed for themselves, ...but we 
choose them also for the sake of happiness, judging that by means of 
them we shall be happy. Happiness, on the other hand, no one 
chooses for the sake of these, nor, in general, for anything other than 
itself. (Aristotle, Nicomachean Ethics, Book I, Section 7). 
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ว่าเราจะพยายามท าให้ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายหรือไม่เท่านั้น 
และเราจะต้องรับผิดชอบถ้าเราไม่ได้พยายามท าเช่นนั้น  
 ปรัชญาของอริสโตเติลเกี่ยวกับเปูาหมายสุดท้ายดังกล่าวสามารถ
ใช้เป็นมาตรฐานส าหรับตัดสินสิ่งต่างๆ ในเชิงปทัสถานได้ ยกตัวอย่างเช่น 
ถ้าเรามีมีด แต่มีดนั้นไม่สามารถท าหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์ เช่น มีด
ทื่อหรือมีดด้ามหัก ไม่สามารถท าหน้าที่ของมันได้อย่างที่มันควรจะท า เรา
ถือว่ามันเป็นมีดที่เลว ในท านองเดียวกัน สุนัขล่าเนื้อที่อ้วน ขี้เกียจไม่
สามารถตามกลิ่นเหยื่อได้หรือวิ่งได้ช้า ไม่สามารถท าหน้าที่ของมันได้อย่าง
ที่มันควรจะท า เราถือว่ามันเป็นสุนัขล่าเนื้อที่เลว มนุษย์เราก็เช่นเดียวกัน 
ถ้าหากบุคคลใดไม่ได้แสวงหาชีวิตที่มีความสุขด้วยการปฏิบัติตนอย่างมี
คุณธรรมซึ่งถือเป็นเปูาหมายสุดท้ายของบุคคลนั้นแล้ว คนนั้นก็จะเป็นคน
เลว เป็นผู้มีความบกพร่องทางศีลธรรม และทุกคนที่มีความเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับเปูาหมายสุดท้ายของมนุษย์ก็จะมีความเห็นพ้องต้องกันว่าคนนั้น
เป็นคนเลว ในท านองเดียวกับการที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามีดทื่อที่ไม่
สามารถตัดหรือเฉือนอะไรได้หรือมีดด้ามหักเป็นมีดที่เลว ดังนั้น ส าหรับ
ประชาชนและชุมชนที่มีเปูาหมายสุดท้ายร่วมกัน คุณธรรมจึงเป็นสิ่งที่มี
บริบทและมีความหมาย  
 แต่เนื่องจากมนุษย์เราไม่ได้มีแนวโน้มที่จะด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม โดยการอุทิศตนเพ่ือแสวงหาคุณธรรมอยู่ตลอดเวลา อริสโตเติล
จึงได้แยกความแตกต่างระหว่าง “ธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่มันเป็น” 
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(human nature as it is) ออกจาก “ธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่สามารถ
จะเป็นได้ถ้ารู้เปูาหมายสุดท้าย” (human nature as it could be if it 
realized its telos) ดังนั้น บทบาทของทฤษฎีเชิงจริยธรรม (ethical 
theory) ก็คือการน าพาเราจากสภาวะแรกไปสู่สภาวะที่สอง นั่นคือเปลี่ยน
จากธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่มันเป็น ไปสู่ธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่
สามารถจะเป็นได้ถ้ารู้เปูาหมายสุดท้าย โดยการสอนเราว่าจะสามารถ
เอาชนะความอ่อนแอตามธรรมชาติของมนุษย์และกลายเป็นสิ่งที่ เรา
สามารถจะเป็นได้ได้อย่างไร รวมทั้งบอกเราด้วยว่าเพราะเหตุใดสิ่งนั้นจึง
ควรเป็นความดีของเรา โดยนัยนี้ ทฤษฎีเชิงจริยธรรมจึงท าหน้าที่เสมือน
แผนที่การเดินทางซึ่งจะบอกเราว่าเราอยู่ที่ไหน เราควรจะไปที่ไหน รวมทั้ง
บอกถึงประเภทของภัยอันตรายที่เราจะต้องพบระหว่างการเดินทาง ใน
สังคมที่ประชาชนเชื่อว่าพวกเขาไม่มีเปูาหมายสุดท้ายที่ก าหนดไว้แน่นอน
ตายตัว ไม่มีข้อก าหนดของสิ่งที่แต่ละคนจะต้องเป็น และไม่มีเปูาหมายตาม
ธรรมชาติใดๆ ที่ต้องมุ่งไปสู่ คุณธรรมที่แท้จริงย่อมไม่มี เมื่อไม่มีเปูาหมาย
สุดท้ายที่มนุษย์ถูกคาดหวังว่าจะต้องมี ทฤษฎีเชิงจริยธรรมจึงไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ ส าหรับผู้ที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง แผนที่เป็นสิ่งที่ปราศจาก
คุณค่า  

ส าหรับอริสโตเติล จริยธรรมคือคู่มือส าหรับการมีชีวิตที่ดี โดย
อริสโตเติลได้น าเสนอไปตามล าดับขั้นตอนของชีวิต ความสุข (happiness 
หรือ eudaimonia) ของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงชีวิต จากวัยเยาว์
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สู่ความเป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยความสุขของผู้ที่อยู่ในวัยเยาว์ คือการ
ควบคุมความรักและความปรารถนาให้อยู่ในกรอบหรือขอบเขตที่เหมาะสม 
โดยผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณส่วน
ของความต้องการ (appetitive part) ความสุขของผู้ใหญ่ คือการมีความรู้
เชิงปฏิบัติ การได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนในสังคม ความรับผิดชอบ 
และการได้รับการยกย่องสรรเสริญเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ซึ่งถือ
เป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณส่วนของการใช้เหตุผล (deliberative part) 
และความสุขของผู้สูงอายุ คือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนิรันดร 
สิ่งที่ เป็นกฎสากล และหลักการที่ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงของชีวิตและ
จักรวาล และถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้แก่บุคคลรุ่นหลัง ซึ่งถือเป็นการ
เติมเต็มจิตวิญญาณส่วนของการเพ่งพินิจ (contemplative part) ดังนั้น 
ความสุขตลอดช่วงชีวิตของบุคคลจึงประกอบด้วยการเติมเต็มหรือการท า
ให้สมบูรณ์ของการมีชีวิตที่ดีในแต่ละขั้นตอนของชีวิตให้เหมาะสมกับ
ขั้นตอนของชีวิตนั้นๆ โดยนัยนี้ ความสุขตลอดช่วงชีวิตของบุคคลก็คือ
แหล่งที่รวมหรือบรรจุภัณฑ์ของความสุขในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
ขั้นตอนของชีวิตที่แตกต่างกัน  
 

“ความส าเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ 
(ลาภยศ ชื่อเสียง) แต่ชีวิตมนุษย์... ต้องการสิ่งเหล่านี้ในฐานะที่
เป็นเพียงส่วนเสริม ในขณะที่การกระท าท่ีกอปรไปด้วยคุณธรรม
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หรือการกระท าท่ีมีลักษณะตรงกันข้ามคือสิ่งที่จะน ามาซึ่งความสุข
หรือความทุกข์ เนื่องจากไม่มีหน้าที่ใดในมนุษย์ที่จะมีความมั่นคง
ถาวรเท่ากับการกระท าที่กอปรไปด้วยคุณธรรม... ในบรรดาสิ่ง
ทั้งหลาย สิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือสิ่งที่ความยั่งยืนมากกว่า เนื่องจาก
คนที่มีความสุขจะมีชีวิตอยู่เพ่ือสิ่งนี้อย่างเต็มใจและอย่างต่อเนื่อง
มากที่สุด... คนที่มีความสุขจะมีคุณสมบัติดังกล่าวและเขาจะเป็นผู้
ที่มีความสุขไปจนตลอดชีวิต... เขาจะเป็นผู้ที่กระท าและพิจารณา
ใคร่ครวญสิ่งต่างๆ อย่างมีคุณธรรม และเขาจะเป็นผู้ที่ เลือก
ทางเดินของชีวิตได้อย่างสูงส่งและงดงามที่สุด ถ้าเขาเป็น ‘คนดี
อย่างแท้จริง’ และ ‘ปฏิบัติตนอย่างไร้ข้อต าหนิได้อย่างมั่นคง’”14 
(Aristotle, Nicomachean Ethics, Book I, Section 10) 

                                                 
14 เนื้อหาท่ีเป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ Success or failure 

in life does not depend on these (fortunes), but human life… needs 
these as mere additions, while virtuous activities or their opposites are 
what constitute happiness or the reverse. For no function of man has 
so much permanence as virtuous activities… and of these themselves 
the most valuable are more durable because those who are happy 
spend their life most readily and most continuously in these...  The 
attribute in question, then, will belong to the happy man, and he will 
be happy throughout his life… he will be engaged in virtuous action 
and contemplation, and he will bear the chances of life most nobly 
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สรุป 

ในบทนี้ผู้เขียนได้น าเสนอเก่ียวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรมในยุคกรีก
โบราณในสองหัวข้อหลัก คือ (1) จริยธรรมเชิงคุณธรรมของชาวฮีโรอิค 
และ (2) จริยธรรมเชิงคุณธรรมของอริสโตเติล ซึ่งสาระส าคัญของแต่ละ
หัวข้อสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
สาระส าคัญที่เป็นแกนหลักของจริยธรรมเชิงคุณธรรมของชาว     

ฮีโรอิคสามารถสรุปได้ 5 ประการ ได้แก่ 
(1) อัตลักษณ์และตัวตนของบุคคลเกิดจากการสร้างทางสังคม 

ไม่ใช่มาจากการก าหนดของแต่ละบุคคล ประชาชนแต่ละคนมีบทบาทและ
สถานภาพที่ก าหนดไว้แน่นอนตายตัวจากต าแหน่งแห่งที่ในเครือข่ายทาง
สังคม  

(2) กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมก าหนดข้ึนตามบทบาทและสถานภาพ
ของบุคคล ภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่มีการก าหนดและนิยามบทบาท
และสถานภาพไว้อย่างชัดเจน ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่เป็นวัตถุวิสัยเชิงนามธรรมที่
น ามาใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

                                                                                                        
and altogether decorously, if he is ‘truly good’ and ‘foursquare 
beyond reproach.’ (Aristotle, Nicomachean Ethics, Book I, Section 10). 
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(3) กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมที่แท้จริงสามารถมีได้ โดยกฎเกณฑ์
ดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเปูาหมายซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนใน
สังคม  

(4) คุณธรรม หมายถึง ลักษณะนิสัยที่จะท าให้แต่ละคนสามารถ
ท าภารกิจที่ตนเองควรท าเพ่ือให้เกิดชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อ
ตนเองและส่วนรวม  

(5) สังคมเป็นตัวให้บริบทส าหรับชีวิตที่มีความสุข เป็นสถานที่ใน
การแสวงหาคุณธรรมซ่ึงเป็นตัวก าหนดความหมายให้กับชีวิตของสมาชิกที่
อยู่ในสังคม 

 
กล่าวโดยสรุปก็คือชาวฮีโรอิคเชื่อว่า อัตลักษณ์และตัวตนของ

บุคคลเกิดจากบทบาทและสถานภาพที่ก าหนดไว้แน่นอนตายตัวตาม
ต าแหน่งแห่งที่ของแต่ละคนในสังคม กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมก าหนดขึ้น
ตามบทบาทและสถานภาพของบุคคล โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของเปูาหมายที่เป็นข้อตกลงร่วมของสังคม คุณธรรมตามทรรศนะ
ของชาวฮีโรอิค หมายถึงลักษณะนิสัยที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่จะท าให้ท าบุคคล
นั้นสามารถท าภารกิจที่ควรท าให้ส าเร็จเพ่ือการมีชีวิตที่ดีของตนเองและ
เพ่ือส่วนรวม และสังคมตามทรรศนะของชาวฮีโรอิค หมายถึงสถานที่ที่
บุคคลจะใช้ในการศึกษาอบรมและหล่อหลอมกล่อมเกลาให้คุณธรรมหรือ
ลักษณะนิสัยที่ดเีจริญงอกงามข้ึนในตน 
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ส าหรับสาระส าคัญที่เป็นแกนหลักของจริยธรรมเชิงคุณธรรมของ
อริสโตเติล สามารถสรุปได้ 7 ประการ ได้แก่ 

 (1) คุณธรรม คือลักษณะนิสัยที่จะท าให้บุคคลเป็นคนดีในฐานะที่
เป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคคลสามารถท าหน้าที่ของตนได้ดี เมื่อมนุษย์
แต่ละคนมีเปูาหมายบางอย่างตามธรรมชาติที่จะต้องมุ่งไปสู่ สิ่งที่ดีส าหรับ
มนุษย์ก็คือสิ่งที่จะท าให้แต่ละคนสามารถเติมเต็มจุดประสงค์และเปูาหมาย
ตามธรรมชาตินั้น ดังนั้น สภาพหรือการกระท าใดๆ ที่จะท าให้บุคคล
สามารถท าหน้าที่ของตนให้ประสบความส าเร็จได้อย่างดีสิ่งนั้นคือคุณธรรม 

(2) คุณธรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ คุณธรรมเชิง
สติปัญญาซึ่งเกิดจากการสั่งสอน และคุณธรรมเชิงลักษณะนิสัยซึ่งเกิดจาก
การฝึกฝนและอบรมบ่มนิสัย คนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคุณธรรม แต่
คุณธรรมเกิดจากการสั่งสอนและการฝึกฝนอบรม 

(3) บุคคลจะถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อบุคคล
นั้นมีลักษณะนิสัยของคุณธรรมที่อยู่ภายในตน ประกอบกับทัศนคติและ
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมซึ่งบุคคลนั้นได้รับการฝึกฝนอบรมมา  

(4) หลักการพื้นฐานส าหรับใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่
คุณธรรม คือทางสายกลาง ซึ่งหมายถึงจ านวนหรือระดับที่เหมาะสม ไม่
มากหรือน้อยเกินไป ในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในสถานการณ์ใด
สถานหนึ่ง ทางสายกลาง หมายถึง การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่มากเกินไป 
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(ในสถานการณ์ที่มีสิ่งยั่วยวนให้หลงใหล) และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่น้อย
เกินไป (ในสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางจนเกิดความยากล าบาก)  

(5) จิตวิญญาณของมนุษย์ส่วนของการใช้เหตุผลจะต้องเป็นส่วนที่
คอยควบคุมจิตวิญญาณส่วนของความต้องการ โดยธรรมชาติแล้วความ
ต้องการเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
มากกว่าที่จะให้จิตวิญญาณส่วนของการใช้เหตุผลควบคุมจิตวิญญาณส่วน
ของความต้องการ และจัดระเบียบความต้องการให้เป็นไปตามหลักของ
เหตุผล  

(6) ปรัชญาของอริสโตเติลมีแกนกลางอยู่ที่แนวคิดเรื่องเปูาหมาย
สุดท้าย (telos) โดยเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติล้วนมีเปูาหมายสุดท้าย
ด้วยกันทั้งสิ้น เปูาหมายสุดท้ายของมนุษย์ได้แก่ ความสุขโดยการด าเนิน
ชีวิตตามหลักคุณธรรม เปูาหมายนี้มีอยู่อย่างถาวรในตัวมนุษย์ตั้งแต่เกิด 
โดยแต่ละคนมีแนวโน้มโดยธรรมชาติในการที่จะด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม  

 (7) อริสโตเติลได้แยกความแตกต่างระหว่าง “ธรรมชาติของ
มนุษย์อย่างที่มันเป็น” ออกจาก “ธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่สามารถจะ
เป็นได้ถ้าเขารู้เปูาหมายสุดท้าย” ดังนั้น บทบาทของทฤษฎีเชิงจริยธรรมก็
คือการน าพาบุคคลออกจากธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่มันเป็น ไปสู่
ธรรมชาติของมนุษย์อย่างท่ีสามารถจะเป็นได้ถ้าเขารู้เปูาหมายสุดท้าย โดย
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การสอนว่าบุคคลจะสามารถเอาชนะความอ่อนแอตามธรรมชาติของมนุษย์
และกลายเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถจะเป็นได้ได้อย่างไร  

 
กล่าวโดยสรุปก็คือ อริสโตเติลเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีเปูาหมาย

บางอย่างติดตัวมาโดยธรรมชาติ และหน้าที่ของมนุษย์ก็คือการเดินทางหรือ
การปฏิบัติเพ่ือไปสู่เปูาหมายนั้น แต่ในการเดินทางหรือการปฏิบัติเพ่ือไปสู่
เปูาหมายดังกล่าว มนุษย์จะต้องฝุาฟันและเอาชนะอุปสรรคคือความ
ยั่วยวนและความรู้สึกฝุายต่ าซึ่งจะท าให้มนุษย์ออกนอกเส้นทางหรือไปไม่
ถึงเปูาหมาย (ซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณส่วนของความต้องการ) และสิ่งที่
จะช่วยให้มนุษย์สามารถเอาชนะอุปสรรคดังกล่าวได้ก็คือลักษณะนิสัยที่มี
คุณธรรม ซึ่งเกิดจากการสั่งสอนและการฝึกฝนอบรม (ซึ่งเกี่ยวข้องกับจิต
วิญญาณส่วนของการใช้เหตุผล) หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ลักษณะนิสัย
ใดที่จะท าให้มนุษย์สามารถเติมเต็มจุดประสงค์และเปูาหมายตามธรรมชาติ
ของตนได้ ลักษณะนิสัยนั้นคือคุณธรรม ประเด็นที่เกี่ยวกับทางสายกลาง
และการใช้เหตุผล แท้จริงแล้วก็คือแนวทางหรือวิธีการในการสร้างลักษณะ
นิสัยที่มีคุณธรรมเพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตนั่นเอง  

 
สาระส าคัญที่เป็นแกนหลักของจริยธรรมเชิงคุณธรรมยุคกรีก

โบราณ สามารถสรุปได ้6 ประการ ดังต่อไปนี้  
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(1) ทุกสิ่งในโลกล้วนมีเปูาหมายสุดท้ายด้วยกันทั้งสิ้น เปูาหมาย
สุดท้ายของมนุษย์ได้แก่ ความสุขโดยการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม 
เปูาหมายนี้มีอยู่อย่างถาวรในตัวมนุษย์ตั้งแต่เกิด  

(2) กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมก าหนดขึ้นมาตามบทบาทและ
สถานภาพของบุคคล โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเปูาหมาย
ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของสังคม  

(3) คุณธรรม คือลักษณะนิสัยที่จะท าให้บุคคลเป็นคนดีในฐานะที่
เป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคคลสามารถท าหน้าที่ของตนได้ดี เมื่อมนุษย์
แต่ละคนมีเปูาหมายบางอย่างตามธรรมชาติที่จะต้องมุ่งไปสู่ ลักษณะนิสัยที่
ดีจะท าให้แต่ละคนสามารถเติมเต็มจุดประสงค์และเปูาหมายตามธรรมชาติ
นั้น  

(4) คนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคุณธรรม แต่คุณธรรมเกิดจากการ
สั่งสอนและการฝึกฝนอบรม 

(5) บุคคลจะถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อบุคคล
นั้นมีลักษณะนิสัยของคุณธรรมที่อยู่ภายในตน และมีทัศนคติและความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรม  

(6) สังคมเป็นเวทีและบริบทส าหรับชีวิตที่มีความสุข เป็นสถานที่
ในการแสวงหาคุณธรรมซึ่งเป็นตัวก าหนดความหมายให้กับชีวิตของสมาชิก
ที่อยู่ในสังคม    
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บทที่ 3     

ประวัติศาสตร์โดยย่อของจริยธรรมบนพื้นฐานของ 
กฎเกณฑ์และผลลัพธ ์

 
ความน า  

ในบทที่ 2 ผู้เขียนได้อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับจริยธรรมเชิง
คุณธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในสามกลุ่มของจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ โดย
มุ่งเน้นศึกษาในส่วนของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในยุคกรีกโบราณ ส าหรับใน
บทนี้ ผู้เขียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมอีกสองกลุ่มที่เหลือ คือ (1) 
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ (rules-based ethics) และ (2) 
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ (results-based ethics) โดยจะได้
อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
กฎเกณฑ์และผลลัพธ์ใน 4 ยุค โดยสังเขป เพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพ
ความเป็นมาอย่างกว้างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ (1) จริยธรรมในยุค
กรีก (2) จริยธรรมในยุคโรมัน (3) จริยธรรมในยุคกลาง และ (4) จริยธรรม
ในยุคสมัยใหม่ โดยจะเน้นให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับจริยธรรมยุค
สมัยใหม่ ในฐานะที่เป็นจริยธรรมที่มีปัญหาและข้อบกพร่องอยู่หลาย
ประการในโลกยุคปัจจุบัน จนเป็นสาเหตุให้นักวิชาการส่วนหนึ่งพยายามที่
จะฟ้ืนฟูและน าจริยธรรมเชิงคุณธรรม (virtue ethics) ของชาวฮีโรอิค 
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(heroic) และของอริสโตเติล (Aristotle) กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการ
น าเสนอผู้เขียนจะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

(1) จริยธรรมในยุคกรีก  
(2) จริยธรรมในยุคโรมัน  
(3) จริยธรรมในยุคกลาง  
(4) จริยธรรมในยุคสมัยใหม่  

 
3.1 จริยธรรมในยุคกรีก (Greek Ethics)1 

เมื่อมองในภาพกว้าง แนวโน้มเชิงประวัติศาสตร์ของจริยธรรมใน
โลกตะวันตก นับตั้งแต่ยุคกรีกหรือยุคคลาสสิกจนถึงยุคกลาง คือการที่
จริยธรรมเชิงคุณธรรมที่มีจุดก าเนิดมาจากแนวคิดของชาวฮีโรอิคและ
อริสโตเติลค่อยๆ ลดความส าคัญลง และมีการเข้าแทนที่ของจริยธรรมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ (rules-based ethics) สาระส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือ แทนที่จะพิจารณาคุณธรรม (virtues) ในฐานะ
ของสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง ประชาชนกลับพิจารณาคุณธรรมในฐานะที่เป็น
เพียงส่วนเสริมเ พ่ือช่วยให้บุคคลท าหน้าที่ ได้ส าเร็จเท่านั้น ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็นผลมาจากแนวคิดที่ส าคัญ 2 ประการของ

                                                 
1 ข้อมูลที่น าเสนอในหัวข้อนี้มาจากเอกสารหลักคือ Hooft, 2006. ส าหรับ

เอกสารประกอบ ดูใน Clayton, 2017; MacIntyre, 2007, 1996; และ Gordon, 
2007. 
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เพลโต (Plato) คือ (1) บุคคลควรด าเนินชีวิตภายใต้การน าทางของความ
จริงในระดับเหนือธรรมชาติ (transcendent reality) และ (2) สิ่งที่จะท า
ให้บุคคลสามารถรู้ถึงความจริงดังกล่าวได้ก็คือเหตุผล  (reason) ตาม
ทรรศนะของเพลโต คุณธรรมต่างๆ เช่น ความดีและความยุติธรรม เป็นต้น 
ไม่ได้เป็นแค่เพียงแนวคิดเท่านั้น แต่มันเป็นความจริงแท้ เป็นความรู้
เกี่ยวกับสิ่งที่จะน าเราไปสู่การกระท าที่ดี และเราจะได้ความรู้นี้มาโดยการ
ควบคุมความปรารถนาและอารมณ์ความรู้สึกของเรา ความรู้ดังกล่าวจะ
เป็นตัวเชื่อมโยงตัวเรากับความจริงในระดับเหนือธรรมชาติ แม้ว่าร่างกาย
ของเราจะอาศัยอยู่ในถ้ าที่มืดมิดและความงุนงงสงสัย เพลโตเปรียบชีวิต
มนุษย์เสมือนหนึ่งเท้าอยู่ในโคลนตมของโลกนี้ แต่มีสติปัญญาในการที่จะ
เข้าถึงความจริงในระดับสูงได้ ถึงแม้ว่ามนุษย์จะถูกจองจ าอยู่ในชีวิตแบบ
โลกียวิสัย ท าผิดท าพลาด มีข้อจ ากัดและเปราะบาง แต่ความคิดของเรา
สามารถน าเราไปสู่โลกที่สมบูรณ์แบบและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมได้ 
ดังนั้น วิถีชีวิตที่สูงส่งที่สุดและมีคุณธรรมมากที่สุดก็คือการปฏิเสธโลกนี้
และปลดปล่อยจิตวิญญาณของเราให้พุ่งทะยานไปสู่โลกของความคิดและ
ความจริงแท้อันบริสุทธิ์หรือโลกของแบบ (form) ซึ่งเป็นสถานที่ที่โลกนี้ได้
ลอกเลียนแบบมาอย่างพร่าเลือน ทรรศนะเกี่ยวกับชีวิตดังกล่าวข้างต้นได้มี
การสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยผ่านค าสอนทางศาสนาและ
งานเขียนของนักปรัชญาในแต่ละยุคแต่ละสมัย โดยเริ่มต้นจากนักปรัชญา
กลุ่มท่ีเรียกว่า “สโตอิก” (Stoic)  
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3.2 จริยธรรมในยุคโรมัน (Roman Ethics)2 

แนวคิดทางจริยธรรมที่เป็นพ้ืนฐานในยุคโรมันก็คือแนวคิดของ 
สโตอิค (Hart, 2001. pp. 133-134) ค าว่า “สโตอิก” (Stoic) เป็นชื่อเรียก
กลุ่มของนักปรัชญาที่พูดภาษากรีกที่มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ 300 ปีก่อน
คริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 2 คือตั้งแต่เซโนแห่งซิติอุม (Zeno of Citium : 
333-261 BCE.) ซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่กรุงเอเธนส์ (Athens) จนถึง
เอปิคเตตัส (Epictetus : 55-135 CE.) ซึ่งเป็นทาสอยู่ในกรุงโรม (Rome) 
(Hooft, 2006, pp. 83-84) โดยนักปรัชญากลุ่มสโตอิคได้สอนไว้ว่า มนุษย์
ควรจะออกแบบชีวิตให้สอดคล้องกับระเบียบที่คงที่และเป็นนิรันดรของ
ธรรมชาติ เม่ือพระเจ้าปกครองธรรมชาติด้วยความยุติธรรม มนุษย์เราก็
ควรจะออกแบบชีวิตให้สอดคล้องกับวิธีการเช่นนั้น และยอมรับทุกสิ่งท่ี
เกิดขึ้นด้วยใจที่สงบ (equanimity) อะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิด    
ถ้าหากว่าเราต้องประสบกับความผิดหวัง นั่นก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่ เรา
ปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้ การที่จะมีชีวิตอยู่ได้ดีที่สุดก็
คือการอดกลั้นความปรารถนา ระงับความรู้สึก และน าทางชีวิตด้วยเหตุผล 
ซึ่งจะท าให้เราสามารถเข้าใจถึงระเบียบแบบแผนของธรรมชาติได้ แม้ค าว่า 
“คุณธรรม” (virtue) จะมีการน ามาใช้ในฐานะที่เป็นค าอธิบายถึงสภาพ
ของใจที่สงบ แต่แนวคิดของนักปรัชญาในกลุ่มนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ

                                                 
2 ข้อมูลที่น าเสนอในหัวข้อนี้มาจากเอกสารหลักคือ Hooft, 2006. ส าหรับ

เอกสารประกอบ ดูใน Gordon, 2007; MacIntyre, 2006; และ Hart, 2001 A. 
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เชื่อที่ว่า ชีวิตมนุษย์อยู่ภายใต้การปกป้องหรือคุ้มครองของความจริงเหนือ
ธรรมชาติ ซึ่งบุคคลสามารถจะค้นพบได้โดยการควบคุมความปรารถนา
และความรู้สึกของตน แทนที่จะเป็นเรื่องของการตระหนักรู้และการ     
เติมเต็มในทุกมิติของธรรมชาติที่เป็นตัวของมนุษย์เองตามแนวคิดของ
อริสโตเติล  
 
3.3 จริยธรรมในยุคกลาง (Middle Age Ethics)3 

นักปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดทางจริยธรรมในโลกตะวันตก  
ต่อจากนักปรัชญากลุ่มสโตอิคก็คือนักปรัชญาเทวนิยมชาวคริสต์ในยุคกลาง 
ซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึงศตวรรษที่ 13 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ออกัสติน (Augustine : 354-430 CE.) และอไควนัส (Thomas Aquinas 
: 1224-1274 CE.) โดยในยุคกลางนี้แนวคิดที่ค่อนข้างคลุมเครือของความ
จริงเหนือธรรมชาติที่บุคคลควรปฏิบัติเพ่ือการมีชีวิตที่ดีก็ได้มีความหมายที่
เฉพาะเจาะจงมากข้ึนในฐานะที่เป็น “พระเจ้า” (God) ผู้ก าหนดกฎเกณฑ์
ทางศีลธรรม ออกัสตินและอไควนัสได้เน้นในเรื่องความรักของพระเจ้าใน
ฐานะที่เป็นความรู้สึกและแรงบันดาลใจที่เหมาะสมของการท าความดี ใน
ยุคกลางนี้เป้าหมายของการกระท า กลับกลายเป็นเรื่องของการท าตาม
กฎเกณฑ์ (law) อไควนัสได้สร้างงานปรัชญาบนพ้ืนฐานของนักปรัชญา

                                                 
3 ข้อมูลที่น าเสนอในหัวข้อนี้มาจากเอกสารหลักคือ Hooft, 2006. ส าหรับ

เอกสารประกอบ ดูใน MacIntyre, 1996. 
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กลุ่มสโตอิคที่ได้อธิบายไว้ว่ากฎเกณฑ์ทางศีลธรรมสามารถค้นพบได้ใน
ธรรมชาติของสิ่งต่างๆ โดยการใช้เหตุผล แต่ได้เปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของ
กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเสียใหม่โดยการก าหนดให้กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมมา
จากพระเจ้า และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โครงสร้างความคิดเกี่ยวกับจริยธรรม
เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลหรือความเชื่อในการค้นหาว่าหน้าที่ที่จะต้อง
กระท าของเราคืออะไรโดยมองออกไปที่ความจริงเหนือธรรมชาติ โดยการ
ควบคุมความปรารถนาและอารมณ์ความรู้สึก ออกัสตินได้อธิบายไว้ว่า
ความรักความผูกพันที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ จะท าให้มนุษย์ไขว้เขวออกไป
จากความรักของพระเจ้า ในขณะที่อไควนัสอธิบายถึงพระคุณหรือพระ
กรุณาของพระเจ้า (God’s grace) ที่ได้ประทานคุณธรรมความเชื่อ 
ความหวังและความกรุณาให้แก่มนุษย์เพ่ือเป็นเครื่องน าทางไปสู่สภาวะที่สูง
กว่าและหลุดพ้นออกไปจากโลกนี้ได้ในที่สุด  

ผลที่เกิดจากพัฒนาการของแนวคิดทางจริยธรรมในยุคกลางก็คือ 
ความเชื่อที่ว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ในการท าตามพระประสงค์ของพระเจ้า 
(God’s will) หรือการด าเนินชีวิตตามธรรมชาติในฐานะที่เป็นระเบียบของ
จักรวาลที่ได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า คุณธรรม (virtue) ตามความหมาย
ของนักปรัชญาในยุคนี้ก็คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่จะช่วยให้
มนุษย์สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ลักษณะของมนุษย์ในอุดมคติในยุค
นี้ก็คือ ผู้ที่สามารถควบคุมหรือแม้กระทั่งระงับความต้องการทางโลกียวิสัย
และเชื่อฟังกฎเกณฑ์ท่ีพระเจ้าหรือธรรมชาติได้ก าหนดไว้ 
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3.4 จริยธรรมในยุคสมัยใหม่ (Modern Age Ethics)   

อิทธิพลของศาสนาคริสต์ครอบง าประเทศในโลกตะวันตกในช่วง
ประมาณศตวรรษที่ 5 จนถึงศตวรรษที่ 15 เมื่อถึงศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ยุควิทยาศาสตร์ และการก้าวเข้าสู่โลก
ยุคสมัยใหม่ อิทธิพลของศาสนาคริสต์ก็ได้เสื่อมถอยลง จนถึงศตวรรษที่ 18  
จริยธรรมที่เคยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของค าสอนในศาสนาคริสต์ในยุคกลางก็ได้
มีการเปลี่ยนแปลง จากจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ที่มาจาก
พระประสงค์ของพระเจ้า ก็กลับกลายเป็นจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
กฎเกณฑ์ (rule) หรือหน้าที่ (duty) ที่ก าหนดโดยตัวมนุษย์เองจากแนวคิด
ของค้านท์ (Immanuel Kant : 1724-1804) และจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของผลลัพธ์จากแนวคิดของเบ็นธัม (Jeremy Bentham : 1748-
1832) และมิลล์ (John Stuart Mill : 1806-1873) 

3.4.1 จริยธรรมบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ (Rules-Based 
Ethics)4 

จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ (rules-based ethics) มีชื่อ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหน้าที่ (duties-

                                                 
4 ข้อมูลที่น าเสนอในหัวข้อนี้มาจากเอกสารหลักคือ Svara, 2015 และ 

Koven, 2015. ส าหรับเอกสารประกอบ ดูใน Lawton, Rayner, and Lasthuizen, 
2013; Timmons, 2013; Gordon, 2007; MacIntyre, 2006, 1996; Fox, 2001; 
และ Luke and Hart, 2001. 
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based ethics) ตามทรรศนะของนักปรัชญาในส านักนี้ทางเลือกเชิง
ศีลธรรมที่ถูกต้องจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ (rules) ซึ่งเป็นสิ่ง
ควบคุมหน้าที่ (duties) โดยทั่วไปแล้ว หน้าที่ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของ
จริยธรรมในส านักนี้จะถูกก าหนดโดยอ านาจที่อยู่เหนือกว่าอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยนัยนี้ การมีศีลธรรมจึงขึ้นอยู่กับค าสั่งหรือการบังคับบัญชาจาก
อ านาจที่เหนือกว่า (Koven, 2015, p. 3)  

จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์มีแนวคิดพ้ืนฐานของการ
ตัดสินใจทางจริยธรรมอยู่ที่การประยุกต์ใช้กฎระเบียบ นักปรัชญาหรือ
นักวิชาการในกลุ่มนี้ ใช้คุณค่าที่ ได้มีการก าหนดหรือตกลงกันไว้เป็น
ตัวก าหนดพันธกรณีทางศีลธรรมของการกระท า ในการที่จะประยุกต์หลัก
จริยธรรมตามแนวทางนี้ บุคคลจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับชุดของกฎเกณฑ์
และความสามารถในการประยุกต์ใช้  “หลักการ” ให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง (Svara, 2015, p. 66)  

ค าว่า “หลักการ” (principles) หมายถึงชนิดของการกระท าที่
ถูกต้องหรือเป็นพันธกรณี   นักปรัชญาและนักวิชาการที่เชื่อในแนวคิดของ
จริยธรรมที่มุ่งเน้นหน้าที่หรือกฎระเบียบพยายามที่จะแสวงหาหลักการที่
จะสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ แนวคิดดังกล่าวมีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับวิธีการของจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
หน้าที่ (duties-based ethics) ความแตกต่างของแนวคิดทั้งสองอยู่ที่
แหล่งของพฤติกรรมที่คาดหวัง นั่นคือ จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
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หลักการ (principles-based ethics) จะเน้นในเรื่องของความถูกต้องตาม
หลักสากล (universal) หรือความรู้สึกที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นวัตถุ
วิสัย ในขณะที่จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหน้าที่ (duties-based 
ethics) จะเน้นในเรื่องของพันธกรณีที่มาจากธรรมชาติของบทบาทในการ
บริการสาธารณะ (Svara, 2015, p. 66) 

ประเด็นส าคัญของแนวคิดทางจริยธรรมในส านักนี้ก็คือเรื่องที่มา
ของหลักการ โดยพ้ืนฐานแล้วเรายึดถือกฎหมายในฐานะที่เป็นตัวก าหนด
แนวทางของการกระท า ผู้บริหารงานภาครัฐที่มีความรับผิดชอบจะต้อง
ด าเนินการตามกฎหมาย ลักษณะส าคัญของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ก็คือการด าเนินการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายไม่ใช่
ตามความต้องการส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ แต่อย่างไร    
ก็ตาม การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าผู้ปฏิบัติจะต้อง
เข้าใจหลักการที่เป็นพ้ืนฐานของกฎหมาย และหลักการเรื่องความถูกต้อง
ของกฎหมายแต่อย่างใด (Svara, 2015, pp. 66-67)   

ค้านท์ (Kant) ซึ่งเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในส านักนี้     
ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับค าสั่ งทางศีลธรรมอย่างไม่มี เ งื่ อนไข 
(categorical moral imperative) ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อวงวิชาการ
ทางด้านปรัชญา ตามทรรศนะของค้านท์ ศีลธรรม (morality) และความ
ยุติธรรม (justice) มีความเชื่อมโยงอยู่กับแนวคิดเรื่องเสรีภาพ (freedom) 
และเก่ียวข้องกับการปกครองตนเองหรือการกระท าตามกฎที่บุคคลก าหนด
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ให้แก่ตนเอง ไม่ใช่ท าตามกฎธรรมชาติหรือสัญญาประชาคม คุณค่าทาง
ศีลธรรมของการกระท ามาจากเจตนาของการกระท า ไม่ใช่มาจากผลลัพธ์ที่
จะตามมา ตามแนวคิดของค้านท์ บุคคลควรท าสิ่งที่ถูกต้องเนื่องจากมัน
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพราะแรงกระตุ้นอ่ืนใดที่นอกเหนือจากนี้ (Koven, 
2015, pp. 3-4) 

ค้านท์ได้แยกความแตกต่างระหว่างมูลเหตุจูงใจที่มาจากหน้าที่ 
(motive of duties) และมูลเหตุจูงใจที่มาจากความชอบ (motive of 
inclination) และได้สรุปว่าเฉพาะมูลเหตุจูงใจที่มาจากหน้าที่เท่านั้นที่ท า
ให้การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งมีคุณค่าในเชิงศีลธรรม มูลเหตุจูงใจที่มา
จากความชอบ คือการกระท าซึ่งสนับสนุนหรือส่งเสริมผลประโยชน์ส่วนตัว 
หรือความพยายามเพ่ือตอบสนองความต้องการ ความปรารถนา ความชอบ
และความอยากของแต่ละบุคคล ในขณะที่มูลเหตุจูงใจที่มาจากหน้าที่ คือ
การกระท าในสิ่งที่ถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ของตน ตามทรรศนะของ
ค้านท์ แม้แต่การกระท าความดีเพ่ือบุคคลอ่ืนก็อาจจะไม่มีคุณค่าทาง
ศีลธรรมแต่อย่างใด ถ้าหากการกระท านั้นมีแรงกระตุ้นมาจากมูลเหตุจูงใจ
ส่วนบุคคล เช่น การเพ่ิมความสุขส่วนตัวของบุคคล เป็นต้น ในการที่จะมี
คุณค่าทางศีลธรรม การกระท าจะต้องถูกผลักดันโดยการตัดสินใจกระท า
เพ่ือสิ่งที่กระท านั้นอย่างแท้จริง (Koven, 2015, p. 4) 
 ค้านท์เชื่อว่าการกระท าจะมีคุณค่าเชิงศีลธรรมถ้าการกระท านั้นมี
มูลเหตุจูงใจมาจากกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
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เป็นสากล และสามารถจะใช้เป็นแนวทางให้กับมนุษย์ได้ในทุกสถานการณ์ 
โดยค้านท์ได้เสนอกฎเกณฑ์ที่เป็นสากลซึ่งถือว่าเป็นข้อบังคับทางศีลธรรม
อย่างไม่มีเงื่อนไข (categorical moral imperative) ที่ส าคัญไว้ 2 
ประการ คือ (1) ให้กระท าตามหลักการซึ่งท่านสามารถยึดถือเป็นกฎสากล
ได้ และ (2) ให้ปฏิบัติทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนในฐานะที่เป็นมนุษย์และใน
ฐานะที่เป็นเป้าหมายสุดท้าย ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นเพียงอุปกรณ์ เครื่องมือ
หรือวิธีการ (Koven, 2015, pp. 30-31) 

3.4.2 จริยธรรมบนพื้นฐานของผลลัพธ์ (Results-Based 
Ethics)5 

จริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ (results-based ethics หรือ 
teleological ethics หรือ consequential ethics) เป็นแนวคิดเชิง
จริยธรรมที่ตรงกันข้ามกับจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ ์หรือจริยธรรม
บนพ้ืนฐานของหน้าที่ เนื่องจากแนวคิดเชิงปรัชญาของส านักนี้เน้นในเรื่อง
ของจุดจบ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซ่ึงเป็นผลมาจากการกระท า แทนที่
จะเป็นหลักการซึ่งเป็นที่มาของการกระท า ส านักปรัชญาประโยชน์นิยม 
(utilitarianism) ในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ

                                                 
5 ข้อมูลที่น าเสนอในหัวข้อนี้มาจากเอกสารหลักคือ Svara, 2015; Koven, 

2015 และ MacIntyre, 2007. ส าหรับเอกสารประกอบ ดูใน Lawton, Rayner, 
and Lasthuizen, 2013; Timmons, 2013; Gordon, 2007; MacIntyre, 2006, 
1996; Fox, 2001; และ Luke and Hart, 2001. 
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ผลลัพธ์ยืนยันว่าไม่มีหลักการทางศีลธรรมที่ใช้ตัดสินการกระท าที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า การกระท าจะถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ตามมา (Svara, 
2015, p. 72) 

ตามทรรศนะของนักปรัชญาหรือนักวิชาการส านักประโยชน์นิยม 
แรงกระตุ้นเพียงอย่างเดียวที่ท าให้เกิดการกระท าของมนุษย์ก็คือแรงดึงดูด
ไปสู่ความสุข และหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ เมื่อใดที่เราตระหนักถึงความ
จริงดังกล่าว เมื่อนั้นเราก็จะสามารถก าหนดหลักการของศีลธรรมในระดับ
ของความรู้แจ้งได้ โดยมีแนวทางของการแสวงหาความสุขสูงสุดและไม่มี
ความทุกข์หรือความเจ็บปวดเป็นจุดหมายปลายทาง (MacIntyre, 2007, 
p. 62) 

เบ็นธัม (Jeremy Bentham) ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ก าเนิดแนวคิดของ
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ เชื่อว่าถ้าบุคคลหรือการกระท าสามารถ
เพ่ิมอรรถประโยชน์ (utility) หรือความสุข (happiness) ให้มากขึ้นได้ 
บุคคลหรือการกระท านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี  อรรถประโยชน์ที่สูงที่สุด 
(maximizing utility) หรือความสุขสูงสุด (maximizing happiness) คือ
เป้าหมายหลักของการกระท าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล ถ้าการกระท าสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์มากกว่า
ผลลัพธ์ที่เป็นโทษแล้ว การกระท านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าเป็นไปในทาง
ตรงกันข้าม การกระท านั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผลของการ
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กระท าจึงเป็นตัวก าหนดความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของการกระท า 
(Koven, 2015, p. 39) 

แนวคิดของเบนธัมนี้ได้มีการน าไปใช้กันอย่างกว้างขวางในการ
ค านวณอรรถประโยชน์ทางจริยธรรม ทั้งในแง่ที่เป็นอรรถประโยชน์ส่วนตัว
และอรรถประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ซึ่งรู้จักกันในนามของลัทธิประโยชน์
นิยม (utilitarianism) ในการค านวณอรรถประโยชน์โดยรวมของทั้งสังคม 
หลักการที่มักจะใช้กันก็คือ “ให้ท าสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความดีสูงสุดส าหรับคน
จ านวนมากที่สุด” (the greatest good for the greatest number) 
หลักการนี้สามารถจะใช้ในการประเมินผลของการกระท าในแต่ละกรณีแยก
จากกัน หรือใช้ในการประเมินผลของระเบียบกฎเกณฑ์ว่าจะสามารถ
ก่อให้เกิดความดีสูงสุดโดยรวม (the greatest net good) ได้มากน้อยแค่
ไหนเพียงใด (Svara, 2015, p. 72) 

ตามทรรศนะของเบ็นธัม จิตของบุคคลที่รู้แจ้งและจิตของบุคคลที่
ได้รับการศึกษาเท่านั้นที่จะรู้ว่าการแสวงหาความสุขของบุคคล ในฐานะที่
ถูกบังคับโดยจิตวิทยาของการแสวงหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ และ
การแสวงหาความสุขมากที่สุดของคนจ านวนมากที่สุดที่จริงแล้วเป็นหนึ่ง
เดียวกัน แต่ต่อมานักปฏิรูปสังคมในยุโรปต้องการที่จะสร้างระเบียบของ
สังคมข้ึนมาใหม่ จึงมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดว่าแม้กระทั่งจิตของบุคคลที่ไม่
รู้แจ้งและไม่ได้รับการศึกษาที่แสวงหาความสุข ก็สามารถที่จะสร้าง
ความสุขมากที่สุดส าหรับคนจ านวนมากที่สุดขึ้นมาได้ และจากเป้าหมาย
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และแนวคิดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายและการลงโทษจาก
ข้อเสนอของเบ็นธัมและนักปฏิรูปสังคมเป็นจ านวนมาก  (MacIntyre, 
2007, p. 63) 

มิลล์ (John Stuart Mill) ซึ่งเป็นนักปรัชญาที่ส าคัญอีกคนหนึ่งใน
ส านักนี้ เชื่อในหลักการเรื่องอรรถประโยชน์สูงสุดหรือความสุขสูงสุด
เช่นเดียวกับเบ็นธัม แต่ในขณะที่เบ็นธัมเห็นว่าความสุขไม่มีความแตกต่าง
ในเชิงคุณภาพ มีเฉพาะความแตกต่างในเชิงปริมาณเท่านั้น มิลล์กลับเห็น
ว่าความสุขนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ความสุขในระดับที่สูง
กว่า (higher pleasure) และความสุขในระดับที่ต่ ากว่า (lower 
pleasure) โดยมิลล์เชื่อว่าความสุขทางด้านจิตใจอยู่ในระดับที่สูงกว่า
ความสุขทางด้านร่างกาย ดังนั้น ในการค านวณความสุขจึงควรพิจารณาทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Koven, 2015, pp. 8, 42) 
 
สรุป 

ในบทนี้ผู้ เขียนได้น าเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ใน 4 หัวข้อหลัก คือ (1) 
จริยธรรมในยุคกรีก (2) จริยธรรมในยุคโรมัน (3) จริยธรรมในยุคกลาง 
และ (4) จริยธรรมในยุคสมัยใหม่ ซึ่งสาระส าคัญของแต่ละหัวข้อสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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สาระส าคัญที่เป็นแกนหลักของจริยธรรมในยุคกรีกสามารถสรุปได้ 

3 ประการ ได้แก่ 
(1) บุคคลควรด าเนินชีวิตภายใต้การน าทางของความจริงในระดับ

เหนือธรรมชาติ และสิ่งที่จะท าให้บุคคลสามารถรู้ถึงความจริงดังกล่าวได้ก็
คือเหตุผล  

(2) คุณธรรมต่างๆ เช่น ความดีและความยุติธรรม เป็นต้น ไม่ได้
เป็นแค่เพียงแนวคิดเท่านั้น แต่มันเป็นความจริงแท้ที่มีอยู่ในโลกเหนือ
ธรรมชาติ ซ่ึงบุคคลจะสามารถเข้าถึงได้โดยการควบคุมความปรารถนาและ
อารมณ์ความรู้สึกในแบบทางโลกของตน  

(3) ถึงแม้ว่ามนุษย์จะถูกจองจ าอยู่ในชีวิตแบบโลกียวิสัย  แต่
ความคิดและสติปัญญาสามารถน าเราไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และเต็มเป่ียมไป
ด้วยคุณธรรมในโลกของ “แบบ” (form) ได้ 

 
สาระส าคัญที่เป็นแกนหลักของจริยธรรมในยุคโรมันสามารถสรุป

ได้ 3 ประการ ได้แก่ 
(1) มนุษย์ควรจะออกแบบชีวิตให้สอดคล้องกับระเบียบที่คงที่และ

เป็นนิรันดรของธรรมชาติ เนื่องจากเป็นสิ่งที่พระเจ้าก าหนดขึ้นมา  
(2) การที่จะมีชีวิตอยู่ได้ดีที่สุดก็คือการอดกลั้นความปรารถนา 

ระงับความรู้สึก และน าทางชีวิตด้วยเหตุผล ซึ่งจะท าให้มนุษย์สามารถ
เข้าใจถึงระเบียบแบบแผนของธรรมชาติได้ 
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(3) คุณธรรม หมายถึง การที่บุคคลมีใจที่สงบ ไม่หวั่นไหวกับ

ความสุขและความทุกข์ที่ต้องเผชิญและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความ    
เป็นจริง 

 
สาระส าคัญที่เป็นแกนหลักของจริยธรรมในยุคกลางสามารถสรุป

ได้ 4 ประการ ได้แก่  
(1) พระเจ้า (God) เป็นจุดก าเนดิหรือแหล่งที่มาของกฎเกณฑ์ทาง

จริยธรรม 
(2) พระเจ้าได้ประทานคุณธรรม ความเชื่อ ความหวังและความ

กรุณาให้แก่มนุษย์ เพ่ือเป็นเครื่องน าทางให้มนุษย์ไปสู่สภาวะที่สูงส่งกว่า
และการหลุดพ้นออกไปจากโลกนี้  

(3) มนุษย์ในอุดมคติ คือ ผู้ที่สามารถควบคุมหรือแม้กระทั่งระงับ
ความต้องการทางโลกียวิสัยและเชื่อฟังกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าก าหนดไว้ โดยมี
เป้าหมายสูงสุดคือการไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า 

(4) คุณธรรม หมายถึง ข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่จะ
ช่วยให้มนุษย์สามารถบรรลุความสูงส่งและการหลุดพ้นไปจากโลกนี้ได้   

 
สาระส าคัญที่เป็นแกนหลักของจริยธรรมในยุคสมัยใหม่สามารถ

สรุปได้ 4 ประการ ได้แก่ 
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(1) กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดโดยมนุษย์ ไม่ใช่

ก าหนดโดยพระเจ้า ระเบียบของธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ 
(2) กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมต้องสามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นวัตถุ

วิสัย ด้วยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นสากล 
ไม่ข้ึนอยู่กับบริบทของเวลาและสถานที่ 

(3) ตามทรรศนะของนักปรัชญาที่ เชื่อถือในจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ เกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรม คือการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และหน้าที ่

(4) ตามทรรศนะของนักปรัชญาที่เชื่อถือในจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของผลลัพธ์ เกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรม คืออรรถประโยชน์หรือ
ความสุขที่สูงที่สุดต่อคนจ านวนมากที่สุด  
 

จากเนื้อหาที่ได้น าเสนอมาในบทนี้เราจะเห็นได้ว่า แนวคิดที่เป็น
แกนหลักของจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ ก็คือการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์ท่ีได้มีการก าหนดเอาไว้ สิ่งที่แตกต่างก็คือที่มา
หรือแหล่งอ้างอิงของข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว จริยธรรมในยุคกรีก 
กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมอ้างอิงกลับไปที่โลกเหนือธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่า 
“แบบ” (form) จริยธรรมในยุคโรมัน กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมขึ้นอยู่กับ
ระเบียบแบบแผนของธรรมชาติ จริยธรรมในยุคกลาง กฎเกณฑ์ทาง
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จริยธรรมมาจากพระเจ้า และจริยธรรมในยุคสมัยใหม่ กฎเกณฑ์ทาง
จริยธรรมก าหนดโดยตัวมนุษย์เอง  

มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งเกี่ยวกับจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ นั่นคือการเน้นในเรื่องของการควบคุม
ความปรารถนา อารมณ์และความรู้สึกในทางโลก จริยธรรมตามแนวคิดทั้ง
ของเพลโต สโตอิคและนักปรัชญาในยุคกลางต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า การ
ที่จะเข้าถึงความจริงแท้และความหลุดพ้นได้ บุคคลจะต้องควบคุมความ
ปรารถนา อารมณ์และความรู้สึกในทางโลกของตน แม้แต่จริยธรรมในยุค
สมัยใหม่  ซึ่ งตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็ เน้น
ความส าคัญในเรื่องของการแยกสิ่ งที่ เรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกกับ
ข้อเท็จจริงออกจากกัน ซึ่งค าอธิบายในเรื่องนี้ก็คือ แนวคิดทางจริยธรรม
ทั้งหมดท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่สามารถสืบย้อนกลับไป
ถึงต้นก าเนิดคือแนวคิดของเพลโต ที่ได้สอนไว้ว่ามนุษย์จะสามารถเข้าถึง
ความจริงแท้และความสูงส่งได้โดยการใช้สติปัญญาและการควบคุมความ
ปรารถนาและอารมณ์ความรู้สึกในทางโลกของตน และแนวคิดดังกล่าว
ได้รับการยอมรับและสืบต่อเป็นมรดกตกทอดจากยุคกรีกมาจนถึงยุค
ปัจจุบัน 
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บทที่ 4  
ปัญหาของจริยธรรมบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ 

 
ความน า  

ในบทที่  3 ผู้ เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ตั้งแต่ยุคกรีกมาจนถึงยุค
ปัจจุบัน ส าหรับในบทนี้ ผู้เขียนจะได้ศึกษาในประเด็นที่ต่อเนื่องกัน นั่นคือ
ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ 
ซึ่งในการอธิบายและวิเคราะห์นั้น ส่วนหนึ่งผู้เขียนจะได้ศึกษาจากแนวคิด
ของนักวิชาการท่ีได้มีการเสนอไว้โดยทั่วไป และอีกส่วนหนึ่งผู้เขียนจะได้ใช้
แนวคิดของนักปรัชญาและนักวิชาการที่เชื่อถือในจริยธรรมเชิงคุณธรรมมา
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ซึ่งจะท าให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาของ
จริยธรรมทั้งสองแนวคิดได้ชัดเจนมากขึ้น โดยในการน าเสนอผู้เขียนจะได้
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

(1) ปัญหาของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ ์
(2) ปัญหาของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ 
(3) ปัญหาของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ 
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4.1 ปัญหาของจริยธรรมบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ (Problems of 
Rules-Based Ethics)1 

เมื่อมองอย่างผิวเผิน แนวคิดของจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
กฎเกณฑ์เป็นแนวคิดที่น่าดึงดูดใจและฟังดูมีเหตุผล เนื่องจากคนส่วนใหญ่
ต่างก็คุ้นเคยกับการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับในทุกขั้นตอนและทุก
มิติของวิถีชีวิตอยู่แล้ว แต่เมื่อได้พิจารณาให้ลึกลงไปเราจะพบว่าแนวคิด
ของจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์มีปัญหาอยู่ในตัวเองหลาย
ประการ ที่ท าให้ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่ผู้เสนอแนวคิดมุ่งหวังเอาไว้ จนน าไปสู่ความ
เสื่อมถอยและการลดความน่าเชื่อถือของแนวคิดในการบริหารรัฐกิจยุค
ปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาผู้เขียนพบว่าปัญหาของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
กฎเกณฑ์ท่ีส าคัญมีอย่างน้อย 3 ประการ ดังต่อไปนี้  

ประการแรก เป็นปัญหาเกี่ยวกับความครอบคลุมของกฎเกณฑ์
และข้อบังคับ กล่าวคือ ถึงแม้ว่ารัฐหรือสังคมอาจจะสามารถรวบรวม
กฎเกณฑ์ข้อบังคับและสร้างข้ึนมาเป็นรัฐธรรมนูญและหลักการที่เป็นสากล
ได้ แต่ค าถามที่ตามมาก็คือเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ารัฐธรรมนูญและ
หลักการดังกล่าวนั้นถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนอย่างแท้จริง ยกตัวอย่าง

                                                           
1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน Svara, 2015; Timmons, 2013; 

Cox III, 2009; MacIntyre, 2007, 2006; Hooft, 2006; และ Fox, 2001. 
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เช่น ถ้ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะใช้ตัดสิน
ก าหนดไว้โดยตรงหรือใกล้เคียงกัน แต่ผู้บริหารจะต้องท าการตัดสินใจใน
ทันทีทันใด ผู้บริหารคนนั้นจะต้องท าอย่างไร หรือในบางครั้งผู้บริหารระดับ
ล่างอาจจะต้องสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพ่ือท าให้นโยบายที่ก าหนดไว้อย่าง
กว้างๆ ที่สั่งการลงมาจากหน่วยเหนือประสบความส าเร็จด้วยตนเอง เราจะ
ถือว่าหลักการและกฎเกณฑ์ของผู้บริหารระดับล่างดังกล่าวเป็นกฎเกณฑ์ที่
เป็นสากลด้วยหรือไม่ เป็นต้น ประเด็นส าคัญในที่นี้ก็คือ ไม่มีรัฐใด สังคมใด 
หรือบุคคลใดสามารถออกกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ของการท างานไว้ให้ผู้อ่ืนท าตามได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากบริบท
ของเหตุการณ์ เวลา สถานที่และบุคคลมีลักษณะเฉพาะตัวและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ประการที่สอง เป็นปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องและเที่ยงตรงของ
การปฏิบัติตามหลักการ กล่าวคือ ถึงแม้ว่ากฎเกณฑ์หรือหลักการบางอย่าง
อาจจะมีการก าหนดไว้อย่างละเอียดและรัดกุมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ผู้
ปฏิบัติมักจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์และหลักการ
นั้นๆ เนื่องจากผู้ปฏิบัติและผู้ก าหนดกฎเกณฑ์มักจะไม่มีความเห็นพ้อง
ต้องกันในการตีความกฎเกณฑ์และหลักการและการน าเอากฎเกณฑ์และ
หลักการไปปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น ค าสั่งหรือนโยบายที่ถ่ายทอดกันลงมา
หลายๆ ระดับ ซึ่งผู้บริหารในหน่วยงานระดับล่างจะต้องเป็นผู้ตีความและ
แปลงนโยบายที่เป็นตัวอักษรสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้บริบทของทรัพยากร
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อันจ ากัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ที่กดดัน และก าหนดเวลาที่จะต้อง
ท าให้ลุล่วง ในที่สุดแล้วนโยบายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่าง
สวยหรูโดยผู้บริหารระดับสูง อาจจะแทบไม่เหลือเค้าเดิมเมื่อแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงก็ได้ เป็นต้น  

ประการที่สาม เป็นปัญหาเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรม กล่าวคือ การที่ค้านท์ (Kant) เห็นว่าในการปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมจะต้องมีมูลเหตุจูงใจมาจากหน้าที่ โดยไม่ให้น าเอาอารมณ์
ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น เป็นสิ่งที่ขัดกับสามัญส านึกที่ควรจะเป็น 
บุคคลที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคมหรือหน่วยงานได้
อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องเข้าใจหรือ
เห็นคุณค่าของหน้าที่หรือระเบียบกฎเกณฑ์นั้นเสมอไป อาจจะมีบุคคลที่
ยอมท าตามหน้าที่หรือกฎเกณฑ์เพ่ือผลประโยชน์บางอย่างหรือเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ โดยไม่ได้มีแรงบันดาลใจในเชิงบวกหรือจิต
วิญญาณของพันธกรณีในเชิงจริยธรรมเลยก็ได้ และถ้าบุคคลปฏิบัติตาม
หน้าที่หรือระเบียบกฎเกณฑ์ได้ครบถ้วน แต่ท าไปโดยไม่เต็มใจหรือไม่มี
ความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองกระท าเราจะเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้มีจริยธรรมได้
อย่างไร ซึ่งแนวคิดของค้านท์ในเรื่องนี้ขัดแย้งกับแนวคิดของอริสโตเติล ซึ่ง
เชื่อถือในจริยธรรมเชิงคุณธรรมที่เห็นว่าแม้บุคคลจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของคุณธรรมได้แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่มีความเข้าใจ ไม่มีความเต็มใจและไม่มี
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ความสุขจากการกระท าเช่นนั้นก็ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ของความมีจริยธรรม 
และไม่ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจริยธรรม  
 
4.2 ปัญหาของจริยธรรมบนพื้นฐานของผลลัพธ์ (Problems of 
Results-Based Ethics)2 

เช่นเดียวกับจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ เมื่อ
พิจารณาอย่างผิวเผินแนวคิดของจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ที่
เน้นในเรื่องของความสุขนั้นเป็นแนวคิดท่ีน่าดึงดูดใจและฟังดูมีเหตุมีผลเป็น
อย่างยิ่ง เพราะมันสอดคล้องกับธรรมชาติและประสบการณ์ของมนุษย์
โดยทั่วไปที่ต่างก็มุ่งแสวงหาความสุขหลีกหนีความทุกข์เหมือนๆ กัน แต่
เมื่อได้พิจารณาให้ลึกลงไปเราจะพบว่าแนวคิดเชิงจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของผลลัพธ์ที่เน้นในเรื่องของความสุขนั้นมีปัญหาที่ส าคัญบาง
ประการ ที่ท าให้แนวคิดนี้ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่ผู้เสนอแนวคิดมุ่ งหวังเอาไว้ จน
น าไปสู่ความเสื่อมถอยและการลดความน่าเชื่อถือของแนวคิดในการบริหาร
รัฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความหลากหลาย 

                                                           
2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน Svara, 2015; Timmons, 2013; 

MacIntyre, 2007, 2006; Jenkins, 2006; และ Fox, 2001. 
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ความไม่ชัดเจนและการไม่อาจชี้วัดได้อย่างแน่นอนของผลลัพธ์และ
ความสุข  

จากแนวคิดพ้ืนฐานของเบ็นธัม (Bentham) และมิลล์ (Mill) ถ้ามี
ใครมาแนะน าเราว่าเราควรเลือกแนวทางด าเนินชีวิตที่จะน าไปสู่ความ
พอใจ (pleasure) หรือความสุข (happiness) สูงสุดในอนาคตของเรา 
ค าถามที่เราจะต้องถามกลับไปก็คือ “ความพอใจ” หรือ “ความสุข” อัน
ไหนที่ควรจะเป็นเครื่องน าทางชีวิตของเรา เนื่องจากชนิดของกิจกรรมที่
ก่อให้เกิด “ความพอใจ” มีความแตกต่างและหลากหลายเกินกว่าที่เราจะ
ตอบได้หรือก าหนดได้อย่างชัดเจน  และรูปแบบของ “ความสุข” ที่เราจะมี
ได้ก็มีความแตกต่างและหลากหลายเกินกว่าที่เราจะตอบได้หรือก าหนดได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ถ้าหากเราตั้งค าถามท่ีเจาะลึกลงไปในประเด็น
อ่ืนๆ เช่น (1) ความสุขคืออะไร (2) ท าไมเราจึงควรแสวงหาความสุข (3) 
เราจะวัดความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างไร และ (4) เราจะชั่ง
น้ าหนักระหว่างสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขต่อคนจ านวนมากในขณะที่สร้าง
ความทุกข์ยากให้กับคนจ านวนน้อยได้อย่างไร เมื่อได้พิจารณาประเด็น
ค าถามดังกล่าวแล้วเราก็จะพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับความสุขนั้น เป็นแนวคิด
ที่คลุมเครือและชี้วัดได้ยากเป็นอย่างยิ่ง และจากลักษณะของความแตกต่าง
หลากหลาย ความคลุมเครือและการไม่อาจจะชี้วัดได้อย่างชัดเจนของ
ความสุขดังกล่าวท าให้แนวคิดของประโยชน์นิยมไร้คุณค่าและไม่มี
ประโยชน์ตามทีผู่้เสนอแนวคิดต้องการ 
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4.3 ปัญหาของจริยธรรมบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ 
(Problems of Rules-Based and Results-Based Ethics)3   

ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะได้อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทาง
จริยธรรมที่ถือว่าเป็นปัญหาร่วมกันของทั้งสองแนวคิด คือเป็นปัญหาทั้ง
ของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
ผลลัพธ์ ซึ่งจากการศึกษาผู้เขียนพบว่าปัญหาที่จริยธรรมทั้งสองแนวคิดมี
ร่วมกัน มีอยู่ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลตามแนววิทยาศาสตร์แทนที่จะเป็นอารมณ์
ความรู้สึกตามแนวการตีความ4 กล่าวคือ จริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
กฎ เกณฑ์ และผลลัพธ์  ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บน พ้ืนฐานของความมี เหตุ ผ ล 
(rationality) ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นั้น ไม่สามารถท าให้เข้าใจ
เกี่ยวกับสาระที่แท้จริงของคุณธรรมในตัวมนุษย์ได้ เนื่องจากชีวิตมนุษย์มี
ความซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้กระบวนการ เชิงตรรกวิทยา (logical 

                                                           
3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ดูใน Bowman and West, 2015; Svara, 

2015; Timmons, 2013; Hooft, 2006; Jenkins, 2006; MacIntyre, 2007, 2006; 
และ Fox, 2001. 

4 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหาความรู้ตามแนวการตคีวาม (interpretive 
methods) ได้ใน ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2556, 2557.  
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process) และการใช้สูตรส าเร็จตายตัวอย่างง่ายๆ บนบรรทัดฐานที่เป็น
สากลของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์  เหตุผลอาจจะมีความจ าเป็นในการ
ตัดสินใจเชิงศีลธรรม แต่แหล่งที่มาของศีลธรรมคือความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษย์ การตัดสิน ดี-ชั่ว ถูก-ผิด ควร-ไม่ควร ไม่ได้เป็นกระบวนการในเชิง
เทคนิคเพียงอย่างเดียว เหตุผลมักจะถูกบิดเบือนและเบี่ยงเบนด้วยการ
ต่อต้านและความอ่อนไหวของจิตใจ จริยธรรมเป็นเรื่องของการพัฒนา
ลักษณะนิสัยที่ดี มากกว่าการท าตามกระบวนการที่ถูกต้อง เราไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ แต่เราสามารถควบคุมลักษณะนิสัยได้ ถึงแม้ว่า
กฎเกณฑ์และผลลัพธ์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่มันจะต้องได้รับการ
พิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้บริบทของลักษณะนิสัยส่วน
บุคคล การกระท าทุกอย่างถูกวัดหรือตัดสินในแง่ของลักษณะนิสัย ซึ่งถือ
เป็นเข็มทิศทางศีลธรรมภายในของบุคคล เราต้อง “เป็น” ก่อนที่เราจะ
สามารถ “ท า” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเราจะต้องเป็น “คนดี” ก่อนที่
เราจะสามารถ “ท าความดี” ดังนั้น เรื่องของจริยธรรมจึงควรเป็นเรื่อง
ของวิถีชีวิต ไม่ใช่เป็นเพียงระเบียบวิธีของการวิเคราะห์ ดังเช่นจริยธรรม
บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑแ์ละจริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์  

ประการที่สอง จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นสากลแทนที่จะขึ้นอยู่กับ
บริบทของบุคคล เวลาและสถานที่  กล่าวคือ จากการที่จริยธรรมบน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดเชิง
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วิทยาศาสตร์ ท าให้นักปรัชญาและนักวิชาการที่เชื่อถือในจริยธรรมทั้งสอง
แนวคิดนี้เชื่อว่าจริยธรรมจะต้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นสากล 
โดยไม่ขึ้นอยู่กับบุคคล เวลาและสถานที่ ซึ่งท าให้แนวคิดทั้งสองนี้มีลักษณะ
ที่แข็งทื่อ แน่นอนและตายตัว ไม่ยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับโลกแห่งความ
เป็นจริง เมื่อมองจากทรรศนะของนักปรัชญาและนักวิชาการที่เชื่อถือใน
จริยธรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมควรขึ้นอยู่กับบริบทของบุคคล เวลาและ
สถานที่ เนื่องจากอัตลักษณ์และตัวตนของบุคคลเกิดจากการสร้างทาง
สังคม ประชาชนแต่ละคนมีบทบาทและสถานภาพที่ก าหนดไว้แน่นอน
ตายตัวจากต าแหน่งแห่งที่ในเครือข่ายทางสังคม ดังนั้น กฎเกณฑ์ทาง
จริยธรรมจึงควรก าหนดขึ้นมาตามบทบาทและสถานภาพของบุคคล และ
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเป้าหมายที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในสังคม ไม่ใช่
กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมที่เป็นวัตถุวิสัยเชิงนามธรรมที่น าไปใช้กับทุกคน ทุก
เวลาและทุกสถานที่ 

ประการที่สาม จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการแยกจากกันอย่างเป็นอิสระระหว่างชีวิตมนุษย์กับ
จริยธรรมแทนที่จะเป็นเนื้อเดียวกัน กล่าวคือ ระเบียบกฎเกณฑ์และ
ผลลัพธ์เป็นข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่มาจากภายนอกซึ่งแยกต่างหากจากตัว
บุคคล เหมือนเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่เราสามารถจะน ามาสวมใส่และ
ถอดออกเมื่อไรก็ได้ มนุษย์ในโลกยุคสมัยใหม่จึงสามารถเปลี่ยนแปลง
จริยธรรมที่ตนเองยึดถือได้อย่างง่ายดาย เพียงเพ่ือตอบสนองความ

79การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
80 

 
 
สะดวกสบายและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อมองจากทรรศนะของนัก
ปรัชญาและนักวิชาการท่ีเชื่อถือในจริยธรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมกับชีวิต
มนุษย์ควรจะเป็นเนื้อเดียวกัน เนื่องจากจริยธรรม (ซึ่งในที่นี้หมายถึง
จริยธรรมเชิงคุณธรรม) คือลักษณะนิสัยทีอ่ยู่ภายในตัวของบุคคลที่จะท าให้
บุคคลเป็นคนดีและสามารถท าหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ในฐานะที่เป็น
มนุษย์ ซึ่งคุณธรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติและไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง
ทันทีทันใด แต่เกิดจากการสั่งสอน ฝึกฝนอบรมและหล่อหลอมกล่อมเกลา
จนกลายเป็นนิสัยและอุปนิสัยที่ติดอยู่ในตัวของบุคคลอย่างถาวรในที่สุด 
นั่นคือจริยธรรมและชีวิตมนุษย์เป็นเน้ือเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ 

ประการที่สี่ จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม แทนที่จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการร่วมมือแบบพ่ึงพา กล่าวคือ 
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์จะมุ่งเน้นในการตัดสินการ
กระท าโดยการชั่งน้ าหนักระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของปัจเจกบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม กฎหมายหรือนโยบายของรัฐในยุค
สมัยใหม่มักจะออกมาโดยพยายามหาจุดสมดุลหรือจุดที่เหมาะสมระหว่าง
ผลประโยชน์ทั้งสองด้านนี้  เมื่อมองจากทรรศนะของนักปรัชญาหรือ
นักวิชาการท่ีเชื่อถือในจริยธรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมควรตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการร่วมมือแบบพ่ึงพา ไม่ควรมองผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็น
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คู่ตรงข้ามของการได้อย่างเสียอย่าง แต่ควรมองในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นเร่ืองเดียวกัน เนื่องจาก
คนเราเป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง เราจึงมีความเปราะบางต่อความขาดแคลน 
ความบกพร่องและความเจ็บป่วย ดังนั้น ในการเอาชีวิตรอดเราจ าเป็น
จะต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน จากประสบการณ์ได้ชี้ให้เราเห็นว่า คนอ่ืนต้องพ่ึงพาเรา
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่ง และเราก็มีพันธกรณีที่จะต้องช่วยเหลือ
คนอ่ืนในระดับเดียวกัน คนแต่ละคนจึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของการให้
และการรับ เกิดเป็นเครือข่ายของหน้าที่และพันธกรณีขึ้นมา ซึ่งเครือข่ายนี้
จะเป็นแหล่งที่มาของความดีร่วม การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ไปสู่ความ
มีเหตุผลและพฤติกรรมที่มีคุณธรรมเกิดขึ้นภายใต้เครือข่ายนี้ ดังนั้น 
จริยธรรมจึงควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการร่วมมือแบบพ่ึงพาไม่ใช่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการเลือกที่ เป็นกับดักระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประการที่ห้า จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการแสวงหาสินค้าภายนอก (external goods) แทนที่จะ
เป็นการแสวงหาสินค้าภายใน (internal goods) กล่าวคือ จริยธรรมบน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์จะเน้นในเรื่องของการแสวงหาสินค้า
ภายนอก ซึ่งหมายถึงทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศและอ านาจ คนใน
โลกยุคสมัยใหม่พากันเชื่อว่าการกระท าที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินเงินทอง 
ชื่อเสียงเกียรติยศและอ านาจ โดยไม่ท าความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน ถือว่า
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เป็นการกระท าที่มีจริยธรรม เนื่องจากมันแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
กระท าและเป็นเครื่องชี้วัดของความสุข เมื่อมองจากทรรศนะของนัก
ปรัชญาหรือนักวิชาการที่เชื่อถือในจริยธรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมควร
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการแสวงหาสินค้าภายใน ซึ่งหมายถึง ทักษะ ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและลักษณะนิสัยที่มีคุณธรรม ซึ่งเกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน เนื่องจาก
การแสวงหาสินค้าภายในจะเป็นไปเพ่ือการแสวงหาความดีร่วม ซึ่งทุกคนที่
เข้าร่วมจะได้รับสินค้าภายในที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัด ซึ่งต่างจากสินค้า
ภายนอกทีม่ีอยู่อย่างจ ากัด เมื่อคนหนึ่งมีมากขึ้นคนอ่ืนๆ ก็จะมีน้อยลง  
 
สรุป 

ในบทนี้ผู้เขียนได้อธิบายและเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาของจริยธรรม
บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) 
ปัญหาของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ (2) ปัญหาของจริยธรรมบน
พ้ืนฐานของผลลัพธ์ และ (3) ปัญหาของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์
และผลลัพธ์ ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ปัญหาที่ส าคัญของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์  มี 3 
ประการ คือปัญหาเกี่ยวกับ  (1) ความครอบคลุมของกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับ (2) ความถูกต้องและเที่ยงตรงของการปฏิบัติตามหลักการ และ 
(3) มูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ปัญหาที่ส าคัญของ
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จริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ คือ ปัญหาที่เกี่ยวกับความหลากหลาย 
ความไม่ชัดเจนและการไม่อาจชี้วัดได้อย่างแน่นอนของผลลัพธ์และ
ความสุข และปัญหาทั้งของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และ
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ที่ส าคัญ มี 5 ประการ คือ จริยธรรมบน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ (1) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลตามแนว
วิทยาศาสตร์แทนที่จะเป็นอารมณ์ความรู้สึกตามแนวการตีความ (2) ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นสากลแทนที่จะขึ้นอยู่กับบริบท
ของบุคคล เวลาและสถานที่ (3) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแยกจากกันอย่าง
เป็นอิสระระหว่างชีวิตมนุษย์กับจริยธรรมแทนที่จะเป็นเน้ือเดียวกัน (4) 
ตั้ งอยู่บน พ้ืนฐานของการเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม แทนที่จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการร่วมมือแบบพ่ึงพา 
และ (5) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแสวงหาสินค้าภายนอกแทนที่จะเป็นการ
แสวงหาสินค้าภายใน  

เราจะเห็นได้ว่าปัญหาหรือข้อบกพร่องของจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ที่ได้น าเสนอมาทั้งหมดในบทนี้มีเป็น
จ านวนมากและเป็นปัญหาที่อาจจะถือได้ว่ าอยู่ ในขั้นร้ายแรง แต่
นักวิชาการและผู้บริหารในองค์การภาครัฐจ านวนมากไม่ได้ตระหนักถึง
ปัญหาเหล่านี้ และน าแนวคิดทางจริยธรรมเหล่านี้ไปใช้ราวกับว่ามันไม่มี
ปัญหาและข้อบกพร่องใดๆ ที่จะต้องกังวล หรือมองว่าเป็นเพียงแค่ปัญหา
เล็กๆ น้อยๆ ไม่มีความส าคัญแต่อย่างใด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากนักวิชาการ
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และผู้บริหารในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดที่ครอบง า
โลกยุคสมัยใหม่ 3 ประการ คือ (1) แนวคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
(capitalism) (2 )  แนวคิดทางสั งคมที่ เน้นปัจ เจกบุคคลนิยม 
(individualism) และ (3) การยึดถือวิธีการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ 
(scientific method) จึงท าให้ไม่สามารถมองเห็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ของแนวคิดในจริยธรรมเหล่านี้ได้  

เมื่ อมองจากกรอบแนวคิดของนักปรัชญาในยุคกรีก  เช่น 
อริสโตเติล  (Aristotle) เป็นต้น  และนักวิชาการในยุคสมัยใหม่  เช่น     
แมคอินไทร์ (MacIntyre) เป็นต้น ซึ่งเชื่อถือในจริยธรรมเชิงคุณธรรม เรา
จะพบว่าข้อบกพร่องเหล่านี้เป็นข้อบกพร่องที่ร้ายแรง และเป็นสาเหตุของ
ปัญหานานาประการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวิถี
ชีวิตของบุคคลที่เกิดขึ้นในโลกยุคสมัยใหม่ ซึ่งวิธีการแก้ไขก็คือจะต้อง
น าเอาแนวคิดของจริยธรรมเชิงคุณธรรมกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ที่ เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 
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 บทที่ 5  

วิกฤตการณ์เชิงจริยธรรมในยุคสมัยใหม่ 
 
ความน า 

ในบทที่ 3 ผู้ เขียนได้น าเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
จริยธรรม ตั้งแต่ยุคกรีก ยุคโรมัน ยุคกลางมาจนถึงยุคสมัยใหม่ และในส่วน
ของจริยธรรมในยุคสมัยใหม่นั้นผู้ เขียนได้น าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดทาง
จริยธรรมกระแสหลัก 2 แนวคิด คือ จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
กฎเกณฑ์ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของจริยธรรมของค้านท์ (Kantian 
ethics) และจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไป
ในชื่อของลัทธิประโยชน์นิยม (utilitarianism) และในบทที่ 4 ผู้เขียนได้
ศึกษาว่าจริยธรรมทั้งสองแนวคิดดังกล่าวมีปัญหาหรือข้อบกพร่องอะไรบ้าง 

แนวคิดทางจริยธรรมกระแสหลักในยุคสมัยใหม่เป็นประดิษฐ์กรรม
ที่มีการสร้างขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหรือทรรศนะในการ
มองโลกในยุคสมัยใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตัว 3 ประการ คือ (1) แนวคิด
ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) (2) แนวคิดทางสังคมที่เน้น
ปัจเจกบุคคลนิยม (individualism) และ (3) การยึดถือวิธีการหาความรู้
แบบวิทยาศาสตร์ (scientific method) เมื่อมองจากกรอบแนวคิดของนัก
จริยธรรมในยุคกรีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทรรศนะของชาวฮีโรอิค 
(Heroic) และอริสโตเติล (Aristotle) ที่ได้น าเสนอในบทที่ 2 ก็จะพบว่า
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ทรรศนะหรือกรอบแนวคิดทั้ง 3 ประการดังกล่าว และแนวคิดทาง
จริยธรรมที่มีการสร้างขึ้นมาในยุคนี้เป็นทรรศนะและกรอบแนวคิดที ่    
บิดเบี้ยวและไม่สอดคล้องกับธรรมชาติท่ีแท้จริงของมนุษย์ ซึ่งผลที่ตามมาก็
คือวิกฤตการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม และวิกฤตการณ์เชิง
จริยธรรมที่เกิดข้ึนในโลกยุคปัจจุบัน 

ในบทนี้ ผู้ เขียนจะได้ศึกษา วิ เคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับ
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ โดยจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญเป็นพิเศษ
กับวิกฤตการณ์เชิงจริยธรรม โดยผู้เขียนจะได้ใช้งานของแมคอินไทร์ 
(Alasdair MacIntyre)1 มาเป็นกรอบในศึกษา วิเคราะห์และอธิบาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหนังสือเรื่อง After Virtue: A Study in Moral 

                                                 
1 แมคอินไทร์ (Alasdair MacIntyre) เกิดในปี 1929 ที่ Glasgow เมืองท่า

ในสกอตแลนด์ ประเทศอังกฤษ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก Queen Mary 
College และระดับปริญญาโทจาก University of Manchester และ University 
of Oxford หลังจากจบการศึกษาได้ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดย
ได้สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี 1970 และได้เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าอยู่ที่ Notre Dame University 
แมคอินไทร์เป็นผู้มีความรู้ที่โดดเด่นทางด้านจริยธรรม (ethics) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรม (virtue ethics) และปรัชญาการเมือง ผลงานที่ส าคัญ
ท่ีสุดของเขา คือ After Virtue: A Study in Moral Theory ซึ่งนักวิชาการมักจะ
เรียกช่ือหนังสือเล่มนี้อย่างสั้นๆว่า After Virtue 
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Theory2 (MacIntyre, 2007) ซึ่งถือกันว่าเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงและมี
อิทธิพลมากที่สุดในการฟ้ืนคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรม และการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับจุดอ่อนและข้อบกพร่องของแนวคิดและจริยธรรมกระแส
หลักในโลกยุคปัจจุบัน3 ซ่ึงในการน าเสนอผู้เขียนจะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 
5 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

(1) ความไร้ระเบียบของกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม   
(2) ทางเลือกเชิงศีลธรรมที่ว่างเปล่า  
(3) ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีบิดเบี้ยว  

                                                 
2 หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ 3 ครั้ง โดยพิมพ์ครั้งแรกในปี 1981 ต่อมา

ได้มีการพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ในปี 1984 และพิมพ์ครั้งที่ 3 ในปี 2007 โดย
ฉบับที่ผู้เขียนได้ใช้ในการศึกษาและอ้างอิงในหนังสือเล่มนี้ก็คือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ซึ่ง
พิมพ์ในปี 2007 ส าหรับหนังสือท่ีเป็นการอธิบายขยายความและตอบค าถามข้อโตแ้ย้ง
ต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีอยู่ 3 เล่ม ได้แก่ Whose Justice? Which 
Rationality? (1988), Three Rival Versions of Moral Enquiry (1990), และ 
Dependent Rational Animals (1999) นอกจากนี้ยังมีหนังสือรวมบทความซึ่งมี
การอ้างอิงกันอย่างแพร่หลายคือ The MacIntyre Reader (1998) โดยมี Kelvin 
Knight เป็นบรรณาธิการ 

3 เอกสารที่อธิบายขยายความแนวคิดของแมคอินไทร์ที่เกี่ยวกับจริยธรรม
เชิงคุณธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์เชิงจริยธรรมในยุค
สมัยใหม่ไว้อย่างละเอียดและชัดเจนคือ Clayton, 2017. ส่วนเอกสารช้ินอื่นๆ ที่ได้
อธิบายขยายความงานของแมคอินไทร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูใน Athanassoulis, 2017;  
Koven, 2015; Cox III, 2009; Moore, 2008; Cooper, 1987; และ Hart, 1984. 
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(4) การให้ความส าคัญกับสินค้าภายนอกมากกว่าสินค้าภายใน  
(5) การเมืองที่ปกครองโดยอนารยชน  

 
5.1 ความไร้ระเบียบของกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม (Disorder of Moral 
Regulations) 

 
“...ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่นี้ ภาษาของ

ศีลธรรมอยู่ใน... สภาพของความไร้ระเบียบอย่างรุนแรง สิ่งที่เรามี
... คือส่วนเสี้ยวของแนวคิด ซึ่งไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับบริบทใน
เชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นก าเนิด” (MacIntyre, 2007, p. 2) “...
แนวคิดทางศีลธรรมที่เรามีอยู่ เป็นแนวคิดที่ขัดแย้งและแตกต่าง
กันอย่างสิ้นเชิง... ไม่มีทางที่จะรวมเข้าด้วยกันได้อย่างมีเหตุผล... 
สิ่งที่ตามมาก็คือสังคมของเราไม่สามารถที่จะคาดหวังการบรรลุ
ความเห็นพ้องต้องกันในทางศีลธรรม... การเมืองในยุคสมัยใหม่ไม่
สามารถที่จะเป็นเรื่องของการเห็นพ้องต้องกันทางศีลธรรมได้อย่าง
แท้จริง... การเมืองในยุคสมัยใหม่คือรูปแบบหนึ่งของสงคราม
กลางเมือง”4 (MacIntyre, 2007, pp. 252-253)  

                                                 
4 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ …In the actual 

world which we inhabit the language of morality is in… state of grave 
disorder. What we possess… are the fragments of a conceptual 
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ในหนังสือ After Virtue แมคอินไทร์ได้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนใน

โลกสมัยใหม่ พูดและกระท าโดยเชื่อว่าพวกเขาได้ท าไปอย่างเป็น 
“วิทยาศาสตร์” แต่สิ่งที่พวกเขาได้ท าลงไปจริงๆ ไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่
เรียกว่าวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด สิ่งที่เชื่อว่าเป็นวิทยาศาสตร์ ความคิดและ
ความเชื่อของคนในยุคน้ีเต็มไปด้วยความผิดพลาดและความไม่สอดคล้อง
ต้องกัน ความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้อย่างแท้จริง การขัดแย้งทาง
ทฤษฎีที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้ และผู้สนับสนุนทฤษฎีเหล่านี้ก็ไม่สามารถ
หาวิธีที่จะสร้างความเห็นพ้องต้องกันเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเห็นที่
แตกต่างเหล่านี้ได้แต่อย่างใด  

ในแง่ของศีลธรรม ความคิดและความเชื่อของประชาชนในโลก
สมัยใหม่ก็ตกอยู่ในความไร้ระเบียบเช่นเดียวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ ได้
กล่าวมาข้างต้น แมคอินไทร์ได้ชี้ให้เห็นว่าคนในโลกยุคทุนนิยมเสรีสมัยใหม่ 
มักจะพูดเสมือนหนึ่งว่าตนเองเป็นผู้ที่ยึดถือเหตุผลเชิงศีลธรรม และกระท า
เสมือนหน่ึงว่าการกระท าของตนเป็นการเลือกที่เป็นผลมาจากการใช้
                                                                                                        
scheme, parts which now lack those contexts from which their 
significance derived.  (MacIntyre, 2007, p. 2) …We have all too many 
disparate and rival moral concepts… no way of settling the issue 
between them rationally… It follows that our society cannot hope to 
achieve moral consensus... Modern politics cannot be a matter of 
genuine moral consensus. …Modern politics is civil war carried on by 
other means. (MacIntyre, 2007, pp. 252-253).  
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เหตุผลนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เหตุผลเชิงศีลธรรมแต่
อย่างใด  

ตามทรรศนะของแมคอินไทร์ ศีลธรรมและปรัชญาการเมืองในโลก
สมัยใหม่มีลักษณะที่แตกแยกเป็นส่วนเสี้ยว ไม่ต่อเนื่องและขัดแย้งกัน 
รวมทั้งไม่มีเกณฑ์หรือมาตรฐานที่จะสามารถน ามาใช้ประเมินหรือตัดสิน
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และไม่มีมาตรฐานที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคู่
ขัดแย้งเต็มใจยอมรับร่วมกันได้ เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวย่อมหมายถึง
ความจริงตามความเห็นและความเชื่อของฝุายใดฝุายหนึ่งในบรรดาคู่
ขัดแย้งเหล่านั้น ซึ่งผลที่เกิดตามมาก็คือสถานการณ์ของการโต้เถียงกัน
อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและหาจุดจบไม่ได้ในเชิงปรัชญา และถ้าหากปรัชญานั้นมี
อิทธิพลต่อการเมือง ก็จะก่อให้เกิดการโต้แย้งกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและหา
จุดจบไม่ได้เช่นเดียวกัน  

ในหนังสือ After Virtue บทที่ 17 แมคอินไทร์ได้ยกตัวอย่างของ
การถกเถียงระหว่างนักวิชาการสองคนคือ รอว์ลส์ (John Rawls) และ   
โนซิค (Robert Nozick) เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “ความยุติธรรม” (justice) 
และได้ชี้ให้เห็นว่าแม้แนวคิดของทั้งสองฝุายจะมีความสอดคล้องในแง่ของ
การอ้างเหตุผล แต่มีข้อสรุปที่แตกต่างกันไปตามฐานคติ (premises) ที่แต่
ละฝุายยึดถืออยู่ แต่ละฝุายสามารถชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องของอีกฝุายหนึ่ง
ได้ แต่ไม่สามารถปูองกันตนเองจากการโจมตีจากอีกฝุายหนึ่งได้ ซึ่งผลสรุป
ก็คือไม่มีใครสามารถตัดสินได้ว่าความคิดของใครถูกต้องมากกว่ากัน หรือ
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ความคิดของแต่ละฝุายถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเพียงใด เนื่องจากไม่มีเกณฑ์
หรือมาตรฐานที่จะตัดสินความคิดและความเชื่อซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันของ
คู่ขัดแย้งทั้งสองฝุาย  

อีกกรณีหนึ่งที่แมคอินไทม์ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างก็คือเรื่องของการ
ท าแท้ง (abortion) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลสรุปที่ออกมาก็เป็นไป
ในท านองเดียวกันกับเรื่องของความยุติธรรม นั่นคือทั้งฝุายที่สนับสนุนการ
ท าแท้งและฝุายที่ต่อต้านการท าแท้งต่างก็มีเหตุผลในเชิงตรรกวิทยาอย่าง
สมบูรณ์ แต่ทั้งสองฝุายกลับมีข้อตัดสินที่แตกต่างจากกันอย่างสิ้นเชิง และ
เราสามารถจะวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าจากความคิดและความเชื่อที่แตกต่าง
เหล่านี้ ได้น าไปสู่การถกเถียงและการโต้แย้งในเรื่องของกฎหมายและ
นโยบายของรัฐอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามมาอีกด้วย  

จากกรณีดังกล่าวข้างต้น แมคอินไทร์ได้ชี้ให้เห็นต่อไปว่าในบรรดา
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการถกเถียงในเชิงปรัชญาและเชิงการเมืองเหล่านี้มักจะอ้าง
ว่าตนเองได้ใช้ฐานคติ ซึ่งมีความเป็นวัตถุวิสัย (objective) ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็น
สากล แต่ที่จริงแล้วบุคคลเหล่านี้ได้ใช้ภาษาของศีลธรรมเพ่ือพยายาม
ตอบสนองความชอบส่วนตัว พวกเขาไม่ได้พยายามโน้มน้าวผู้อ่ืนด้วยการใช้
เหตุผล เนื่องจากการอ้างเหตุผลเกี่ยวกับศีลธรรมจ าเป็นจะต้องมีข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเป็นความดี (the good) ส าหรับมนุษย์ ใน
ลักษณะเดียวกันกับวิธีการอ้างเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะต้องตั้งอยู่บน
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พ้ืนฐานของความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อก าหนดและการ
ปฏิบัติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และเนื่องจากข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่
เป็นความดีส าหรับมนุษย์ไม่มีอยู่ในโลกยุคใหม่ ดังนั้นแมคอินไทร์จึงเห็นว่า
ความพยายามใดๆ ในการอ้างเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องทางศีลธรรมหรือ
ประเด็นในทางศีลธรรมย่อมไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ และ
เน่ืองจากประชาชนในโลกสมัยใหม่ไม่สามารถสร้างความเห็นพ้องต้องกัน
เกี่ยวกับฐานคติของศีลธรรมหรือสิ่งที่ศีลธรรมควรจะสร้างให้เกิดขึ้น คน
เหล่านี้จึงไม่สามารถจะมีความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเป็นการ
โต้แย้งที่มีเหตุผลได้ และด้วยเหตุนี้สิ่งที่เรียกว่าการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลจึง
เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่สิ่งที่เป็นไปได้ส าหรับคนแต่ละคนก็คือการพยายาม
เข้าไปจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกและทรรศนะของคนอ่ืนๆ เพ่ือให้เขา
เหล่านั้นท าตามความต้องการของตน  

แมคอินไทร์ได้ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ส าคัญของคนในโลกสมัยใหม่
ก็คือการประท้วง (protest) และความโกรธเคือง (indignation) ซึ่งเป็นผล
มาจากการถกเถียงสาธารณะ เนื่องจากไม่มีใครสามารถเอาชนะคนอ่ืนใน
การโต้แย้งได้ อันเป็นผลมาจากการที่ไม่มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
สามารถเรียกได้ว่าชัยชนะ คนในยุคนี้จึงต้องอาศัยการประท้วง เมื่อไม่มีใคร
สามารถที่จะโน้มน้าวให้คนอ่ืนๆ ท าในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ วิธีการที่
เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือการบังคับ (coercion) ทั้งในวิธีที่เป็นการปิดบัง
ซ่อนเร้นหรือเปิดเผย ตามทรรศนะของแมคอินไทร์การโต้แย้งทางการเมือง
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และทางศีลธรรมในโลกสมัยใหม่ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้
เท่านั้น แต่ยังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสงครามกลางเมือง (civil war)      
อีกด้วย  
 

“ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของการเอ่ยอ้างเกี่ยวกับศีลธรรม
ในยุคปัจจุบันนี้ก็คือ ส่วนใหญ่แล้วมันถูกใช้เพ่ือการแสดงออกของ
ความไม่เห็นพ้องต้องกัน และลักษณะที่ส าคัญที่สุดของการโต้เถียง
ในประเด็นที่ไม่เห็นพ้องต้องกันก็คือ การถกเถียงกันอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด... และนี่คือวิธีที่ดูเหมือนว่ามีเหตุผลในการได้มาซึ่งข้อตกลง
ในเชิงศีลธรรมในวัฒนธรรมของเรา...” (MacIntyre, 2007, p. 6) 
“...ไม่มีความเห็นพ้องต้องกันใดๆ ในโลกยุคปัจจุบัน ยกเว้นการ
ปะทะกันของเจตจ านงที่เป็นคู่ตรงข้าม โดยเจตจ านงของแต่ละ
ฝ่ายถูกก าหนดโดยชุดของทางเลือกที่เกิดขึ้นตามอ าเภอใจของแต่
ละคน”5 (MacIntyre, 2007, p. 8) 

                                                 
5 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ The most striking 

feature of contemporary moral utterance is that so much of it is used 
to express disagreements; and the most striking feature of the debates 
in which these disagreements area expressed is their interminable 
character… There seems to be rational way of securing moral 
agreement in our culture. (MacIntyre, 2007, p. 6) …There is nothing to 
such contemporary disagreements but a clash of antagonistic wills, 
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5.2 ทางเลือกเชิงศีลธรรมท่ีว่างเปล่า (Hollow Moral Choices) 

 
“อาเวคนิยม (emotivism) คือลัทธิที่เชื่อว่าการตัดสิน

คุณค่าทุกอย่าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินในเชิงศีลธรรม
ไม่ใช่เรื่องอ่ืนใด นอกจากการแสดงออกของความชอบ การ
แสดงออกของทรรศนะหรือความรู้สึก... ดังนั้น อาเวคนิยมจึงเป็น
ทฤษฎีที่ยอมรับในเกณฑ์การตัดสินเชิงคุณค่าทุกอย่าง ไม่ว่าเกณฑ์
การตัดสินนั้นจะเป็นอะไร... การไม่เห็นพ้องต้องกันทางศีลธรรม
ทั้งหมดคือความไม่มีที่สิ้นสุดของการใช้เหตุผล”6 (MacIntyre, 
2007, pp. 11-12) 

 
ในประเด็นที่สองนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับประเด็นที่ผ่าน

มา นั่นคือแมคอินไทร์ได้ชี้ให้เห็นว่า นอกจากจะไม่มีใครสามารถเอาชนะใน

                                                                                                        
each will determined by some set of arbitrary choice of its own. 
(MacIntyre, 2007, p. 8).  

6 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ Emotivism is the 
doctrine that all evaluative judgments and more specifically all moral 
judgments are nothing but expressions of preference, expressions of 
attitude or feeling… Emotivism is thus a theory which professes to give 
an account of all value judgments whatsoever… all moral 
disagreement is rationally interminable. (MacIntyre, 2007, pp. 11-12). 
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การถกเถียงในเชิงปรัชญาและศีลธรรมกับบุคคลอ่ืนโดยการโน้มน้าวด้วย
เหตุผลได้แล้ว คนแต่ละคนก็ไม่สามารถที่จะหาเหตุผลในการก าหนดสิ่งที่
เป็นพันธกรณีเชิงศีลธรรมที่ควรจะยึดถือให้แก่ตนเองได้อีกด้วย หรือกล่าว
อีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่มีใครสามารถให้เหตุผลได้อย่างแท้จริงว่าจุดยืนและ
คุณค่าเชิงศีลธรรมที่ตนเองเลือกนั้นเพราะอะไร และไม่มีใครสามารถจะให้
เหตุผลได้อย่างแท้จริงว่าการเลือกวิถีชีวิตแบบหนึ่งเหนือกว่าการเลือกวิถี
ชีวิตอีกแบบหนึ่งอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ทางเลือกเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่แต่ละคน
ยึดถือจึงเป็นเรื่องของการเลือกแบบ “ตามอ าเภอใจ” (arbitrary) คนแต่ละ
คนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทางเลือกจากวิถีชีวิตที่ตั้งอยู่บนจุดยืนและ
คุณค่าเชิงศีลธรรมแบบหนึ่งไปสู่วิถีชีวิตที่ตั้งอยู่บนจุดยืนและคุณค่าเชิง
ศีลธรรมอีกแบบหนึ่งที่มีความแตกต่างกันอย่างมากได้อย่างง่ายดาย เมื่อ
บุคคลไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าท าไมทางเลือกบางอย่างจึงเป็นทางเลือกที่
ดีที่สุด จึงไม่มีเหตุผลใดที่บุคคลนั้นจะต้องยึดมั่นในพันธกรณีอย่างมี
ความหมายต่อสิ่งที่ตนเองเลือก ซึ่งผลที่ตามมาก็คือบุคคลมักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจุดยืนทางศีลธรรมของตนอย่างง่ายดายเพียงแค่เหตุผลเพ่ือ
ความสะดวก ด้วยเหตุนี้ หลักการทางศีลธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
มีประสิทธิภาพ (effectiveness) จึงกลายเป็นทางเลือกทางศีลธรรมที่มี
พลังดึงดูดมากที่สุดในการบริหารจัดการในโลกสมัยใหม่  

 ในโลกสมัยใหม่ บุคคลจะเลือกยึดถือคุณค่าบางอย่างในช่วงเวลา
หนึ่งเนื่องจากมันสามารถน าไปสู่สิ่งอ่ืนที่ตนเองเห็นว่ามีค่า แทนที่จะเลือก
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เพราะเหตุผลว่าสิ่งนั้นจะน าไปสู่ชีวิตที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ และปล่อยให้
ทางเลือกของชีวิตที่ดีที่สุดเป็นตัวก าหนดคุณค่าและสิ่งที่ควรกระท า คนเป็น
จ านวนมากจึงเลือกคุณค่าที่ท าให้ตนเองได้รับความนิยม เงินตราหรือ
ความส าเร็จในการงาน มากกว่าคุณค่าที่จะน าไปสู่การมีชีวิตที่ดีส าหรับการ
เป็นมนุษย์ แมคอินไทร์เห็นว่าแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่ได้รับ
ความสนใจและได้รับการสนับสนุนมากท่ีสุดอย่างเช่น ทฤษฎีประโยชน์นิยม 
(utilitarianism) ซ่ึงเสนอโดยเบ็นธัม (Jeremy Bentam) และมิลล์ (John 
Stuart Mill) และทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิ (rights) ที่เสนอโดยล็อค (John 
Lock) และรอว์ลส์ (John Rawls) ไม่สามารถให้ค าอธิบายเกี่ยวกับชีวิตที่ดี
ส าหรับมนุษย์ และไม่สามารถสร้างระบบศีลธรรมแบบใหม่ที่แท้จริงขึ้นมา
ได้ จึงเป็นทฤษฎีที่ไม่ประสบความส าเร็จตามที่ผู้น าเสนอทฤษฎีได้คาดหวัง
เอาไว้  

ประชาชนในโลกสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยกับค าอธิบาย
ของแมคอินไทร์ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าสิ่งที่แมคอินไทร์อธิบายไม่ได้เป็น
เครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในทางปรัชญาหรือทางศีลธรรมหรือทาง
การเมืองแต่อย่างใด แต่มันเป็นเรื่องการยอมรับค านิยามที่หลากหลายของ
ชีวิตที่ดีที่สุดส าหรับมนุษย์ และการยอมรับค านิยามท่ีหลากหลายของความ
ยุติธรรม ความดี หรือความมีคุณธรรม เมื่อค านิยามเหล่านี้ต่างได้รับการ
ยอมรับว่ามีความถูกต้องเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่มีค านิยามใดที่ควรจะ
ได้รับการยึดถือว่าเป็นความจริงสูงสุด สิ่งที่ตามมาก็คือการที่คนแต่ละคน
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ต่างยึดถือตามค านิยามที่ตนเองเห็นว่าถูกต้อง เลือกรูปแบบของชีวิตที่ดี
ที่สุดและกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่ดีที่สุดตามที่ตนเองชอบและไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งแมคอินไทร์ได้เรียกทรรศนะดังกล่าวนี้ว่า “อาเวค
นิยม” (emotivism) ซึ่งหมายถึงแนวคิดที่ว่าการตัดสินคุณค่าทุกอย่าง 
หรือกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือการตัดสินเชิงศีลธรรมทุกชนิดเป็นเรื่อง
ของการแสดงออกของความชอบ (preference) หรือการแสดงออกของ
ทรรศนะหรือความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ไม่มีความหมาย
อะไรนอกเหนือไปจากนี้ และเนื่องจากความชอบดังกล่าวไม่สามารถใช้เพ่ือ
โน้มน้าวในเชิงเหตุผลได้ การตัดสินเชิงศีลธรรมของผู้ที่ยึดถือแนวคิดนี้จึงถูก
ใช้เพ่ือเหตุผล 2 ประการ คือ (1) เพ่ือแสดงออกถึงความชอบของตนเอง 
และ (2) เพ่ือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกและทรรศนะคติ
ของผู้ที่ไม่เห็นด้วย ให้หันมาเห็นด้วยและหันมาชอบในแบบเดียวกัน    
แมคอินไทร์เห็นว่า อาเวคนิยมเป็นแนวคิดที่ผิดพลาด เนื่องจากในความ
เป็นจริงแล้ว คนเราสามารถค้นหาชีวิตที่ดีที่สุดส าหรับมนุษย์ได้ ดังนั้น
บุคคลจึงสามารถมีการตัดสินเชิงศีลธรรมที่มากกว่าเพียงเรื่องของ
ความชอบ แต่คนในโลกสมัยใหม่จ านวนมากยึดถือแนวคิดนี้และกระท า
เสมือนหนึ่งว่ามันเป็นความจริง เป็นธรรมชาติ เป็นเรื่องปกติธรรมดา โดย
ไม่มีข้อสงสัยหรือการตั้งค าถามใดๆ  
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“คุณค่าถูกสร้างขึ้นมาโดยการตัดสินใจของมนุษย์.. . 

ส านึกของคนแต่ละคนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ และคุณค่า
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางเลือกที่ได้รับการตัดสินบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นอัตวิสัยอย่างสิ้นเชิง... ตัวแสดงอาจจะมีเหตุผลของการ
กระท ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณค่าที่เขายึดถือ ทางเลือกที่
แสดงออกถึงท่าทีหรือพันธกรณีในการประเมินค่าเฉพาะเรื่องใด
เรื่องหนึ่งของคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นเรื่องที่มี
เหตุผลมากกว่าทางเลือกของคนอ่ืนๆ ความเชื่อและการประเมิน
ค่าของทุกๆ คน เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเท่าๆ กัน เนื่องจากความเชื่อ
และการประเมินค่าทุกอย่างมีลักษณะเป็นอัตวิสัยซึ่งเกิดจาก
อารมณ์และความรู้สึก”7 (MacIntyre, 2007, p. 26) 

 

                                                 
7 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ …Values are 

created by human decisions… each man’s conscience is irrefutable 
and the values rest on a choice whose justification is purely 
subjective… an agent may be more or less rational in acting 
consistently with his values, the choice of any one particular 
evaluative stance or commitment can be no more rational than that 
of any other. All faiths and all evaluations are equally non-rational; 
all are subjective directions given to sentiment and feeling. (MacIntyre, 
2007, p. 26).  

98 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
99 

 
5.3 ความสัมพันธ์ทางสังคมที่บิดเบี้ยว (Distorted Social Relations) 
 

“อาเวคนิยม (emotivism) ก่อให้เกิดการลบความ
แตกต่างที่แท้จริงระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมแบบการเข้าไป
จัดการและการไม่เข้าไปจัดการ... การเอ่ยอ้างที่มีลักษณะเป็นการ
ประเมินค่า ในที่สุดแล้วมันไม่มีเนื้อหาสาระหรือประโยชน์ใดๆ 
นอกจากการแสดงออกของความรู้สึกหรือทรรศนะของตัวข้าพเจ้า
เอง และการเข้าไปเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและทรรศนะของคน
อ่ืนๆ... ความจริงแท้เพียงประการเดียวของวาทกรรมทางศีลธรรม
ที่แตกต่างกันก็คือ ความพยายามของบุคคลหนึ่งที่ต้องการจะเข้า
ไปจัดระบบทรรศนะ ความรู้สึก ความชอบและการเลือกของคน
อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามเจตจ านงที่ตนต้องการ คนอ่ืนๆ เป็นเพียงแค่
วิธีการ ไม่ใช่เป้าหมาย”8 (MacIntyre, 2007, pp. 23-24) 

                                                 
8 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ …Emotivism 

entails to obliteration of any genuine distinction between manipulative 
and non-manipulative social relations… Evaluative utterance can in 
the end have no point or use but the expression of my own feelings or 
attitudes and the transformation of the feelings and attitude of 
others… The sole reality of distinctively moral discourse is the attempt 
of one will to align the attitudes, feelings, preference and choices of 
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จากแนวคิดที่เกี่ยวกับอาเวคนิยมที่ได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ได้

น าไปสู่ปัญหาของโลกสมัยใหม่อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือการมีความสัมพันธ์
ทางสังคมทีบ่ิดเบี้ยว ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประชาชนในโลกสมัยใหม่พากัน
ยึดถือแนวคิดแบบอาเวคนิยมและกระท าเสมือนหนึ่งว่าแนวคิดนี้เป็นความ
จริง แมคอินไทร์ได้ชี้ให้เห็นว่าเนื้อหาสาระที่เป็นแกนกลางในเชิงสังคมของ
อาเวคนิยมก็คือข้อเท็จจริงที่ว่า แนวคิดแบบอาเวคนิยมได้ก่อให้เกิดการ  
ลบล้างหรือท าให้มองไม่เห็นความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างความสัมพันธ์
ทางสังคมแบบ “การเข้าไปจัดการ” (manipulative) และแบบ “การไม่
เข้าไปจัดการ” (non-manipulative) ในโลกสมัยใหม่บุคคลมักจะมอง
สมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคมในฐานะที่เป็นวิธีการเพ่ือไปสู่เปูาหมายของตนเอง 
เนื่องจากแต่ละคนไม่สามารถโน้มน้าวคนอ่ืนๆ ให้หันมาเห็นพ้องต้องกัน  
กับตนเองได้ และเนื่องจากแต่ละคนไม่สามารถมีความดีร่วม (common 
good) ที่ไม่ใช่ความต้องการชั่วคราวและไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ต้องการส่วนบุคคลได้ ดังนั้นจึงไม่มีความสัมพันธ์เชิงสังคมแบบใดหลงเหลือ
อยู่ ยกเว้นการที่คนแต่ละคนพยายามใช้คนอ่ืนในสังคมเพ่ือบรรลุเปูาหมาย
ของตนเอง แม้ว่าบางคนจะไม่ต้องการมีวิถีชีวิตแบบนี้ แต่เนื่องจากคนอ่ืนๆ 
ต่างก็พยายามที่จะแสวงหาอ านาจเพ่ือ “จัดการ” (manipulate) กับพวก
เขา พวกเขาจึงต้องแสวงหาอ านาจในระดับเดียวกันหรือมากกว่าเพ่ือ

                                                                                                        
another with its own. Others are always means, never ends. (MacIntyre, 
2007, pp. 23-24).  

100 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
101 

 
ปูองกันไม่ให้ตนเองถูก “จัดการ” ผลที่ตามมาก็คือทุกคนในสังคมพยายาม
แสวงหาอ านาจเพ่ือที่จะ “จัดการ” กับผู้อ่ืน หรือเพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้อ่ืนมา 
“จัดการ” กับตนเองได้ เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยว นั่นคือแทนที่จะ
เป็นความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันบนพื้นฐานของความดีร่วม กลับกลายเป็น
ความสัมพันธ์แบบสงคราม ที่ทุกคนเป็นศัตรูกับทุกคนและพร้อมจะ 
“จัดการ” และท าลายล้างกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ที่ได้เสนอไว้ในหนังสือ Leviathan ที่ว่าใน
สภาพธรรมชาตินั้นมนุษย์จะมีการต่อสู้แย่งชิงเพ่ือการมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน
อยู่ตลอดเวลา และจะเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปตราบเท่าที่ยังไม่มีองค์อธิปัตย์ 
(sovereignty) เข้ามาใช้อ านาจบังคับและควบคุมให้ทุกคนในสังคมเชื่อฟัง
และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีองค์อธิปัตย์เป็นผู้ก าหนดขึ้นมา  

 
“. . .สังคมประกอบด้วยปัจเจกบุคคลซึ่ งแต่ละคนมี

ผลประโยชน์ของตนเอง มารวมตัวกันและก าหนดกฎเกณฑ์ของ
ชีวิตร่วมกันขึ้นมา... อัตลักษณ์ของผลประโยชน์ส่วนตัวย่อมมาเป็น
อันดับแรกและเป็นอิสระจากการสร้างของข้อผูกมัดทางศีลธรรม
หรือทางสังคมใดๆ ระหว่างพวกเขา.. . ที่จริงแล้ว สังคมยุค
สมัยใหม่... ไม่มีอะไรมากไปกว่าการมารวมกันของคนแปลกหน้า 
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ซึ่งแต่ละคนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวภายใต้ข้อจ ากัดที่น้อย
ที่สุด”9 (MacIntyre, 2007, pp. 250-251)  

 
5 .4 การให้ความส าคัญกับสินค้าภายนอกมากกว่าสินค้าภายใน 
(External Goods More Important Than Internal Goods) 

 
“ดังนั้น จึงมีความดีอยู่ 2 ชนิดที่เป็นไปได้ที่มาจากการ

เล่นหมากรุก ในแง่หนึ่ง มีสินค้าภายนอกและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้
เกิดข้ึนจากการเล่นหมากรุก และจากการปฏิบัติอ่ืนๆ โดยความ
บังเอิญของสภาพการณ์ทางสังคม... ในอีกแง่หนึ่ง มีสินค้าภายในที่
เกิดจากการปฏิบัติของการเล่นหมากรุก ซึ่งไม่สามารถได้มาโดย
วิธีการอ่ืนใดนอกจากการเล่นหมากรุก หรือเกมการแข่งขัน

                                                 
9 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ …Society is 

composed of individuals, each with his or her own interest, who then 
have to come together and formulate common rules of life… the 
identification of individual interests is prior to, and independent of, the 
construction of any moral or social bonds between them… Modern 
society is indeed …nothing but a collection of strangers, each pursuing 
his or her own interests under minimal constraints. (MacIntyre, 2007, 
pp. 250-251). 
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บางอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับการเล่นหมากรุก”10 
(MacIntyre, 2007, p. 188)  

 
ในหนังสือ After Virtue แมคอินไทร์ ได้ชี้ให้เห็นว่าคนในโลกยุค

ใหม่มักจะให้ความส าคัญกับ “สินค้าภายนอก” (external goods) ซึ่ง
หมายถึง เงินตรา อ านาจ ชื่อเสียงและผลประโยชน์ภายนอกอ่ืนๆ มากกว่า 
“สินค้าภายใน” (internal goods) ซึ่งหมายถึงคุณธรรม ความรู้และ
ลักษณะนิสัยที่ดี โดยสินค้าภายในนั้นจะได้มาจากการปฏิบัติ (practice) 
และการมีส่วนร่วม (participation) เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ใน
สังคมเท่านั้น แมคอินไทร์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการยกตัวอย่างคนที่
ต้องการจะสอนเด็กที่ไม่สนใจให้สามารถเล่นหมากรุกเป็น 

แมคอินไทร์ได้อธิบายว่า กระบวนการในการสอนอาจจะเริ่มต้น
จากการที่ผู้สอนให้ลูกอมแก่เด็ก และให้เพ่ิมมากขึ้นอีกถ้าเด็กสามารถเล่น
ชนะ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เด็กเล่น การกระท าเช่นนี้นับว่าเพียงพอท่ีจะ
                                                 

10 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ There are thus 
two kinds of good possibly to be gained by playing chess. On the one 
hand there are those goods externally and contingently attached to 
chess-playing and to other practices by the accidents of social 
circumstance… On the other hand there are the goods internal to the 
practice of chess which cannot be had any way but by playing chess 
or some other game of that specific kind. (MacIntyre, 2007, p. 188). 
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กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ที่จะเล่นหมากรุกให้ชนะ แต่แมคอินไทร์ชี้ว่ามันเป็น
การเพียงพอเฉพาะการกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ที่จะชนะ ซึ่งอาจจะหมายถึง
การโกงถ้ามีโอกาส แต่เมื่อเวลาผ่านไป เด็กจะค่อยๆ เริ่มเห็นคุณค่าของ
ทักษะและความสามารถที่เกิดขึ้นจากการเล่นหมากรุก และจะเริ่มรู้สึกมี
ความสุขกับการฝึกหัดและพัฒนาทักษะและความสามารถเหล่านั้น เมื่อ
มาถึงจุดนี้ เด็กจะสนใจเรียนรู้ในการเล่นหมากรุกให้ดีเพ่ือตัวของมันเอง 
การโกงเพ่ือให้ชนะจะถือว่าเป็นรูปแบบของความพ่ายแพ้ ไม่ใช่ชัยชนะ 
เนื่องจากมันจะท าให้เด็กไมไ่ด้รับรางวัลที่แท้จริงของการเล่นหมากรุกซึ่งอยู่
ภายในเกมการเล่น นอกจากนี้ เด็กจะรู้สึกมีความสุขจากการเล่นหมากรุก 
ซึ่งความสุขดังกล่าวเกิดจากการพัฒนาทักษะและความสามารถ ไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้ถ้าเด็กคนนั้นใช้วิธีการโกงเพ่ือให้ได้มาซึ่งชัยชนะ  

จากการยกตัวอย่างข้างต้น แมคอินไทร์ได้สรุปว่ามีสินค้าอยู่ 2 
ประเภท ที่เกิดจากการเล่นหมากรุกและการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ทั่วไป 
สินค้าประเภทแรก แมคอินไทร์เรียกว่า “สินค้าภายนอก” (external 
goods) ซึ่งหมายถึงสินค้าหรือสิ่งของหรือสถานภาพที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงของการปฏิบัติ ในกรณีของตัวอย่างที่ยกขึ้นมาข้างต้น 
สินค้าภายนอกก็คือลูกอมที่ให้กับเด็ก ส าหรับในโลกของความเป็นจริง
สินค้าภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ เงินตรา ชื่อเสียง เกียรติยศและอ านาจ ซึ่ง
สินค้าประเภทนี้บุคคลสามารถได้มาด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาจจะชอบ
ธรรมหรือไม่ชอบธรรมก็ได้ ส่วนสินค้าประเภทท่ีสอง แมคอินไทร์เรียกว่า 
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“สินค้าภายใน” (internal goods) ซึ่งหมายถึงสินค้าหรือคุณสมบัติที่อยู่
ภายในตัวบุคคลที่เป็นผลโดยตรงของการปฏิบัติ ในกรณีของตัวอย่างที่ยก 
ขึ้นมาข้างต้น สินค้าภายในก็คือ กลยุทธ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการ
เล่นหมากรุกที่เด็กได้รับจากการเล่น ส าหรับในโลกของความเป็นจริง 
สินค้าภายในที่ส าคัญ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และลักษณะนิสัยของการมีคุณธรรม ซึ่งสินค้าประเภทนี้บุคคลจะได้มาโดย
วิธีการเดียวเท่านั้นคือการเข้าร่วมในการปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น ผู้ที่ต้องการ
จะมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการเล่นหมากรุกจะต้องเรียนรู้และฝึกฝน
เล่นหมากรุกด้วยตนเอง และผู้ที่ต้องการจะมีคุณธรรมจะต้องเรียนรู้ ฝึกฝน
อบรมและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมด้วยตนเอง เป็นต้น ต่อมาภายหลัง  
แมคอินไทร์ได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ โดยได้เรียกสินค้าภายนอกว่า “สินค้า
ของความมีประสิทธิภาพ” (goods of effectiveness) และเรียกสินค้า
ภายในว่า “สินค้าของความเป็นเลิศ” (goods of excellence)  

นอกจากนี้ สินค้าทั้งสองประเภทยังมีความแตกต่างกันในแง่ที่ว่า 
สินค้าภายนอกนั้น ในที่สุดจะกลายเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ยิ่งบุคคลหนึ่งมี
มากขึ้นเท่าใดคนอ่ืนๆ ก็จะมีน้อยลงเท่านั้น ส่วนสินค้าภายใน เมื่อเกิดขึ้น
แล้วจะเป็นผลดีต่อชุมชนทั้งหมดที่เข้าร่วมในการปฏิบัติ เกมหมากรุกที่เล่น
เป็นอย่างดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ชนะและผู้แพ้ แม้แต่ชุมชนทั้งหมด
ก็สามารถท่ีจะเรียนรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถพิเศษจากเกมการเล่น
นั้นได้  
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 แมคอินไทร์เห็นว่าเรื่องของการเมืองและการบริหารควรจะเป็น
การปฏิบัติหรือการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่สินค้าภายใน แต่ในโลกสมัยใหม่
กลับกลายเป็นการน าไปสู่สินค้าภายนอก สถานการณ์ที่เห็นกันเป็นปกติใน
โลกยุคนี้ก็คือ เมื่อคนหนึ่งชนะคนอ่ืนๆ ก็จะพ่ายแพ้ ไม่อาจบรรลุถึงความดี
ที่ เป็นความดีส าหรับชุมชนทั้ งหมดได้  การฉ้อโกงและการตักตวง
ผลประโยชน์ส่วนตนมีให้เห็นอยู่โดยทั่วไป ซึ่งในที่สุดสถานการณ์ดังกล่าวนี้
จะย้อนกลับมาเป็นตัวท าลายชุมชนทั้งหมด 
 เงื่อนไขส าคัญในการสร้างสินค้าภายในหรือการปลูกฝังคุณธรรมให้
เกิดข้ึนในตนก็คือ บุคคลจะต้องน้อมตัวเข้าสู่การปฏิบัติภายใต้ความสัมพันธ์
กับผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ ในชุมชนหรือในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติใน
ตอนแรก บุคคลจะต้องยอมอยู่ภายใต้การแนะน าสั่งสอนของบุคคลอ่ืนที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญมากกว่า แต่เมื่อบุคคลนั้นมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้น าในชุมชนหรือ
สังคม และสามารถให้ค าแนะน าสั่งสอนคนอ่ืนๆ ในชุมชนหรือสังคมที่จะ
พัฒนาตนตามมาได้ จากตัวอย่างเรื่องการเล่นหมากรุกที่ เสนอโดย       
แมคอินไทร์ เราสามารถจะอธิบายได้ต่อไปว่า ถ้าหากเราต้องการจะเป็นนัก
หมากรุกชั้นน า เราจ าเป็นจะต้องพ่ึงพาผู้เล่นหมากรุกคนอ่ืนๆ ให้ช่วยสอน
กฎเกณฑ์และกลยุทธ์ต่างๆ ให้แก่เรา บอกเราว่าการเล่นของเราเป็น
อย่างไร แนะน าเราว่าควรจะต้องพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นได้อย่างไร ตอบ
ค าถามต่างๆ ให้แก่เรา ส่งเสริมและแนะน าแนวทางแก่เรา รวมทั้งท าหน้าที่
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เป็นคู่แข่งขันให้เราได้ฝึกฝนทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการแข่งขัน
ระหว่างผู้ที่มีทักษะและความสามารถใกล้เคียงกันนั้น ต่างฝุายต่างพัฒนา
ทักษะและความเชี่ยวชาญให้แก่กันและกัน โดยนัยนี้ ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถและความช านาญในการเล่นหมากรุกจะเกิดขึ้นกับบุคคล
ไม่ได้เลย ถ้าไม่มีการปฏิบัติภายใต้ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ ใน
ชุมชน ถ้าหากนักหมากรุกคนหนึ่งเข้าแข่งขันหมากรุกและได้รับชัยชนะใน
เกมการแข่งขันที่มีการมอบเงินรางวัลและการประกาศเกียรติคุณต่างๆ  
เงินทอง ชื่อเสียงและเกียรติยศที่นักหมากรุกคนนี้ได้รับถือว่าเป็นสินค้า
ภายนอก ส่วนความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่นักหมากรุกคนนี้ได้รับจาก
การเข้าแข่งขันถือว่าเป็นสินค้าภายใน 

ตามทรรศนะของแมคอินไทร์ การปฏิบัติยังมีความส าคัญในฐานะ
ที่เป็นบริบทให้เกิด “คุณธรรม” (virtue) เนื่องจากในบริบทของการปฏิบัติ
เท่านั้นที่มนุษย์จะสามารถปฏิบัติคุณธรรมได้ สินค้าภายนอกที่ไม่ได้เกิดจาก
การปฏิบัติ เช่น เงินทอง อ านาจและเกียรติยศชื่อเสียงสามารถได้มาจาก
หลากหลายวิธีการ ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ แต่การที่จะได้มา
ซึ่งสินค้าภายในนั้นจ าเป็นจะต้องน าตนเองเข้าไปสู่การปฏิบัติ คุณธรรมที่
ส าคัญ เช่น ความยุติธรรม ความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ เป็นต้น จะมี
ความหมายก็เฉพาะในบริบทของการปฏิบัติจริงเท่านั้น เนื่องจากผู้ที่อยู่ใน
ชุมชนหรือสังคมจ าเป็นจะต้องมีเปูาหมายร่วมกัน มีระเบียบกฎเกณฑ์
ร่วมกันและมีมาตรฐานในการตัดสินร่วมกัน ในขณะเดียวกัน คุณธรรมก็จะ
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ท าหน้าที่นิยามความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติ โดยเป็นตัวก าหนดว่า
บุคคลควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ในชุมชนหรือสังคมซึ่งมีเปูาหมาย
และมาตรฐานเดียวกันอย่างไร โดยนัยนี้ คนในโลกสมัยใหม่ที่ยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง ยึดถือลัทธิปัจเจกบุคคลนิยม ย่อมไม่อาจพัฒนาคุณธรรมในตน
ขึ้นมาได้ เนื่องจากไม่มีการปฏิบัติ ไม่มีเปูาหมายร่วมและไม่มีมาตรฐาน
ร่วมกับคนอ่ืนๆ ในชุมชนหรือสังคมอย่างแท้จริง คนเราจะเป็นนักหมากรุก
ที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ ถ้าไม่มีการปฏิบัติ ไม่มีการฝึกฝนเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้
และเชี่ยวชาญมากกว่า ไม่เคยเข้าแข่งขันกับคู่แข่งขันที่มีฝีมือ และไม่ยอม
รับรู้ระเบียบกฎเกณฑ์ของการเล่นหมากรุกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันของ
ชุมชน ในท านองเดียวกัน คนเราจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมไม่ได้ ถ้าไม่มีการ
ปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณธรรม ไม่ได้รับการศึกษาอบรมจากผู้มีคุณธรรมความรู้  
ไม่เคยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านคุณธรรมกับบุคคลรอบข้าง และไม่
ยอมรับรู้เปูาหมายและมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสังคม  

ค าอธิบายของแมคอินไทร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติและการมีส่วนร่วม
ซึ่งน าไปสู่การมีสินค้าภายในนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และบาง
ทีเรื่องนี้อาจจะเป็นจุดพลิกผันที่ส าคัญของการบริหารรัฐกิจ (เมื่อกล่าวโดย
เฉพาะเจาะจง) และของสังคมโลกทั้งหมด (เมื่อกล่าวโดยภาพรวม) 
เนื่องจากในขณะที่โลกสมัยใหม่ให้ความส าคัญกับความเป็นส่วนตัวและ
ความเป็นปัจเจกบุคคล โดยไม่มีแกนกลางทางศีลธรรมที่มั่นคงใดๆ มา
รองรับ แนวคิดเรื่องสินค้าภายในของแมคอินไทร์กลับให้ความส าคัญกับ
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ชุมชน และการสร้างคุณธรรมขึ้นมาจากการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือแมคอินไทร์ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
สังคมจากการยึดปัจเจกบุคคลเป็นฐาน (individual-based societies) มา
เป็นการยึดชุมชนเป็นฐาน (community-based societies) เนื่องจากการ
เข้าร่วมปฏิบัติในชุมชนด้วยตนเองเท่านั้น บุคคลจึงจะสามารถพัฒนา
ตนเองได้ และนี่คือจุดก าเนิดที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่า “คุณธรรม” ปัจเจก
บุคคลที่แยกตนโดดเดี่ยวโดยไม่ยึดโยงกับการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนหรือสังคม ย่อมไม่สามารถสร้างสินค้าภายในหรือคุณธรรมใดๆ ขึ้นมา
ได้ด้วยตัวเอง  
 

“...มีความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่า
สินค้าภายในและสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่าสินค้าภายนอก ลักษณะเด่น
ของสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่าสินค้าภายนอกก็คือเมื่อเกิดขึ้นมา มันจะ
เป็นทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติของปัจเจกบุคคล... ส่วนสินค้า
ภายใน แม้จะเกิดจากการแข่งขันเพ่ือการเหนือกว่า แต่ลักษณะ
เด่นของมันคือเมื่อเกิดขึ้นมา มันจะก่อให้เกิดผลดีต่อทุกคนใน
ชุมชนที่ได้เข้าร่วมในการปฏิบัติ”11 (MacIntyre, 2007, pp. 190-
191) 

                                                 
11 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ …An important 

difference between what I have called internal and what I have called 
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5.5 การเมืองที่ปกครองโดยอนารยชน (Politics Governed by 
Barbarians) 

 
“...จุดเปลี่ยนที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ยุคก่อนหน้านี้

เกิดขึ้นเมื่อประชาชนชายหญิง ผู้มีเจตนาดีหันเหออกไปจากการ
สนับสนุนและส่งเสริมของจักรวรรดิ โรมัน และไม่ยอมรับ
วัฒนธรรมประเพณีและชุมชนเชิงศีลธรรมที่เคยปฏิบัติต่อเนื่องกัน
มา ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของจักรวรรดิโรมัน สิ่งที่พวก
เขาก าหนดขึ้นมาด้วยตัวของพวกเขาเอง... ก็คือการสร้างรูปแบบ
ใหม่ของชุมชน. . .  ในปัจจุบันนี้  พวกเราก็มาถึงจุด เปลี่ยน
เช่นเดียวกัน สิ่งที่พวกเราจะต้องท าในตอนนี้ก็คือการสร้างรูปแบบ
ของชุมชนท้องถิ่นที่จะสามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิ
ปัญญาและชีวิตทางศีลธรรมเอาไว้ จนกระทั่งสามารถผ่านยุคมืด
ครั้งใหม่ที่พวกเราก าลังเผชิญอยู่นี้ไปให้ได้ อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้
พวกคนป่าเถื่อนไม่ได้ก าลังรออยู่แค่เพียงที่เขตแดนเท่านั้น แต่พวก

                                                                                                        
external goods. It is characteristic of what I have called external goods 
that when achieved they are always some individual’s property and 
possession… Internal goods are indeed the outcome of competition to 
excel, but it is characteristic of them that their achievement is a good 
for the whole community who participate in the practices. (MacIntyre, 
2007, pp. 190-191).  
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เขาได้เข้ามาปกครองพวกเราเป็นเวลานานแล้ว”12 (MacIntyre, 
2007, p. 263)  

 
ตามทรรศนะของแมคอินไทร์ คนในยุคปัจจุบันมีชีวิตอยู่ในสังคมที่

มีลักษณะแตกแยกเป็นส่วนเสี้ยวของความเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งไม่มีแนวคิด
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความดีของมนุษย์ (human good)  ไม่มีทางที่จะมา
ร่วมมือกันเพ่ือแสวงหาความดีร่วม (common good) ไม่มีใครสามารถจะ
บอกใครได้ว่าความดีร่วมคืออะไร และที่จริงแล้วคนส่วนใหญ่ในโลก
สมัยใหม่เชื่อว่าความดีร่วมเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและไม่สามารถจะมีได้  

                                                 
12 เนื้อหาท่ีเป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ …A crucial turning 

point in that earlier history occurred when men and women of good 
will turned aside from the task of shoring up the Roman imperium and 
ceased to identify the continuation of civility and moral community 
with the maintenance of that imperium. What they set themselves… 
was the construction of new forms of community… now we too have 
reached that turning point. What matters at this stage is the 
construction of local forms of community within which civility and the 
intellectual and moral life can be sustained through the new dark 
ages which are already upon us. This time however the barbarians are 
not waiting beyond the frontiers; they have already been governing us 
for quite some time. (MacIntyre, 2007, p. 263). 
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แมคอินไทร์ได้ฉายภาพสะท้อนของแนวคิดดังกล่าว โดยได้อธิบาย

ถึงระบบการเมืองในสังคมตะวันตกยุคใหม่ที่ก้าวหน้าว่าเป็นการปกครอง
แบบคณาธิปไตย (oligarchy) ที่อ าพรางตัวมาในรูปของประชาธิปไตยเสรี 
(liberal democracy) คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในสังคมเช่นนี้ถูกกันออก
จากการเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นน าซึ่งเป็นผู้ก าหนดขอบเขตของทางเลือกที่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกได้ และประเด็นที่เป็นพ้ืนฐานมากที่สุดของ
ชีวิตมนุษย์ก็ไม่ปรากฏอยู่ในบรรดาทางเลือกเหล่านั้น นั่นคือประเด็นที่ว่า
อะไรคือวิถีชีวิตที่ดีที่สุดส าหรับมนุษย์แต่ละคน และอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด
ส าหรับสังคมโลกทั้งหมด และแต่ละคนควรจะต้องมีการจัดระเบียบอย่างไร
เพ่ือให้คนอ่ืนๆ สามารถพัฒนาตนขึ้นมาได้ ซึ่งการเมืองในโลกสมัยใหม่ไม่มี
พ้ืนที่ให้กับประเด็นเหล่านี้  

แมคอินไทร์ได้วิเคราะห์ไว้ว่าสาเหตุที่การเมืองในโลกสมัยใหม่ไม่ให้
ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือแนวคิดในยุค
สมัยใหม่ที่เชื่อว่าประเด็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ดีที่สุดเป็นเรื่องที่ไม่สามารถ
แก้ปัญหาหรือหาฉันทามติได้ในทางการเมือง และควรปล่อยให้แต่ละคนไป
ตัดสินใจกันเอง โดยผู้ที่เชื่อถือในแนวคิดเสรีนิยมเห็นว่าการเมืองควรวางตัว
เป็นกลางเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ดี โดยยกเอาการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกจาก
ขอบเขตของความเป็นส่วนรวมหรือของสาธารณะไปเป็นเรื่องส่วนบุคคล 
และเชื่อว่ารัฐไม่มีหน้าที่ที่จะบอกว่าชีวิตที่ดีและรัฐที่ดี เป็นอย่างไร 
เนื่องจากเสรีนิยมเชื่อว่าปัจเจกบุคคลมีสิทธิที่จะแสวงหาความสุขตามที่แต่
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ละคนเห็นสมควร เนื่องจากรูปแบบของความสุขที่แต่ละคนแสวงหานั้นเป็น
สิ่งที่ขัดแย้งซึ่งกันและกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเนื่องจากคนใน
ปัจจุบันไม่สามารถจะหาสิ่งที่เป็นความดีร่วมได้ ดังนั้น แมคอินไทร์จึงเห็น
ว่าการเมืองในโลกสมัยใหม่ที่จริงแล้วก็คือ “สงครามกลางเมืองในอีก
รูปแบบหนึ่ง” นั่นเอง  

แมคอินไทร์ได้เรียกโลกในปัจจุบันนี้ว่าเป็น “ยุคมืด” (dark ages) 
ปกครองโดยอนารยชนหรือคนปุาเถื่อน (barbarians) โดยได้ชี้ให้เห็นว่ายุค
มืดในปัจจุบันมีความแตกต่างจากยุคมืดในอดีต ในแง่ที่ว่ายุคมืดในอดีตนั้น 
อนารยชนมาเยือนแค่ที่หน้าประตูเมืองเท่านั้น แต่ยุคมืดในปัจจุบัน   
อนารยชนได้เข้ามาสถาปนาตนเองเป็นผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งลักษณะ
ของสังคมท่ีปกครองโดยอนารยชนจะมีลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
คือ (1) ผู้ปกครองเป็นผู้ที่ก้าวร้าวและโหดร้าย ไม่มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
หรือแม้กระทั่งเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณธรรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญซึ่งชีวิตที่มี
อารยธรรมจะต้องมี (2) การเมืองไม่ใช่เรื่องของความคิดและการโต้แย้งเพ่ือ
หาความจริง แต่เพ่ือควบคุมคนอ่ืนในการให้ได้มาซึ่งอ านาจ เหตุผลที่พวก
เขาใช้อธิบายเพ่ือสร้างความชอบธรรมในอ านาจนั้น แม้จะไม่ถูกต้องแต่
ประชาชนก็ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง และผู้ที่มีอ านาจก็มักจะใช้อ านาจ
นั้นเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว (3) ผู้มีอ านาจจะแสวงหาอ านาจโดยใช้วิธีการ
ใดก็ได้ที่ตนเองเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยไม่มีมาตรฐานที่จะมา
เป็นตัวก าหนดสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ความส าเร็จและความล้มเหลวแต่
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อย่างใด และ (4) สิ่งที่น่าจะเป็นความชั่วร้ายกลับกลายเป็นคุณธรรม 
ยกตัวอย่างเช่น ความรักษาค าพูด ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
คุณธรรมที่ส าคัญ บ่อยครั้งกลับกลายเป็นผลเชิงลบส าหรับผู้ปฏิบัติตาม 
เนื่ องจากมันอาจจะเป็น อุปสรรคต่อการบร รลุ เปู าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น แทนที่ผู้คนในยุคนี้จะประณามคนที่ไม่รักษา
ค าพูดของตน กลับชื่นชมว่าเขาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม คือมีความสามารถใน
การปรับตัวและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ซึ่งลักษณะทั้ง 4 ประการ ดังกล่าวเป็นลักษณะที่สามารถพบ
เห็นได้โดยทั่วไปในการเมืองสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้ แมคอินไทร์จึงเห็นว่าเรา
อยู่ก าลังอยู่ในยุคมืด ที่สังคมถูกปกครองโดยอนารยชนซึ่งไม่มีคุณธรรมและ
อารยธรรมที่อารยชนพึงมี  

 
“ในทางการเมือง สังคมของประเทศตะวันตกที่ก้าวหน้า

เป็นการปกครองแบบคณาธิปไตยที่ อ าพรางมาในรูปของ
ประชาธิปไตยเสรี ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในสังคมดังกล่าว
ถูกกันออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เป็นชนชั้นสูง ซึ่งเป็นผู้
ก าหนดขอบเขตทางเลือกระหว่างสิ่งซึ่งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ได้รับอนุญาตให้ เลือก และประเด็นที่ เป็น พ้ืนฐานมากที่สุด 
(ประเด็นที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ดีที่สุดส าหรับมนุษย์แต่ละคน และวิถี
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ชีวิตที่ดีที่สุดส าหรับชุมชนมนุษย์ทั้งหมด – ผู้เขียน) ถูกกันออกไป
จากขอบเขตของทางเลือก”13 (อ้างใน Knight, 1998, p. 237) 

 
สรุป 

ในบทนี้ผู้เขียนได้น าเสนอเกี่ยวกับวิกฤตการณ์เชิงจริยธรรมในยุค
สมัยใหม่ตามกรอบแนวคิดของแมคอินไทร์ โดยได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่
เกี่ยวกับ (1) ความไร้ระเบียบของกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม (2) ทางเลือกทาง
ศีลธรรมแบบตามอ าเภอใจภายใต้แนวคิดของอาเวคนิยม (emotivism) (3) 
ความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบของการเข้าไปจัดการผู้อ่ืนแทนที่จะเป็น
การร่วมมือกันของคนในสังคม (4) การให้ความส าคัญกับสินค้าภายนอก
มากกว่าสินค้าภายใน และ (5) การเมืองที่ปกครองโดยผู้ปกครองที่เป็น
อนารยชนผู้ซึ่งทีไ่ม่มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและแม้กระทั่งเป็นปฏิปักษ์ต่อ
คุณธรรม ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงวิกฤตการณ์เชิง
จริยธรรมในโลกยุคสมัยใหม่ 
                                                 

13 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ Politically the 
societies of advanced Western modernity are oligarchies disguised as 
liberal democracies. The large majority of those who inhabit them are 
excluded from membership in the elites that determine the range of 
alternative between which voters are permitted to choose. And the 
most fundamental issues are excluded from that range of alternatives. 
(Cite in Knight, 1998, p. 237). 
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ลักษณะที่เด่นชัดที่สุดในผลงานของแมคอินไทร์ก็คือ การต่อต้าน

แนวคิดเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลนิยมและทุนนิยมเสรีสมัยใหม่ โดยเขาเชื่อว่า
ปรัชญาและวิถีชีวิตสมัยใหม่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางศีลธรรม
แต่อย่างใด และปัจเจกบุคคลส่วนใหญ่ด ารงชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยไร้เปูาหมาย
และขาดจิตส านึกของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนอย่างแท้จริง เขาได้หันไป
ศึกษาและน าเอาอุดมคติเกี่ยวกับนครรัฐกรีก (Greek polis) และปรัชญา
ของอริสโตเติล (Aristotle) ที่แสดงให้ เห็นถึงวิถีชีวิตที่แตกต่าง ซึ่ ง
ประชาชนท างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นชุมชนทางการเมืองอย่างแท้จริง 
เพ่ือให้บรรลุถึงคุณธรรมและเติมเต็มเปูาหมายของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่
โดยธรรมชาติ โดยวิถีชีวิตดังกล่าวจะสามารถเกิดขึ้นได้ในชุมชนที่มีขนาด
เล็ก ซึ่งจะสามารถต่อต้านพลังการท าลายล้างของทุนนิยมเสรีได้ ซึ่งผู้เขียน
จะได้อธิบายและวิเคราะห์แนวคิดของแมคอินไทร์เหล่านี้ในบทต่อๆ ไป 
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บทที่ 6  
การฟ้ืนคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ 

 
ความน า 

ผู้เขียนได้อธิบายมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ในวงวิชาการที่ศึกษา
เก่ียวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ ได้มีการแบ่งจริยธรรมในการ
บริหารรัฐกิจออกได้ 3 กลุ่ม คือ (1) จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ 
(rules-based ethics) ซึ่งมักจะรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของ “จริยธรรม
ของค้านท์” (Kantian ethics) โดยเกณฑ์ตัดสินของจริยธรรมในกลุ่มนี้
อยู่ที่ระเบียบกฎเกณฑ์หรือหน้าที่ (2) จริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ 
(results-based ethics) ซึ่งมักจะรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของ “ลัทธิ
ประโยชน์นิยม” (utilitarianism) โดยเกณฑ์ตัดสินของจริยธรรมในกลุ่ม
นี้อยู่ที่ผลของการกระท า และ (3) จริยธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
(virtues-based ethics) ซึ่งมักจะรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของจริยธรรม
เชิงคุณธรรม (virtue ethics) โดยเกณฑ์ตัดสินของจริยธรรมในกลุ่มนี้อยู่
ทีล่ักษณะนิสัยของบุคคล  

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 ซึ่งเป็นปีที่วิลสัน (Woodrow Wilson) 
เขียนบทความเรื่อง “The Study of Administration” และถือเป็นจุด
ก าเนดิของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็น
ต้นมา จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
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ผลลัพธ์ถือว่า เป็นจริยธรรมกระแสหลัก ซึ่ งมีการศึกษาและการ
ประยุกต์ใช้กันโดยทั่วไปในสาขาวิชานี้ ส่วนจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมนั้นถือว่าเป็นจริยธรรมกระแสรองและอยู่ชายขอบ ไม่ได้รับ
ความเชื่อถือจากวงวิชาการในการบริหารรัฐกิจ เนื่องจากมีแนวคิด
พ้ืนฐานที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการ
หาความรู้กระแสหลักของการบริหารรัฐกิจ (Hart, 2001 A) 
 ในช่วงประมาณ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมากระแสของความสนใจ
เกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรม (virtue ethics) ได้เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก
ในแวดวงของการบริหารรัฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากความล้มเหลวด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น าและบุคลากรในองค์การภาครัฐในช่วง 2-
3 ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก (Hart, 
2001 A) ซึ่งความล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจากปัญหาหรือความ
บกพร่องของแนวคิดการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม
บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และจริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ตามที่ได้
น าเสนอไปในบทที่ 4 ประกอบกับวิกฤตการณ์เชิงจริยธรรมในโลกยุค
สมัยใหม่ที่ ได้น าเสนอไปในบทที่ 5 รวมทั้งการละเลยหรือไม่ได้ให้
ความส าคัญอย่างเพียงพอกับจริยธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม เนื่องจาก
เห็นว่าคุณธรรมเป็นเรื่องของคุณค่า ไม่สามารถวัดได้ตามมาตรฐานและ
กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นวิธีการหลักของการศึกษาการ
บริหารรัฐกิจในโลกยุคสมัยใหม่ 
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ความล้มเหลวเชิงจริยธรรมของผู้น าและบุคลากรในองค์การ ส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากการขาดผู้น าและบุคลากรที่มีลักษณะนิสัยที่ดี (good 
character) ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษาหรือ
แม้แต่หน่วยงานทางศาสนา โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแนวคิดของการ
บริหารตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า “ระบบที่ดีจะสามารถสร้างคนดีขึ้นมาได้” 
(good systems will produce good people) และปัญหาทางจริยธรรม
จะสามารถแก้ไขได้โดยการออกแบบระบบที่ดี แต่ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าสังคมที่เป็นธรรมขึ้นอยู่กับความไว้วางใจในเชิงศีลธรรม 
(moral trustworthiness) ของประชาชนต่อผู้น าและเจ้าหน้าที่รัฐ 
มากกว่าโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาเพ่ือเปลี่ยนแปลงการกระท าที่ไม่ถูกต้อง
ไปสู่ผลที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ต่อสังคม แม้ตัวระบบจะมีความส าคัญแต่
ลักษณะนิสัยที่ดีมีความส าคัญมากกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวนักวิชาการและ
ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการจึงได้หันมาให้ความสนใจในเร่ืองจริยธรรม
ที่มุ่งเน้นในเรื่อง “ลักษณะนิสัยที่ดี” หรือ “จริยธรรมเชิงคุณธรรม” กัน
มากขึ้น (Hart, 2001 A)  
 ในบทนี้ผู้ เขียนจะได้อธิบายและวิ เคราะห์ เกี่ยวกับการฟ้ืน
คืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การที่นักวิชาการและนักปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐได้หันกลับไปศึกษา
แนวคิดของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในยุคกรีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากงาน
ของอริสโตเติลและน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารรัฐกิจในฐานะที่เป็น
จริยธรรมทางเลือก เพ่ือทดแทนจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์
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และผลลัพธ์ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันได้ ซึ่ง ใน
การน าเสนอผู้เขียนจะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

(1) จริยธรรมเชิงคุณธรรมของอิลิซาเบท แอนสกอมบ์ 
(2) จริยธรรมเชิงคุณธรรมของเบอร์นาร์ด วิลเลียมส์  
(3) จริยธรรมเชิงคุณธรรมของอลาส์เดียร์ แมคอินไทร์  
(4) จริยธรรมเชิงคุณธรรมของเทอรี คูเปอร์  
(5) จริยธรรมเชิงคุณธรรมของเดวิด ฮาร์ท  

 (6) จริยธรรมเชิงคุณธรรมของแครอล กิลลิแกน  
  
6.1 จริยธรรมเชิงคุณธรรมของอิลิซาเบท แอนสกอมบ์ (Elizabeth 
Anscombe’s Virtue Ethics)1  

นักวิชาการที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฟ้ืนฟูจริยธรรมเชิง
คุณธรรมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในยุคสมัยใหม่ก็คือ แอนสกอมบ์ (Elizabeth 
Anscombe)2 โดยในปี ค.ศ. 1958 เธอได้ตีพิมพ์บทความที่ชื่อว่า 

                                                           
1 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรมของแอนสกอมบ์ ดูใน Anscombe, 

1958 เอกสารของนักวิชาการคนอื่นๆ ที่อธิบายขยายความแนวคิดของแอนสกอมบ์
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูใน Athanassoulis, 2017; Driver, 2017; Richter, 2017; และ 
Coope, 2006. 

2 แอนสกอมบ์ (Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe) เป็นนัก
ปรัชญาสตรีชาวอังกฤษที่มีช่ือเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 เกิดในปี 1919 
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“ปรัชญาศีลธรรมสมัยใหม่” (Modern Moral Philosophy) ซึ่งใน
บทความนี้เธอได้วิพากษ์ปรัชญาศีลธรรมสมัยใหม่ที่มีแต่เรื่องของแนวคิด
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางจริยธรรม ซึ่งแนวคิดที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทาง
จริยธรรมดังกล่าวจะให้ความสนใจเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับพันธกรณีและ
หน้าที่ (obligation and duty) ในบรรดาทฤษฎีเหล่านี้เธอได้วิพากษ์
ลัทธิประโยชน์นิยมของมิลล์ (Mill’s utilitarianism) และกฎของค้านท์ 

                                                                                                                           
ได้เข้าศึกษาที่ Sydenham School และ St Hugh’s College ในมหาวิทยาลัย  
ออกฟอร์ด (Oxford) หลังจากจบการศึกษาแล้วได้ท างานทางด้านการวิจัยที่ 
Newnham College ในมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (Cambridge) และที่ Somerville 
College ในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ในช่วงปี 1970-1986 แอนสกอมบ์ได้เป็น
ศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญาที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ผลงานที่เป็นบทความ
วิชาการของเธอได้รับการรวบรวมไว้ในหนังสือรวมบทความ 4 เล่ม คือ (1) From 
Parmenides to Wittgenstein (2) Metaphysics and the Philosophy of 
Mind (3) Ethics, Religion and Politics และ (4) Human Life, Action, and 
Ethics ส าหรับผลงานท่ีถือว่ามีความส าคัญมากท่ีสุด สร้างช่ือเสียงให้กับเธอมากที่สุด
และมีอิทธิพลต่อการศึกษาทางจริยธรรมในยุคสมัยใหม่มากที่สุดก็คือบทความที่ช่ือว่า 
“ปรัชญาศีลธรรมสมัยใหม่” (Modern Moral Philosophy) ที่มีการตีพิมพ์ในปี 
1958 ซึ่งบทความนี้ถือว่าเป็นจุดก าเนิดหรือจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนกลับมาของ
จริยธรรมเชิงคุณธรรม (virtue ethics) แอนสกอมบ์เสียชีวิตในปี 2001 เมื่อมีอายุได้ 
82 ปี 
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(Kant’s deontology) ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นสากล โดยไม่ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่และบุคคล 

แอนสกอมบ์เห็นว่าการที่ลัทธิประโยชน์นิยมของมิลล์และกฎ
ของค้านท์ ซึ่งถือว่าเป็นจริยธรรมเชิงปทัสถาน (normative ethics) มุ่ง
ให้ความสนใจเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความถูก -ผิดของการกระท า 
ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นสากลในการตัดสินการกระท าโดยไม่ขึ้นอยู่บริบท
ใดๆ นั้น ท าให้ประเด็นทางจริยธรรมที่ส าคัญอ่ืนๆ ถูกละเลย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับคุณธรรม 
การมีชีวิตที่ดี เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ความรักความผูกพัน ความสุข
ในชีวิตและการศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม เป็นต้น เน่ืองจากในการศึกษา
ทางด้านจริยธรรมจะมีเป้าหมายหลักคือเพ่ือต้องการตอบค าถามที่ส าคัญ 
2 ประการ คือ (1) อะไรคือการกระท าที่ถูกต้องของคนเรา และ (2) อะไร
คือชีวิตที่ดีของคนเรา ซึ่งค าถามประการที่สองจะมีความสัมพันธ์กับ
ค าถามอ่ืนๆ อีกหลายประการ เช่น อะไรคือเป้าหมายในชีวิตของคนเรา 
หรืออะไรคือลักษณะของคนดี เป็นต้น ดังนั้น การที่จริยธรรมเชิง
ปทัสถานมุ่งให้ความส าคัญกับค าถามแรกที่เกี่ยวกับถูก -ผิดของการ
กระท า ท าให้มีการละเลยค าถามในส่วนที่เกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีและ
ค าถามอ่ืนๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วค าถามดังกล่าวและค าถามอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ต่างก็มีบทบาทส าคัญในชีวิตทางจริยธรรมของ
บุคคล 
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เ พ่ือแทนที่ แนวคิดทางจริ ยธรรม เชิ งปทัสถานดั งกล่ าว         

แอนสกอมบ์ได้เสนอให้มีการย้อนกลับไปศึกษางานของอริสโตเติล 
(Aristotle) ในยุคกรีกโบราณ ที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัย (character) 
คุณธรรม (virtue) และความเจริญรุ่งเรือง (flourishing) นอกจากนี้ เธอ
ยังได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก (emotions) อีกด้วย 
และข้อเสนอของแอนสกอมบ์ที่ให้มีการน าเอาแนวคิดเรื่องคุณธรรมเข้า
มาสู่ศูนย์กลางของการศึกษาทางด้านศีลธรรมดังกล่าวนี้เอง ที่ได้จุด
ประกายให้นักปรัชญาและนักวิชาการจ านวนมากหันมาสนใจศึกษา
ค้นคว้าต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลาต่อมา และผลจากสร้าง
องค์ความรู้ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดแนวคิดทฤษฏีที่รู้จักกันในปัจจุบันในชื่อ
ของ “จริยธรรมเชิงคุณธรรม” หรอื “virtue ethics” นั่นเอง  

 
6.2 จริยธรรมเชิงคุณธรรมของเบอร์นาร์ด วิลเลียมส์ (Bernard 
Williams’ Virtue Ethics)3 

เบอร์นาร์ด วิลเลียมส์ (Bernard Williams)4 นักปรัชญา
ศีลธรรมชาวอังกฤษ ได้เสนอให้มีการน าแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิง

                                                           
3 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม เชิงคุณธรรมของวิลเลียมส์  ดู ใน 

Athanassoulis, 2017; Chappell, 2017; และ Jenkins, 2006. 
4 เบอร์นาร์ด วิลเลียมส์ (Sir Bernard Arthur Owen Williams) เป็นนัก

ปรัชญาชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 มีช่ือเสียงโดดเด่นทางด้าน
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คุณธรรมในยุคกรีกโบราณกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยเขาได้เสนอให้มีการ
แยกศีลธรรม (morality) และจริยธรรม (ethics) ออกจากกัน โดยเขา
เห็นว่าค าว่า “ศีลธรรม” ควรใช้กับงานของค้านท์และแนวคิดที่เกี่ยวกับ
หน้าที่และพันธกรณี (duty and obligation) ซึ่งเป็นแนวคิดที่แคบและ
จ ากัด เขาเห็นว่าแนวคิดของศีลธรรมที่เป็นอยู่ไม่เปิดโอกาสให้ 
“โชคชะตา” (luck) ได้เกิดขึ้น ถ้าศีลธรรมเป็นเรื่องของการบังคับให้ต้อง
ท าก็จะไม่มีช่องว่างส าหรับสิ่งที่อยู่ภายนอกการควบคุม แต่ในบางครั้ง
การบรรลุถึงชีวิตที่ดีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ภายนอกการควบคุมของเรา   

เพ่ือแทนที่แนวคิดที่แคบและจ ากัดของค าว่าศีลธรรม วิลเลียมส์
ได้เสนอให้ใช้ค าว่า “จริยธรรม” ซึ่งเป็นแนวคิดที่กว้างกว่า โดยค าว่า

                                                                                                                           
ปรัชญาศีลธรรม (Moral Philosophy) เกิดในปี 1929 หลังจากจบการศึกษาทางด้าน 
Classic จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด (University of Oxford) ในปี 1951 แล้วได้
ท างานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศอังกฤษอีกหลายแห่ง 
ก่อนที่จะกลับไปท างานที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งในต าแหน่ง White’s 
Professor of Moral Philosophy ในปี 1991 จนกระทั่งเกษียณอายุในปี 1996 เขา
ได้เขียนหนังสือและบทความวิชาการไว้เป็นจ านวนมาก โดยหนังสือเล่มที่ส าคัญซึ่งเปน็
ที่รู้จักกันโดยทั่วไปได้แก่ (1) Morality (2) Descartes (3) Ethics and the 
Limits of Philosophy (4) Shame and Necessity และ (5) Truth and 
Truthfulness ส าหรับในส่วนของบทความวิชาการนั้นได้มีการรวบรวมไว้ในหนังสือ
รวมบทความ 3 เล่ม คือ (1) Problem of the Self (2) Moral Luck และ (3) 
Making Sense of Humanity เขาเสียชีวิตในปี 2003 เมื่อมีอายุได้ 73 ปี 
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จริยธรรมจะครอบคลุมถึงอารมณ์และความรู้สึกหลายๆ อย่างที่อยู่
นอกเหนือขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม ค าว่าจริยธรรมจะครอบคลุม
ไปถึงเรื่องของมิตรสหาย ครอบครัวและสังคม และมีที่ว่างส าหรับ
ความคิดอ่ืนๆ เช่น เรื่องของความยุติธรรมทางสังคม (social justice) 
เป็นต้น ซึ่งมุมมองที่เก่ียวกับจริยธรรมดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการตีความ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตที่ดี (good life) ที่ปรากฏในงานของอริสโตเติลนัก
ปรัชญาในยุคกรีกโบราณ  
 
6.3 จริยธรรมเชิงคุณธรรมของอลาส์เดียร์ แมคอินไทร์ (Alasdair 
MacIntyre’s Virtue Ethics)5 
 แมคอินไทร์ (Alasdair MacIntyre)6 ได้รับการยกย่องในฐานะที่
เป็นผู้ที่ท าให้กระแสความสนใจเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรม (virtue 
                                                           

5 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรมของแมคอินไทร์ ดูใน MacIntyre, 
2007, 2002; และ Knight, ed., 1998 เอกสารของนักวิชาการคนอื่นๆ ที่อธิบาย
ขยายความแนวคิดของแมคอินไทร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูใน Athanassoulis, 2017; 
Clayton, 2017; Koven, 2015; Cox III, 2009; Moore, 2008; Cooper, 1987; 
และ Hart, 1984.  

6 แมคอินทไทร์ (Alasdair MacIntyre) เกิดในปี 1929 ที่ Glasgow เมือง
ท่าในสกอตแลนด์ ประเทศอังกฤษ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก Queen 
Mary College และระดับปริญญาโทจาก University of Manchester และ 
University of Oxford หลังจากจบการศึกษาได้ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ใน
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ethics) เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง 1-2 ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 
20 เขาได้ศึกษาเก่ียวกับคุณธรรมในประวัติศาสตร์ยุคต่างๆ ตั้งแต่ในยุคกรีก
โบราณจนถึงยุคสมัยใหม่และพบว่ารายการหรือองค์ประกอบของคุณธรรม
ในแต่ละยุคมีจ านวนที่แตกต่างกัน องค์ประกอบของคุณธรรมบางข้อมี
ความหมายที่แตกต่างกัน และบางครั้งคุณธรรมในแต่ละยุคสมัยขัดแย้งหรือ
ตรงข้ามกัน และเขาได้สรุปว่าความแตกต่างเหล่านี้เป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติที่แตกต่าง ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดที่แตกต่างของคุณธรรม การที่จะ
เข้าใจเรื่องราวของคุณธรรมได้เราจ าเป็นจะต้องเข้าใจลักษณะของสังคม

                                                                                                                           
มหาวิทยาลัย โดยได้สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ย้ายไป
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แมคอินไทร์เป็นผู้มีความรูท้ี่โดดเด่นทางด้านจริยธรรม (ethics) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมเชิงคุณธรรม (virtue ethics) และปรัชญาการเมือง 
ผลงานท่ีส าคัญของเขาได้แก่ After Virtue (1981, 1984, 2007) Whose Justice? 
Which Rationality? (1988), Three Rival Versions of Moral Enquiry 
(1990), และ Dependent Rational Animals (1999). ส าหรับหนังสือที่สร้าง
ช่ือเสียงให้เขามากที่สุดและถือได้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรมที่ส าคัญ
ที่สุดในยุคสมัยใหม่ก็คือ After Virtue ส่วนเล่มที่มีความส าคัญรองลงมาก็คือ 
Dependent Rational Animals ผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมเชิง
คุณธรรมของแมคอินไทร์อย่างละเอียดสามารถศึกษาได้จากหนังสือสองเล่มนี้ 
นอกจากนี้ยังมีหนังสือรวมบทความซึ่งมีการอ้ างอิงกันอย่างแพร่หลายคือ The 
MacIntyre Reader (1998) โดยมี Kelvin Knight เป็นบรรณาธิการ  
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และศีลธรรมที่มีมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในการที่เราจะเข้าใจคุณธรรมของ
ชาวฮีโรอิค (heroic) ในงานเขียนของโฮเมอร์ (Homer) ในยุคกรีกโบราณ 
เราจ าเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับบทบาททางสังคมของชาวกรีกเสียก่อน 
เป็นต้น ดังนั้น คุณธรรม จึงเป็นการปฏิบัติภายใต้รูปแบบของกิจกรรมทาง
สังคมที่เป็นแบบเดียวกัน และต้องการบรรลุสินค้า (goods) ที่อยู่ภายใน
ของกิจกรรมแบบเดียวกัน คุณธรรมคือสิ่งที่จะท าให้เราสามารถได้มาซึ่ง
สินค้าเหล่านี้ โดยเชื่อว่ามีเป้าหมายสุดท้าย (telos) ซึ่งอยู่เหนือการปฏิบัติ
ที่เฉพาะเจาะจงทุกอย่างที่เป็นตัวก าหนดความดี (the good) ของชีวิต
มนุษย์ทั้งหมด  

ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะได้อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับจริยธรรมเชิง
คุณธรรมของแมคอินไทร์ในแง่มุมต่างๆ โดยในการน าเสนอผู้เขียนจะได้แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

(1) มนุษย์ในฐานะสัตว์มีเหตุผลที่ต้องพ่ึงพา  
(2) ระบบการเมืองที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน  
(3) ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน  
(4) ชุมชนและสังคมที่มุ่งไปสู่คุณธรรม  
 
6.3.1 มนุษย์ในฐานะสัตว์มีเหตุผลที่ต้องพึ่งพา (Human 

Beings as Dependent Rational Animals)  
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“มนุษย์เรามีความเปราะบางต่อความทุกข์นานาชนิด 

และพวกเราส่วนใหญ่ก็เคยประสบกับการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงกัน
มาแล้ว เมื่อต้องประสบกับความเจ็บป่วยที่ร้ายแรงเราสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วเราต้อง
พ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืนเพ่ือความอยู่รอด...” (MacIntyre, 2002, p. 1) 
“...ไม่เพียงแค่ร่างกายของเราเป็นร่างกายของสัตว์ ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับร่างกายของสัตว์โลกชนิดอ่ืนๆ ที่เป็นอันตรายได้ง่าย
และมีโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น แต่ยังมีผลอย่างอ่ืนตามมาด้วย นั่นคือ
มันท าให้เราต้องพ่ึงพา ปรัชญาศีลธรรมในยุคสมัยใหม่มุ่งเน้นเป็น
อย่ างมากในเรื่ องความเป็น อิสระของปัจ เจกบุคคลและ
ความสามารถในเลือกท าสิ่งต่างๆ ได้อย่างเสรี ... คุณธรรมของ
หน่วยงานที่เชื่อถือในความเป็นอิสระ จ าเป็นจะต้องมีการน าไปใช้
ควบคู่กับคุณธรรมของการยอมรับการพ่ึงพา และการขาดความ
เข้าใจในเรื่องนี้อย่างเพียงพอจะท าให้ลักษณะของหน่วยงานที่มี
เหตุผลถูกบดบัง”7 (MacIntyre, 2002, p. 8) 

                                                           
7 เนื้อหาท่ีเป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ We human beings 

are vulnerable to many kinds of affliction and most of us are at some 
time afflicted by serious ills. How we cope is only in small part up to 
us. It is most often to others that we owe our survival… (MacIntyre, 
2002, p. 1) …It is not just that our bodies are animal bodies with the 
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ในหนังสือ Dependent Rational Animals: Why Human 

Beings Need the Virtue (MacIntyre, 2002) แมคอินไทร์ได้อธิบายไว้
ว่า ทฤษฎีเชิงจริยธรรมจะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ใน 3 แง่มุม คือ (1) มนุษย์ต้องพ่ึงพา 
(dependent) (2) มนุษย์มีเหตุผล (reason) และ (3) มนุษย์เป็นสัตว์ 
(animal) แมคอินไทร์เห็นว่าในโลกสมัยใหม่นักปรัชญาและนักวิชาการไม่
ค่อยให้ความสนใจกับแง่มุมที่  1 และแง่มุมที่  3 แต่กลับมุ่ งเน้นให้
ความส าคัญมากเกินไปกับแง่มุมที่ 2  

เนื่องจากคนเราเป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง เราจึงมีความเปราะบางต่อ
ความขาดแคลน ความบกพร่องและความเจ็บป่วย ดังนั้น ในการเอาชีวิต
รอดเราจ าเป็นจะต้องพ่ึงพาผู้ อ่ืน และยิ่งถ้าหากเราต้องการมีชีวิตที่
เจริญรุ่งเรืองเรายิ่งต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนมากขึ้น มนุษย์เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
และต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนในหลายช่วงของชีวิต เช่น ตอนเป็นทารก ตอนเป็นเด็ก 

                                                                                                                           
identity… of animal bodies… vulnerabilities and afflictions, but also our 
consequent dependences. Modern moral philosophy… placed great 
emphasis upon individual autonomy, upon the capacity for making 
independent choices… Virtues of independent rational agency need for 
their adequate exercise to be accompanied by… virtues of 
acknowledged dependence and that a failure to understand this is apt 
to obscure some features of rational agency. (MacIntyre, 2002, p. 8). 
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ตอนป่วยหนักและตอนที่แก่หง่อมใกล้ตาย เป็นต้น แต่ประเภทของการ
พ่ึงพาที่แมคอินไทร์ต้องการเน้นก็คือ การพ่ึงพาคนอ่ืนในการที่จะเรียนรู้ว่า
เราจะเป็นผู้ที่มีเหตุผลและมีจริยธรรมได้อย่างไร ซึ่งการพ่ึงพาในเรื่องนี้มี
ความจ าเป็นมากที่สุดตอนที่ยังเป็นเด็ก ซึ่งมีเพียงความปรารถนาเป็น    
เข็มทิศน าทาง สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่จะต้องท าก็คือการสอนให้ลูกของตนรู้ว่า
อะไรคือสิ่งที่ไม่จ าเป็น อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับเขาในช่วงเวลานั้น และ
อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับชีวิตทั้งหมดของเขา แม้กระทั่งเมื่อผ่านวัยเด็กไป
แล้ว เราก็ยังต้องการคนอ่ืนมาคอยเฝ้าดูและแนะน าเกี่ยวกับแรงจูงใจและ
การกระท าของเรา เพ่ือให้แน่ใจว่าแรงจูงใจและการกระท านั้นเป็นไปเพ่ือ
สิ่งที่เป็นความดีต่อตัวเรา ไม่ใช่เป็นเพียงความพึงพอใจชั่วครั้งชั่วคราวและ
ความปรารถนาที่อาจจะน ามาซึ่งผลร้ายในภายหลัง  

วิถีชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการพ่ึงพา ตลอดชีวิตของเราต้องการผู้
มาช่วยเหลือในการพัฒนาความมีเหตุผลในตัวเรา เราไม่สามารถจะ
กลายเป็นคนมีเหตุผลได้ด้วยตัวของเราเอง แต่จะต้องเรียนรู้จากผู้อ่ืน ซึ่งใน
การที่จะเรียนรู้ได้เราจะต้องมีลักษณะนิสัย (character trait) ที่จ าเป็น
บางอย่าง นั่นก็คือ “คุณธรรม” (เช่น ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญและ
ความยุติธรรม เป็นต้น) จากประสบการณ์ได้ชี้ให้เราเห็นว่า คนอ่ืนต้อง
พ่ึงพาเราโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่ง และเราก็มีพันธกรณีที่จะต้อง
ช่วยเหลือคนอ่ืนในการพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติและคุณธรรมในระดับ
เดียวกัน และแม้แต่ในการช่วยเหลือกันนั้นก็ถือว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง
ด้วย โดยนัยนี้ คนแต่ละคนจึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของการให้และการรับ 
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เกิดเป็นเครือข่ายของหน้าที่และพันธกรณีขึ้นมา ซึ่งเครือข่ายนี้จะเป็น
แหล่งที่มาของความดีร่วม (shared good) การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
ไปสู่ความมีเหตุผลและพฤติกรรมที่มีคุณธรรมเกิดขึ้นภายใต้เครือข่ายนี้ 
และนี่คือรูปแบบวิถีชีวิตของสังคมในอุดมคติที่แมคอินไทร์ต้องการให้
เกิดข้ึน  

การยอมรับเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์ชนิด
หนึ่ง ท าให้เราต้องยอมรับเกี่ยวกับความจ าเป็นของการพ่ึงพาผู้อ่ืน เพ่ือ
พัฒนาเหตุผลของเราจนสามารถเป็นอิสระได้ และความจ าเป็นที่เราจะต้อง
ใช้เหตุผลของเราช่วยเหลือผู้ที่ยังต้องพ่ึงพาคนอ่ืนๆ อยู่ สิ่งที่ตามมาก็คือ 
เราจ าเป็นจะต้องยอมรับเครือข่ายของความสัมพันธ์ ซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายนั้น และเราจะต้องแสวงหาสถาบันทางสังคมและการเมืองที่
เราต้องการจะสร้างเพ่ือสนับสนุนและปกป้องเครือข่ายเหล่านี้  ตาม
ทรรศนะของแมคอินไทร์ สถาบันทางสังคมที่สร้างขึ้นมาจะต้องไม่ตกอยู่
ภายใต้แนวคิดที่ผิดพลาดของคู่ตรงข้ามระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และระหว่างความเห็นแก่ตัวและการเห็นแก่
ประโยชน์ผู้ อ่ืน แต่จะต้องสนับสนุนทั้งผลประโยชน์ของตนเองและ
ผลประโยชน์ของผู้อ่ืน และมุ่งไปสู่ทั้งความดีร่วมและความดีส่วนบุคคล 
โดยนัยนี้ การปฏิบัติจึงเป็นทั้งผลของธรรมชาติในฐานะที่เราเป็นสัตว์ชนิด
หนึ่ง และรูปแบบของระเบียบทางสังคมที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเรา 
ซึ่งตรงข้ามกับรูปแบบของระเบียบทางสังคมและการเมืองในยุคสมัยใหม่ 
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ไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยมหรือทุนนิยมที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาและ
ความดีร่วมแต่อย่างใด  

6.3.2 ระบบการเมืองที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน (Internal Goods 
Oriented Political System) 

 
 “การเมืองที่เป็นระบบแบบยุคสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเสรี

นิยม อนุรักษ์นิยม กลุ่มหัวรุนแรงหรือนักสังคมนิยม จะต้องได้รับ
การปฏิเสธ จากจุดยืนของการขาดความจงรักภักดีอย่างแท้จริงต่อ
ความเชื่อดั้งเดิมของคุณธรรม เนื่องจากรูปแบบเชิงสถาบันของ
การเมืองยุคสมัยใหม่แสดงออกถึงการปฏิเสธอย่างเป็นระบบต่อ
ความเชื่อดั้งเดิมดังกล่าว” (MacIntyre, 2007, pp. 254-255) 
“การเมือง (ท่ีควรจะเป็น–ผู้เขียน)... ไม่ใช่การเมืองที่เป็นเรื่องของ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการต่อสู้แข่งขัน ตามที่การเมืองของรัฐสมัย
ใหม่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”8 (MacIntyre, 2002, p. 144)  

                                                           
8 เนื้อหาที่ เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ Modern 

systematic politics, whether liberal, conservative, radical or socialist, 
simply has to be rejected from a standpoint that owes genuine 
allegiance to the tradition of the virtues; for modern politics itself 
expresses in its institutional forms a systematic rejection of that 
tradition. (MacIntyre, 2007, pp. 254-255) Politics… is not a politics of 
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งานเขียนของแมคอินไทร์จะมีลักษณะที่ส าคัญซึ่งเป็นแกนกลางอยู่

อย่างหนึ่ง นั่นก็คือการต่อต้านแนวคิดแบบยุคสมัยใหม่ ซึ่งก็รวมถึงการเมือง
สมัยใหม่ด้วย โดยแมคอินไทร์ได้ชี้ให้เห็นว่า ระบบการเมืองสมัยใหม่ ไม่ว่า
จะเป็นแบบเสรีนิยม อนุรักษ์นิยมหรือสังคมนิยม เป็นระบบที่ควรจะได้รับ
การปฏิเสธ บนพ้ืนฐานของเหตุผลที่ว่าระบบดังกล่าวไม่ได้จงรักภักดีต่อ
คุณธรรมอย่างแท้จริง รูปแบบของสถาบันทางการเมืองสมัยใหม่เป็น
รูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธคุณธรรม ลักษณะของการเมืองที่    
แมคอินไทร์ต้องการเห็นก็คือ การเมืองที่ไม่ใช่ “สงครามกลางเมืองในอีก
รูปแบบหนึ่ง” (civil war by other means) อีกต่อไป นั่นคือ การเมืองใน
สังคมอุดมคติจะต้องไม่ใช่การเมืองที่เป็นการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์
อย่างที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบัน แต่การเมืองจะต้องเกิดจากการร่วมมือกัน
ของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนในสังคม ไม่ใช่จ ากัดอยู่เฉพาะชนชั้นน าเพียง
ไม่กี่คนที่ใช้การจัดการ (manipulation) และการใช้อ านาจเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
“สินค้าภายนอก” (external goods) หรือ “สินค้าของความมี
ประสิทธิภาพ” (goods of effectiveness) เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว 
การเมืองจะต้องไม่เป็นเรื่องของการต่อสู้อย่างเห็นแก่ตัวของประชาชน
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงอ านาจและเงินตรา แต่การเมืองจะต้องเป็นเรื่องของ
กิจกรรมทางการเมืองที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมประจ าวันที่ผู้ใหญ่ทุกคนใน

                                                                                                                           
competing interests in the way in which the politics of the modern 
state is. (MacIntyre, 2002, p. 144). 
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ชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ มนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง
ต้องการ “สินค้าภายใน” (internal goods) หรือ “สินค้าของความเป็น
เลิศ” (goods of excellence) เพ่ือความเจริญก้าวหน้า ซึ่งจะสามารถ
ได้มาโดยผ่านการเข้าร่วมในทางการเมืองเท่านั้น ดังนั้น ประชาชนทุกคน
จะต้องได้รับโอกาสให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง และ
เรื่องที่จะน ามาอภิปรายและตัดสินใจจะต้องไม่ถูกจ ากัดอย่างที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน แต่จะต้องมีการขยายไปสู่ค าถามท่ีว่าอะไรคือชีวิตที่ดีส าหรับชุมชน 
และบุคคลจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งชีวิตที่ดีอีกด้วย  

ตามแนวคิดของแมคอินไทร์ การเมืองจะต้องให้ความส าคัญกับ
ความยุติธรรม (justice) และความโอบอ้อมอารี (generosity) ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของคุณธรรม เพ่ือให้แน่ใจว่าประชาชนจะได้รับสิ่งที่
สมควรได้รับและตรงกับความต้องการ สิ่งที่แมคอินไทร์ให้ความส าคัญเป็น
พิเศษของการเมืองแบบใหม่นี้ก็คือ ทุกคนในสังคมจะต้องมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในการปรึกษาหารือของชุมชน (communal deliberation) 
เกี่ยวกับปทัสถานของความยุติธรรมที่จ าเป็นจะต้องมี ซึ่งรูปแบบของการ
ปรึกษาหารือดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในชุมชนที่มีขนาดเล็กเท่านั้น 
แม้ว่าไม่ใช่ชุมชนขนาดเล็กทุกแห่งจะเป็นชุมชนที่ดี แต่การเมืองที่ดีจะ
สามารถเกิดขึ้นได้ในชุมชนที่มีขนาดเล็กเท่านั้น แม้ว่าแมคอินไทร์จะไม่ได้
ก าหนดขนาดของชุมชนไว้อย่างชัดเจน แต่เขาได้แนะไว้ว่าขนาดที่เหมาะสม
น่าจะอยู่ที่ก่ึงกลางระหว่างขนาดของครอบครัวและขนาดของรัฐสมัยใหม่  
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 การเมืองจะต้องได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นการปฏิบัติ และ
จะต้องเป็นไปเพ่ือการแสวงหา “สินค้าภายใน/สินค้าของความเป็นเลิศ” 
แทนที่จะเป็น “สินค้าภายนอก/สินค้าของความมีประสิทธิภาพ” ซึ่งจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชุมชนมีข้อผูกมัดทางศีลธรรมบางอย่างร่วมกัน และ
ชุมชนมีการสร้างขึ้นมาโดยเครือข่ายของการให้และการรับ การ
ปรึกษาหารือกันของสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ดีที่สุดจะท าให้ได้มา
ซึ่งเป้าหมายสุดท้าย (telos) และจากเป้าหมายสุดท้ายดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนทั้งหมดในชุมชน รวมทั้ง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีและใช้คุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของ
มนุษย์ในฐานะสัตว์มีเหตุผลที่ต้องพ่ึงพา 
 ตามทรรศนะของแมคอินไทร์ ชุมชนมีประเพณี มีประวัติศาสตร์
และมี “ผู้มีอ านาจ” ที่คนอ่ืนๆ ในชุมชนจะต้อง “ยอม” เข้าไปหาเมื่อ
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและประวัติศาสตร์เหล่านั้น แมคอินไทร์ได้
ใช้กรณีของการเล่นหมากรุกที่ได้น าเสนอไปในบทก่อนหน้านี้มาเป็น
ตัวอย่าง โดยเขาได้ชี้ให้เห็นว่าผู้มีอ านาจในวงการหมากรุกเกิดจาก “ความ
เชี่ยวชาญ” ของสินค้าภายในหรือสินค้าของความเป็นเลิศที่อยู่ในเกมการ
แข่งขัน แทนที่จะเป็นสินค้าภายนอกหรือสินค้าของความมีประสิทธิภาพ   
ผู้เล่นหมากรุกที่มีอ านาจไม่ได้มีอ านาจเพราะการเข้าไปจัดการคนอ่ืน 
เพราะความร่ ารวยหรือเพราะมีอ านาจทางการเมือง ผู้เล่นคนอ่ืนๆ จะยอม
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเล่นหมากรุกและพยายามที่จะเรียนรู้จากบุคคล
น้ัน โดยนัยนี้ แทนที่นักหมากรุกจะเกลียดชังหรือไม่พอใจหรือเกรงกลัวคน
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ที่มีอ านาจ พวกเขากลับยินดีและให้คุณค่าต่อบุคคลนั้น และแทนที่นัก
หมากรุกจะมีเป้าหมายเพ่ือการจัดการคนอ่ืนหรือการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว พวกเขากลับพยายามแสวงหาอ านาจโดยการเข้าไปขอความรู้และ
ทักษะเพ่ือการเล่นหมากรุกที่ดี นักหมากรุกทุกคนยอมรับกฎเกณฑ์ของการ
เล่น ซึ่งท าให้เป็นไปได้ที่เกมการเล่นจะสอนผู้เล่นถึงคุณธรรมที่อยู่ภายใน
เกมการเล่นนั้น และผู้เล่นจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เนื่องจากเห็นว่ามันเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นและเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา ถึงแม้จะเป็นการแข่งขันของคนในชุมชน 
แต่การแข่งขันนั้นเป็นไปเพ่ือการแสวงหาความดีร่วม ทุกคนที่เข้าร่วม
แข่งขันจะได้รับสินค้าภายใน/สินค้าของความเป็นเลิศซึ่งมีอยู่อย่างไม่จ ากัด 
ซึ่งต่างจากสินค้าภายนอก/สินค้าของความมีประสิทธิภาพซึ่งมีอยู่อย่าง
จ ากัด เมื่อคนหนึ่งมีมากขึ้น คนอ่ืนๆ ก็จะมีน้อยลง ดังที่ได้อธิบายไปแล้วใน
บทก่อนหน้านี้นั่นเอง  

6.3.3 ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน (Internal Goods 
Oriented Economic System)  
 

“ความเชื่อดั้ งเดิมของคุณธรรมมีความแตกต่างจาก
ลักษณะที่เป็นแกนกลางของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ หรือกล่าวให้
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นก็คือ แนวคิดแบบปัจเจกบุคคลนิยม 
ความโลภและการให้ความส าคัญกับคุณค่าของตลาดของระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ เป็นแกนกลางของพ้ืนที่ ในทางสังคม” 
(MacIntyre, 2007, pp. 254-255) “...ส าหรับรูปแบบในเชิง
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สถาบันที่จะท าให้สามารถบรรลุถึงวิถีชีวิตเช่นนั้น (วิถีชีวิตที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของคุณธรรม-ผู้เขียน) แม้ว่าจะมีรูปแบบทางเศรษฐกิจ
ที่หลากหลาย แต่จะมีลักษณะร่วมกันอยู่บางประการ นั่นคือ 
รูปแบบทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องไม่สนับสนุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แยกตัวออกมาจากตลาดภายนอกและได้รับการปกป้อง
จากพลังที่เกิดจากตลาดภายนอก และที่ส าคัญที่สุดก็คือ สังคม
ดังกล่าวจะเป็นศัตรูต่อและขัดแย้งกับเป้าหมายของสังคมแบบ
บริโภคนิยม”9 (MacIntyre, 2002, p. 145) 

 

                                                           
9 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ …The traditional 

of the virtues is at variance with central features of the modern 
economic order and more especially its individualism, its 
acquisitiveness and its elevation of the values of the market to a 
central social place. (MacIntyre, 2007, pp. 254-255) …For the 
institutional forms through which such a way of life is realized, 
although economically various, have this in common: they do not 
promote economic growth and they require more significant degree of 
insulation from and protection from the forces generated by outside 
markets. Most importantly, such a society will be inimical to and in 
conflict with the goals of a consumer society. (MacIntyre, 2002, p. 145).  
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นอกจากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในทางการเมืองแล้ว 

แมคอินไทร์ยังเห็นว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในทางเศรษฐกิจด้วย 
โดยเขาเห็นว่าลัทธิทุนนิยมจะต้องถูกแทนที่หรือปรับปรุงแนวคิด หรืออย่าง
น้อยที่สุดจะต้องหาวิธีในการปกป้องชุมชนขนาดเล็กแต่ละแห่งจาก
ผลกระทบที่เกิดจากแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบนี้ แมคอินไทร์เห็นว่า 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมไปกันไม่ได้กับลักษณะที่เป็นแกนกลางของระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่องปัจเจกบุคคลนิยม ความ
โลภ และการให้ความส าคัญกับคุณค่าของตลาดที่เป็นลักษณะส าคัญของ
ลัทธินี้ อุดมคติที่ว่าเป้าหมายของชีวิตคือความร่ ารวย ความอยู่ดีกินดีของ
สังคมสามารถวัดได้ด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจจะต้องถูกปฏิเสธ 
เนื่องจากแนวคิดทั้งสองประการนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นที่สินค้า
ภายนอก/สินค้าของความมีประสิทธิภาพ แทนที่จะเป็นสินค้าภายใน/
สินค้าของความเป็นเลิศ นอกจากนี้ ทุนนิยมยังเป็นตัวท าลายชุมชนทุกชนิด
แม้กระทั่งครอบครัว เราจ าเป็นจะต้องสร้างวิถีชี วิตที่ให้ความส าคัญกับ
ความดีร่วมเป็นอันดับแรก ถ้าต้องการให้ทุกคนในสังคมเจริญรุ่งเรืองไป
พร้อมๆ กัน  ความสัมพันธ์ทางการตลาดจะมี ได้ ก็ เฉพาะภายใต้
ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แบบระบบตลาด นั่นคือ ความสัมพันธ์ของการให้และ
การรับโดยไม่ต้องมีการคิดบัญชีของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ความผูกพัน
ของคนในชุมชนแน่นแฟ้นหรือเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่การท าลายและการ
ท าให้ความผูกพันของคนในชุมชนลดน้อยหรือเจือจางลงอย่างที่เป็นอยู่ใน
โลกปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นี้อาจจะมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่
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ลักษณะส าคัญที่จะต้องมีร่วมกันของทุกรูปแบบก็คือ การไม่ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและจะต้องมีการปกป้องจากอิทธิพลของตลาด
ภายนอก โดยนัยนี้ สังคมที่แมคอินไทร์เห็นว่ามีลักษณะเหมาะสมกับระบบ
เศรษฐกิจแบบใหม่ก็คือ สังคมที่คนมีรายได้และความร่ ารวยไม่แตกต่างกัน
มากนัก เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกแยกออกจากชุมชนเพราะความ
ยากจน หรือท าตัวเหนือคนอ่ืนเนื่องจากมีความร่ ารวยมหาศาล โดยระบบ
ตลาดจะต้องอยู่ในสถานะที่ต่ ากว่าการพัฒนาคุณธรรมในปัจเจกบุคคลและ
ในชุมชน ไม่ใช่สูงกว่าอย่างที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบัน  

6.3.4 ชุมชนและสังคมที่มุ่งไปสู่คุณธรรม (Virtue Oriented 
Community and Society)   
 

“...ชนิดของสังคมที่อาจจะมีโครงสร้างที่จ าเป็นต่อการ
บรรลุถึงความดีร่วม... สินค้าร่วมของการรวมกันเป็นสมาคมและ
ความสัมพันธ์จะตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างรัฐชาติฝ่ายหนึ่ง และ
ปัจเจกบุคคลและครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่ง... เนื่องจากผู้ที่เข้ามามี
ส่วนสัมพันธ์เป็นทั้งผู้ที่ยอมรับในความเป็นอิสระของผู้ที่มีเหตุผล
ในเชิงปฏิบัติ และผู้ที่ยอมรับในข้อเท็จจริงของการพึ่งพาซึ่งกันและ
กันของมนุษย์ ส าหรับผู้ที่ยอมรับในข้อเท็จจริงของการพ่ึงพาซึ่งกัน
และกันของมนุษย์นั้นจะให้ความส าคัญกับคุณธรรมและการปฏิบัติ
ของการแบ่งปันกันอย่างยุติธรรม... แตก่ารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ความดีร่วม ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการรวมกันเป็น
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สมาคมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบของรัฐสมัยใหม่และ
รูปแบบของครอบครัวในยุคปัจจุบัน”10 (MacIntyre, 2002, pp. 
130-131) 

 
 เนื่องจากโลกในอุดมคติของแมคอินไทร์มีความแตกต่างจากโลกใน
ยุคปัจจุบันมาก จึงอาจจะต้องใช้เวลาหลายสิบปีหรืออาจจะต้องใช้เวลา
หลายศตวรรษในการเปลี่ยนแปลง ค าถามที่ตามมาก็คือถ้าเราต้องการท า
ให้แนวคิดของแมคอินไทร์เป็นความจริงขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้เราจะต้องท า
อย่างไร ซึ่งแมคอินไทร์ได้เสนอไว้ว่าเราจะต้องเริ่มด าเนินการในชุมชนท่ีมี

                                                           
10 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ ...kind of society 

might possess the structures necessary to achieve a common good… 
the common goods of associations and relationships that are 
intermediate between on the one hand the nation-state and on the 
other the individual and the nuclear family… since those whose 
relationships embody both a recognition of the independence of 
practical reasoners and an acknowledgement of the facts of human 
dependence, and for whom therefore the virtue of just generosity is a 
key virtue, presuppose in their activities… the sharing of a common 
good that is constitutive of a type of association that can be realized 
neither in the forms of the modern state nor in those of the 
contemporary family. (MacIntyre, 2002, pp. 130-131). 
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ขนาดเล็ก เช่น การรวมกลุ่มกันในรูปแบบขององค์การหรือสมาคม เป็นต้น 
ซึ่งสามารถปกป้องและรักษาการปฏิบัติและคุณธรรมเอาไว้ได้ท่ามกลาง
กระแสอันเชี่ยวกรากของลัทธิทุนนิยมเสรี เราจ าเป็นจะต้องทุ่มเทพลัง
ความสามารถไปที่การสร้างและรักษาชุมชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บน พ้ืนฐาน
ของการปฏิบัติและคุณธรรม และในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามทุกวิถีทาง
ที่จะปกป้องชุมชนที่สร้างขึ้นนี้จากการกัดเซาะหรือบ่อนท าลายจากรัฐ 
สมัยใหม่และลัทธิทุนนิยมเสรี แมคอินไทร์ให้ความส าคัญกับการสร้างชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นอิสระ สามารถพ่ึงพาตนเองได้และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมี
ส่วนร่วม ซึ่งชุมชนเล็กๆ เหล่านี้จะท าให้ประชาชนสามารถตัดสินผู้สมัคร
เข้าแข่งขันทางการเมืองบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ไม่ใช่ความสามารถใน
การปรับตัว และประชาชนสามารถที่จะตัดสินผู้น าของเขาตามลักษณะ
นิสัยที่เป็นจริง ไม่ใช่ตัดสินโดยผ่านการโฆษณาชวนเชื่อที่บิดเบือน  
 ถ้าแนวคิดดังกล่าวของแมคอินไทร์เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีการ
ยอมรับไปปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง ชุมชนเล็กๆ เหล่านี้จะกลายเป็นแหล่ง
ของการอนุรักษ์หรือเก็บรักษาการปฏิบัติ คุณธรรมและศีลธรรม ในฐานะที่
เป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนๆ ที่ยังตกอยู่ภายใต้กระแสของลัทธิทุน
นิยมได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตาม จนกระทั่งถึงวันที่การปฏิบัติ 
คุณธรรมและศีลธรรมหวนคืนกลับมาสู่โลกทั้งมวลอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อถึง
เวลานั้นโลกใบนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ดีสุดส าหรับประชาชนในการปฏิบัติเพ่ือ
ไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิต 
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6.4 จริยธรรมเชิงคุณธรรมของเทอรี คูเปอร์ (Terry Cooper’s 
Virtue Ethics)11 

คูเปอร์ (Terry Cooper)12 เป็นนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่เสนอ
แนวคิดทางจริยธรรมที่มุ่งเน้นคุณธรรม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของ
อริสโตเติล (Aristotle) โดยคูเปอร์เชื่อว่าผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐจะ
เป็นผู้ที่มีจริยธรรมได้โดยการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม เป้าหมายสูงสุดของ
จริยธรรมการบริหารคือการน าไปปฏิบัติ คูเปอร์เห็นว่าทั้งทฤษฎีและ
ประสบการณ์เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
โดยเขาเชื่อว่าถ้าหากปราศจากการน าทางร่วมกันของความคิดที่เป็น

                                                           
11 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรมของคูเปอร์ ดูใน Cooper, 2004, 

2001, 1987 เอกสารของนักวิชาการคนอื่นๆ ที่อธิบายขยายความแนวคิดของคูเปอร์
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูใน Luke and Hart, 2001; และ Wittmer, 2001. 

12 คูเปอร์ (Terry L. Cooper) เป็นนักวิชาการชาวอเมริกัน เกิดในปี 1938 
มีความเช่ียวชาญทางด้านจริยธรรมการบริหาร ทฤษฎีการบริหาร การมีส่วนร่วมของ
พลเมืองและบทบาทของพลเมือง จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจริยศาสตร์
สังคม (Social Ethics) ท างานในต าแหน่งศาสตราจารย์อยู่ที่ University of 
Southern California คูเปอร์เขียนหนังสือและบทความไว้เป็นจ านวนมาก หนังสือที่
มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปได้แก่ The Responsible Administrator: An 
Approach to Ethics for the Administrative Role (1998) และ 
Exemplary Public Administrators: Character and Leadership in 
Government (1992).  
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นามธรรมและประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติแล้ว เราไม่อาจจะรู้ได้ว่าก าลังมุ่ง
หน้าไปทางไหน  

ตามทรรศนะของคูเปอร์ จริยธรรมในเชิงปฏิบัติจะมีการพัฒนาขึ้น
มาโดยผู้บริหารแต่ละคนโดยผ่านการตัดสินใจที่แต่ละคนได้กระท าลงไป
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ กรอบแนวคิดของคูเปอร์ยังเป็นการ
ยืนยันภายใต้สมมติฐานที่ว่าทักษะของการตัดสินใจเชิงจริยธรรมสามารถ
เรียนรู้และปลูกฝังโดยความเข้าใจและการปฏิบัติต่อกระบวนการที่เป็น
พลวัตของการตัดสินใจ ดังนั้น วิธีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมตามแนวคิดของ
คูเปอร์จึงมุ่งเน้นไปที่มิติในเชิงกระบวนการ (process dimension) ของ
จริยธรรม ไม่ใช่ในมิติที่เป็นเนื้อหา (content dimension) (Wittmer, 
2001, p. 494) โดยกระบวนการของการตัดสินใจเชิงจริยธรรมจะมีการ
น าเสนอในลักษณะที่เป็นชุดของขั้นตอนจ านวน 7 ขั้นตอน (pp. 494-496) 
ดังต่อไปนี้ 

 
(1) แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาเชิงจริยธรรม หมายถึง ในล าดับแรก 

ผู้บริหารจะต้องเห็นว่าสถานการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับมิติและมาตรฐานทาง
จริยธรรม เนื่องจากผู้บริหารจะไม่สามารถตัดสินใจในเชิงจริยธรรมได้อย่าง
ถูกต้องถ้าเขามองไม่เห็นว่าสถานการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับจริยธรรม 

(2) การบรรยายสถานการณ์ หมายถึง ในการที่จะแก้ไขปัญหา
เรื่องอะไรจ าเป็นจะต้องมีการบรรยายหรืออธิบายเพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นให้มากทีสุ่ดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
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(3) การนิยามประเด็นทางจริยธรรม หมายถึง การก าหนดหรือ

ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นเชิงจริยธรรมและคุณค่าที่เกี่ยวข้องในแต่
ละสถานการณ์  

(4) การระบุทางเลือก หมายถึง การให้ได้มาซึ่งทางเลือกโดย
วิธีการต่างๆ เช่น การระดมสมอง (brain-storm) การเจรจาต่อรอง และ
การประชุมแบบทั่วๆ ไป เป็นต้น 

(5) การคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น หมายถึง การคาดการณ์ผลดี
และผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการน าทางเลือกไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมและ
รอบด้าน 

(6) การเลือกวิธีการปฏิบัติ หมายถึง การที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือก
แนวการปฏิบัติจากตัวเลือกท่ีคาดว่าน่าจะก่อให้เกิดผลดีมากท่ีสุด 

(7) การแก้ไขปัญหา หมายถึง สภาพการณ์ขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นผลมา
จากข้ันตอนอ่ืนๆ ในกระบวนการ 

 
จากกระบวนการของการตัดสินใจเชิงคุณธรรมทั้ง 7 ขั้นตอน 

ดังกล่าวข้างต้น คูเปอร์เชื่อว่าถ้าหากผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐน าไป
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอแล้ว ทักษะของการตัดสินใจตามสัญชาตญาณ 
(intuitive decision-making skill) จะได้รับการพัฒนาขึ้นมา ถึงแม้ว่า
กระบวนการจะมีการน าเสนอเป็นล าดับขั้นตอน แต่ในความเป็นจริงแล้ว
มันไม่ได้เป็นกระบวนการที่เป็นไปตามล าดับและเชิงเหตุผลทั้งหมด แต่
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กระบวนการดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นทั้งองค์ความรู้และอารมณ์ความรู้สึก
ประกอบกัน  
  
6.5 จริยธรรมเชิงคุณธรรมของเดวิด ฮาร์ท (David Hart’s Virtue 
Ethics)13 

ฮาร์ท (David Hart)14 เป็นนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่สนับสนุน
จริยธรรมที่มุ่งเน้นคุณธรรม โดยเขาได้เสนอแนวคิดที่ส าคัญเกี่ยวกับ
                                                           

13 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรมของฮาร์ท ดูใน Hart, 2001 A, 
2001 B, 1989, 1984 เอกสารของนักวิชาการที่อธิบายขยายความแนวคิดของฮาร์ท
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูใน Koven, 2015 และ Luke and Hart, 2001. 

14 ฮาร์ท (David K. Hart) เป็นอาจารย์สอนทางด้านจริยศาสตร์ธุรกิจ 
(Business Ethics) ที่ University of Washington ระหว่างปี 1968-1983 ในปี 
1974 เขาได้รับรางวัลการสอนยอดเยี่ยม (Distinguished Teaching Award) จาก 
University of Washington ในปี 1983 เขาได้ย้ายไปสอนที่ Brigham Young 
University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยภาคเอกชน ตั้งอยู่ที่รัฐยูท่า (Utah) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเกษียณอายุที่มหาวิทยาลัย  แห่งนี้หลังจากท างานมาได้ 17 ปี ที่ 
Brigham Young University นี้ ฮาร์ทประสบความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านการสอนจริยธรรมในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ 
(Master of Public Administration Program) และมีผลงานเกี่ยวกับจริยธรรมเชิง
ลักษณะนิสัย (character ethics) เป็นจ านวนมาก งานเขียนและงานวิจัยของเขา
มุ่งเน้นในเรื่องของความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาลักษณะนิสัย (character) ของ
บุคลากรในหน่วยงาน  
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พลเมืองที่มีคุณธรรม (virtuous citizen) และข้าราชการที่ซื่อสัตย์ 
(honorable bureaucrat) โดยในเรื่องที่เกี่ยวกับพลเมืองที่มีคุณธรรม 
(virtuous citizen) นั้น ฮาร์ทได้วิพากษ์สังคมอเมริกันไว้ว่า ปัญหาที่ส าคัญ
ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้ก็คือการขาดบุคลากรที่มี
ลักษณะนิสัยที่ดี (good character) ในการเป็นผู้น า ไม่ว่าจะเป็นผู้น าใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา หรือแม้แต่ในหน่วยงานที่เกี่ยวกับ
ศาสนา ฮาร์ทเห็นว่าการขาดแคลนบุคคลากรที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่ร้ายแรง เนื่องจากสังคมที่ยุติธรรมขึ้นอยู่กับความไว้ วางใจทางด้าน
ศีลธรรมของประชาชนและผู้น าในสังคมมากกว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้าง เรื่อง
ของระบบอาจจะมีความส าคัญในบางแง่ แต่ไม่สามารถเทียบกันได้กับเรื่อง
ของลักษณะนิสั ยที่ ดี  เมื่ อมองจากทรรศนะของผู้ ก่ อตั้ งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (America’s Founders) ในสังคมที่ยุติธรรมนั้นคุณธรรม
ส่วนบุคคลและความเป็นพลเมืองที่ดี ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
(Koven, 2015, pp. 52-53) 
 ฮาร์ทได้เสนอไว้ว่าพลเมืองที่มีคุณธรรมในสังคมอเมริกัน ควรจะมี
ลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ คือ (1) พลเมืองที่มีคุณธรรมจะต้องปฏิบัติ
ภายในกรอบของปรัชญาเชิงศีลธรรม (2) พลเมืองที่มีคุณธรรมจะต้องเชื่อ
ว่าคุณค่าในระบอบการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง      
ไม่เพียงแค่ยอมรับตามเสียงส่วนใหญ่เท่านั้น (3) พันธกรณีที่มีต่อคุณค่าใน
ระบอบการปกครองควรอยู่ เหนือภาระผูกพันอ่ืนๆ ทั้งหมด และ (4) 
พลเมืองที่มีคุณธรรมจะต้องเข้าใจธรรมชาติและการปฏิบัติของความมี
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มารยาท (civility) ซึ่งแสดงออกมาในสองลักษณะคือความอดทน 
(forbearance) และความอดกลั้น (tolerance) ในขณะที่ความอดทน 
หมายถึง การควบคุมตนเองและการยับยั้งชั่งใจ ส่วนความอดกลั้น มี
ความส าคัญในแง่ของการมีกฎเกณฑ์สาธารณะจ านวนน้อยที่สุด ฮาร์ทเชื่อ
ว่าในการที่จะปกป้องเสรีภาพนั้น จ านวนและขอบเขตของกฎเกณฑ์ควร
จะต้องมีน้อยที่สุด ถ้าหากไม่มีความอดกลั้นสภาวการณ์ของการวิพากษ์
ด้วยเหตุผลและการต าหนิด้วยเหตุผลจะถูกท าลาย (Koven, 2015, p. 53) 
 ในเรื่องของข้าราชการที่ซ่ือสัตย์ (honorable bureaucrat) ฮาร์ท
ได้อธิบายไว้ว่าข้าราชการมีพันธกรณีที่ทับซ้อนกันอยู่ 2 ประการ โดย
พันธกรณีขั้นพ้ืนฐานของข้าราชการก็คือการแสวงหาคุณธรรมในฐานะที่
เป็นพลเมือง นอกจากนี้ข้าราชการยังต้องมีพันธกรณีในเชิงวิชาชีพอีกด้วย 
ฮาร์ทเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการและพลเมืองจะต้องไม่
ปฏิบัติต่อกันในฐานะท่ีเป็นตัวแปรอย่างง่ายๆ ของความสัมพันธ์แบบผู้ผลิต-
ผู้บริโภคตามแนวทางในภาคธุรกิจ เนื่องจากผู้บริหารในภาครัฐมีหน้าที่
ประจ าคือการควบคุมระบบราชการ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีพันธกรณีพิเศษ 
โดยจะต้องเป็นมากกว่าเจ้าหน้าที่เทคนิคที่วางตัวเป็นกลางในเชิงคุณค่า 
พวกเขาจะต้องเป็นผู้สนับสนุนคุณค่าของระบอบการปกครอง เมื่อบุคคล
ยอมรับที่จะเข้ามาประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานในภาครัฐ ก็จะต้อง
ยอมรับความรับผิดชอบที่เหนือกว่าคุณธรรมทั่วไป (คุณธรรมของพลเมือง) 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียง ผู้บริหารงานในภาครัฐจะต้องเพียรพยาม
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรอบคอบ (prudence) ซึ่งเป็นที่มาของการปฏิบัติตน
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อย่างชาญฉลาดและมีเหตุผล อันจะน าไปสู่เป้าหมายที่สูงส่งเหนือกว่าการมี
ทรัพย์สมบัติและชื่อเสียง  

ฮาร์ ทได้ อธิ บาย ไว้ ว่ า  เ พ่ื อจะให้ ได้ มาซึ่ งความรอบคอบ 
(prudence) ผู้บริหารภาครัฐจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 4 ประการ (Koven, 
2015, pp. 53-54) คือ 

  
(1) การให้ความส าคัญกับศีลธรรม (moral significance) ซึ่ง

หมายถึง การที่ข้าราชการที่ชื่อสัตย์จะต้องมีความสามารถในการประเมิน
คุณค่าเชิงศีลธรรมของนโยบายสาธารณะบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและ
ความเชื่อในคุณค่าตามระบอบการปกครอง และเมื่อเห็นว่ามีนโยบายใดที่
ไม่เป็นธรรม ข้าราชการที่มีเกียรติก็ควรจะปฏิเสธที่จะท าตามนโยบายที่ไม่
เป็นธรรมนั้น  

(2) การดูแลเอาใจใส่ (caring) ซึ่งหมายถึง ข้าราชการที่ซื่อสัตย์
จะต้องเอาใจใส่ดูแลประชาชนที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตน  

( 3 )  ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ศี ล ธ ร ร ม  (moral 
entrepreneurism) ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากด าเนินกิจการ
สาธารณะของข้าราชการวางอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจแทนที่จะเป็น
การบังคับ ข้าราชการที่ซื่อสัตย์จะต้องไว้วางใจผู้อ่ืนโดยการพยายามลด
จ านวนกฎเกณฑ์ กฎหมายและข้อบังคับต่อประชาชน  

(4) พันธกรณีที่สูงส่ง (noblesse oblige) ซึ่งหมายถึง การที่
พลเมืองที่มีเกียรติจะต้องเชื่อในพันธกรณีที่สูงส่ง หรือเชื่อในแนวความคิด
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ที่ว่า ยิ่งบุคคลได้รับประโยชน์จากสังคมมากเพียงใด ก็จะต้องยิ่งมีพันธกรณี
ที่จะต้องสร้างประโยชน์กลับคืนไปสู่สังคมมากขึ้นเพียงนั้น ฮาร์ทเห็นว่ายิ่ง
บุคคลขึ้นสู่ต าแหน่งทางราชการสูงขึ้นเพียงใด การพัฒนาลักษณะนิสัยของ
การมีคุณธรรมก็จะต้องสูงขึ้นไปเพียงนั้น  

 
ฮาร์ทได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริหารที่มีคุณธรรมใน

องค์การสมัยใหม่ในสังคมยุคปัจจุบันไว้ว่า ผู้บริหารที่มีลักษณะดังกล่าว
จะต้องท าให้คุณธรรมเป็นแกนกลางของลักษณะนิสัย เป็นเครื่องน าทาง
พฤติกรรมทุกอย่างในองค์การ และนอกจากนี้ผู้น าจะต้องสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความมีคุณธรรมอีกด้วย ดังนั้น 
ผู้บริหารที่มีคุณธรรมจะต้องมีจิตส านึกของพันธกรณีเชิงศีลธรรมของการ
ส่งเสริมคุณธรรม ทั้งระหว่างผู้บริหารด้วยกันเองและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ฮาร์ทเห็นว่าผู้บริหารจะต้องไม่พยายามบังคับให้ผู้ อ่ืนมีคุณธรรม และ
จะต้องไม่ใช้วิธีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น คุณธรรมต้องเป็นเรื่องของความ 
สมัครใจ แต่ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ที่ มีอายุน้อยที่สุดขึ้นไปตามล าดับ โดยการก าหนดเป็น
นโยบาย โครงการและการปฏิบัติที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรม 
และที่ส าคัญก็คือผู้บริหารจะต้องมีจิตส านึกในการเป็นตัวอย่างของผู้ใช้
คุณธรรมเป็นเครื่องน าทางในการท ากิจกรรมทุกอย่าง 
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6.6 จริยธรรมเชิงคุณธรรมของแครอล กิลลิแกน (Carol Gilligan’s 
Virtue Ethics)15  
 ในปี 1982 กิลลิแกน (Gilligan)16 ได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า In A 
Different Voice : Psychological Theory and Women’s 
Development ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เธอได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ 
“จริยธรรมของความเอ้ืออาทร” (ethics of care) ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของจริยธรรมเชิงคุณธรรม โดยเธอได้ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมีการจัดการกับ

                                                           
15 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม เชิงคุณธรรมของกิลลิแกน ดู ใน 

Athanassoulis, 2017; Koven, 2015; Lawton, Rayner, and Lasthuizen, 
2013; และ Timmons, 2013.  

16 กิลลิแกน (Carol Gilligan) เป็นนักสตรีนิยม นักจริยศาสตร์และ
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เกิดเมื่อปี 1936 ในครอบครัวชาวยิว ใน New York City 
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) จาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เมื่อจบการศึกษาแล้วได้เป็นอาจารย์
สอนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (University of Cambridge) 
และสุดท้ายได้ย้ายไปสอนท่ีมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค (New York University) ผลงานที่
ส าคัญและสร้างช่ือเสียงให้แก่เธอมากที่สุดก็คือ In A Difference Voice : 
Psychological Theory and Women’s Development ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือว่า
เป็นการเปิดประเด็นใหม่ให้กับจริยธรรมเชิงคุณธรรมในฐานะจริยธรรมของความ   
เอื้ออาทร (ethics of care) เป็นการวางรากฐานให้นักวิชาการอื่นๆ ได้ต่อยอดแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเป็นจ านวนมาก  
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ปัญหาทางจริยธรรมแตกต่างจากผู้ชาย กิลลิแกนเห็นว่าศีลธรรมของผู้หญิง
มีศูนย์กลางอยู่ที่เรื่องของ “ความรับผิดชอบ” (responsibilities) และ 
“ความสัมพันธ์” (relationship) ในขณะที่ศีลธรรมของผู้ชายจะมี
ศูนย์กลางอยู่ที่ “ความเที่ยงตรง” (fairness) ซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของ
สิทธิ (rights) และกฎเกณฑ์ (rules) ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมองประเด็นทาง
จริยธรรมในฐานะที่เป็นปัญหาของความรับผิดชอบที่ขัดแย้งกันมากกว่า
เรื่องสิทธิที่เป็นไปในลักษณะของการแข่งขัน ดังนั้น ในขณะที่ผู้หญิงมุ่งเน้น
ให้ความส าคัญกับบริบท (contextual) และเรื่องเล่า (narrative) มากกว่า 
ผู้ชายกลับนิยามในลักษณะที่เป็นทางการ (formal) และเป็นนามธรรม 
(abstract) มากกว่า กิลลิแกนได้เรียกแนวคิดทางจริยธรรมในแบบของเธอ
ว่า “จริยธรรมของความเอ้ืออาทร” (ethics of care) และเรียกแนวคิด
ทางจริยธรรมในแบบของผู้ชายว่า “จริยธรรมของความยุติธรรม” (ethics 
of justice)  
 มุมมองทางศีลธรรมที่แตกต่างกันระหว่างจริยธรรมของความ
ยุติธรรมกับจริยธรรมของความเอ้ืออาทรสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเด็น คือ  

ประเด็นแรก เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน (concept of 
self) โดยที่จริยธรรมของความยุติธรรมจะมองตัวตนในฐานะที่เป็นปัจเจก
บุคคลในบรรดาปัจเจกบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับความเป็น
ปัจเจกบุคคลเป็นอันดับแรก ในขณะที่จริยธรรมของความเอ้ืออาทรจะมอง
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ตัวตนในฐานะที่เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ที่หลากหลาย ดังนั้นจึงให้
ความส าคัญกับความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เป็นอันดับแรก 

ประเด็นที่สอง เป็นเรื่องของธรรมชาติของปัญหาเชิงศีลธรรม 
(nature of moral problem) โดยจริยธรรมของความยุติธรรมจะปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลในลักษณะที่เป็นการรักษาไว้ซึ่งความเท่าเทียมกัน
ส าหรับทุกๆ คน ดังนั้น ปัญหาทางศีลธรรมที่จ าเป็นจะต้องแก้ไขจึงมีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่ปัญหาของความไม่เท่าเทียม ในขณะที่จริยธรรมของความ
เอ้ืออาทรจะมุ่งเน้นที่การรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
ดังนั้น ปัญหาทางศีลธรรมที่จ าเป็นจะต้องแก้ไขจึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการ
ขาดความสัมพันธ์และการทอดทิ้ง 

ประเด็นที่สาม เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลในเชิงศีลธรรม (moral 
reasoning) โดยจริยธรรมของความยุติธรรม การใช้เหตุผลทางศีลธรรมที่
เหมาะสมจะเกี่ยวข้องกับการมองสิ่งต่างๆ อย่างไม่มีอคติ ดังนั้น จึงมี
แนวโน้มที่จะใช้กฎระเบียบเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางศีลธรรม 
ในขณะที่จริยธรรมของความเอ้ืออาทร การใช้เหตุผลทางศีลธรรมที่
เหมาะสมจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกต่อประเด็นทางศีลธรรมเฉพาะเรื่อง 
ดังนั้น กฎเกณฑ์อาจจะใช้ได้ในบางเรื่องแต่ไม่สามารถใช้เพ่ือตัดสินข้อ
ขัดแย้งทางศีลธรรมได้เสมอไป 

จากแนวคิดของกิลลิแกนดังกล่าวได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อนัก
ปรัชญาศีลธรรมคนอ่ืนๆ ให้พยายามพัฒนาจริยธรรมของความเอ้ืออาทรให้
มีความครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยแนวคิดหลักก็คือ ความ      
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เอ้ืออาทร (care) เป็นพ้ืนฐานส าคัญของความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการณ์
ทางศีลธรรม การเน้นในเรื่องของความเอ้ืออาทรในฐานะที่เป็นคุณธรรม จะ
ท าให้บุคคลสามารถพัฒนาจริยธรรมของความเอ้ืออาทรในฐานะที่เป็น
รูปแบบหนึ่งของจริยธรรมเชิงคุณธรรมขึ้นมาได้  
 
สรุป 

ในบทนี้ผู้เขียนได้อธิบายถึงการฟ้ืนคืนกลับมาของจริยธรรมเชิง
คุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ โดยได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิง
คุณธรรมของนักวิชาการจ านวน 6 คน ได้แก่ แอนสกอมบ์ (Elizabeth 
Anscombe) วิลเลียมส์ (Bernard Williams) แมคอินไทร์ (Alasdair 
MacIntyre) คูเปอร์ (Terry Cooper) ฮาร์ท (David Hart) และ         
กิลลิแกน (Carol Gilligan) ซึ่งแนวคิดที่ส าคัญของนักวิชาการแต่ละคน
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
แอนสกอมบ์ (Elizabeth Anscombe) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

จริยธรรมเชิงคุณธรรมไว้ 3 ประการ ได้แก่  
(1) จริยธรรมเชิงปทัสถานหรือจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ

กฎเกณฑ์และผลลัพธ์มุ่งให้ความส าคัญกับค าถามที่เกี่ยวกับความถูก-ผิด
ของการกระท าเป็นหลัก แต่ละเลยค าถามในส่วนที่เกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดี
และค าถามอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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(2) เสนอให้มีการย้อนกลับไปศึกษางานของอริสโตเติลในยุคกรีก

โบราณ ที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัย คุณธรรม ความเจริญรุ่งเรืองและการให้
ความส าคัญกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก  

(3) เสนอให้มีการน าเอาแนวคิดเรื่องคุณธรรมเข้ามาสู่ศูนย์กลาง
ของการศึกษาทางด้านศีลธรรมซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการฟ้ืนคืนกลับมา
ของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในยุคปัจจุบัน 

 
เบอร์นาร์ด วิลเลียมส์ (Bernard Williams) ได้เสนอแนวคิด

เกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรมไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
(1) แนวคิดของศีลธรรมที่เป็นอยู่ไม่เปิดโอกาสให้ “โชคชะตา” 

(luck) ได้เกิดขึ้น ถ้าศีลธรรมเป็นเรื่องของการบังคับให้ต้องท าก็จะไม่มี
ช่องว่างส าหรับสิ่งที่อยู่ภายนอกการควบคุม  แต่ในบางครั้งการบรรลุถึงชีวิต
ที่ดก็ีขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ภายนอกการควบคุมของเรา   

(2) เสนอให้มีการแยกศีลธรรม (morality) และจริยธรรม 
(ethics) ออกจากกัน โดยเห็นว่าค าว่าจริยธรรมเป็นแนวคิดท่ีกว้างกว่า โดย
ค านี้จะครอบคลุมถึงอารมณ์และความรู้สึกที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของสิ่งที่
เรียกว่าศีลธรรม เช่น เรื่องของมิตรสหาย ครอบครัวและสังคม และความ
ยุติธรรมทางสังคม เป็นต้น    

(3) เสนอให้มีการน าแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรมในยุค
กรีกโบราณกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง 
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แมคอินไทร์ (Alasdair MacIntyre) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

จริยธรรมเชิงคุณธรรมไว้ 4 ประการ ได้แก่ 
(1) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ในฐานะสัตว์มีเหตุผลที่ต้องพ่ึงพา 

คนแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของการให้และการรับ เกิดเป็น
เครือข่ายของหน้าที่และพันธกรณีขึ้นมา ซึ่งเครือข่ายนี้จะเป็นแหล่งที่มา
ของความดีร่วม การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ไปสู่ความมีเหตุผลและ
พฤติกรรมที่มีคุณธรรมเกิดข้ึนภายใต้เครือข่ายนี้  

(2) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเมืองที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน 
การเมืองจะต้องเป็นเรื่องของกิจกรรมทางการเมืองที่มีลักษณะเป็นกิจกรรม
ประจ าวันที่ผู้ใหญ่ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ มนุษย์ ใน
ฐานะที่เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งต้องการสินค้าภายในหรือสินค้าของความเป็น
เลิศ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางศีลธรรม ซ่ึงจะสามารถได้มาโดยผ่านการ
เข้าร่วมในทางการเมืองเท่านั้น 

(3) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน 
การสร้างวิถีชีวิตที่ให้ความส าคัญกับความดีและการสร้างสินค้าภายในเป็น
อันดับแรก ระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ของการให้และ
การรับโดยไม่ต้องมีการคิดบัญชีของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ความผูกพัน
ของคนในชุมชนใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น  

(4) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและสังคมที่มุ่งไปสู่คุณธรรม โดย
จะต้องเริ่มด าเนินการในชุมชนที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถปกป้องและ
รักษาการปฏิบัติและคุณธรรมเอาไว้ได้ท่ามกลางกระแสของลัทธิทุนนิยม
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เสรี โดยจะต้องทุ่มเทพลังความสามารถไปที่การสร้างและรักษาชุมชน
ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติและคุณธรรม  

 
คูเปอร์ (Terry Cooper) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิง

คุณธรรมไว้ 2 ประการ ได้แก่ 
(1) ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ที่มีจริยธรรมได้โดยการ

ตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการน าไปปฏิบัติ 
จริยธรรมในเชิงปฏิบัติจะมีการพัฒนาขึ้นมาภายในตัวผู้บริหารแต่ละคน 
โดยผ่านการตัดสินใจที่แต่ละคนได้กระท าลงไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง     

(2) เสนอกระบวนการของการตัดสินใจเชิงจริยธรรมซึ่ ง
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน โดยเชื่อว่าถ้าหากผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ
น าไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอแล้ว ทักษะของการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม
จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามล าดับ 

 
ฮาร์ท (David Hart) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิง

คุณธรรมไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
(1) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพลเมืองที่มีคุณธรรมและข้าราชการที่

ซื่อสัตย์ โดยในส่วนของข้าราชการที่ซื่อสัตย์นั้น ฮาร์ทได้อธิบายไว้ว่า
ข้าราชการมีพันธกรณีขั้นพ้ืนฐานอยู่ 2 ประการ คือ พันธกรณีเชิงคุณธรรม
ในฐานะที่เป็นพลเมือง และพันธกรณีเชิงวิชาชีพในฐานะที่เป็นข้าราชการ 
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(2) เสนอแนวคิดว่าเมื่อบุคคลยอมรับที่จะเข้ามาประกอบอาชีพ

เป็นผู้บริหารงานในภาครัฐ ก็จะต้องยอมรับความรับผิดชอบที่เหนือกว่า
คุณธรรมทั่วไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียง  

(3 )  เสนอแนวคิดว่ าผู้ น าจะต้องสนับสนุนและส่ ง เสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความมีคุณธรรม และตัวผู้น าเองจะต้องมี
จิตส านึกในการเป็นตัวอย่างของผู้ที่ใช้คุณธรรมเป็นเครื่องน าทางในการท า
กิจกรรมทุกอย่าง  

 
กิลลิแกน (Carol Gilligan) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิง

คุณธรรมไว้ 4 ประการ ได้แก่ 
(1) เสนอแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมของความเอ้ืออาทร (ethics of 

care) จากมุมมองของผู้หญิง เพ่ือแก้ไขปัญหาของแนวคิดทางจริยธรรม
ของความยุติธรรม (ethics of justice) จากมุมมองของผู้ชาย 

(2) เสนอให้มองตัวตนในฐานะที่เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ท่ี
หลากหลาย และการให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ เป็นอันดับ
แรก แทนท่ีจะมองตัวตนในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลและการให้ความส าคัญ
กับปัจเจกบุคคลเป็นอันดับแรก  

(3) เสนอให้มีการมุ่งเน้นที่การรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการขาดความสัมพันธ์และการ
ทอดทิ้ง แทนที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนบุคคลในลักษณะที่เป็นการ

157การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
158 

 
รักษาไว้ซึ่งความเท่าเทียมกันส าหรับทุกๆ คน และการแก้ไขที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่ปัญหาของความไม่เท่าเทียม  

(4) เสนอให้มีการใช้เหตุผลทางศีลธรรมโดยเน้นที่ความรู้สึกต่อ
ประเด็นทางศีลธรรมเฉพาะเรื่อง แทนที่จะเป็นการใช้เหตุผลทางศีลธรรมที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบอย่างไม่มีอคติ  
 

จากเนื้อหาที่ได้น าเสนอมาทั้งหมดในบทนี้แสดงให้เห็นว่าในช่วง
ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ได้มีนักวิชาการจ านวนหนึ่งพยายามที่จะฟ้ืนฟู
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรมกลับมาใช้ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแนวคิดทางจริยธรรมในยุคสมัยใหม่ที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์  ซึ่งข้อเสนอที่ส าคัญของ
นักวิชาการในกลุ่มนี้สามารถสรุปในภาพรวมได้ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอให้มีการย้อนกลับไปศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางจริยธรรม
จากงานของอริสโตเติลในยุคกรีกโบราณ ที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยและ
อารมณ์ความรู้สึก เพ่ือแทนที่แนวคิดทางจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยใหม่ 

(2) เสนอให้มีการน าเอาแนวคิดเรื่องคุณธรรมเข้าสู่ศูนย์กลางของ
การศึกษาทางด้านจริยธรรมเพ่ือแทนที่แนวคิดทางจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ 

158 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
159 

 
(3) เสนอแนวคิดในการมองตัวมนุษย์ในฐานะสัตว์มีเหตุผลที่ต้อง

พ่ึงพาและร่วมมือกันแบบเครือข่าย แทนที่จะมองมนุษย์อย่างเป็นเอกเทศ
ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล 

(4) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเมืองที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางศีลธรรม แทนที่จะเป็นเรื่องของ
การต่อสู้อย่างเห็นแก่ตัวของบุคคลเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ ชื่อเสียงและ
เงินตรา  

(5) เสนอแนวคิดเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน ซึ่ง
จะท าให้ความผูกพันของคนในชุมชนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่การ
ท าให้ความผูกพันของคนในชุมชนลดน้อยหรือเจือจางลงอย่างที่เป็นอยู่ ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในโลกปัจจุบัน 

(6) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและสังคมที่มุ่งไปสู่คุณธรรม ซึ่ง
สามารถปกป้องและรักษาคุณธรรมเอาไว้ได้ ท่ามกลางกระแสของลัทธิทุน
นิยมเสรีที่มุ่งเน้นในเรื่องของความโลภและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

(7) เสนอแนวคิดว่าเมื่อบุคคลยอมรับที่จะเข้ามาประกอบอาชีพ
เป็นผู้บริหารงานในภาครัฐก็จะต้องยอมรับความรับผิดชอบทางจริยธรรมที่
เหนือกว่าบุคคลทั่วไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียง  

(8 )  เสนอแนวคิดว่ าผู้ น าจะต้องสนับสนุนและส่ ง เสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความมีคุณธรรม และตัวผู้น าเองจะต้องมี
จิตส านึกในการเป็นตัวอย่างของผู้ที่ใช้คุณธรรมเป็นเครื่องน าทางในการท า
กิจกรรมทุกอย่าง  
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(9) เสนอแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมของความเอ้ืออาทรจากมุมมอง

ของผู้หญิง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแนวคิดทางจริยธรรมของความ
ยุติธรรมจากมุมมองของผู้ชาย 
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บทที่ 7   
ธรรมชาติและรายการของคุณธรรม 

 
ความน า 
 ในบทที่ 6 ผู้ เขียนได้น าเสนอเกี่ยวกับการฟ้ืนคืนกลับมาของ
จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ โดยได้อธิบายถึงแนวคิดของ
นักวิชาการในยุคสมัยใหม่ที่ส าคัญจ านวน 6 คน ซึ่งมีความเห็นที่สอดคล้อง
ต้องกันว่าแนวคิดทางจริยธรรมกระแสหลักที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีปัญหา
และข้อบกพร่องอยู่หลายประการ ดังนั้นจึงควรจะมีการน าแนวคิดทาง
จริยธรรมที่เป็นทางเลือกอ่ืนๆ มาใช้แทน ซึ่ งแนวคิดทางจริยธรรมที่
เหมาะสมที่นักวิชาการในกลุ่มนี้เห็นพ้องต้องกันก็คือจริยธรรมเชิงคุณธรรม
ที่มีจุดก าเนิดมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ แต่ไม่ได้รับการเอาใจใส่หรือการให้
ความส าคัญในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นนักวิชาการในกลุ่มนี้จึงได้เสนอให้มีการ
น าจริยธรรมเชิงคุณธรรมกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง  

ส าหรับในบทนี้ผู้ เขียนจะได้น าเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ เป็นแก่นหรือ
แกนกลางของจริยธรรมเชิงคุณธรรม นั่นก็คือ “คุณธรรม” (virtues) โดย
จะได้มุ่งศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) ประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมชาติของ
คุณธรรม โดยผู้ เขียนจะได้สรุปและวิเคราะห์ เกี่ยวกับธรรมชาติของ
คุณธรรมจากข้อมูลซ่ึงแมคอินไทร์ได้ศึกษาและรวบรวมไว้ในหนังสือ After 
Virtues และ (2) ประเด็นที่เกี่ยวกับรายการของคุณธรรม (lists of 
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virtues) โดยผู้เขียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับรายการของคุณธรรมทั้งในส่วนที่
เป็นคุณธรรมหลักและคุณธรรมโดยทั่วไปจากแนวคิดของหน่วยงานและ
นักวิชาการที่ส าคัญ ซึ่งในการน าเสนอผู้เขียนจะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 
หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

(1) ธรรมชาติของคุณธรรม  
(2) รายการของคุณธรรม  

 
7.1 ธรรมชาติของคุณธรรม (Nature of Virtues) 
 ในหนังสือ After Virtues (2007) แมคอินไทร์ (MacIntyre) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของคุณธรรม (nature of virtues)1 จากข้อมูล 5 
แหล่ง คือ (1) งานเขียนของโฮเมอร์ (Homer) (2) งานเขียนของอริสโตเติล 
(Aristotle) (3) ข้อความในพระคัมภีร์ใหม่ (New Testament) (4) งาน
เขียนของแฟรงคลิน (Benjamin Franklin) และ (5) นวนิยายของออสติน 
                                                           

1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับธรรมชาติของคุณธรรมตามแนวคิดของแมคอินไทร์ ดูใน 
MacIntyre, 2007, 2002; และ Knight, ed. (1998). เอกสารของนักวิชาการคนอื่นๆ 
ที่ได้อธิบายขยายความแนวคิดของแมคอินไทร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูใน Athanassoulis, 
2017; Clayton, 2017; Hursthouse and Pettigrove, 2017; Bowman, and 
West, 2015; Molina, 2015; Koven, 2015; Lawton, Rayner, and Lasthuizen, 
2013); Slote, 2013; Tannsjo, 2013; Timmons, 2013; Shaoping, 2010; Cox 
III, 2009; Moore, 2008; Hooft, 2006; Shanahan, and Hyman, 2003; 
Cooper, 1987; และ Hart, 2001 A, 1984. 
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(Jane Austen) และได้สรุปว่า ในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผ่านมามี
แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรม (virtues) ที่แตกต่างและไม่สอดคล้องต้องกันเป็น
จ านวนมาก และไม่มีแนวคิดแกนกลางที่เป็นหนึ่งเดียวทั้งในแง่ของ (1) 
ความหมายของสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรม (2) ความหมายขององค์ประกอบหรือ
รายการ (list) ของคุณธรรมแต่ละประการ และ (3) จ านวนของคุณธรรม 
(MacIntyre, 2007, p. 181) 

ตามทรรศนะของโฮเมอร์ (Homer) คุณธรรม หมายถึงคุณสมบัติที่
จะท าให้คนใดคนหนึ่งสามารถท าตามบทบาทที่เป็นความคาดหวังของ
สังคม (ซึ่งมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน) ได้อย่างถูกต้อง หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือมนุษย์แต่ละคนมีบทบาทบางอย่างที่จะต้องท าในสังคม และ
คุณธรรมคือสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคคลนั้นสามารถท าตาม
บทบาทที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยนัยนี้ บทบาทจึงเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นล าดับแรก ส่วนคุณธรรมเกิดขึ้นเป็นล าดับที่สองในฐานะที่
ช่วยให้การแสดงบทบาทประสบความส าเร็จ (pp. 183-184) 

ตามทรรศนะของอริสโตเติล (Aristotle) คุณธรรม หมายถึง
คุณสมบัติที่จะท าให้บุคคลสามารถไปสู่เป้าหมายสุดท้าย (telos) ซึ่ง
หมายถึงความสุขหรือความเจริญรุ่งเรือง มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายสุดท้าย
อยู่โดยธรรมชาติไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม และสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์
สามารถไปสู่เป้าหมายสุดท้ายนั้นก็คือคุณธรรม โดยนัยนี้ เป้าหมายสุดท้าย
จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นล าดับแรก ส่วนคุณธรรมเกิดขึ้นเป็นล าดับที่สองใน
ฐานะที่ช่วยให้การไปสู่เป้าหมายประสบความส าเร็จ (p. 184) 
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ตามทรรศนะของพระคัมภีร์ใหม่ (New Testament) คุณธรรม 

หมายถึงคุณสมบัติที่จะท าให้บุคคลสามารถไปสู่เป้าหมายสุดท้าย (telos) 
คล้ายกับทรรศนะของอริสโตเติล แต่ต่างกันในแง่ที่ว่าในขณะที่เป้าหมาย
สุดท้ายของอริสโตเติลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เป้าหมายสุดท้ายตาม
ทรรศนะของพระคัมภีร์ใหม่กลับกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกหน้า ซึ่ง
หมายถึงการไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าหลังจากสิ้นชีวิตในโลกนี้แล้ว 
โดยนัยนี้ เป้าหมายสุดท้ายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นล าดับแรก ส่วนคุณธรรม
เกิดขึ้นเป็นล าดับที่สองในฐานะที่ช่วยให้การไปสู่ เป้าหมายประสบ
ความส าเร็จเช่นเดียวกับแนวคิดของอริสโตเติล (pp. 184-185) 

ตามทรรศนะชองแฟรงคลิน (Benjamin Franklin) คุณธรรม 
หมายถึงคุณสมบัติที่จะท าให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่ง
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุตามทรรศนะของแฟรงคลินไม่ใช่เรื่องของการท า
ตามบทบาทในสังคมตามแนวคิดของโฮเมอร์ ไม่ใช่ความสุขหรือความ
เจริญรุ่งเรืองตามแนวคิดของอริสโตเติล และไม่ใช่การไปสู่อาณาจักรของ
พระเจ้าตามแนวคิดของพระคัมภีร์ใหม่ แต่เป็นการบรรลุเป้าหมายแบบนัก
ประโยชน์นิยม (utilitarian) ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของ
วิธีการ-ผลลัพธ์ (means-ends) ที่อยู่ภายนอกตัวมนุษย์ ดังนั้น เรื่องราว
ของคุณธรรมตามทรรศนะของแฟรงค ลิ นจึ งมุ่ ง เน้ นที่ เ รื่ อ งของ
อรรถประโยชน์ในฐานะที่เป็นเกณฑ์ตัดสินในกรณีส่วนบุคคล โดยนัยนี้ 
เป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นล าดับแรก ส่วนคุณธรรมเกิดขึ้นเป็นล าดับ
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ที่สองในฐานะที่ช่วยให้การไปสู่เป้าหมายประสบความส าเร็จ โดยเป้าหมาย
ในที่นี้เป็นเรื่องของอรรถประโยชน์ที่อยู่ภายนอกตัวมนุษย์ (p. 185) 
 ตามทรรศนะของออสติน (Jane Austen) คุณธรรม หมายถึง
คุณสมบัติที่จะท าให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายตาม
ทรรศนะของออสตินจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างการท าตามบทบาท
ทางสังคม (แบบของโฮเมอร์) ความสุขและความเจริญรุ่งเรื่อง (แบบของ
อริสโตเติล) และการไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า (ตามแบบของพระคัมภีร์
ใหม่) โดยนัยนี้ เป้าหมายจึงเกิดข้ึนเป็นล าดับแรก ส่วนคุณธรรมเกิดขึ้นเป็น
ล าดับที่สองในฐานะที่จะช่วยให้บุคคลสามารถท าตามบทบาททางสังคมได้
อย่างเหมาะสม มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในโลกปัจจุบั นและ
สามารถไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว (p. 185) 

แมคอินไทร์ได้ชี้ให้เห็นว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมที่แตกต่างกัน
อย่างน้อย 3 กลุ่ม ที่แข่งขันกันอยู่  คือ (1) คุณธรรมในฐานะที่ เป็น
คุณสมบัติที่จะท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถแสดงบทบาททางสังคมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (โฮเมอร์และออสติน) (2) คุณธรรมในฐานะท่ีเป็น
คุณสมบัติที่จะท าให้บุคคลสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งในระดับธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ 
(อริสโตเติล พระคัมภีร์ใหม่และออสติน) และ (3) คุณธรรมในฐานะที่เป็น
คุณสมบัติที่จะท าให้บุคคลสามารถบรรลุอรรถประโยชน์ส่วนบุคคลในโลกนี้ 
(แฟรงคลินและออสติน) และจากความแตกต่างและความไม่สอดคล้อง
ต้องกันของสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมนี้ท าให้แมคอินไทร์เห็นว่าไม่มีแนวคิดทาง
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ศีลธรรมและจริยธรรมที่เป็นหนึ่งเดียว ที่เป็นศูนย์กลางที่จะน ามากล่าวอ้าง
เรื่องความจริงแท้และความเป็นสากลได้ (pp. 185-186) 

 
7.2 รายการของคุณธรรม (Lists of Virtues)2 
 นอกจากค าว่าคุณธรรมจะมีความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงเวลา สถานที่และบุคคลแล้ว จ านวนหรือรายการของคุณธรรมก็ยังมี
ความแตกต่างกันไปตามเวลา สถานที่และบุคคลอีกด้วย ซึ่งในหัวข้อนี้
ผู้เขียนจะได้น าเสนอเกี่ยวกับจ านวนหรือรายการของคุณธรรม ทั้งที่เป็น
คุณธรรมหลัก (cardinal virtues) และจริยธรรมในระดับที่รองลงไป ที่มา
จากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรม
ได้ชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงรายการของคุณธรรมของนักปรัชญาและนักวิชาการที่
ส าคัญที่ควรจะได้กล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ 
 7.2.1 คุณธรรมหลัก (Cardinal Virtues) 
 ยังมีการถกเถียงกันอยู่ในวงวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรม
หลักว่าแท้จริงแล้วคุณธรรมหลักมีอยู่กี่ประการ ซึ่งค าว่า “คุณธรรมหลัก” 
(cardinal virtues)  หมายถึงชุดของคุณธรรมที่ (1) ไม่ได้มาจากหรือไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมข้อใด และ (2) คุณธรรมข้ออ่ืนๆ ทั้งหมดมาจาก

                                                           
2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูใน Molina, 2015; Lawton, Rayner, and 

Lasthuizen, 2013; Gordon, 2007; MacIntyre, 2007; Hooft, 2006; Shanahan 
and Hyman, 2003; และ Hart, 2001 A, 1984. 
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หรือเป็นรูปแบบหนึ่งของคุณธรรมหลัก ในบรรดารายการของคุณธรรม 
(lists of virtues) ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากเมื่อเราน ามารวมกันแล้วคัดเอา
คุณธรรมที่เป็นส่วนเสริมหรือที่เป็นรอง (auxiliary virtues) ออกไปทั้งหมด 
ก็จะเหลือคุณธรรมที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นเพียงไม่กี่ประการที่เป็นจุด
ก าเนิดของคุณธรรมข้ออ่ืนๆ และคุณธรรมที่เหลือซึ่งเป็นจุดก าเนิดของ
คุณธรรมข้ออ่ืนๆ นี้ เองที่ เรียกว่า “คุณธรรมหลัก” หรือ “cardinal 
virtues” (Hart, 2001 A, pp.136-137) 
 ในยุคกรีกโบราณ อริสโตเติลได้เสนอไว้ว่าคุณธรรมหลักที่จะน า
มนุษย์ไปสู่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองมีอยู่ 4 ประการ คือ ความ
รอบคอบ (prudence) ความยุติธรรม (justice) ความอดทน (fortitude) 
และความพอควร (temperance) ต่อมาในช่วงยุคกลางได้มีการเพ่ิมเติม
คุณธรรมจากค าสอนในศาสนาคริสต์เข้ามาอีก 3 ประการ คือ ความศรัทธา 
(faith) ความหวัง (hope) และความใจบุญสุนทาน (charity) รวมเป็น
คุณธรรมหลักทั้งหมด 7 ประการ ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นบาปหรือความ  
ชั่วร้าย 7 ประการ คือ ความหยิ่งทะนง (pride) ความอิจฉาริษยา (envy) 
ความเกียจคร้าน (sloth) ความไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ (intemperance) ความ
โลภ (avarice) ความโกรธ (ire) และตัณหาราคะ (lust) (Hart, 2001 A, p. 
137) 

ในสารานุกรมปรัชญา (Encyclopedia of Philosophy) ได้
ก าหนดคุณธรรมหลักไว้  7 ประการ (อ้างใน Garofalo and Geuras, 
2006, p. 111) คือ ความกล้าหาญ (courage) ความพอควร 
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(temperance) ความยุติธรรม (justice) ความรอบคอบ (prudence) 
ความอดทน (fortitude) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (liberality) และความ
จริงใจ (truthfulness) ส่วนในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ๊อกฟอร์ด 
(Oxford English Dictionary) ได้ก าหนดคุณธรรมหลักไว้ 4 ประการ 
(อ้างใน Hart, 2001 A, p. 137) คือ ความรอบคอบ (prudence) ความ
ยุติธรรม (justice) ความอดทน (fortitude) และความพอควร 
(temperance) ทอนเนอร์ (Toner) เห็นว่าคุณธรรมหลักมีอยู่ 4 ประการ 
คือ ความรอบคอบ (prudence) ความยุติธรรม (Justice) ความกล้าหาญ 
(courage) และความพอควร (temperance) ส่วนแฟรงเกนา (Frankena) 
เห็นว่าคุณธรรมหลักมีอยู่เพียงแค ่2 ประการเท่านั้น คือ ความเมตตากรุณา 
(benevolence) และความยุติธรรม (justice) (อ้างใน Svara, 2015, pp. 
62-63) 

7.2.2 คุณธรรมโดยท่ัวไป (General Virtues) 
นอกจากคุณธรรมหลักท่ีถือว่าเป็นต้นก าหนดของคุณธรรมข้ออ่ืนๆ 

แล้ว ก็ยังมีคุณธรรมอีกเป็นจ านวนมากที่มาจากหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
คุณธรรมหลัก ซึ่งผู้เขียนขอเรียกชื่อโดยรวมๆ ว่า “คุณธรรมโดยทั่วไป” 
(general virtues) ซึ่งคุณธรรมโดยทั่วไปนี้จะประกอบด้วยคุณธรรมหลัก
และคุณธรรมที่มาจากหรือเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมหลัก หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ คุณธรรมโดยทั่วไปก็คือคุณธรรมทั้งหมดที่นักปรัชญาหรือ
นักวิชาการได้เสนอไว้นั่นเอง ซึ่งรายการของคุณธรรมโดยทั่วไปที่น่าจะได้
กล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ 
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ในหนังสือ Nicomachean Ethics อริสโตเติลได้กล่าวถึง

คุณธรรมในฐานะที่เป็นทางสายกลาง (mean) ไว้ทั้งสิ้น 12 ประการ     
(อ้างใน Hooft, 2006, p. 129) ได้แก่ ความกล้าหาญ (courage) ความ
พอควร (temperance) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (liberality) ความสง่างาม 
(magnificence) ค ว าม ไม่ เ ห็ น แก่ ตั ว  (magnanimity) ก า ร มี ค ว า ม
ปรารถนาที่เหมาะสม (proper ambition) ความอดทน (patience) การ
พูดอย่างชาญฉลาด (wittiness) ความเป็นมิตร (friendliness) ความ  
อ่อนน้อมถ่อมตน (modesty) และความชอบธรรม (righteous)  

สถาบันไมเคิล โจเซฟสัน (Michael Josephson Institute) ได้
ก าหนดลักษณะนิสัยที่มีคุณธรรมไว้ 6 ประการ ได้แก่ ความน่าไว้วางใจ 
(trustworthiness) ความน่านับถือ (respect) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) ความเที่ยงตรง (fairness) ความเอ้ืออาทร (caring) และ
ความเป็นพลเมือง (citizenship) และจากลักษณะนิสัยที่มีคุณธรรมทั้ง 6 
ประการ ของสถาบันไมเคิล โจเซฟสัน ดังกล่าว คูเปอร์ (Cooper) ได้เพ่ิม
คุณธรรมอ่ืนๆ เข้าไปอีก 6 ประการ ได้แก่ ความมีเหตุผล (rationality) 
ความรอบคอบ (prudence) การเคารพกฎหมาย (respect for law) 
ความมีวินัยในตนเอง (self-discipline) ความมีมารยาท (civility) และ
ความเป็นอิสระ (independence) (อ้างใน Svara, 2015, pp. 62-63) 
 คอมเต-สปอนวิลเล (Andre Comte-Sponville, อ้างใน Hooft, 
2006, p. 129) ได้ก าหนดรายการของคุณธรรมไว้ทั้งสิ้น 18 ประการ ได้แก่ 
ความสุภาพ (politeness) ความจงรักภักดี (fidelity) ความรอบคอบ 
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(prudence) ความพอควร (temperance) ความกล้าหาญ (courage) 
ความยุติธรรม (justice) ความโอบอ้อมอารี (generosity) ความเห็นอก
เห็นใจ (compassion) ความปราณี (mercy) ความกตัญญู (gratitude) 
ความนอบน้อม (humility) ความเรียบง่าย (simplicity) ความอดกลั้น 
(tolerance) ความบริสุทธิ์ (purity) ความอ่อนโยน (gentleness) ความ
ศรัทธาที่ถูกต้อง (good faith) การมีอารมณ์ขัน (humour) และความรัก 
(love) 
 ในเอกสารที่ออกโดย The Australian Victorian State 
Government ในปี 2004 (อ้างใน Hooft, 2006, p. 129) ได้เสนอแนะ
และอธิบายเกี่ยวกับรายการของคุณธรรมที่ควรจะใช้สอนในโรงเรียนไว้ 10 
ประการ ตามที่แสดงไว้ในตาราง 7.1 ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 7.1 แสดงรายการของคุณธรรมท่ีควรจะใช้สอนในโรงเรียน 
ของ The Australian Victorian State Government 

 
รายการของคุณธรรม ค าอธิบาย 

1. ความอดกลั้นและความ
เข้าใจ (tolerance and 
understanding) 

การยอมรับในความแตกต่างของบุคคลอื่นและความ
เข้าใจบุคคลอื่น 

2. ความน่านับถือ 
(respect) 

การปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะของผู้ที่มีคุณค่าและน่า
เคารพนับถือ 
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3. ความรับผดิชอบ 
(responsibility) 

การรับผิดชอบในเรื่องส่วนตัว สังคม หน้าที่พลเมือง
และสิ่งแวดล้อม 

4. ความยุติธรรมทางสังคม 
(social justice) 

1. การแสวงหาและปกป้องสิ่งที่เป็นความดีร่วม 
(common good)  
2. การที่ทุกคนมีสิทธิ์ตามกฎหมาย ความเท่าเทียม
ทางสังคมและการปฏิบัติที่เป็นธรรมในทางเศรษฐกิจ 

5. ความเป็นเลศิ
(excellence) 

1. การพยายามเพื่อบรรลุบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่า  
2. การท าสิ่งต่างๆ ให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

6. ความเอื้ออาทร (care) การดูแลเอาใจใส่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
7. การเข้าร่วมและความ
ไว้วางใจ (inclusion and 
trust) 

1. การเข้าไปร่วมกับบุคคลอื่นและการให้ผู้อื่นมา  
เข้าร่วม 
2. การรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่น 

8. ความซื่อสัตย ์(honesty) การมีวาจาสัตย์และมีความจริงใจ 
9. ความมีเสร ี(freedom) 1. การมีความพึงพอใจกับสิทธิของความเป็นพลเมือง 

2. การเคารพสิทธิของผู้อื่น 
10. ความเป็นผู้มีจริยธรรม 
(being ethical) 

การปฏิบัติ ตนให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานที่มีการยอมรับร่วมกันโดยทั่วไป 

ที่มา : Hooft, 2006, p. 129. 
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7.2.3 การจัดหมวดหมู่รายการของคุณธรรมโดยปีเตอร์สันและ

เซลิกแมน (Peterson and Seligman’s Virtue Lists Taxonomy) 
นักวิชาการที่อาจจะถือได้ว่าเป็นผู้ที่รวบรวมและจัดหมวดหมู่

รายการของคุณธรรมในยุคปัจจุบันไว้ได้อย่างครอบคลุมมากที่สุดก็คือ      
ปีเตอร์สันและเซลิกแมน (Christopher Peterson and Martin E. 
Seligman) ในหนังสือที่ชื่อว่า Character Strengths and Virtues: A 
Handbook and Classification โดยในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนทั้งสองได้
ก าหนดสิ่งที่เป็นคุณธรรมหลัก (cardinal virtue) หรือลักษณะนิสัย 
(character traits) ไว้ 6 ประการ ได้แก่ (1) สติปัญญาและความรู้ 
(wisdom and knowledge) (2) ความกล้าหาญ (courage) (3) ความมี
มนุษยธรรม (humanity) (4) ความยุติธรรม (justice) (5) ความพอควร 
(temperance) และ (6) การมีอุตรภาพ (transcendence) และจาก
คุณธรรมหลักหรือลักษณะนิสัยแต่ละประการได้มีการแบ่งออกเป็น
คุณธรรมย่อยซึ่งผู้เขียนทั้งสองเรียกว่า “ความเข้มแข็งของลักษณะนิสัย” 
(character strengths) อีก 3-5 ประการ (อ้างใน Hooft, 2006, pp.130-
132) ตามท่ีแสดงในตาราง 7.2 ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 7.2 แสดงการจัดหมวดหมู่รายการของคุณธรรม 

โดยปีเตอร์สันและเซลิกแมน 
 
คุณธรรมหลัก/ 
ลักษณะนิสัย 

(cardinal virtue/ 
character traits) 

ความเข้มแข็ง 
ของลักษณะนสิัย 

(character 
Strengths) 

ค าอธิบาย 

1. สติปัญญาและ
ความรู้ (wisdom 
and knowledge) 
:  ลักษณะนสิัยใน
การรับรู้ ซึ่งจะท าให้
ได้มาซึ่งความรู้และ
การใช้ความรู ้
 
 

1.1 ความคิด
สร้างสรรค์ 
(creativity) (ความคิด
ริเริม่, ความช่าง
ประดิษฐ์) 

สร้างแนวคิดและท าสิ่งต่างๆ ด้วย
วิธีการใหม่ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลผลติที่
มากขึ้นหรือดีขึ้น 
 

1.2 ความอยากรู้อยาก
เห็น (curiosity) 
(ความสนใจ, การ
แสวงหาสิ่งใหม่ๆ, การ
เปิดไปสู่ประสบการณ์) 

1. ให้ความสนใจกับการหา
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
2. การหาหัวข้อและประเด็นที่
น่าสนใจ 
3. การส ารวจและค้นหา 

1.3 การยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง 
(open-mindedness) 
(การใช้วิจารณญาณ, 
การคิดเชิงวิพากษ์) 
 

1. พิจารณาเรื่องราวต่างๆ อย่าง
รอบด้าน  
2. ไม่ด่วนสรุปโดยไม่ได้ตรวจสอบ
ให้ดีเสียก่อน 
3. สามารถเปลี่ยนความคิดไดเ้มื่อ
มีหลักฐานรองรับอย่างชัดเจน 
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4. ให้ความส าคัญกับหลักฐาน
ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน 

1.4 ความรักในการ
เรียนรู้ (love of 
learning) 
 
 

1.  มีความเ ช่ียวชาญในทักษะ 
หัวข้อและองค์ความรู้แบบใหม่ 
2. มีความอยากรู้อยากเห็นและ
ต้องการหาค าอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่
รู้ได้อย่างเป็นระบบ 

1.5 ทัศนะมิติ 
(perspective) 
(สติปัญญา) 
 

1. มีความสามารถในการให้
ค าปรึกษากับผู้อื่น ได้อย่างชาญ
ฉลาด 
2 .  มี วิ ธี กา ร ในการมองโลกที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งใน
เรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและเรื่องที่
เกี่ยวกับคนอ่ืน  

2. ความกล้าหาญ 
(courage) : 
ลักษณะนสิัย
ทางด้านอารมณ์ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการใช้
เจตจ านงเพื่อไปสู่
ความส าเร็จตาม
เป้าหมายในขณะที่
ต้องเผชิญกับการ

2.1 ความกลา้ 
(bravery) (ความเป็น
วีรบุรุษ) 
 

1. ไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่มาคุกคามหรือ
ท้าทาย ความยากล าบากหรือ
ความเจ็บปวด 
2. พูดในสิ่งท่ีถูกต้องแม้ว่าจะมีการ
ต่อต้าน 
3. กระท าในสิ่งท่ีตนเองเชื่อมั่นแม้
จะไมไ่ดร้ับความนยิม 

2.2 การยืนกราน 
(persistence) (ความ

1. เมื่อเริ่มต้นท าสิ่งใดไวจ้ะต้องท า
ให้ส าเรจ็ 
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ต่อต้านทั้งภายนอก
และภายใน 
 

ขยันหมั่นเพียร, ความ
อุตสาหะ) 
 

2. ยึดมั่นตามแนวทางของการ
กระท าท่ีได้ก าหนดไว้ แม้ว่าจะมี
อุปสรรคมาขัดขวางก็ตาม 
3. ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
4. แสวงหาความสุขจาก
ความส าเร็จของงาน 

1.3 ความซื่อตรง 
(integrity) (ความ
น่าเชื่อถือ, ความ
จริงใจ) 
 

1. พูดความจริง เปิดเผยและ
กระท าสิ่งต่างๆ ด้วยความจริงใจ 
2. ไม่เป็นคนเสแสร้งแกล้งท า 
3. รับผิดชอบต่อความรู้สึกและ
การกระท าของตนเอง 

2.4 ความมีชีวิตชีวา 
(vitality) (ความ
สนุกสนาน, ความ
กระตือรือร้น, ความ
กระฉับกระเฉง, การมี
พละก าลัง) 

1. ใช้ชีวิตอย่างมีสีสันและมี
ชีวิตชีวา 
2. ไม่กระท าสิ่งต่างๆ แบบครึ่งๆ 
กลางๆ หรือท าแบบเฉื่อยชา ไม่
เต็มใจ 
3. การใช้ชีวิตแบบนักผจญภัย 
4. มีความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
และกระตือรือร้น 

3. ความมี
มนุษยธรรม 
(humanity) : 
ลักษณะนสิัยในด้าน

3.1 ความรัก (love) 
 

1. ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบรรดาผู้ซึ่งมีการ
แลกเปลีย่นและช่วยเหลื่อกันใน
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ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการให้
ความสนใจและการ
ผูกไมตรีกับบุคคล
อื่น 
 

ลักษณะต่างตอบแทน 
2. มีความใกล้ชิดกับประชาชน 

3.2 ความเมตตา 
(kindness) (ความ
โอบอ้อมอาร,ี ความ
เอื้ออาทร, ความเห็น
อกเห็นใจ, การเห็นแก่
ผู้อื่น, ความอ่อนโยน) 

1. ยกย่องช่ืนชมและท าความดีต่อ
บุคคลอื่น 
2. ช่วยเหลือผู้อื่น 
3. ดูแลเอาใจใส่บุคคลอื่น 
 

3.3 ความฉลาดในเชิง
สังคม (social 
intelligence) (มี
สติปัญญาทางด้าน
อารมณ,์ มีสติปัญญา
ในเรื่องของตัวเอง) 

1. มีความเข้าใจในเรื่องของ
แรงจูงใจและความรู้สึกของผู้อื่น
และของตนเอง 
2. รู้ว่าจะต้องวางตัวอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง
สังคมที่แตกต่างกัน 
3. รู้ว่าจะต้องท าอย่างไรจึงจะท า
ให้ผู้อื่นท าหน้าท่ีไดด้ ี

4. ความยุติธรรม 
(justice) : ลักษณะ
นิสัยทางด้านหน้าที่
พลเมือง ซึ่งเป็น
รากฐานของชีวิต
ทางสังคมที่ด ี

4.1 ความเป็นพลเมือง 
(citizenship) (ความ
รับผิดชอบทางสังคม, 
ความจงรักภักด,ี การ
ท างานเป็นทีม) 

1. สามารถท างานในฐานะที่เป็น
สมาชิกของกลุ่มหรือทีมไดด้ ี
2. มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี
ต่อกลุ่ม 
3. ท าหน้าที่ในส่วนท่ีตนเองต้อง
รับผิดชอบ 

176 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
177 

 
 4.2 ความเที่ยงตรง

(fairness) 
 

1. ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันตามหลักการของความเสมอ
ภาคและความยตุิธรรม 
2. ไม่ยอมให้เกดิความรู้สึกโดย
ส่วนตัวว่าได้ปฏิบตัิต่อผู้อื่นอย่างมี
อคติ 
3. ให้โอกาสต่อทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน 

4.3 ความเป็นผู้น า
(leadership) 
 

1. สนับสนุนและส่งเสรมิกลุ่มที่
ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ให้ท าภารกิจ
ให้ลุล่วง และในขณะเดียวกันก็
รักษาความสมัพันธ์ที่ดีของสมาชิก
ในกลุ่ม 
2. จัดให้มีกิจกรรมกลุม่และ
ควบคุมดูแลให้เป็นไปในแนวทางที่
เหมาะสม  

5. ความพอควร 
(temperance) : 
ลักษณะนสิัยในการ
ปกป้องต่อต้านสิ่งที่
เกินขีดความพอด ี
 

5.1 การให้อภัยและ
ความปราณ ี
(forgiveness and 
mercy) 

1. ให้อภัยต่อผู้ที่ท าผดิ 
2. ยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น 
3. ให้ผู้อื่นได้มโีอกาสแก้ตัว 
4. ไม่อาฆาตพยาบาท 

5.2 ความนอบน้อม/
ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน 

1. ประกาศความส าเร็จของตน
ด้วยผลงาน 
2. ไม่ท าตัวเรียกร้องความสนใจ
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(humility/modesty) จากผู้คน 

3. ไม่มองว่าตนเองมีความพิเศษ
มากกว่าคนอื่น 

5.3 ความรอบคอบ 
(prudence) 
 

1. เลือกท าสิ่งต่างๆ อย่าง
รอบคอบ 
2. ไม่ควรเสี่ยงในสิ่งท่ีไม่สมควรเขา้
ไปเสีย่ง 
3. ไม่พูดหรือท าในสิ่งที่อาจจะท า
ให้ต้องเสียใจในภายหลัง 

5.4 การบังคับตนเอง 
(self-regulation) 
(การควบคุมตนเอง) 

1. ควบคุมความรูส้ึกและการ
กระท าของตน 
2. มีระเบียบวินัย 
3. ควบคุมความอยากและอารมณ์
ของตน 

6. การมีอุตรภาพ 
(transcendence) 
: ลักษณะนสิัยใน
การเช่ือมโยงและ
หลอมรวมกับ
จักรวาลที่ใหญ่กว่า
และการให้
ความหมาย  
 

6.1 ความซาบซึ้งต่อ
ความงามและความ
เป็นเลิศ 
(appreciation of 
beauty and 
excellence) (ความ
กลัว, ความสงสัย, การ
ยกระดับใหสู้งขึ้น) 

มองเห็นและรู้ถึงคุณค่าของความ
งาม ความเป็นเลิศ และ/หรือการ
แสดงอย่างเชี่ยวชาญในหลาย
แง่มุมของชีวิต นับตั้งแต่เรื่องของ
ธรรมชาติ ไปจนถึงเรื่องของศิลปะ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

6.2 ความกตญัญูรูคุ้ณ 
(gratitude) 

1. มีความส านึกและกตญัญตู่อสิ่ง
ดีๆ ท่ีเกิดขึ้น 
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 2. ใช้เวลาเพื่อแสดงออกถึงความ

ขอบคุณ 
6.3 ความหวัง (hope) 
(การมองโลกในแง่ด,ี 
การมองไปข้างหน้า, 
การมุ่งสู่อนาคต) 

1. คาดหวังในสิ่งท่ีดีที่สุดที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และท าให้
ประสบความส าเรจ็ตามทีไ่ด้
คาดหวังเอาไว ้
2. เช่ือว่าอนาคตที่ดีเป็นสิ่งท่ี
สามารถสรา้งขึ้นมาได ้

6.4 การมีอารมณ์ขัน 
(humour) (มีความ 
ร่าเริงแจม่ใส) 
 

1. ชอบหัวเราะและหยอกล้อ 
2. สร้างรอยยิม้ให้กับคนอื่น 
3. มองในมุมของความงดงาม 
สว่างไสว 
4. มีมุขตลกและการพูดในเชิง
หยอกล้อ 

6.5 มีความเช่ือในเรื่อง
ของจิตและวิญญาณ 
(spirituality) (มีความ
เลื่อมใสในลัทธิหรือ
ศาสนา, มีศรัทธา, มี
เป้าหมาย) 

1. มีความเช่ือท่ีสอดคล้องกัน
ระหว่างเป้าหมายและความหมาย
ของจักรวาลในระดับที่สูงกว่า 
2. รู้ว่าควรจะวางตนเองไว้ตรงไหน
ภายในโครงการที่ใหญ่กว่า 
3. มีความเช่ือเกี่ยวกับความหมาย
ของชีวิตซึ่งเป็นตัวก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติและการสร้าง
ความสุข  

ที่มา : Hooft, 2006, pp. 130-132. 
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จากตาราง 7.2 จะเห็นได้ว่าปีเตอร์สันและเซลิกแมนได้แบ่ง

รายการของคุณธรรมออกเป็น 2 ระดับ คือคุณธรรมในระดับที่ 1 และ
ระดับท่ี 2 โดยคุณธรรมในระดับท่ี 1 ซึ่งเป็นคุณธรรมหลักหรือลักษณะนิสัย
ที่มีอยู่ 6 ประการนั้น ผู้เขียนทั้งสองอ้างว่ามีข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่ยืนยัน
ได้ว่าวัฒนธรรมที่ส าคัญของโลกทุกวัฒนธรรมต่างให้การยอมรับ ดังนั้น
คุณธรรมหลักหรือลักษณะนิสัยทั้ง  6 ประการนี้จึงถือว่ามีลักษณะเป็น
สากล (universal) แต่คุณธรรมหลักเหล่านี้สามารถแสดงออกมาในหลาย
วิธีและในหลายบริบท ซึ่งวิธีการที่คุณธรรมเหล่านี้ได้แสดงออกมาก็คือสิ่งที่
ผู้เขียนทั้งสองเรียกว่า “ความเข้มแข็งของลักษณะนิสัย” (character 
strengths) ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมระดับที่ 2 ยกตัวเช่น คุณธรรมของความ
ยุติธรรม (virtue of justice) สามารถแสดงความเข้มแข็งของลักษณะนิสัย
ออกมาได้ทั้งในส่วนของความเป็นพลเมือง ความเที่ยงธรรมและความเป็น
ผู้น า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือบทบาททางสังคมของแต่ละบุคคล ดังนั้น
ความเข้มแข็งของลักษณะนิสัยหรือคุณธรรมระดับที่ 2 เหล่านี้จึงไม่มีความ
เป็นสากล เนื่องจากขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนทั้งสองได้ยืนยันว่ามีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
ชี้ให้เห็นว่าความเข้มเข็งของลักษณะนิสัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ “มีอยู่ทุกหนทุก
แห่ง” (ubiquitous) ทั่วไปในโลก (อ้างใน Hooft, 2006, pp. 132-133)  
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สรุป 

ในบทนี้ผู้เขียนได้น าเสนอเนื้อหาใน 2 ประเด็นหลักคือ ประเด็นที่
เกี่ยวกับ (1) ธรรมชาติของคุณธรรม และ (2) รายการของคุณธรรม 

ในประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมชาติของคุณธรรมนั้น แมคอินไทร์ได้
ชี้ให้ เห็นว่า ในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผ่านมามีแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณธรรมที่แตกต่างและไม่สอดคล้องต้องกันเป็นจ านวนมาก ซ่ึงคุณธรรม
เหล่านี้ไม่มีแนวคิดแกนกลางที่เป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ (1) 
ความหมายของคุณธรรม (2) ความหมายขององค์ประกอบหรือรายการ
ของคุณธรรมแต่ละประการ และ (3) จ านวนของคุณธรรม  โดยแนวคิด
เกี่ยวกับคุณธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) คุณธรรมในฐานะ
ที่เป็นคุณสมบัติที่จะท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถแสดงบทบาททางสังคมได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม (2) คุณธรรมในฐานะที่เป็นคุณสมบัติที่จะท าให้
บุคคลสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งในระดับธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ และ (3) คุณธรรมในฐานะที่เป็น
คุณสมบัติที่จะท าให้บุคคลสามารถบรรลุอรรถประโยชน์ส่วนบุคคลในโลกนี้  

ในประเด็นที่เกี่ยวกับรายการของคุณธรรมนั้น จากการศึกษา
พบว่าได้มีการแบ่งรายการของคุณธรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ คุณธรรม
หลัก (cardinal virtues) และคุณธรรมโดยท่ัวไป (general virtues) โดย
คุณธรรมหลัก หมายถึง ชุดของคุณธรรมที่ไม่ได้มาจากหรือไม่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของคุณธรรมข้อใด แต่เป็นต้นก าเนิดหรือที่มาของคุณธรรมข้ออ่ืนๆ ซึ่ง
นักวิชาการได้เสนอเกี่ยวกับจ านวนของคุณธรรมหลักไว้แตกต่างกัน ตั้งแต่ 
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2-7 ประการ ในขณะที่คุณธรรมโดยทั่วไปประกอบด้วยทั้งคุณธรรมหลัก
และคุณธรรมที่มาจากหรือเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมหลักที่หน่วยงานหรือ
นักวิชาการต่างๆ ได้เสนอไว้ ตั้งแต่ 6 ประการ ไปจนถึงมากว่า 20 ประการ   

มีประเด็นที่ควรจะได้ตั้งเป็นข้อสังเกตและข้อค าถามเกี่ยวกับการมี
อยู่ของ “คุณธรรมที่เป็นสากล” ที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่และบุคคล 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีคุณธรรมชุดใดชุดหนึ่งหรือไม่ที่จะถือได้ว่าเป็น
คุณธรรมสากล โดยไม่ขึ้นอยู่กับเวลา ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่และไม่ขึ้นอยู่กับ
บุคคล ในขณะที่แมคอินไทร์เห็นว่าไม่มีแนวคิดแกนกลางที่เป็นหนึ่งเดียว
ของสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรม ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ (1) ความหมายของ
คุณธรรม (2) ความหมายขององค์ประกอบหรือรายการของคุณธรรมแต่ละ
ประการ และ (3) จ านวนของคุณธรรม แตป่ีเตอร์สันและเซลิกแมนอ้างว่ามี
ข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่ยืนยันได้ว่ามีคุณธรรมหลักอยู่ 6 ประการที่ถือว่ามี
ลักษณะเป็นสากลที่วัฒนธรรมที่ส าคัญของโลกทุกวัฒนธรรมต่างให้การ
ยอมรับ โดยคุณธรรมหลักเหล่านี้สามารถแสดงออกมาในหลายวิธีและใน
หลายบริบท ซึ่งข้อค าถามดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่จะต้องมีการถกเถียง 
การอภิปรายและแสวงหาค าตอบกันต่อไป 
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บทที่ 8 
ปัญหาเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ 

 
ความน า 
 ในบทที่ 4 ผู้เขียนได้น าเสนอเกี่ยวกับปัญหาของจริยธรรมบน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ และในบทที่  5 ผู้ เขียนได้น าเสนอ
เกี่ยวกับวิกฤตการณ์เชิงจริยธรรมในยุคสมัยใหม่ ซึ่งทั้งสองบทเป็นการ
อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรมในภาพกว้าง ส าหรับใน
บทนี้ผู้เขียนจะได้อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาเชิงจริยธรรมในการ
บริหารรัฐกิจโดยตรง โดยจะมุ่งเน้นการอธิบายและวิเคราะห์โดยผ่านกรอบ
แนวคิดของแมคอินไทร์ เนื่องจากแมคอินไทร์เป็นนักวิชาการในยุคสมัยใหม่
ที่โดดเด่นที่สุดในการวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ โดย
การมองผ่านกรอบแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมเชิงคุณธรรม 
โดยแมคอินไทร์ได้กล่าวถึงปัญหาเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจที่ส าคัญ
ไว้ 6 ประเด็น คือ (1) ความเป็นอาเวคนิยมของการตัดสินเชิงจริยธรรม (2) 
ลักษณะนิสัยแบบผู้จัดการ (3) การบริหารจัดการภายใต้ภาพลวงตาของ
ความเป็นวิทยาศาสตร์ (4) ความเป็นผู้เชี่ยวชาญและความมีประสิทธิภาพ
ที่ไม่มีอยู่จริง (5) ผู้จัดการในฐานะของคนเร่ร่อนและตัวตนที่แบ่งแยก และ 
(6) การแบ่งเป็นส่วนของระบบทางศีลธรรม ดังนั้นในบทนี้ผู้เขียนจะได้
น าเสนอเกี่ยวกับปัญหาเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจตามแนวคิดของ
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แมคอินไทร์ดังกล่าว  โดยจะได้แบ่งเนื้อหาในการน าเสนอออกเป็น 6 หัวข้อ
หลัก ดังต่อไปนี้1 

(1) ความเป็นอาเวคนิยมของการตัดสินเชิงศีลธรรม 
(2) ลักษณะนิสัยแบบผู้จัดการ  
(3) การบริหารจัดการภายใต้ภาพลวงตาของความเป็น

วิทยาศาสตร์  
(4) ความเป็นผู้เชี่ยวชาญและความมปีระสิทธิภาพที่ไม่มีอยู่จริง  
(5) ผู้จัดการในฐานะของคนเร่ร่อนและตัวตนที่แบ่งแยก  
(6) การแบ่งเป็นส่วนของระบบทางศีลธรรม 

 
8.1 ความเป็นอาเวคนิยมของการตัดสินเชิงศีลธรรม (Emotivism of 
Moral Judgments)  
 

  “อาเวคนิยม (emotivism) คือแนวคิดที่เชื่อว่าการตัดสิน
คุณค่าทุกอย่าง และกล่าวให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นก็คือการ
ตัดสินเชิงศีลธรรมทุกอย่างไม่มีสาระส าคัญอะไร นอกจากการ
แสดงออกของความชอบ การแสดงออกของทัศนคติหรือ

                                                           
1 หนังสือของแมคอินไทร์ที่ผู้เขียนใช้เป็นหลักในการศึกษาวิเคราะห์ในบทนี้

คือ MacIntyre, 2007. ส่วนเอกสารท่ีอธิบายขยายความแนวคิดของแมคอินไทร์
เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ ดูใน Moore, 2008.  
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ความรู้สึก... การตัดสินในเชิงข้อเท็จจริงจะมีสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด 
และในอาณาบริเวณของข้อเท็จจริงจะมีเกณฑ์ชี้วัดในเชิงเหตุผลที่
จะท าให้เราได้มาซึ่งความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริงและ
สิ่งที่เป็นเท็จ แต่การตัดสินในเชิงศีลธรรมซึ่งเป็นการแสดงออกของ
ทัศนคติหรือความรู้สึกจะไม่มีสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด และความเห็น
พ้องต้องกันในการตัดสินเชิงศีลธรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จาก
การใช้เหตุผล เนื่องจากมันไม่มี... เราใช้การตัดสินเชิงศีลธรรม
ไม่ใช่เพียงเพ่ือแสดงออกถึงความรู้สึกและทัศนคติของเราเท่านั้น 
แต่เรายังใช้เพ่ือสร้างความรู้สึกและทัศนคติเช่นนั้นในผู้อ่ืนด้วย”2 
(MacIntyre, 2007, pp. 11-12) 

                                                           
2 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ Emotivism is the 

doctrine that all evaluative judgment and more specifically all moral 
judgments are nothing but expressions of preference, expressions of 
attitude or feeling… Factual judgments are true or false; and in the 
realm of fact there are rational criteria by means of which we may 
secure agreement as to what is true and what is false. But moral 
judgments, being expressions of attitude or feeling, are neither true nor 
false; and agreement in moral judgment is not to be secure by any 
rational method, for there are none… We use moral judgments not 
only to express our own feelings and attitudes, but also precisely to 
produce such effects in others. (MacIntyre, 2007, pp. 11-12). 
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แมคอินไทร์ได้วิพากษ์เก่ียวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ โดยได้

ชี้ให้เห็นว่าการบริหารรัฐกิจในยุคปัจจุบันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดแบบ
อาเวคนิยม (emotivism) ซึ่งค าว่า “อาเวคนิยม” หมายถึง แนวคิดที่ว่า
การตัดสินเชิงคุณค่าทุกอย่าง หรือเมื่อกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือ
การตัดสินเชิงศีลธรรมทุกอย่างล้วนเป็น เรื่องของการแสดงออกของ
ความชอบ ทัศนคติหรือความรู้สึก ดังนั้น แต่ละคนจึงพยายามที่จะเข้าไป
จัดการกับทรรศนะ ความรู้สึก ความชอบและทางเลือกของคนอ่ืนๆ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกับทรรศนะ ความรู้สึก ความชอบและทางเลือกของ
ตน โดยมองเห็นผู้อ่ืนเป็นเพียงแค่วิธีการ ไม่ใช่เป้าหมาย และสิ่งที่ตามมาก็
คือการลบล้างความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมแบบ “การเข้า
ไปจัดการ” (manipulative) และการไม่ เข้าไปจัดการ (non-
manipulative) เนื่องจากไม่มีแนวทางในการตัดสินทางศีลธรรมที่มากไป
กว่าความชอบส่วนบุคคล ดังนั้น ความสัมพันธ์ทางสังคมจึงกลายเป็นเรื่อง
ของการเข้าไปจัดการ ในลักษณะที่บุคคลหนึ่งปฏิบัติต่ออีกบุคคลหนึ่งใน
ฐานะที่เป็นเพียงเครื่องมือเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตนเอง
ต้องการเท่านั้น 
 
8.2 ลักษณะนิสัยแบบผู้จัดการ (Managerial Characters)  
  

 “...ความรับผิดชอบที่เป็นแกนกลางของผู้จัดการก็คือการ
บริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงาน ทั้งในส่วนของทรัพยากร
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มนุษย์และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่ สุ ด เท่ าที่ จ ะ เป็ น ไป ได้ เ พ่ื อ ไปสู่ เ ป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ” 
(MacIntyre, 2007, p. 25) “...ลักษณะนิสัยที่ผู้จัดการจะต้อง
แสดงก็คือการลบล้างความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ทาง
สังคมแบบการเข้าไปจัดการและไม่เข้าไปจัดการ... ผู้จัดการจะ
ปฏิบัติต่อเป้าหมายในฐานะของสิ่งที่ได้ถูกก าหนดไว้แล้วซึ่งอยู่
เหนือการควบคุมของเขา สิ่งที่ผู้จัดการจะต้องกระท าก็คือการ
ปฏิบัติในเชิงเทคนิคให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการแปรรูป
วัตถุดิบไปสู่ผลผลิตขั้นสุดท้าย การพัฒนาแรงงานที่ไม่มีทักษะไปสู่
แรงงานที่มีทักษะ และการลงทุนเพ่ือให้เกิดผลก าไร... ภายใต้
บทบาทในฐานะของผู้จัดการ คนที่เป็นผู้จัดการไม่มีหน้าที่ที่จะเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับการถกเถียงหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวกับศีลธรรม”3 (p. 30) 

                                                           
3 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ ...It is therefore a 

central responsibility of managers to direct and redirect their 
organizations’ available resources, both human and non-human, as 
effectively as possible toward those ends. (MacIntyre, 2007, p. 25) ...The 
manager represents in his character the obliteration of the distinction 
between manipulative and non-manipulative social relations... The 
manager treats ends as given, as outside his scope; his concern is with 
technique, with effectiveness in transforming raw materials into final 
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ตามทรรศนะของแมค อิน ไทร์  ป รั ชญาศี ลธร รม  (moral 

philosophy) มักจะแสดงออกมาโดยผ่านลักษณะนิสัย (characters) ที่
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากแนวคิดและทฤษฎีในเชิงศีลธรรมจะปรากฏให้เห็น
ในโลกเชิงสังคม ดังนั้น ลักษณะนิสัยจึงเป็นภาพสะท้อนของปรัชญา
ศีลธรรม ซ่ึงลักษณะนิสัยที่แมคอินไทร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือลักษณะ
นิสัยแบบ “ผู้จัดการ” (manager) ในฐานะที่เป็นลักษณะที่ครอบง าแนวคิด
การบริหารรัฐกิจในโลกยุคสมัยใหม่  
 แมคอินไทร์ได้อธิบายไว้ว่า “ผู้จัดการ” (manager) คือผู้ที่อยู่ใน
องค์การแบบระบบราชการ ซึ่งมีภารกิจในเชิงลักษณะนิสัยคือการต่อสู้
แข่งขันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ดังนั้น ความรับผิดชอบที่เป็นแกนกลางของผู้จัดการก็คือการควบคุมดูแล 
การจัดหาและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ โดยผู้จัดการจะยึดถือเป้าหมายในฐานะของสิ่งที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
แน่นอนตายตัวโดยที่ตนเองไม่สามารถจะเข้าไปก าหนดหรือปรับปรุงแก้ไข
อะไรได้ สิ่งที่ผู้จัดการสามารถบริหารจัดการได้ก็คือเรื่องของเทคนิควิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนวัตถุดิบไปสู่ผลผลิตในขั้นสุดท้าย เปลี่ยน
แรงงานที่ยังไม่มีทักษะไปสู่แรงงานที่มีฝีมือและการลงทุนเพ่ือให้เกิดผล

                                                                                                                           
products, unskilled labor into skilled labor, investment into profits... 
Neither manager…, in their roles as manager..., do or are able to 
engage in moral debate. (p. 30). 
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ก าไร ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้จัดการไม่สามารถแสดงบทบาทในฐานะของ
ผู้จัดการและแสดงความคิดเห็นในเชิงศีลธรรมตามที่ตนเองเห็นสมควรได้
อย่างแท้จริง เนื่องจากบทบาทของผู้จัดการถูกจ ากัดไว้ภายใต้ขอบเขตของ
สิ่งที่ เป็นข้อเท็จจริง ( facts) สิ่งที่ เป็นวิธีการ (means) และสิ่ งที่ เป็น
ประสิทธิภาพที่สามารถวัดได้ (measurable effectiveness) เท่านั้น  
 ตามแนวคิดของการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่ภายใต้กรอบ
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการได้รับการคาดหวังให้มีลักษณะนิสัยของ
ความเป็นกลางทางศีลธรรม” (morally neutral characters) และ
สามารถท าให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ประสพความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
ว่ า เป้ าหมายนั้นจะเป็นอะไร แมคอินไทร์ เห็นว่ า ค าว่ า  “ความมี
ประสิทธิภาพ” (effectiveness) ไม่ใช่ค าที่เป็นกลางทางศีลธรรม ในทาง
ตรงกันข้าม ค านี้มีความเชื่อมโยงอยู่กับการควบคุมบุคคลอ่ืนให้เป็นไปตาม
แบบแผนของพฤติกรรมที่ต้องการ โดยผู้จัดการจะใช้แนวคิดเรื่องของความ
มีประสิทธิภาพเป็นข้ออ้างในการบังคับใช้อ านาจในการบริหารจัดการใน
หน่วยงาน และท าให้มองไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ทาง
สังคมแบบการเข้าไปจัดการ (manipulative) และการไม่เข้าไปจัดการ 
(non-manipulative) ดังนั้น แนวคิดของการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่
จึงมีจุดอ่อนที่ส าคัญอย่างน้อยสองประการ คือ (1) ไม่ได้ให้ความสนใจ
อย่างเพียงพอต่อสิ่งที่เป็นเป้าหมาย และ (2) การปฏิบัติต่อมนุษย์ในฐานะที่
เป็นวิธีการเพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นเป้าหมาย ซึ่ง
ทั้งวิธีการและผลลัพธ์ไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของศีลธรรม และท าให้การ
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บริหารจัดการในโลกยุคสมัยใหม่ไม่เพียงแค่ไร้ศีลธรรม (amoral) เท่านั้น
แต่ยังผิดศีลธรรม (immoral) อีกด้วย  
 
8.3 การบริหารจัดการภายใต้ภาพลวงตาของความเป็นวิทยาศาสตร์ 
(Management Under the Illusion of Science)  
 

“ข้ออ้างที่ว่าผู้จัดการสามารถสร้างความมีประสิทธิภาพ
ขึ้นมาได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อที่ว่า มีแหล่งของความรู้ที่
จะท าให้องค์การและโครงสร้างทางสังคมสามารถหลอมรวมเข้า
ด้วยกันได้ ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยชุดของหลักการ
ทั่วไปที่ถือเป็นกฎสากลที่จะท าให้ผู้จัดการมีความสามารถในการ
ท านาย... ดังนั้น จึงมีข้ออ้างอยู่ 2 ประการ ที่ผู้จัดการใช้อ้างเพ่ือ
ความชอบธรรมในอ านาจของตน ประการแรก คือข้ออ้างที่ว่า 
ผู้จัดการคือผู้เชี่ยวชาญที่ยึดถือข้อเท็จจริงที่เป็นกลางทางศีลธรรม 
(morally neutral fact) และประการที่สอง คือข้องอ้างที่ว่ามี
หลักการทั่วไปที่ถือเป็นกฎสากล (law-like generalization) ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกรณีต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง       
ซึ่งข้ออ้างทั้ง 2 ประการ คือข้ออ้างที่ใช้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ” (MacIntyre, 2007, p. 77) “...ส าหรับข้อเท็จจริงที่

190 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
191 

 
ชัดเจนเกี่ยวกับศาสตร์เหล่านี้ก็คือ ไม่เคยมีการค้นพบหลักการ
ทั่วไปที่ถือเป็นกฎสากลแต่ประการใดท้ังสิ้น”4 (p. 88) 

 
แมคอินไทร์ได้อธิบายไว้ว่า เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้จัดการตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ แนวคิดที่ว่ามีแหล่งของความรู้ที่ผู้จัดการจะ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ ดังนั้น ในการ
อ้างอ านาจในการตัดสินของผู้จัดการจึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อสอง

                                                           
4 เนื้อหาท่ีเป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนน้ีคือ The claim that the 

manager makes to effectiveness rests of course on the further claim to 
possess a stock of knowledge by means of which organizations and 
social structures can be molded. Such knowledge would have to 
include a set of factual law-like generalizations which would enable 
the manager to predict... There are thus two parts to the manager’s 
claims to justified authority. One concerns the existence of a domain 
of morally neutral fact about which the manager is to be expert. The 
other concerns the law-like generalizations and their applications to 
particular cases derived from the study of this domain. Both claims 
mirror claims made by the natural sciences. (MacIntyre, 2007, p. 77) 
...For the salient fact about those sciences is the absence of the 
discovery of any law-like generalizations whatsoever. (p. 88).  
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ประการ คือ (1) ความเชื่อในเรื่องการมีอยู่ของข้อเท็จจริงที่เป็นกลางทาง
ศีลธรรม ซึ่งจะท าให้ผู้จัดการกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ และ (2) ความเชื่อที่ว่า
มีชุดของความรู้ที่ถือเป็น “หลักการทั่วไปที่ถือเป็นกฎสากล” (law-like 
generalization) ที่จะท าให้ผู้จัดการมีความสามารถในการท านายได้อย่าง
แม่นย าภายใต้กฎเกณฑ์ของเหตุและผลแบบที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์  

ถ้าหากความเชื่อดังกล่าวเป็นความจริง ผู้จัดการจะต้องด าเนินการ
ภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายกับที่มีการใช้ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  ซึ่งยึดถือ
ข้อเท็จจริงและข้อสรุปที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุและผลอย่างเคร่งครัด 
และถ้าจะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ภายใต้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ก็
จะต้องมีการก าหนดค าศัพท์ที่จะต้องไม่มีการอ้างอิงถึงเรื่องของความตั้งใจ 
เป้าหมายและเหตุผลของการกระท า เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่มีลักษณะเป็น
กลางเชิงศีลธรรมอย่างแท้จริง เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปของลักษณะนิสัยที่ถูกต้อง
ในเชิงสังคมศาสตร์และพลังอ านาจในการท านายที่แม่นย าและเที่ยงตรง ซึ่ง
ในเรื่องนี้แมคอินไทร์ได้สรุปไว้ว่า ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์และการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ไม่เคยมีการค้นพบสิ่งที่เรียกว่า 
“หลักการทั่วไปที่ถือเป็นกฎสากล” (law-like generalization) แต่อย่าง
ใด ซึ่งการที่สังคมศาสตร์ไม่สามารถประสบความส าเร็จในการเป็น
วิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริงนั้น เป็นผลมาจากการที่พฤติกรรมของมนุษย์
ที่มาจาก 4 แหล่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถท านายได้อย่างเป็นระบบ คือ (1) 
นวัตกรรมทางความคิดที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (2) การกระท าบางอย่าง
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ในอนาคตของแต่ละบุคคล (3) ชีวิตในเชิงสังคมที่เป็นแบบทฤษฎีเกม 
(game theory) และ (4) ความบังเอิญ (MacIntyre, 2007, pp. 93-100) 

 
8.4 ความเป็นผู้เชี่ยวชาญและความมีประสิทธิภาพที่ไม่มีอยู่จริง (Non-
exist of Expert and Effectiveness) 
  

 “ข้ออ้างของความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (expert) เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสถานภาพและสิ่งตอบแทนถูกท าลายอย่างรุนแรงเมื่อเราได้
ตระหนักว่าเขาไม่ได้มีแหล่งความรู้ที่เป็นหลักการทั่วไปที่ถือเป็น
กฎสากลที่ถูกต้องแต่อย่างใด และเม่ือเราได้ตระหนักว่าพลังในการ
ท านายของเขานั้นอ่อนมาก... ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการที่อ้างว่าเป็นการท าหน้าที่บนพื้นฐานของความเป็นวัตถุวิสัย 
แท้จริงแล้วเป็นการแสดงออกของความต้องการและความชอบ
ตามอ าเภอใจแต่อยู่ในรูปแบบที่ซ่อนเร้น” (MacIntyre, 2007, 
pp. 106-107)  “...แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการก็เป็นนิยายทางศีลธรรมอีกเรื่องหนึ่งในยุคปัจจุบัน” (pp. 
106-107) “ความมีประสิทธิภาพเป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุม
ทางสังคมที่มีลักษณะซ่อนเร้น มากกว่าที่จะเป็นความจริง” (p. 
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75) “…ข้าราชการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือนักแสดงที่เก่ง
ที่สุด”5 (p. 107) 
 
แมคอินไทร์ได้ชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการ

บริหารรัฐกิจยุคสมัยใหม่ก็คือความเชื่อเกี่ยวกับ “ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ” 
(expert) สถานภาพและผลประโยชน์ของผู้เชี่ยวชาญตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเชื่อที่ว่าบุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการท านายได้อย่างแม่นย า
ภายใต้กฎเกณฑ์ของเหตุและผลแบบที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อมีการ
ค้นพบว่าแท้จริงแล้วไม่มีแหล่งของความรู้ที่เรียกว่า “หลักการทั่วไปที่ถือ
เป็นกฎสากล” ท าให้ความเชื่อในเรื่องอ านาจในการท านายของผู้เชี่ยวชาญ

                                                           
5 เนื้อหาท่ีเป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนน้ีคือ The expert’s claim 

to status and reward is fatally undermined when we recognize that he 
possesses no sound stock of law-like generalizations and when we 
realize how weak the predictive power available to him is… the realm 
of managerial expertise is one in which what purport to be objectively-
grounded claims function in fact as expressions of arbitrary, but 
disguised, will and preference. (MacIntyre, 2007, pp. 106-107) …The 
concept of managerial effectiveness is after all one more 
contemporary moral fiction... (pp. 106-107) ...Effectiveness is part of a 
masquerade of social control rather than a reality... (p. 75) The most 
effective bureaucrat is the best actor. (p. 107). 
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ในการบริหารรัฐกิจอ่อนก าลังลง และแนวคิดเก่ียวกับ “ผู้เชี่ยวชาญทางการ
บริหาร” ที่เคยเชื่อกันว่าตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการท าหน้าที่อย่างเป็นวัตถุ
วิสัยนั้น ได้มีการค้นพบว่าแท้จริงแล้วเป็นการแสดงออกของความตั้งใจและ
ความชอบที่ก าหนดขึ้นตามอ าเภอใจ (arbitrary) ที่อ าพรางตัวมาเท่านั้น  

นอกจากนี้ ผลจากการค้นพบที่ว่าไม่มีแหล่งของความรู้ที่เรียกว่า 
“หลักการทั่วไปที่ถือเป็นกฎสากล” ได้ท าให้แนวคิดเกี่ยวกับ “ความมี
ประสิทธิภาพ” (effectiveness) กลายเป็นนิยายทางศีลธรรม (moral 
fiction) ที่มีการแต่งขึ้นมาในโลกยุคสมัยใหม่เพ่ือผลของการควบคุม หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
แสดงสวมหน้ากาก (masquerade) ของการควบคุมทางสังคมมากกว่าที่
จะเป็นความจริง โดยนัยนี้ ผู้จัดการในระบบราชการที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดก็คือนักแสดงที่เก่งที่สุด และเนื่องจากการที่นิยายทางศีลธรรมในยุค
สมัยใหม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพซึ่งเป็นลักษณะนิสัย
ท่ีเป็นแกนกลางของผู้จัดการในระบบราชการ ดังนั้น ระบบราชการในโลก
ยุคสมัยใหม่จึงเป็นเสมือนละครโรงใหญ่ที่แสดงภาพลวงตาทางศีลธรรม
เท่านั้น  
 
8.5 ผู้จัดการในฐานะของคนเร่ร่อนและตัวตนที่แบ่งแยก (Manager as 
Homeless and Divided Selves) 
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“...ผลที่ตามมาก็คือ... การสร้างตัวตนที่มากกว่าหนึ่ง

ตัวตนขึ้นมา เจ้าหน้าที่รัฐต้องสร้างลักษณะนิสัยที่แตกต่างขึ้นมา... 
ในองค์การยุคสมัยใหม่ลักษณะนิสัยมีลักษณะคล้ายกับหน้ากาก
หรือชุดของเสื้อผ้า ซึ่งผู้จัดการอาจจะมีมากกว่าหนึ่งชิ้นหรือหนึ่ง
ชุด… เมื่อผู้จัดการเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมของครอบครัวไปสู่
สภาพแวดล้อมขององค์การ เขาก็จ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทรรศนะ
ในทางศีลธรรมตามไปด้วย... ผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการ... จึงเป็น
เสมือน ‘คนเร่ร่อน’ ซ่ึงต้องแยกตัวเองออกจากชุมชน หรือเป็น
เสมือน ‘ตัวตนที่แบ่งแยก’”6 (อ้างใน Moore, 2008, p. 487) 

 
ตามทรรศนะของแมคอินไทร์ ผู้จัดการ (manager) ในระบบ

ราชการเป็นผู้ที่น่าสงสารและน่าเห็นใจ เนื่องจากถูกล็อค (lock) ไว้ใน
                                                           

6 เนื้อหาท่ีเป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนน้ีคือ ...The outcome... is 
the creation of more than one self. The agent has to fabricate distinct 
characters... in the modern corporate organization character has 
become more like a mask or a suit of clothing; an agent may have to 
possess more than one... when the executive shifts from the sphere of 
the family to that of the corporation he or she necessarily shifts moral 
perspective... people who actually inhabit the role of manager... as a 
kind of ‘homeless’ who is cut loose from any community or...as 
‘divided selves’. (Cite in Moore, 2008, p. 487).  
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โครงสร้างขององค์การแบบระบบราชการและบทบาทที่ได้มีการก าหนดไว้
อย่างแน่นอนตายตัว ซ่ึงผลที่ตามมาก็คือการสร้างตัวตน (self) ที่มากกว่า
หนึ่งตัวตนขึ้นมาในคนคนเดียว ตัวแสดงแต่ละตัวจะต้องสร้างลักษณะนิสัย
ที่แตกต่างขึ้นมา และในองค์การภาครัฐยุคสมัยใหม่ลักษณะนิสัยกลายเป็น
เพียงหน้ากากหรือชุดของเสื้อผ้าที่ตัวแสดงแต่ละตัวจะต้องมีมากกว่าหนึ่ง
ชิ้นหรือหนึ่งชุด เมื่อผู้จัดการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากครอบครัวไปสู่
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานในระบบราชการเขาก็จ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยน
มุมมองเชิงศีลธรรมไปด้วย เมื่อพูดในภาษาของการแสดงละคร ภายใต้
บทบาททางศีลธรรมที่มีการก าหนดไว้ ตัวแสดงหรือผู้จัดการจะต้องเปลี่ยน
บทบาททางศีลธรรมจากเวทีหนึ่งไปสู่อีกเวทีหนึ่ง และจากลักษณะนิสัย
แบบหนึ่งไปสู่ลักษณะนิสัยอีกแบบหนึ่ง ซึ่งในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนี้
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามทรรศนะของแมคอินไทร์ ผู้จัดการจึงตกอยู่ใน
สภาวะของ “คนเร่ร่อน” (homeless) หรือ “ตัวตนที่แบ่งแยก” (divided 
selves) ซึ่งการแบ่งแยกดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เกิดลักษณะนิสัย
ของตัวแสดงทางศีลธรรม ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล้ว มีลักษณะคงที่และไม่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากคนเรามักจะเข้าใจตนเองและแนะน าตัวเองต่อ
บุคคลอ่ืนในฐานะที่เป็นคนใดคนหนึ่งที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง 
มากกว่าที่จะเป็นอัตลักษณ์ของบทบาทหรือหน้าที่ในหน่วยงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ 
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8.6 การแบ่งเป็นส่วนของระบบทางศีลธรรม (Compartmentali- 
zation of Moral System)  
 

 “…ระบบทางศีลธรรมสองระบบ... คือ (1) ระเบียบทาง
สังคมที่เกิดจากบทบาทและความรับผิดชอบ (ในองค์การ)... และ
ในทางตรงกัน ข้าม  คือ (2 )  ระเบียบทางสั งคมที่ เกิ ดจาก
สภาพแวดล้อมซึ่งองค์การนั้นตั้งอยู่... ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งเป็น
ส่วน โดยกิจกรรมเชิงสังคมของแต่ละส่วนจะมีโครงสร้างในเชิง
บทบาทท่ีถูกควบคุมโดยปทัสถานที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นอิสระจาก
ระเบียบทางสังคมที่เป็นคู่ตรงข้าม... โดยนัยนี้ ผู้จัดการจึงตกอยู่
ภายใต้ระบบทางศีลธรรมอย่างน้อย 2 ระบบ โดยมีอยู่ระบบหนึ่งที่
เขาไม่สามารถเข้าไปถกเถียงหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เป้าหมายได้ และเนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงที่เป็นกลางเชิงศีลธรรม 
และไม่มีกฎทั่วไปที่ถือเป็นกฎสากลที่จะสามารถน ามาใช้ในการ
อ้างอิงได้ ดังนั้น ผู้จัดการจึงต้องใช้รูปแบบของความสัมพันธ์ทาง
สังคมของการเข้าไปจัดการ เพ่ือให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด”7 (อ้างใน 
Moore, 2008, p. 487) 

                                                           
7 เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษของข้อความในส่วนนี้คือ …Two moral 

systems... that of the established social order with its assignment of 
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แมคอินไทร์ได้ชี้ให้เห็นว่า แนวคิดของการบริหารรัฐกิจในโลกยุค

สมัยใหม่ได้ก่อให้เกิดระบบทางศีลธรรมขึ้นมาสองระบบซึ่งมีลักษณะตรง
ข้ามกัน คือ (1) การสร้างระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับบทบาทและความ
รับผิดชอบเฉพาะขึ้นมาในหน่วยงาน เช่น การก าหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบของผู้จัดการในองค์การภาครัฐ เป็นต้น และ (2) ระเบียบทาง
สังคมท่ีมีการพัฒนาขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่มีองค์การหรือหน่วยงานนั้นๆ 
ตั้งอยู่  ยกตัวอย่างเช่น ระเบียบทางสังคมบางอย่างที่พัฒนาขึ้นมาใน
ชีวิตประจ าวันของครอบครัว หรือระเบียบทางสังคมบางอย่างที่พัฒนาขึ้น
มาจากสถานที่ท างาน จากโรงเรียนหรือจากชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่ง
ระบบทางศีลธรรมที่แตกต่างดังกล่าวจะน าไปสู่ปัญหาที่แมคอินไทร์เรียกว่า 

                                                                                                                           
roles and responsibilities… and by contrast that developed within 
those milieus in which that assignment has been put to question… This 
leads to compartmentalisation in which each distinct sphere of social 
activity comes to have its own role structure governed by its own 
specific norms in relative independence of other such spheres… The 
manager is, on this view, caught by inhabiting at least two moral 
systems in one of which… he or she cannot engage in debate about 
ends and, because there are no morally neutral facts and no law-like 
generalizations on which to draw, must use manipulative forms of 
social relations in order to achieve the given ends by the most 
effective and efficient means available. (Cite in Moore, 2008, p. 487). 
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“การแบ่งเป็นส่วน” (compartmentalization) โดยแต่ละส่วนของ
กิจกรรมทางสังคมที่แตกต่างจะมีโครงสร้างในเชิงบทบาทที่เป็นของตนเอง 
ซึ่งถูกควบคุมโดยปทัสถานที่เฉพาะเจาะจงของตนเองที่เป็นอิสระจากสังคม
อ่ืน โดยในแต่ละชุมชนปทัสถานจะเป็นตัวก าหนดชนิดของสิ่งที่ควรปฏิบัติ
และสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ดังนั้น ผู้จัดการจึงตกอยู่ภายใต้ระบบทางศีลธรรม
อย่างน้อยสองระบบ และหนึ่งในนั้นก็คือระบบทางศีลธรรมภายในองค์การ
แบบระบบราชการซึ่งเขาไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้ง
เกี่ยวกับเป้าหมายได้ และเนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงที่เป็นกลางทางศีลธรรม 
(morally neutral facts) และไม่มี “หลักการทั่วไปที่ถือเป็นกฎสากล” 
(law-like generalization) ที่ตนเองจะใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ ดังนั้น 
ผู้จัดการจึงต้องใช้รูปแบบของความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นการบังคับ 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้วยวิธีการที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  

 
สรุป 
 ในบทนี้ผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเชิงจริยธรรมในการบริหาร
รัฐกิจจากแนวคิดของแมคอินไทร์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปัญหาเชิง
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจที่ส าคัญมีอยู่ 6 การ คือ (1) ความเป็นอาเวค
นิยมของการตัดสินเชิงศีลธรรม (2) ลักษณะนิสัยแบบผู้จัดการ (3) การ
บริหารจัดการภายใต้ภาพลวงตาของความเป็นวิทยาศาสตร์ (4) ความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและความมีประสิทธิภาพที่ไม่มีอยู่จริง (5) ผู้จัดการในฐานะของ
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คนเร่ร่อนและตัวตนที่แบ่งแยก และ (6) การแบ่งเป็นส่วนของระบบทาง
ศีลธรรม  
 ปัญหาเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจเหล่านี้ แม้จะดูเหมือนเป็น
ปัญหาที่แยกออกจากกันเป็นส่วนๆ แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วเราจะ
พบว่ารากหรือแก่นของปัญหามาจากที่เดียวกัน นั่นคือ ปัญหาเหล่านี้ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของกรอบแนวคิดยุคสมัยใหม่ 3 ประการ คือ (1) แนวคิดทาง
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม (2) แนวคิดทางสังคมที่เน้นปัจเจกบุคคลนิยม และ 
(3) การน าวิธีการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย์และสังคม กรอบแนวคิดทั้ง 3 ประการนี้ คือสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความเสื่อมถอยของจริยธรรมโดยรวม และจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ
เมื่อกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง และจากปัญหาดังกล่าวท าให้นักปรัชญาหรือ
นักวิชาการส่วนหนึ่งต้องการแสวงหาแนวทางแก้ไข ซึ่งแนวทางหนึ่งของ
การแก้ไขก็คือการน าเอาจริยธรรมเชิงคุณธรรมกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้น าเสนอในบทที่ 9 ซึ่งว่าด้วยการประยุกต์ใช้
จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจต่อไป 
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บทที่ 9 
การประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ 

 
ความน า 

ในบทที่ 8 ผู้ เขียนได้อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาเชิง
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจโดยผ่านกรอบแนวคิดของแมคอินไทร์  ซึ่ง
พบว่าในการบริหารรัฐกิจนั้นมีปัญหาเชิงจริยธรรมที่ส าคัญอยู่หลายประการ
ทีจ่ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงแก้ไขที่
ผู้เขียนต้องการน าเสนอในหนังสือเล่มนี้ก็คือการน าแนวคิดของจริยธรรม
เชิงคุณธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ ดังนั้น ในบทนี้ผู้เขียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ โดยมีเปูาหมาย
หลักคือการน าเสนอกรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิง
คุณธรรมในการบริหารรัฐกิจและน าเสนอกรณีศึกษา เพ่ือให้องค์การภาครัฐ
สามารถน ากรอบแนวคิดและกรณีศึกษาที่จะได้น าเสนอในบทนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ก่อนที่จะได้น าเสนอในหัวข้อดังกล่าว
ผู้ เขียนจะได้น าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
จริยธรรมเชิงคุณธรรมเสียก่อน เพ่ือเป็นการวางพ้ืนฐานก่อนที่จะได้น าเสนอ
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจต่อไป โดยในการน าเสนอผู้เขียนจะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 
หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 
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(1) แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมใน

การบริหารรัฐกิจ 
(2) กรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ 

บริหารรัฐกิจ 
(3) กรณีศึกษา : โครงการความซื่อสัตย์ในหน่วยงานบริหารภาษี 

และศุลกากรในประเทศเนเธอร์แลนด์  
 
9.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ (Concepts Concerning Virtue Ethics Application 
in Public Administration) 
 เนื่องจากการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ
ที่จะน าเสนอในบทนี้มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของแมคอินไทร์ (MacIntyre) 
ดังนั้นในการที่จะน าเสนอกรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิง
คุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ จึงจ าเป็นจะต้องมีการอธิบายถึงแนวคิดหลาย
ประการของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ชัดเจนเสียก่อน เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ก่อนที่จะได้อธิบายในส่วนของกรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้จริยธรรม
เชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจต่อไป 

ตามแนวคิดของแมคอินไทร์ จริยธรรมเชิงคุณธรรมมีพ้ืนฐานอยู่บน
แนวคิดของการปฏิบัติ (practice) ที่น าไปสู่มาตรฐานของความเป็นเลิศ 
(standards of excellence) และมาตรฐานของความเป็นเลิศ
ประกอบด้วยแนวคิดพ้ืนฐานสองประการ คือสินค้าภายใน (internal 
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goods)  และคุณธรรม (virtue) โดยสินค้าภายในนั้นมีคู่ขัดแย้งและคู่
เปรียบเทียบคือ สินค้าภายนอก (external goods) ในฐานะที่เป็น
จุดหมายปลายทางของการบริหารรัฐกิจในโลกปัจจุบัน ดังนั้น ในหัวข้อนี้
ผู้เขียนจะได้อธิบายและวิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ 4 ประการ คือ (1) การปฏิบัติ 
(2) สินค้าภายใน (3) สินค้าภายนอก และ (4) คุณธรรม ซึ่งค าอธิบาย
โดยสังเขปของแนวคิดแต่ละประการมีดังต่อไปนี้1 
 9.1.1 การปฏิบัติ (Practices)  
  ในขณะที่การบริหารรัฐกิจในยุคสมัยใหม่เน้นในเรื่องของ “ความ
เป็นวิชาชีพ” (professions) แต่แมคอินไทร์กลับเน้นในเรื่องของ “การ
ปฏิบัติ” (practices) ในการจัดการกับจริยธรรมของกลุ่มหรือของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมทั่วไป โดยค าว่า “การปฏิบัติ” 
ตามแนวคิดของแมคอินไทร์หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมที่มีลักษณะ 8 
ประการ (อ้างใน Cooper, 1987, p. 321) ได้แก่ 
 (1) มีลักษณะที่ซับซ้อนและเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

(2) เกิดข้ึนจากการสร้างทางสังคม 
(3) เป็นการด าเนินการโดยผ่านการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์ 

                                                           
1 เอกสารท่ีมีการอธิบายขยายความแนวคิดของแมคอินไทร์ทั้ง 4 ประการ 

ไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน ดูใน Cooper, 1997. 
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(4) เกี่ยวข้องกับทักษะในเชิงเทคนิคที่น ามาใช้ภายใต้ประเพณีของ

คุณค่าและหลักการที่เป็นกรอบควบคุมอยู่ 
(5) ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานของความเป็นเลิศบางอย่าง 
(6) มีการสร้างสินค้าภายในบางอย่างขึ้นมาในกระบวนการของ

การแสวงหาความเป็นเลิศ 
(7) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการเพ่ิมพลังอ านาจของมนุษย์ 

เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามมาตรฐานของความเป็นเลิศและสินค้า
ภายใน 

(8) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ขยายแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ในส่วนที่
เกี่ยวกับสินค้าภายในออกไปอย่างเป็นระบบ  

 
แมคอินไทร์ได้อธิบายไว้ว่าการเตะลูกฟุตบอลอย่างช านาญไม่ใช่

การปฏิบัติ แต่เกมการแข่งขันฟุตบอลเป็นการปฏิบัติ การก่ออิฐไม่ใช่การ
ปฏิบัติ แต่สถาปัตยกรรมเป็นการปฏิบัติ การปลูกผักกาดหัวไม่เป็นการ
ปฏิบัติ แต่การท ากสิกรรมเป็นการปฏิบัติ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา งานของนักประวัติศาสตร์ การวาดภาพและดนตรีเป็น
การปฏิบัติ แมคอินไทร์ได้สรุปไว้ว่าขอบเขตของการปฏิบัตินั้นกว้างขวาง
มาก ซึ่งรวมถึงเรื่องของศิลปะ วิทยาศาสตร์ เกมการแข่งขันและการเมือง
ตามความหมายของอริสโตเติล แม้แต่การสร้างและรักษาชีวิตครอบครัวก็
เป็นการปฏิบัติเช่นกัน  
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แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติมีความเหมาะสมในการใช้เป็นกรอบใน

การพัฒนาเกี่ยวกับจริยธรรมการบริหารรัฐกิจมากกว่าความเป็นวิชาชีพ 
เนื่องจากความเป็นวิชาชีพจะมีลักษณะของการปกปูองตนเอง การแผ่ขยาย
อ านาจของตนเอง และการสร้างภาพของการเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบพ่อ
ปกครองลูก ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่เหมาะสมส าหรับการบริหารรัฐกิจภายใต้
สังคมแบบประชาธิปไตย นอกจากนี้ การปฏิบัติยังให้แนวคิดที่กว้างกว่าซึ่ง
จะท าให้สามารถหลีกเลี่ยงจากการถกเถียงในเรื่องของชนชั้นที่เกี่ยวเนื่อง
กับอาชีพในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย เนื่องจากการปฏิบัติจะรวม
เอาความเป็นวิชาชีพและกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นจ านวนมากของมนุษย์ เข้าไว้
ด้วยกัน  

9.1.2 สินค้าภายใน (Internal Goods) 
แนวคิดเกี่ยวกับสินค้าภายใน (internal goods) มีความส าคัญ

เป็นอย่างมากต่อความเข้าใจถึงธรรมชาติของการปฏิบัติ เนื่องจากสินค้า
ภายในจะได้มาโดยผ่านการเข้าร่วมในการปฏิบัติที่ เฉพาะเจาะจง 
ยกตัวอย่างเช่น โดยผ่านการปฏิบัติในการวาดภาพเท่านั้น จึงจะท าให้
บุคคลสามารถสร้างความรู้สึกที่ละเอียดประณีตเกี่ยวกับเส้น ลาย แสง สี 
มิติ มุมมอง สัดส่วนและทักษะการใช้องค์ประกอบดังกล่าวได้อย่าง
สอดคล้องสัมพันธ์กันเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางสุนทรียศาสตร์จนสามารถ
ยกระดับชีวิตจิตใจของผู้อ่ืนให้สูงส่งขึ้นมาได้ ซึ่งบุคคลที่ไม่ผ่านการปฏิบัติ
ในการวาดภาพจะไม่สามารถสร้างคุณสมบัติหรือสินค้าภายในเหล่านี้ขึ้นมา
ภายในตนได้เลย เป็นต้น  
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ลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าสินค้าภายในที่เกิด

จากการเข้าร่วมในการปฏิบัติก็คือ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อหา ลักขโมยหรือ
การเกลี้ยกล่อมชักจูง แต่จะต้องได้มาจากการผูกมัดตนเองเข้ากับการ
ปฏิบัติและการยอมรับมาตรฐานของความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ จนกระทั่ง
สามารถก้าวข้ามมาตรฐานของความเป็นเลิศดังกล่าวและเป็นตัวของตัวเอง
ได้ในที่สุด ความพิเศษอย่างหนึ่งของสินค้าภายในก็คือ แม้สินค้าชนิดนี้จะ
เกิดข้ึนจากการแข่งขันเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ แต่ความส าเร็จจะเป็นผลดีต่อ
ชุมชนโดยรวมทั้งหมด ดังนั้น ปทัสถานเชิงจริยธรรมส าหรับการปฏิบัติของ
การบริหารรัฐกิจจะต้องเกิดขึ้นมาจากความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าภายในใน
การบริหารรัฐกิจ ถึงแม้ว่าสาขาการบริหารรัฐกิจจะไม่ได้มีการก าหนดสิ่งที่
เป็นสินค้าภายในที่ต้องการบรรลุไว้อย่างชัดเจนและแน่นอนตายตัว แต่ผู้
ปฏิบัติในสาขาวิชานี้จะตระหนักและรับรู้ถึงสินค้าเหล่านี้ด้วยวิธีการทั่วไป 
ยกตัวอย่างเช่น นักบริหารรัฐกิจจะเข้าใจแนวคิดเชิงปทัสถานของการ
บริหารรัฐกิจในฐานะที่เป็นผลประโยชน์สาธารณะ ภาระรับผิดชอบ 
ระเบียบทางสังคม ความยุติธรรมทางสังคม การพัฒนาความเป็นพลเมือง 
ความเท่าเทียมทางการเมือง ประสิทธิภาพและเสรีภาพ เป็นต้น ซึ่ง
ปทัสถานเหล่านี้แท้จริงแล้วก็คือสินค้าภายในของการบริหารรัฐกิจที่สาขา
การบริหารรัฐกิจต้องการบรรลุนั่นเอง 

ประเด็นส าคัญในที่นี้ก็คือความจ าเป็นที่จะต้องหาข้อสรุปหรือ
ความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับประเภทหรือชนิดของสินค้าภายใน รวมทั้ง
ความหมายของประเภทและชนิดของสินค้าภายในที่องค์การภาครัฐแต่ละ
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แห่งต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ในบางองค์การ ในการปฏิบัติอาจจะต้องการ
รักษาสมดุลไว้ระหว่างระเบียบทางสังคมและความเป็นธรรมทางสังคม 
ในขณะที่เปูาหมายขององค์การอาจจะมุ่งเน้นไปที่ระเบียบทางสังคมเพ่ือให้
องค์การมีความมั่นคง สามารถท านายได้ สามารถอยู่รอดได้และสามารถ
ควบคุมได้ เป็นต้น ดังนั้น การอภิปรายและการถกเถียงจนได้ข้อสรุปที่เป็น
ความเห็นร่วมกันของสิ่งที่จะถือว่าเป็นสินค้าภายในขององค์การจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญมาก เนื่องจากถ้าปราศจากสิ่งที่ถือว่าเป็นสินค้าภายในของการ
ปฏิบัติในการบริหารรัฐกิจภายใต้บริบทของสังคมแบบประชาธิปไตยแล้ว 
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การก็จะไม่มีกรอบแนวคิดในการอ้างอิงของสิ่งที่นิยามว่า
เป็นความดี และในที่สุดก็จะต้องใช้อ านาจตัดสินในเชิงองค์การที่มีลักษณะ
ตามอ าเภอใจซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของการบริหารรัฐกิจที่ได้อธิบายไว้ในบท
ก่อนหน้านี้นั่นเอง (Cooper, 1987, p. 322) 

9.1.3 สินค้าภายนอก (External Goods) 
ในขณะที่สินค้าภายในจะต้องได้มาจากการเข้าร่วมในการปฏิบัติ 

สินค้าภายนอก (external goods) สามารถได้มาจากหลากหลายวิธีการ 
สินค้าภายนอกถือเป็นสินค้าที่แท้จริงในแง่ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่จ าเป็นจะต้องใช้
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ  แต่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงที่เกิดจากการปฏิบัติ 
ตัวอย่างของสินค้าภายนอกที่ เป็นแบบฉบับ เช่น ทรัพย์สินเงินทอง 
เกียรติยศชื่อเสียง สถานภาพ ต าแหน่งและอ านาจ เป็นต้น ลักษณะที่
ส าคัญของสินค้าภายนอกก็คือ เมื่อมันเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นทรัพย์สินของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยิ่งคนหนึ่งมีสินค้าชนิดนี้มากขึ้นเท่าใด บุคคลอ่ืนๆ ก็
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จะมีน้อยลงเท่านั้น ดังนั้น สินค้าภายนอกจึงมักจะเป็นเปูาหมายของการ
แข่งขันซึ่งก่อให้เกิดผู้แพ้และผู้ชนะ ซึ่งต่างจากสินค้าภายในที่ผลประโยชน์
เกิดข้ึนต่อทุกคนในสังคม ทุกคนเป็นผู้ชนะโดยไม่มีผู้แพ้  

สินค้าภายนอกมักจะเป็นแนวคิดที่เข้าครอบง าทั้งในการปฏิบัติ
ขององค์การและการปฏิบัติส่วนบุคคล เนื่องจากการปฏิบัติโดยแบบฉบับ
แล้วจ าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์การ และในทางกลับกัน
องค์การก็จะต้องพ่ึงพาการปฏิบัติเพ่ือให้สามารถคงอยู่ได้ และสิ่งที่มักจะ
เกิดขึ้นก็คือองค์การมักจะมีแนวโน้มที่จะท าให้การปฏิบัติเสื่อมถอยลงซึ่ง
เป็นผลมาจากการที่องค์การมุ่งเน้นที่สินค้าภายนอก เพ่ือความอยู่รอด
ท่ามกลางการต่อสู้แข่งขันเพ่ือแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด องค์การ
จึงต้องแสวงหาเงินและสินค้าที่เป็นวัตถุอ่ืนๆ องค์การจะจัดโครงสร้างบน
พ้ืนฐานของอ านาจและสถานภาพ และใช้เงิน อ านาจและสถานภาพเป็น
รางวัลและแรงจูงใจในการท างาน ประเด็นส าคัญในที่นี้ก็คือ ในองค์การที่มี
เปูาหมายเพื่อการบรรลุและรักษาไว้ซึ่งสินค้าภายนอก การปฏิบัติจะต้องไม่
ยอมให้สินค้าภายนอกเข้ามามีความส าคัญเหนือสินค้าภายในได้  

เมือ่พูดในเชิงหลักการ การปฏิบัติจะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับ
แรกกับสินค้าภายใน แต่ในโลกของความเป็นจริงหลักการดังกล่าวมักจะถูก
บิดเบือน เนื่องจากการปฏิบัติส่วนใหญ่จะต้องพึงพาองค์การในการใช้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการท างาน และองค์การก็จะต้องพ่ึงพาสินค้า
ภายนอกเพ่ือความอยู่รอดและความเติบโต ซ่ึงจากสภาพแวดล้อมดังกล่าว
ท าให้สินค้าภายในของการปฏิบัติตกอยู่ในความเสี่ยง จากการเข้าครอบง า
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ของการปฏิบัติที่มักจะมุ่งเน้นการแสวงหาสินค้าภายนอก (Cooper, 1987, 
p. 322) 

9.1.4 คุณธรรม (Virtues) 
เนื่องจากในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณธรรม (virtue) ผู้เขียนได้

น าเสนอเนื้อหาในแง่มุมต่างๆ ไว้ ค่อนข้างละเอียดและครอบคลุมในระดับ
หนึ่งแล้ว คือ ในบทที่ 2 ได้น าเสนอเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงคุณธรรมยุคกรีก
โบราณ ในบทที่ 6 ได้น าเสนอเกี่ยวกับการฟ้ืนคืนกลับมาจริยธรรมเชิง
คุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ และในบทที่ 7 ได้น าเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติ
และรายการของคุณธรรม ดังนั้น ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะได้สรุปแนวคิด
เกี่ยวกับคุณธรรมอีกครั้งหนึ่งพอสังเขปเพ่ือให้ครบองค์ประกอบทั้งสี่
ประการที่จะต้องใช้เป็นฐานในการสร้างตัวแบบของการน าจริยธรรมเชิง
คุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารรัฐกิจที่จะได้น าเสนอในหัวข้อต่อไป 

ในเนื้อหาของบทที่ 6 ที่เกี่ยวกับการฟ้ืนคืนกลับมาของจริยธรรม
เชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ ผู้เขียนได้อธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
จริยธรรมเชิงคุณธรรมตามแนวคิดของนักวิชาการในยุคสมัยใหม่จ านวน 6 
คน ได้แก่ (1) อิลิซาเบท แอนสกอมบ์ (Elizabeth Anscombe) (2)   
เบอร์นาร์ด วิลเลียมส์ (Bernard Williams) (3) อลาส์เดียร์ แมคอินไทร์ 
(Alasdair MacIntyre) (4) เทอรี คูเปอร์ (Terry Cooper) (5) เดวิด ฮาร์ท 
(David Hart) และ (6) แครอล กิลลิแกน (Carol Gilligan) และแนวคิด
ของนักวิชาการยุคสมัยใหม่เหล่านี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานตามแนวคิดของ
อริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญากรีกโบราณอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งนักปรัชญา
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และนักวิชาการเหล่านี้จะมีแนวคิดหรือมีความเข้าใจที่สอดคล้องต้องกัน
เกี่ยวกับคุณธรรมในแง่ที่ว่า (1) คุณธรรมเป็นเรื่องของแนวโน้มหรือความ
โน้มเอียงที่จะกระท า ไม่ใช่เพียงแค่การคิดหรือความรู้สึกในแนวทางใด
แนวทางหนึ่ งเท่านั้น (2) คุณธรรมเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยที่ เป็น
ตัวก าหนดแนวการกระท าของบุคคลที่มีลักษณะเชื่อถือได้ คงเส้นคงวาและ
เสมอต้นเสมอปลายภายใต้สถานการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (3) 
คุณธรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิด แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
ฝึกฝน การอบรมและการปลูกฝัง และ (4) คุณธรรมเป็นการกระท าที่ต้อง
ประกอบด้วยความส านึกรู้ ไม่ใช่เพียงแค่การกระท าที่เกิดจากปฏิกิริยา
ตอบสนองที่เกิดจากแรงกระตุ้นโดยไม่ได้มีความคิดหรือความส านึกรู้ใดๆ  

นักวิชาการที่ให้ความหมายของค าว่าคุณธรรมในมิติที่สามารถจะ
น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารรัฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือแมคอินไทร์ 
โดยแมคอินไทร์ได้ให้ความหมายของคุณธรรมในฐานะที่เป็นลักษณะนิสัย 
(character traits) ที่จะท าให้บุคคลสามารถได้มาซึ่งสินค้าภายในของการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ และในขณะเดียวกันก็คอยระวังไม่ยอมให้สินค้าภายนอก
ขององค์การข้ึนมามีความส าคัญมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราถือว่าการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล (beneficence) ต่อประชาชนเป็นสินค้าภายในที่ส าคัญ
ส าหรั บการปฏิ บั ติ ใ น การบริ ห า ร รั ฐ กิ จ  “ความ เมตตาก รุณา ” 
(benevolence) ก็คือคุณธรรมที่จ าเป็นของนักบริหารรัฐกิจ หรือถ้าเราถือ
ว่าความยุติธรรม (justice) เป็นสินค้าภายในที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติใน
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การบริหารรัฐกิจ “ความเที่ยงตรง” (fair-mindedness) ก็คือคุณธรรมที่
จ าเป็นของนักบริหารรัฐกิจ เป็นต้น  

ประเด็นส าคัญในเรื่องนี้ก็คือนักบริหารรัฐกิจจ าเป็นจะต้องมีการ
ก าหนดให้ชัดเจนว่าอะไรคือสินค้าภายในที่หน่วยงานพิจารณาหรือนิยามว่า
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติ และพยายามปกปูองสินค้าภายในดังกล่าวจาก
การกดดันขององค์การ (ซึ่งโดยธรรมชาติจะมุ่งเน้นที่สินค้าภายนอก) ให้
มั่นคงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ และคุณธรรมของนักบริหารรัฐกิจ
จะต้องสอดคล้องกับสินค้าภายในของการปฏิบัติในการบริหารรัฐกิจ ที่เกิด
จากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในองค์การ (Cooper, 1987, p. 323)  

 
9.2 กรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ (Conceptual Framework of Virtue Ethics 
Application in Public Administration)2 

ในการอธิบายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะได้น าเสนอตาราง “กรอบแนวคิดของการ
ประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ” ซึ่งผู้ เขียนได้

                                                           
2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในกรณีต่างๆ 

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ดูใน Annas, 2015; Bowman and West, 2015; 
Snellman, 2015; Moore, 2012; King, 2006; Blijswimk, Breukelen, and 
others, 2004. 
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ปรับปรุงและพัฒนามาจากตาราง “การปฏิบัติของการบริหารรัฐกิจ” (The 
Practice of Public Administration) ที่เสนอโดยโมเร (Mark Moore) 
(อ้างใน Cooper, 1987, p. 325) ซ่ึงตามกรอบแนวคิดนี้จะมีการแบ่ง
ขอบเขตของภาระหน้าที่ (realms of obligation) ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ 3 
ด้าน ในแต่ละด้านได้มีการก าหนดประเภทของสินค้าภายใน (internal 
goods) และชนิดของคุณธรรม (virtue) ที่น่าจะต้องมีหรือที่เป็นไปได้    
ในฐานะที่เป็นการปฏิบัติของความเป็นเลิศ (practice of excellence)   
ไว้หลายประการ  

การที่ผู้เขียนใช้ชื่อตารางว่า “กรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้
จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ” มีนัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ 
เนื้อหาที่น าเสนอในตารางจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นตัวอย่างหรือเป็นข้อเสนอแนะ
ในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างข้อก าหนดหรือเครื่องมือใน
การตัดสินใจที่แน่นอนตายตัวแต่อย่างใด ข้อมูลในตารางเป็นเพียงการ
แนะน าแนวทางอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการแบ่งขอบเขตของภาระหน้าที่ 
ประเภทของสินค้าภายในและชนิดของคุณธรรมที่อาจจะจ าเป็นต่อการ
พัฒนาของการปฏิบัติในการบริหารรัฐกิจที่สมบูรณ์ต่อไป เนื่องจากตาม
แนวคิดของแมคอินไทร์ซ่ึงเป็นผู้จุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
สินค้าภายในและคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจซึ่งเป็นที่มาของตารางนี้ไม่
เชื่อในความเป็นสากล และข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวของสิ่งที่เรียกว่า
คุณธรรม ตามทรรศนะของแมคอินไทร์คุณธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลา สถานที่และบุคคล ดังนั้น การแบ่งขอบเขตของภาระหน้าที่ และการ
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ปฏิบัติของความเป็นเลิศ ซึ่งประกอบด้วยสินค้าภายในและคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจจึงไม่มีสิ่งที่เป็นสากล แน่นอนและตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับการ
ปรึกษาหารือและฉันทามติของเจ้าหน้าที่รัฐในแต่ละองค์การเป็นส าคัญ ซึ่ง
กรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ
มีเนื้อหาสาระตามที่แสดงในตาราง 9.1 ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 9.1 แสดงกรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิง
คุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ 

 
ขอบเขตของ
ภาระหน้าที่  
(Realms of 
Obligation) 

การปฏิบัติของความเป็นเลิศ 
Practices of Excellence 

สินค้าภายใน  
(Internal Goods) 

คุณธรรม  
(Virtues) 

1. ผลประโยชน์
สาธารณะ (public 
interest) 

1. การช่วยเหลือเกื้อกลูต่อ
ประชาชน (beneficence 
for citizenry) 
2. ความยุติธรรม (justice) 

1. ความเมตตากรณุา 
(benevolence) 
2. ความเที่ยงตรง (fair-
minded)   
3. ความมีเหตผุล 
(rationality) 
4. ความรอบคอบ 
(prudence) 
5. ความกล้าหาญ 
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(courage) 

2. กระบวนการและ
ขั้นตอนของการใช้
อ านาจ (authorizing 
processes and 
procedures) 

1. ความถูกต้องตาม
กฎหมาย (due process) 
2. อ านาจอธิปไตยของ 
ปวงชน (popular 
sovereignty) 
3. ภาระรับผิดชอบ
(accountability) 

1. ความเคารพต่อกฎหมาย 
(respect for law) 
2. ความมีเหตผุล 
(rationality) 
3. ความซื่อสัตย์ (honesty) 
4. ความรอบคอบ 
(prudence)  
5. ความมีวินัยในตนเอง 
(self-discipline) 
6. ความมีมารยาท 
(civility) 

3. เพื่อนร่วมงาน 
(colleagues) 

1. การยกระดับมาตรฐาน
ของความเป็นเลิศ 
(enhancement of 
standards of 
excellence) 
2. การเข้าไปมสี่วนร่วม
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า
ภายใน (contribution to 
achievement of 
internal goods) 

1. ความน่าไว้วางใจ 
(trustworthiness) 
2. ความเป็นอิสระ 
(independence) 
3. ความเคารพต่อผู้ร่วมงาน 
(respect for colleagues) 
4. ความรอบคอบ 
(prudence) 
5. ความรับผดิชอบ 
(responsibility) 
6. ความซื่อสัตย์ (honesty) 
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7. ความมีมารยาท 
(civility) 
8. ความมีเหตผุล 
(rationality) 
9. ความเที่ยงตรง (fair-
minded) 

ที่มา : ปรับปรุงจากแนวคิดของ Mark Moore, อ้างใน Cooper, 1987,  
p. 325.   
 

กรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ มีการแบ่งขอบเขตของภาระหน้าที่ ในการบริหารรัฐกิจ
ออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านที่เกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะ (2) ด้านที่
เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของการใช้อ านาจ และ (3) ด้านที่
เกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงาน ในแต่ละด้านจะประกอบด้วยประเภทของสินค้า
ภายใน และชนิดของคุณธรรมที่จะท าให้ได้มาซึ่งสินค้าภายใน ซึ่งถือเป็น
การปฏิบัติของความเป็นเลิศในการบริหารรัฐกิจ ซึ่งค าอธิบายโดยสังเขป
ของการปฏิบัติในแต่ละด้านตามท่ีเสนอไว้ในตาราง 9.1 มีดังต่อไปนี้ 

9.2.1 ด้านผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest Aspect) 
สินค้าภายในประการแรกที่ควรจะต้องมีหรือเป็นไปได้ในด้านที่

เกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะก็คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อประชาชน 
(beneficence for citizenry) สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าองค์การได้ปฏิบัติ
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เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าภายในชนิดนี้หรือไม่ก็คือ การที่หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ส าเร็จ โดยนัยนี้ 
ความส าเร็จขององค์การและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องได้รับการพิจารณาให้
ความส าคัญเป็นล าดับที่สอง การกระท าเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การและ
ของเจ้าหน้าที่รัฐจะยอมรับได้ก็ต่อเมื่อมันสามารถน าไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการของสาธารณชนได้เท่านั้น และคุณธรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้อง
ปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าชนิดนี้ก็คือความเมตตากรุณา (benevolence)  

สินค้าภายในประการที่สองที่ควรจะต้องมีหรือเป็นไปได้ในด้านที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะก็คือความยุติธรรม (justice) ซึ่งความ
ยุติธรรมนี้ เป็นนิยามของความดีทางการเมืองที่ส าคัญส่วนใหญ่ เป็น
หลักการพื้นฐานของสังคมแบบประชาธิปไตย และเป็นที่มาของแนวคิดทาง
การเมืองที่ส าคัญหลายประการ เช่น ความเท่าเทียมทางการเมือง ความ
เป็นตัวแทนของพลเมืองและพัฒนาการของความเป็นพลเมือง เป็นต้น 
ดังนั้นคุณธรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าชนิดนี้ ก็คือ 
ความเที่ยงตรง (fair-minded) ความมีเหตุผล (rationality) ความ
รอบคอบ (prudence) และความกล้าหาญ (courage) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการ
ตัดสินใจที่ยุติธรรม กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรม นโยบายที่ยุติธรรมและการ
แบ่งสันปันส่วนทรัพยากรที่ยุติธรรม เจ้าหน้าที่รัฐจ าเป็นจะต้องใช้ดุลยพินิจ
ภายใต้การน าทางของแนวโน้มเชิงพฤติกรรมเพ่ือแสวงหาและยกระดับสิ่ง
ซึ่งเป็นความเที่ยงตรงหรือความยุติธรรม  
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แนวโน้มเชิงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ความยุติธรรมและความเที่ยงตรง

ของเจ้าหน้าที่รัฐจ าเป็นที่จะต้องได้รับการค้ าจุนจากคุณธรรมของความมี
เหตุผลและความรอบคอบในการตัดสินปัญหา ไม่ใช่เป็นเพียงความยุติธรรม
ที่ก าหนดโดยความรู้สึกหรือสิ่งที่ เป็นผลประโยชน์ในระยะสั้น และ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รัฐยังจะต้องมีแนวโน้มของพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ความ
กล้าหาญ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะต้องใช้เมื่อพบกับแรงกดดันและความ     
เย้ายวนในการตัดสินและการกระท าที่ เกี่ยวกับสินค้าภายนอกของการ
ปฏิบัติในการบริหารรัฐกิจ เช่น การที่กลุ่มผลประโยชน์เสนอให้การ
สนับสนุนทางการเมือง การถูกข่มขู่คุกคามว่าจะแก้แค้นหรือผลประโยชน์
ในหน่วยงาน เป็นต้น (Cooper, 1987, p. 325) 

9.2.2 ด้านกระบวนการและขั้นตอนของการใช้อ านาจ 
(Authorizing Processes and Procedures Aspect) 

สินค้าภายในที่ควรจะต้องมีหรือเป็นไปได้ในด้านที่ เกี่ยวกับ
กระบวนการและขั้นตอนของการใช้อ านาจก็คือ (1) ความถูกต้องตาม
กฎหมาย (due process) (2) อ านาจอธิปไตยของปวงชน (popular 
sovereignty) และ (3) ภาระรับผิดชอบ (accountability) และคุณธรรม
ในการบริหารรัฐกิจที่จ าเป็นจะต้องมีเพ่ือรองรับการสร้างสินค้าภายใน
ดังกล่าวก็คือ (1) ความเคารพต่อกฎหมาย (respect for law) (2) ความมี
เหตุผล (rationality) (3) ความซื่อสัตย์ (honesty) (4) ความรอบคอบ 
(prudence) (5) ความมีวินัยในตนเอง (self-discipline) และ (6) ความมี
มารยาท (civility)  
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ในสังคมที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญและ

กฎหมายย่อมสะท้อนถึงเจตจ านงของสาธารณชน ดังนั้น บุคคลที่น า
ข้อก าหนดไปปฏิบัติจะต้องเป็นผู้ที่เคารพในตัวอักษรและเจตจ านงของ
บทบัญญัติ และการพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ ถ้วนในการใช้อ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องพัฒนาความรู้ของตนเองและเห็นคุณค่าใน
บทบาทของกฎหมายและรัฐธรรมนูญของสังคมที่มีการปกครองตนเอง 
หลีกเลี่ยงการมองกฎหมายในฐานะท่ีเป็นโอกาสในการเข้าไปแทรกแซงการ
บริหาร การตีความและการวางข้อก าหนดตามความเห็นของตนเอง  

ในการที่องค์การภาครัฐยึดถือกระบวนการทางกฎหมายอย่าง
จริงจังในฐานะที่เป็นสินค้าภายในที่สะท้อนถึงอ านาจอธิปไตยของปวงชน 
คุณธรรมส าคัญท่ีเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมีก็คือความมีเหตุผลและความซื่อสัตย์
เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงเจตจ านงของกฎหมายในส่วนที่ไม่ชัดเจน คลุมเครือ
หรือแม้กระทั่งที่ขัดแย้งในตัวเอง คุณธรรมของความรอบคอบมีความ
จ าเป็นเมื่อต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย คุณธรรมของความมีวินัยในตนเองมี
ความจ าเป็นจะต้องใช้เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐต้องเผชิญกับความกดดัน ความ
ฉุนเฉียวและความมีอคติที่อาจจะเกิดขึ้นในใจของแต่ละคน เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนแทนที่จะเป็นการกระท าตามความ
ต้องการของตนเอง และในการที่องค์การภาครัฐยึดถืออ านาจอธิปไตยของ
ปวงชนและความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นสินค้าภายใน ซึ่งเก่ียวข้องกับการ
ก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติและการจัดให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณธรรมของความมีมารยาท
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จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รัฐมีแนวโน้มเชิงพฤติกรรมของความเป็น
ผู้เปิดเผย ความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วย
เหตุผลระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน (Cooper, 1987, p. 326) 

9.2.3 ด้านเพื่อนร่วมงาน (Colleagues Aspect) 
สินค้าภายในที่ควรจะต้องมีหรือเป็นไปได้ในด้านที่เกี่ยวกับเพ่ือ

ร่วมงานก็คือ (1) การยกระดับมาตรฐานของความเป็นเลิศ 
(enhancement of standards of excellence) และ (2) การเข้าไปมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าภายใน (contribution to achievement of 
internal goods) เนื่องจากสินค้าภายในทั้งสองประการนี้ต้องการแนวโน้ม
ของการปฏิบัติที่เกี่ยวกับความผิดชอบ การดึงเอาความมีเหตุผลและความ
ซื่อสัตย์ออกมาใช้เพ่ือการสร้างวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลข่าวสารใน
การตัดสินเชิงปทัสถานที่เกี่ยวกับธรรมชาติของการปฏิบัติ ดังนั้น คุณธรรม
ส าคัญที่เป็นแกนหลักที่จะท าให้มาซึ่งสินค้าภายในดังกล่าวก็คือความน่า
ไว้วางใจ (trustworthiness)  

คุณธรรมที่จะต้องมีเพ่ือท าให้ได้มาซึ่งสินค้าภายในในด้านที่
เกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงาน จะมีลักษณะที่มุ่งเน้นการต่อต้านการครอบง าของ
สินค้าภายนอก ความสามารถในการที่จะก าหนดระดับความส าคัญของ
สินค้าภายนอกขององค์การให้อยู่ระดับที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่รัฐจ าเป็น
จะต้องมีแนวโน้มของพฤติกรรมที่ส าคัญหลายประการ คือ ความเป็นอิสระ 
(independence) ความเคารพต่อผู้ร่วมงาน (respect for colleagues) 
ความรอบคอบ (prudence) และความรับผิดชอบ (responsibility) ใน
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การที่จะท าให้ได้มาซึ่งสินค้าภายใน บุคลากรในองค์การจะต้องมีจิตใจที่
เป็นอิสระในการที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าภายในของการ
ปฏิบัติในการบริหารรัฐกิจ และสินค้าภายนอกขององค์การที่พวกเขาจ าเป็น
จะต้องใช้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องมีความเป็นอิสระของการปฏิบัติ
อย่างเพียงพอในการที่จะไม่ยอมรับเมื่อความต้องการขององค์การมีลักษณะ
ทีเ่ป็นการล้มล้างหรือบ่อนท าลายการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าภายนอก  

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ในองค์การจะต้องมีคุณธรรมที่เป็นการยึด
เหนี่ยวจิตใจซึ่งกันและกันอีกหลายประการ ได้แก่ ความชื่อสัตย์ (honesty) 
ความมีมารยาท (civility) ความมีเหตุผล (rationality) และความเที่ยงตรง 
(fair-minded) บุคลากรในหน่วยงานจะต้องมีความเคารพในความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันเก่ียวกับการพัฒนาของการปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าภายใน
และขัดขวางการเข้ามาครอบง าของสินค้าภายนอก ทุกคนในหน่วยงาน
จะต้องมีส านึกของความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติร่วมกัน ไม่ใช่ความ
เป็นมิตรและความใกล้ชิดที่เป็นตัวผูกมัดความเป็นเพ่ือนร่วมงานไว้ด้วยกัน 
แต่เป็นความรับผิดชอบที่ทุกคนมีร่วมกันในการรักษาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติในการบริหารรัฐกิจ ซึ่งส านึกของความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
ดังกล่าวนี้จ าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติเพ่ือสินค้าภายนอกมากกว่าสินค้าภายใน การลุกขึ้นมาต่อต้านการ
กระท าที่ไม่ถูกต้องขององค์การเป็นสิ่งที่จ าเป็น ซึ่งความจ าเป็นดังกล่าว
ไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมโนธรรมส่วนตัวของ
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แต่ละคนและเปูาหมายขององค์การเท่านั้น แต่มันยังเป็นการแสดงถึงการ
คุกคามต่อสินค้าภายในของการปฏิบัติบางอย่าง ซึ่งชุมชนของผู้ปฏิบัติ
ทั้งหมดในฐานะของเพ่ือนร่วมงานมีพันธกรณีจะต้องต่อสู้ร่วมกัน (Cooper, 
1987, p. 326) 

 
9.3 กรณีศึกษา : โครงการความซื่อสัตย์ในหน่วยงานบริหารภาษีและ
ศุลกากรในประเทศเนเธอร์แลนด์ (Case Study: Integrity Project in 
Netherlands Tax and Customs Administration) 

วิธีการควบคุมและเสริมสร้างจริยธรรมที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์
และการยอมตาม  

จอห์น รอห์ (John Rohr) เป็นหนึ่งในนักวิชาการยุคแรกๆ ที่ได้มี
การแยกความแตกต่างระหว่างวิธีการที่มุ่งเน้นความซ่ือสัตย์ (integrity 
approach) และวิธีการที่มุ่งเน้นการยอมตาม (compliance approach) 
ในการควบคุมและเสริมสร้างจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ โดยได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับ ‘high road’ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ 
(integrity) และ ‘low road’ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการยอมตาม 
(compliance) (Lawton, Rayner, and Lasthuizen, 2013, p. 118)      

วิธีการที่มุ่งเน้นการยอมตาม (compliance approach) มี
ลักษณะที่ส าคัญคือ มีการก าหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับจากบนลงล่าง 
(top-down) โดยมีเปูาหมายคือการปูองกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ออกไปจากกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ก าหนดไว้ และเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่
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พึงประสงค์จะต้องมีการควบคุมและลงโทษผู้กระท าความผิด แนวคิดนี้
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ที่ไม่สามารถไว้วางใจ
ได้อย่างสมบูรณ์ จึงจ าเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์และการควบคุมเพ่ือให้พวก
เขาปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง (Hoekstra, Huberts, and 
Gaisbauer, 2016, p. 18) 

วิธีการที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ (integrity approach) มีลักษณะที่
ส าคัญคือ การผสมผสานกันระหว่างแนวปฏิบัติที่ก าหนดจากล่างขึ้นบน 
(bottom-up) และการสร้างคุณค่าเชิงองค์การให้เกิดขึ้นภายในตัวของ
เจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจะได้รับการสนับสนุนโดย
การเสริมสร้างศักยภาพเชิงศีลธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ โดยการสอนให้พวก
เขารู้ว่าความรับผิดชอบและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมคืออะไร วิธีการนี้จะ
มองธรรมชาติของมนุษย์ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ และจะมุ่งเน้นในการ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง มากกว่าการมุ่งเน้นที่การ
ควบคุมและการลงโทษ (p. 18) ความแตกต่างระหว่างวิธีการทั้งสอง
สามารถสรุปได้ตามตาราง 9.2 ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 

224 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
225 

 
ตาราง 9.2 แสดงความแตกต่างระหว่างวิธีการที่มุ่งเน้นความชื่อสัตย์ 

และวิธีการที่มุ่งเน้นการยอมตาม 
 

ประเด็น วิธีการที่มุ่งเน้นความซ่ือสัตย์ 
(Integrity Approach) 

วิธีการที่มุ่งเน้นการยอมตาม 
(Compliance Approach) 

จริยธรรม 
 

การบริหารจัดการด้วยตนเอง
และความรั บผิ ด ชอบ เ ชิ ง     
อัตวิสัย ตามมาตรฐานที่ได้มี
การเลือกไว้ในองค์การ 

การท าตามมาตรฐานและความ
รับผิดชอบเชิงวัตถุวิสัยที่ก าหนด
จากภายนอก 

เปูาหมาย 
 

การส่ ง เสริมพฤติกรรมที่ มี
จริยธรรม และการใช้เหตุผล
เชิงคุณธรรม 

การปูองกันและต่อต้ านการ
ปฏิบัติที่ขาดจริยธรรมและไม่มี
ความซื่อสัตย์ 

สมมติฐานเชิง
พฤติกรรม 
 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ถูกน า
ทางโดยคุณค่า หลักการ แรง
กร ะตุ้ น  ( เ พื่ อ ก ารบริ ก า ร
สาธารณะ) ผู้น าและเพื่อน
ร่วมงาน 

มนุษย์มีความเป็นอิสระ ซึ่งมี
ผลประโยชน์ส่วนตัวทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นเครื่องน าทาง 

วิธีการและ
เครื่องมือ 
 

ก า ร ค ว บ คุ ม จ า ก ภ า ย ใ น 
การศึกษาและการฝึกอบรม
ทางด้านจริยธรรม การสื่อสาร
และการปรึกษาหารือ ความ
เป็นผู้น าทางด้านจริยธรรม 
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม
ทางจริยธรรม การเสริมแรง
โดยการให้รางวัล 

ก า ร ค ว บ คุ ม จ า ก ภ า ย น อ ก 
การศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ
และประมวลความประพฤติ 
การลดการใช้ดุลพินิจและความ
เป็นอิสระ การตรวจสอบ การ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ค ว บ คุ ม  ก า ร
เสริมแรงโดยการลงโทษ 
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มาตรฐาน 
 

พันธกิจขององค์การ คุณค่า
และแรงบันดาลใจ พันธกรณี
ในทางสังคม รวมท้ังกฎหมาย 
ร ะ เ บี ย บ  ป ร ะ ม วล ค ว า ม
ประพฤติและปทัสถาน 

กฎหมายอาญาและระเบียบ
ข้อบังคับ 

ความเป็นผู้น า
และเจา้หน้าท่ี 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จริยธรรม ทนายความ เจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจ
บังคับ 

กิจกรรม 
 

ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ค่ า แ ล ะ
มาตรฐานขององค์การ (จาก
ล่างขึ้นบน) การฝึกอบรมและ
การสื่อสาร การบูรณาการ
ร ะ บ บ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น
องค์การ การให้แนวทางและ
การให้ค าปรึกษา การประเมิน
คุณค่าและการปฏิบัติงาน การ
ระบุและการแก้ปัญหาที่เป็น
ข้อขัดแย้งเชิงจริยธรรมที่มี
ลักษณะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 
(dilemma) 

การพัฒนามาตรการบังคับ (จาก
บนลงล่าง) การศึกษาและการ
สื่อสาร การรายงานการปฏิบัติที่
ไม่เหมาะสม การตรวจสอบและ
ติ ด ต า ม เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ข้อก าหนด และการบังคับให้
เป็นไปตามมาตรฐานโดยการ
ลงโทษท่ีชัดเจน 

การศึกษา
และฝึกอบรม 
 

การตัดสินใจและคุณค่าเชิง
จริยธรรม การฝึกอบรมแก้ไข
ปั ญ ห า เ ชิ ง จ ริ ย ธ ร ร ม ที่ มี
ลักษณะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก  

มาตรฐานและระบบที่ต้องปฏบิตัิ
ต า ม  แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม
ประพฤติ 

ที่มา : Lawton, Rayner, and Lasthuizen, 2013, p. 121.      
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 จากลักษณะส าคัญของวิธีการควบคุมและเสริมสร้างจริยธรรมใน
การบริหารรัฐกิจทั้งสองวิธีที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิธีการที่มุ่งเน้น
การยอมตาม (compliance approach) แท้จริงแล้วก็คือจริยธรรมที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ (rules-based ethics) และวิธีการที่มุ่งเน้นความ
ซื่อสัตย์ (integrity approach) แท้จริงแล้วก็คือจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของคุณธรรม (virtues–based ethics) หรือจริยธรรมเชิงคุณธรรม 
(virtue ethics) ที่น าเสนอในหนังสือเล่มนี้นั่นเอง 
 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ เนเธอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศ
ที่ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อวิธีการที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์หรือ
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ มักจะให้
ความส าคัญกับวิธีการที่มุ่งเน้นการยอมตามหรือวิธีการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของกฎเกณฑ์ กล่าวคือ  แทนที่จะมุ่งเน้นโดยการจ ากัดเพียงแค่การ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรม (criminal behavior) เท่านั้น 
หน่วยงานภาครัฐของชาวดัตซ์ (Dutch) ยังมุ่งเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเชิงศีลธรรมหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ 
นโยบายความซื่อสัตย์ (integrity policies) ในประเทศเนเธอร์แลนด์จึง
ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ เพียงการหลีกเลี่ยงการกระท าที่ เป็นอาชญากรรม 
(criminal acts) เช่น การคอร์รัปชั่น (corruption) และการฉ้อโกง 
(fraud) เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงทุกชนิดของประเด็นทางจริยธรรม 
เช่น การกดขี่ (bullying) การเลือกปฏิบัติ (discrimination) การข่มขู่ 
(intimidation) การโกหก (lying) การฉ้อฉล (cheating) การลักทรัพย์ 
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(theft) และการคุกคามทางเพศ (sexual harassment) เป็นต้น และที่ยิ่ง
ไปกว่านั้นก็คือ นโยบายความซื่อสัตย์ไม่เพียงแค่มุ่งเน้นในเรื่องของการ
หลีกเลี่ยงการกระท าความผิดเท่านั้น แต่ยังให้ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อ
การฝึกฝนอบรมเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถตัดสินใจในเชิงจริยธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง ส่งเสริมให้พวกเขาท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ และ
สามารถตัดสินในเชิงศีลธรรมได้อย่างเหมาะสมภายใต้บริบทของการ
ปกครองที่มีลักษณะเฉพาะตัวอีกด้วย (Hoekstra, Huberts, and 
Gaisbauer, 2016, p. 22) 

ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) หรือที่มักจะเรียกกันว่าฮอลแลนด์ 

(Holland) เป็นประเทศองค์ประกอบของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
ประกอบด้วยสิบสองจังหวัดในยุโรปตะวันตกและสามเกาะในทะเล
แคริบ เบียน ปกครองด้ วย ระบอบประชาธิป ไตยแบบรั ฐสภา  มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้ารัฐบาล โดยมีรัฐสภาเป็นฝุายนิติบัญญัติ  เมืองหลวงของประเทศ
เนเธอร์แลนด์คืออัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) แต่ที่ท าการรัฐบาลตั้งอยู่ที่     
กรุงเฮก (The Hague) เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้งของ
สหภาพยุโรป (EU) เนเธอร์แลนด์แบ่งออกเป็น 12 เขตปกครองและองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 408 แห่ง ในปี 2015 เนเธอร์แลนด์มีประชากรประมาณ 
16.9 ล้านคน และมีข้าราชการประมาณ 915,000 คน (Hoekstra, 
Huberts, and Gaisbauer, 2016, p. 10.) 
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จากดัชนีชี้วัดการคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index - 

CPI) ที่ จั ด ท า โ ด ย อ ง ค์ ก า ร ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ส า ก ล  (Transparency 
International - TI) ในปี 2016 เนเธอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่ 8 ของ
ประเทศท่ีมีความโปร่งใสมากที่สุดในโลก และจากเอกสารรายงานความสุข
ของโลกในปี 2017 (World Happiness Report 2017) เนเธอร์แลนด์อยู่
ในอันดับที่ 6 ของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก จากข้อมูลดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ “มีความโปร่งใส” และประชาชน    
“มีความสุข” อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก  

หน่ ว ย ง านบริ ห า รภาษี และศุ ลกากรของ เน เ ธอ ร์ แล นด์ 
(Netherlands Tax and Customs Administration – NTCA) เป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังของเนเธอร์แลนด์ (Dutch Ministry 
of Finance) ในช่วงกลางปี 2015 NTCA มีบุคลากรจ านวน 29,688 คน 
(Huberts and Hoekstra, eds. 2016, p. 146) ในเอกสารที่ชื่อว่า “การ
จัดการความซื่อสัตย์ในภาครัฐ : วิธีการของชาวดัตซ์ (Integrity 
Management in the Public Sector: The Dutch Approach) 
(Huberts and Hoekstra, eds. 2016) ที่ออกโดย “หน่วยงานความ
ซื่อสัตย์แห่งชาติของชาวดัตซ์” (Dutch National Integrity Office) ของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้น าเสนอกรณีของ NTCA ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน
หน่วยงานต้นแบบในการน าเอานโยบายเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ไปปฏิบัติได้
อย่างประสบความส าเร็จในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้นในหัวข้อนี้
ผู้เขียนจึงได้เลือก NTCA เป็นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ
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สามารถน าเอาคุณธรรมของความซื่อสัตย์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและประสบความส าเร็จได้อย่างไร 

ความเป็นมาของโครงการความซื่อสัตยใ์น NTCA 
ก่อนทศวรรษที่ 1960 ชาวดัตซ์แทบจะไม่มีปัญหาในเรื่องความ

ซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากแบบแผนเชิงพฤติกรรมของทั้งประชาชน
และเจ้าหน้าที่รัฐต่างยึดถือหลักค าสอนในทางศาสนาและศีลธรรม แต่นับ
จากทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา สังคมของชาวดัตซ์ที่เคยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของคุณค่าและมาตรฐานแบบดั้งเดิมก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เมื่อศาสนาในฐานะ
ที่เป็นสิ่งผูกมัดส่วนต่างๆ ในสังคมเริ่มลดความส าคัญลง เจ้าหน้าที่รัฐเริ่มมี
ปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์เพ่ิมมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาก็คือระดับความ
ไว้วางใจของชาวดัตซ์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่ง ในปี 1992 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) ของ
เนเธอร์แลนด์ได้เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีออกนโยบายเพ่ือยกระดับความ
ซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยการเรียกร้องดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเชื่อที่ว่าความไว้วางใจของประชาชนขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของ
เจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคน (Hoekstra, Huberts, and Gaisbauer, 2016, pp. 
9-13; Visser, 2016, pp. 145-158; Blijswimk, Breukelen, and 
others, 2004, pp. 719-720) 

โครงการความซ่ือสัตย์และวิธีการแบบสองง่าม 
เพ่ือให้มั่นใจว่าความซื่อสัตย์จะได้รับความส าคัญเป็นอันดับแรกใน

การบริหารจัดการ NTCA ได้ก่อตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า “กลุ่มท างานเพ่ือ
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ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่” (Working Group for Official Integrity) 
ขึ้นในปี 1994 เพ่ือแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดในการด าเนินงาน “โครงการความ
ซื่อสัตย์” (integrity project) ซ่ึงผลที่เกิดจากการศึกษาของกลุ่มท างานฯ 
ดังกล่าวก็คือ “วิธีการแบบสองง่าม” (two pronged approach) ในการ
น าโครงการความซื่อสัตย์ไปปฏิบัติ โดยง่ามที่หนึ่งจะเน้นที่การควบคุมจาก
ภายนอกโดยใช้กฎเกณฑ์และประมวลจริยธรรม เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมและ
การตัดสินใจที่เหมาะสมและสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้น แต่เนื่องจากกลุ่ม
ท างานฯ ตระหนักดีว่ากฎเกณฑ์และประมวลจริยธรรมมักจะมีจุดอ่อนและ
ข้อบกพร่อง เนื่องจากมันไม่สามารถที่จะน าไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์และ
ไม่ยอมให้มีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ดังนั้นกลุ่มท างานฯ จึงได้
แสวงหาวิธีในการแก้ปัญหาเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคนต้องพ่ึงพาแหล่งอ่ืน
เพ่ือช่วยน าทางในการตัดสินใจเมื่อต้องพบกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคาย
ไม่ออก (dilemma) ในทางจริยธรรม ซ่ึงแนวทางที่กลุ่มท างานฯ เสนอก็คือ
ง่ามที่สองของโครงการฯ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความส าคัญกับคุณค่า
พ้ืนฐานขององค์การ ข้อก าหนดของความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบใน
เชิงวิชาชีพ ซึ่งในง่ามท่ีสองนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นผู้ มีความผิดชอบและมี เหตุผล โครงการในง่ามนี้ จะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของ
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการยกระดับคุณค่าของหน่วยงานได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง ผู้บริหารหน่วยงานจะรักษาสมดุลระหว่าง
ง่ามทั้งสองโดยการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์และการกระตุ้นให้มีการตีความ
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คุณค่าทางศีลธรรม (Blijswimk, Breukelen, and others, 2004, pp. 
721-722) 

การแปลงแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ : กิจกรรม 10 ประการ  
 ภายใต้แนวคิดของ “วิธีการแบบสองง่าม” กลุ่มท างานฯ ได้
ก าหนดกิจกรรมในการน าโครงการความซื่อสัตย์ ไปปฏิบัติขึ้นมา 10 
ประการ ซึ่งกิจกรรมแต่ละประการจะก่อให้เกิดผลเป็นความซื่อสัตย์ขึ้นมา
ในหน่วยงานและในตัวเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคน และเมื่อรวมผลลัพธ์ของ
กิจกรรมทั้ง 10 ประการเข้าด้วยกัน ก็คือผลส าเร็จของหน่วยงานตาม
เปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ และกิจกรรมเหล่านี้ได้รับคาดหวังว่าจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐในระยะยาว โดย
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการก าหนด
ประมวลจริยธรรมและการสร้างกลไกของการควบคุม และ (2) กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการปรับเข็มทิศเชิงศีลธรรมภายในของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้ากับ
วิชาชีพ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 10 ประการและค าอธิบายโดยสังเขปได้แสดงไว้ใน
ตาราง 9.3 ดังต่อไปนี้  
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ตาราง 9.3 แสดงกิจกรรม 10 ประการของโครงการความซื่อสัตย์ 

ใน NTCA 
 
วิธีการเสริมสร้าง 

ความซ่ือสัตย ์
กิจกรรม ค าอธิบาย 

1. การใช้ประมวล
จริยธรรมและกลไก
การควบคุม 
(codifying ethics 
and oversight 
mechanisms) 

1. การจัดท าประวัติ
บุคคลที่เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์  

1.  ก่อนที่ จะ เข้ ามาสู่ อ งค์การ 
เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมีเอกสาร “ค า
ประกาศของการมีพฤติกรรมที่ดี” 
ซึ่ งออกโดยนายกเทศมนตรีใน
พื้นที่ท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู่  
2. ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่รัฐจะได้รับ “ประวัติ
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ ”  ที่ อ อ ก โ ด ย
หน่วยงาน ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ความน่าเช่ือถือ ความรับผิดชอบ
และความระมัดระวังตามหน้าที่ 
(due care) ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่
ละคน 

2. การตีพิมพ์
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์ในการ
ท างาน  

หน่ วยงานมีการพิมพ์แผ่นพับ 
(brochure) สรุปกฎเกณฑ์ของสิ่ง
ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติหรือ
ต้องละเว้นที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 
เช่น การรับของขวัญของก านัล 
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และการใช้อุปกรณ์ส านักงานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น เพื่อให้
เจ้าหน้าที่รัฐสามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. การสร้างเว็บไซต์ที่
มีข้อมูลเกี่ยวกับความ
มั่ น ค ง แ ล ะ ค ว า ม
ซื่อสัตย์ 

หน่วยงานมีการจัดท าเว็บไซต์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงและ
ความซื่อสัตย์ และปัญหาที่มักจะ
เกิดขึ้นบ่อยๆ ที่น ามาจากชีวิตจริง 
โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถ
ส่งค าถามหรือประเด็นปัญหาเพื่อ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 

4. การพิมพ์เอกสาร
เกี่ยวกับกรณีที่เป็น
ต้นแบบและการ
ลงโทษที่เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย ์

หน่วยงานมีการพัฒนาตัวแบบของ
กรณีการละเมิดความซื่อสัตย์และ
การลงโทษเพื่อการตีพิมพ์ เพื่อ
ปูองกันการละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

5. การลงทะเบียน
การท างานนอกเวลา
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐและ
การลงโทษ 

ห น่ ว ย ง า น ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
ลงทะเบียนส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่
ท างานในต าแหน่งอื่นนอกเวลา
ร า ชก า ร  ใ น แ ต่ ล ะ ปี หั ว ห น้ า
หน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาว่า
ต าแหน่งงานนั้นสมควรที่จะได้รับ
การอนุมัติให้ท าหรือไม่ 
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6. การรับรองความ
ซื่อสัตย์และการ
ติดตามตรวจสอบ 

หน่วยงานจะมีการ ติดตามผล
เกี่ ยวกับความซื่อสัตย์  โดยใ ช้
ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 
ด าเนินการโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่
ได้ท าตามมาตรฐานของความ
มั่นคงและความซื่อสัตย์ที่มีการ
ก าหนดไว ้

2. การปรับเข็มทิศ
เชงิศีลธรรมภายใน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้
เข้ากับวิชาชีพ 
(recalibrating the 
internal moral 
compass of 
professional 
employees) 
 

7. การฝึกอบรมขั้น
พื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดการที่ซื่อสัตย ์

บุคลากรใหม่แต่ละคนจะต้องเข้า
รั บการฝึ กอบรมหลักสู ตร ขั้ น
พื้นฐาน ซึ่งรวมถึงหลักสูตรที่
แนะน าเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ โดย
ที ม ง า น แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ท่ี จ า ก
หน่วยงานต่างๆ จะเข้าร่วมในการ
ฝึ ก อ บ ร ม เ กี่ ย ว กั บ ก ร ณี ข อ ง
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่มีลักษณะ
กลื น ไม่ เ ข้ าคาย ไม่ ออก ให้ แก่
บุคลากรที่เพ่ิงเข้ามาใหม่ 

8. การแต่งตั้งที่
ปรึกษาเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย ์(integrity 
counselors)  

ในปี 2001 หน่วยงานได้มีการ
แต่งตั้ งที่ปรึกษาเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ จ านวน 40 คน จากแผนก
ต่างๆ ในองค์การ โดยมีหน้าที่หลัก
คือการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นต่อ
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เจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องที่ เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์ โดยที่ปรึกษากลุ่มนี้
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ท างานเต็มเวลา
ตามปกติ  แต่ ไ ด้ อุ ทิ ศตน เป็ น
อาสาสมัครท าหน้าทีเ่พื่อช่วยเหลือ
หน่วยงาน 

9. การแต่งตั้งกลุ่มคดิ
วิเคราะห์ 
(reflection group) 
และกลุม่แลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ (intervision 
groups) 

(1) ในปี 1995 หน่วยงานได้มีการ
ก่อตั้ งกลุ่ มคิดวิ เ คราะห์ ขึ้ นมา 
ประกอบด้ วยผู้ บ ริ ห า รทั่ วทั้ ง
หน่วยงาน โดยเปูาหมายหลักของ
กลุ่มนี้ก็คือการอภิปรายประเด็นที่
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์แบบพินิจ
พิเคราะห์ในเชิงปรัชญา 
 (2) ในปี 2001 หน่วยงานได้มีการ
ก่อตั้ งกลุ่ มแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
เ กี่ ย ว กั บ ค ว ามซื่ อ สั ต ย์ ขึ้ น ม า 
ประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่มที่
ปรึกษาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ โดย
กลุ่มนี้จะท าหน้าที่หลักคือการ
สนับสนุนกลุ่มที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์ที่เข้ามารับงานใหม่
โ ดยการ ให้ ความความรู้ แ ละ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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10. กลุ่มอภิปรายทาง
อินทราเน็ตเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์ 
(intranet 
discussion groups)  

กลุ่มอภิปรายทางอินทราเน็ตจะมี
หน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ 
บนอินทราเน็ตของหน่วยงาน โดย
กลุ่ ม นี้ จ ะ เ ปิ ด ใ ห้ บุ ค ล าก ร ใ น
หน่วยงานทุกคนสามารถใช้พื้นที่นี้
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่ า งกั น  ร วมทั้ ง ก า ร แจ้ ง
ข่ า ว ส า ร ห รื อ กิ จ ก ร รม ล่ า สุ ด
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

ที่มา : Blijswimk, Breukelen, and others, 2004, pp. 722-723. 
 

ความซื่อสัตย์คือสิ่งที่ เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนจะต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน  

ตามทรรศนะของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน NTCA ความซื่อสัตย์
ไม่ใช่สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ แต่เป็นวิธีการในการสนับสนุนความเป็นวิชาชีพใน
ฐานะที่ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท างานประจ าวันตามปกติทั่วทั้งหน่วยงาน 
ถึงแม้ว่าโครงการความซื่อสัตย์จะริเริ่มโดยกลุ่มท างานฯ ที่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูง แต่หลักการที่ส าคัญของโครงการก็คือความซื่อสัตย์จะต้องเป็น
ประเด็นที่รับรู้ร่วมกันของหน่วยงานในทุกระดับ ผู้บริหารทุกคนจะต้อง
เข้าใจและสามารถยกระดับคุณค่าพ้ืนฐานและการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
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ซื่อสัตย์ขึ้นมาได้ ดังนั้น ใน NTCA เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนจึงได้รับการเชื้อเชิญ
ให้เข้าร่วมในการพัฒนาเพ่ือสร้างจิตส านึกร่วมของพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ผู้บริหารได้รับการคาดหวังว่าจะต้องให้ความสนใจกับประเด็นของความ
ซื่อสัตย์ในรายงานการบริหารอย่างสม่ าเสมอ และนอกจากนี้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่รัฐยังได้รับการส่งเสริมให้มีการอภิปรายถกเถียงกันในประเด็นที่
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในช่วงของการประเมินผลงานประจ าปีอีกด้วย การมี
ส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐถือเป็นหลักการส าคัญของโครงการฯ เจ้าหน้าที่รัฐ
ในหน่วยงานทุกคนจะต้องตระหนักว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งจะต้องปฏิบัติไป
พร้อมๆ กับการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วง (Blijswimk, Breukelen, and 
others, 2004, p. 722) 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
จากกรณีศึกษา : โครงการความซื่อสัตย์ในหน่วยงานบริหารภาษี

และศุลกากรในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีประเด็นส าคัญที่ควรจะได้พิจารณา
ดังต่อไปนี้ 

(1) โครงการความซื่อสัตย์เหมาะกับลักษณะงานของหน่วยงาน
บริหารภาษีและศุลกากร  

จากการที่โครงการความซื่อสัตย์ใช้ “วิธีการแบบสองง่าม” (two 
pronged approach) คือการใช้ประมวลจริยธรรมและกลไกการควบคุม 
และการปรับเข็มทิศเชิงศีลธรรมภายในของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้ากับวิชาชีพ 
มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยงานนั้นถือว่ามีความเหมาะสม
เป็นอย่างมากต่อธรรมชาติของงานที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษี เนื่องจาก
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ในการจัดเก็บภาษีนั้น เจ้าหน้าที่รัฐมักจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและ
ความล่อแหลมทางจริยธรรมอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีระเบียบและ
กฎเกณฑ์ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้ แต่กฎเกณฑ์และแนวทางในการ
ปฏิบัติ เ พียงอย่างเดียวถือว่ายั งไม่ เ พียงพอ การปรึกษาหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรณีที่มีลักษณะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก จะท า
ให้สามารถได้มาซึ่งการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความซื่อสัตย์ได้ (Blijswimk, Breukelen, and others, 2004, pp. 724-
725)  

เมื่อมองในแง่ของการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องพยายามปฏิบัติ
ต่อผู้จ่ายภาษีภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐก็จะต้องใช้ดุลยพินิจเมื่อต้องตัดสินใจในกรณีที่
เฉพาะเจาะจงและแสวงหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งโดย
ธรรมชาติแล้วระเบียบและกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมไม่สามารถจะให้แนวทาง
ต่อกรณีที่มีความแตกต่างหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเจ้าหน้าที่
รัฐจะต้องเผชิญได้ทั้งหมด เมื่อสภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมี 
“เข็มทิศเชิงศีลธรรมภายในร่วม” (shared internal moral compass) 
เป็นเครื่องน าทาง เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง
หน้าที่เป็นไปได้อย่างถูกต้อง โดยนัยนี้ เจ้าหน้าที่รัฐจึงได้รับการคาดหวังว่า
จะต้องวางตัวเป็นกลางในการประยุกต์ใช้ระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับการ
ด าเนินการในแต่ละกรณี แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ยังต้องการแหล่ง
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ส าหรับให้แนวทางในกรณีที่ระเบียบและกฎเกณฑ์ไม่สามารถให้ได้ อีกด้วย 
(p. 725) 

(2) วิธีการของชาวดัตซ์เพื่อสร้างความซื่อสัตย์ของการบริหาร
จัดการ ในฐานะท่ีเป็นตัวแบบทางเลือก   

ปัญหาที่ส าคัญของการบริหารรัฐกิจในโลกยุคสมัยใหม่ก็คือ การ
บริหารรัฐกิจในยุคนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อที่ว่า (1) เจ้าหน้าที่รัฐ
จะต้องยึดถือระเบียบกฎเกณฑ์ (2) เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องวางตัวเป็นกลาง 
(neutral) และ (3) เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องประยุกต์ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่าง
เป็นวัตถุวิสัย (objective) การบริหารจัดการที่เป็นแบบฉบับของหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศต่างๆ ในยุคนี้ก็คือ เมื่อมีกรณีที่ เป็นเรื่องอ้ือฉาว 
(scandals) เกิดข้ึนก็จะมีการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมขึ้นมา
เพ่ืออุดช่องโหว่ของระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม ด้วยหวังว่าจะไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ซ้ ารอยเดิม (Huberts, 2016, p. 207) และถ้ามีปัญหาขึ้นมาอีก
ก็จะมีการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
หน่วยงานภาครัฐก็จะมีระเบียบกฎเกณฑ์เป็นจ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่
รัฐปฏิบัติงานด้วยความยากล าบาก และที่ส าคัญก็คือระเบียบกฎเกณฑ์
เหล่านี้ไม่สามารถน าไปใช้ในการปัญหาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากระเบียบ
กฎเกณฑ์เหล่านี้ มักจะมีลักษณะที่เป็นนามธรรมจนเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถ
จะใช้เป็นแนวทางในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้ หรือมักจะให้แนวทาง
ในกรณีที่ เฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ไม่สามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ระเบียบกฎเกณฑ์ทาง
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จริยธรรมยังไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มากเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นผลมาก
จากการที่ระเบียบกฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่สามารถรับประกันเกี่ยวกับลักษณะ
นิสัยที่มีศีลธรรมของบุคคล และยังต้องอาศัยทางเลือกที่เกิดจากการใช้ 
ดุลยพินิจส่วนบุคคลของเจ้ าหน้าที่ รั ฐ  ซึ่ งมักจะมีแนวโน้มไปตาม
ผลประโยชน์ของบุคคล สถาบันและกลุ่มที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Blijswimk, Breukelen, and others, 2004, p. 719) 

โครงการความซ่ือสัตย์ของ NTCA มีความโดดเด่นในแง่ของความ
พยายามสร้างจิตส านึกทางศีลธรรมขึ้นมาภายในตัวของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคน 
นอกเหนือจากการใช้กฎเกณฑ์และประมวลจริยธรรม การบริหารจัดการ
บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างหลักการทาง
ศีลธรรมทั่วไป (กฎเกณฑ์) กับความซื่อสัตย์ (คุณธรรม) และความเป็น
วิชาชีพ (ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ) อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการบริหารจัดการแบบนี้
ไม่ได้มีการน ามาใช้เฉพาะใน NTCA เท่านั้น แต่มีการน ามาใช้ในหน่วยงาน
ราชการทุกแห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ และกลายเป็นตัวแบบที่เรียกว่า 
“วิธีการของชาวดัตซ์เพ่ือสร้างความซื่อสัตย์ของการบริหารจัดการ” 
(Dutch approach to integrity of governance) (Huberts, 2016, pp. 
202-214) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในบรรดานักวิชาการและนักบริหารใน
ประเทศทางแถบยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
(EU) ในฐานะที่เป็นวิธีการบริหารจัดการทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหาของการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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 (3) การเติมเต็มการบริหารจัดการโดยการยึดถือระเบียบ
กฎเกณฑ์ด้วยดุลยพินิจที่เกิดจากการปรึกษาหารือ 

เนื่องจากการบริหารรัฐกิจกระแสหลักตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
วางตัวเป็นกลาง (neutral) และความเป็นวัตถุวิสัย (objective) ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่รัฐจึงมีบทบาทเพียงแค่ด าเนินการตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มี
การก าหนดเอาไว้ และการตัดสินใจตามความเห็นส่วนตัวที่ขึ้นอยู่กับแต่ละ
กรณีจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรท า ประสิทธิภาพ (efficiency) จะเกิดขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างคงเส้นคงวา  โดยไม่ต้องค านึงถึง
สถานการณ์พิเศษของกรณีที่มีลักษณะเฉพาะตัว  

แต่แนวคิดดังกล่าวก าลังถูกท้าทายและถูกหักล้างจากโครงการ
ความซื่อสัตย์ใน NTCA เนื่องจากโครงการนี้ได้ยอมรับอย่างชัดเจนว่าใน
การปฏิบัติงานประจ าวันมีความจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องใช้ดุลยพินิจ 
และดุลยพินิจจะใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการพัฒนาจิตส านึกทางศีลธรรม
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในหน่วยงาน ดังนั้นโครงการนี้จึงสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้วิธีการปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมงานและกลุ่มต่างๆ ที่มี
การจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถหาทางออกที่ดีที่สุด
เมื่อต้องเผชิญกับความยากล าบากในการตัดสินใจ หรือความลังเลสงสัยใน
กรณพิีเศษที่ล่อเหลมและอาจจะก่อให้เกิดการละเมิดจริยธรรมขึ้นมาได้ ซึ่ง
การปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของแมคสไวต์ (McSwite) ที่เห็น
ว่าในระบบราชการนั้นเจ้าหน้าที่รัฐควรปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เป็นมนุษย์ซึ่ง
สามารถร่วมกันตัดสินใจ ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นสิ่งของ และวิธีการที่ดีที่สุดที่
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จะท าให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพไม่ใช่โดยผ่านการควบคุมของการจัดการ แต่
โดยผ่านการร่วมกันท างานของเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน (อ้างใน 
Blijswimk, Breukelen, and others, 2004, p. 719) 

 (4) การสร้างบรรยากาศแบบเปิดและการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

การด าเนินงานของโครงการความซ่ือสัตย์ใน NTCA ได้ก่อให้เกิด
ผลที่ไม่ได้คาดหมายเชิงบวกขึ้นมาอย่างน้อย 2 ประการ นั่นคือ (1) 
โครงการน้ีได้ก่อให้เกิดบรรยากาศแบบเปิด (open atmosphere) ซึ่ง
น าไปสู่การอภิปรายและถกเถียงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาก่อนที่
ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง และท าให้สิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เกิดขึ้น และ 
(2) การที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีการปรึกษาหารือกันอยู่เสมอเพ่ือหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด เป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ
ระหว่างเจ้าหน้ารัฐ และก่อให้เกิดวัฒนธรรมของความร่วมมือขึ้นมาใน
องค์การได้อย่างถาวร (Blijswimk, Breukelen, and others, 2004, pp. 
725-726) 
 (5) แนวคิดในการจัดท าโครงการความซื่อสัตย์ของ NTCA 
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมของชาวฮีโรอิค อริสโตเติลและ
แมคอินไทร์ 

แนวคิดในการจัดท าโครงการความซ่ือสัตย์ของ NTCA สอดคล้อง
กับแนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมของชาวฮีโรอิค (Heroic) ในยุคกรีกโบราณ ซึ่ง
ผู้เขียนได้ศึกษาไว้ในบทที่  2 ของหนังสือเล่มนี้ โดยชาวฮีโรอิคเห็นว่า
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คุณธรรม หมายถึงลักษณะนิสัยที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่จะท าให้ท าบุคคลนั้น
สามารถท าภารกิจที่ควรท าให้ส าเร็จเพ่ือการมีชีวิตที่ดีของตนเองและเพ่ือ
ส่วนรวม และสังคมตามทรรศนะของชาวฮีโรอิค หมายถึงสถานที่ที่บุคคล
จะใช้ในการศึกษาอบรมและหล่อหลอมกล่อมเกลาให้คุณธรรมหรือลักษณะ
นิสัยที่ดีเจริญงอกงามข้ึนในตน 

แนวคิดในการจัดท าโครงการความซ่ือสัตย์ของ NTCA สอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมของอริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญายุคกรีก
โบราณ ซ่ึงผู้เขียนได้ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ของหนังสือเล่มนี้ ตามทรรศนะของ
อริสโตเติล คุณธรรมคือลักษณะนิสัยที่จะท าให้เราเป็นคนดีในฐานะที่เป็น
มนุษย์ เพราะมันท าให้เราสามารถท าหน้าที่ของเราได้ดี อริสโตเติลเชื่อว่า
มนุษย์ทุกคนมีเปูาหมายบางอย่างติดตัวมาโดยธรรมชาติ และหน้าที่ของ
มนุษย์ก็คือการเดินทางหรือการปฏิบัติเพ่ือไปสู่เปูาหมายนั้น แต่ในการ
เดินทางหรือการปฏิบัติเพ่ือไปสู่เปูาหมายดังกล่าว มนุษย์จะต้องฝุาฟันและ
เอาชนะอุปสรรคคือความยั่วยวนและความรู้สึกฝุายต่ าซึ่งจะให้มนุษย์ออก
นอกเส้นทางหรือไปไม่ถึงเปูาหมาย และสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถ
เอาชนะอุปสรรคดังกล่าวได้ก็คือลักษณะนิสัยที่มีคุณธรรม (เช่น ความ
ซื่อสัตย์ เป็นต้น) ซ่ึงเกิดจากการสั่งสอนและการฝึกฝนอบรม  

แนวคิดในการจัดท าโครงการความซ่ือสัตย์ของ NTCA สอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและการพ่ึงพาของแมคอินไทร์ (MacIntyre) ที่
ผู้เขียนได้ศึกษาไว้ในบทที่ 6 ของหนังสือเล่มนี้ โดยในบทท่ี 6 โดยผู้เขียนได้
อธิบายทรรศนะของแมคอินไทร์เกี่ยวกับคุณธรรมและการพ่ึงพาไว้ว่า 
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เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์มีเหตุผลที่ต้องพ่ึงพา ดังนั้นวิถีชีวิตของมนุษย์จึง
ขึ้นอยู่กับการพ่ึงพา ตลอดชีวิตของเราต้องการผู้มาช่วยเหลือในการพัฒนา
ความมีเหตุผลในตัวเรา เราไม่สามารถจะกลายเป็นคนมีเหตุผลได้ด้วยตัว
ของเราเอง แต่จะต้องเรียนรู้จากผู้อ่ืน ซึ่งในการที่จะเรียนรู้ได้เราจะต้องมี
ลักษณะนิสัยที่จ าเป็นบางอย่าง นั่นก็คือ “คุณธรรม” (เช่น ความซื่อสัตย์ 
ความกล้าหาญและความยุติธรรม เป็นต้น) จากประสบการณ์ได้ชี้ให้เราเห็น
ว่า คนอ่ืนต้องพ่ึงพาเราโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่ง  และเราก็มี
พันธกรณีที่จะต้องช่วยเหลือคนอ่ืนในการพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติและ
คุณธรรมในระดับเดียวกัน โดยนัยนี้ คนแต่ละคนจึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ของการให้และการรับ เกิดเป็นเครือข่ายของหน้าที่และพันธกรณีขึ้นมา ซึ่ง
เครือข่ายนี้จะเป็นแหล่งที่มาของความดีร่วม การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
ไปสู่ความมีเหตุผลและพฤติกรรมที่มีคุณธรรมเกิดข้ึนภายใต้เครือข่ายนี้ เมื่อ
พิจารณาสาระส าคัญของกิจกรรมในส่วนของการปรับเข็มทิศเชิงศีลธรรม
ภายในของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้ากับวิชาชีพ ตามที่แสดงไว้ในตาราง 9.3 จะ
พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของแมคอินไทร์ที่กล่าวไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
สรุป 

ในบทนี้ผู้ เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิง
คุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ โดยได้น าเสนอเนื้อหาใน 3 หัวข้อหลักคือ (1) 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหาร
รัฐกิจ (2) กรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
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บริหารรัฐกิจ และ (3) กรณีศึกษา : โครงการความซื่อสัตย์ในหน่วยงาน
บริหารภาษีและศุลกากรในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเนื้อหาโดยสรุปในแต่
ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้   

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจมีอยู่ 4 ประการ คือ (1) การปฏิบัติ (2) สินค้าภายใน (3) 
สินค้าภายนอก และ (4) คุณธรรม แต่แนวคิดที่เป็นแกนหลักของการ
บริหารรัฐกิจที่แท้จริงมีอยู่เพียงสองประการเท่านั้นคือ สินค้าภายในและ
คุณธรรม เพราะแนวคิดทั้งสองประการนี้คือสิ่งที่จะสะท้อนหรือแสดงให้
เห็นถึงการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารรัฐกิจ  

กรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ ซึ่งผู้ เขียนได้ปรับปรุงและพัฒนามาจากแนวคิดของโมเร 
(Mark Moore) มีการแบ่งขอบเขตของภาระหน้าที่ในการบริหารรัฐกิจ
ออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านที่เกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะ (2) ด้านที่
เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของการใช้อ านาจ และ (3) ด้านที่
เกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงาน ในแต่ละด้านจะประกอบด้วยประเภทของสินค้า
ภายในและชนิดของคุณธรรมที่จะท าให้ได้มาซึ่งสินค้าภายใน ซึ่งถือเป็นการ
ปฏิบัติของความเป็นเลิศในการบริหารรัฐกิจ  

ประเด็นที่ควรจะได้ตั้งเป็นข้อสังเกตและเน้นย้ า อีกครั้งหนึ่ง
เกี่ยวกับการก าหนด (1) ขอบเขตของภาระหน้าที่ (2) ประเภทของสินค้า
ภายใน และ (3) ชนิดของคุณธรรม ที่เสนอไว้ในตารางกรอบแนวคิดของ
การประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจนี้ก็คือ เป็นการ
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ก าหนดขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวอย่างและการแนะน าแนวทางอย่างกว้างๆ เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาต่อยอดต่อไปเท่านั้น แต่การก าหนดขอบเขตของ
ภาระหน้าที่ ประเภทของสินค้าภายในและชนิดของคุณธรรมที่แท้จริงของ
องค์การจะต้องเกิดขึ้นจากการน าเสนอ การถกเถียง และการปรึกษาหารือ
ของทุกคนในองค์การจนความคิดตกผลึกเป็นฉันทามติของหน่วยงานที่ทุก
คนรับรู้และยึดถือเป็นเปูาหมายสูงสุดร่วมกัน ซึ่งกรอบแนวคิดที่น าเสนอใน
บทนี้จะสามารถสร้างคุณูปการต่อหน่วยงานภาครัฐได้ในสองแง่มุม คือ (1) 
ท าให้สามารถเข้าใจถึงพ้ืนฐานและความเป็นมาของการก าหนดชนิดหรือ
ประเภทของสินค้าภายในของการบริหารรัฐกิจ และ (2) ท าให้องค์การหัน
มามุ่งเน้นให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มของการกระท าหรือลักษณะนิสัย
ของเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนของการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่แล้ว และการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้ามาสู่องค์การ
ในอนาคต การก าหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับขององค์การที่ไม่ได้ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของสินค้าภายใน ท าให้จริยธรรมการบริหารรัฐกิจขาดความ
เชื่อมโยงจากแกนกลางของการปฏิบัติ และการประกาศใช้กฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับโดยปราศจากฉันทามติของบุคลากรในหน่วยงานในการปลูกฝัง
คุณธรรมเพื่อสร้างสินค้าภายใน มีแนวโน้มที่จะท าให้การบังคับใช้กฎเกณฑ์
เกิดความสับสน มุ่งสู่สินค้าภายนอกและเกิดการบิดเบือนออกไปจากสิ่งที่
ควรจะเป็น 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับโครงการความซื่อสัตย์ในหน่วยงานบริหารภาษี
และศุลกากรในประเทศเนเธอร์แลนด์ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแนวคิด
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ของการบริหารรัฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมเชิงคุณธรรม สามารถ
น าไปปฏิบัติและก่อให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแนวคิดนี้จะ
เข้าไปเติมเต็มในส่วนที่เป็นข้อบกพร่องของการบริหารรัฐกิจกระแสหลัก 
และเกิดเป็นตัวแบบทางเลือกของการบริหารรัฐกิจขึ้นมาอีกตัวแบบหนึ่งใน
โลกยุคปัจจุบัน 
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บทที่ 10 
บทสรุป  

 
เนื่องจากในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนต้องการมุ่งเน้นศึกษาหาค าตอบใน 

3 ประเด็นหลัก คือ (1) ประเด็นที่เกี่ยวกับสาเหตุของความเสื่อมถอยของ
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ (2) ประเด็นที่เกี่ยวกับการฟ้ืนคืนกลับมาของ
จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ และ (3) ประเด็นที่เกี่ยวกับ
แนวทางในการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ ดังนั้น 
ในบทสรุปนี้ผู้เขียนจะได้สรุปค าตอบในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ต่อจากนั้น
จะได้วิเคราะห์ค าตอบที่ได้รับ และสุดท้ายจะได้เสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยในการน าเสนอจะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 
ดังต่อไปนี้ 

(1) การสรุป 
(2) การวิเคราะห์  
(3) ข้อเสนอแนะ  
  

10.1 การสรุป  
 ในหัวข้อนี้จะเป็นการสรุปเพ่ือตอบค าถามใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
(1) ประเด็นที่เกี่ยวกับสาเหตุของความเสื่อมถอยของจริยธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ (2) ประเด็นที่เกี่ยวกับการฟ้ืนคืนกลับมาของจริยธรรมเชิง
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คุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ และ (3) ประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ ซึ่งข้อสรุปในแต่ละ
ประเด็นมีดังต่อไปนี้ 
 10.1.1 สาเหตุของความเสื่อมถอยของจริยธรรมในการบริหาร
รัฐกิจ  

จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อมองในภาพรวม สาเหตุของความ
เสื่อมถอยของจริยธรรมในโลกยุคสมัยใหม่เกิดจากปัญหาที่ส าคัญ 5 
ประการ คือ (1) ความไร้ระเบียบของกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม (2) ทางเลือก
เชิงศีลธรรมที่ว่างเปล่า (3) ความสัมพันธ์ทางสังคมที่บิดเบี้ยว (4) การให้
ความส าคัญกับสินค้าภายนอกมากกว่าสินค้าภายใน และ (5) การเมืองที่
ปกครองโดยอนารยชน  

เมื่อมองจากเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมกระแสหลักที่มีการใช้
กันอยู่ในโลกยุคปัจจุบันสาเหตุของความเสื่อมถอยของจริยธรรม เกิดจาก
ปัญหาของจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และปัญหาของจริยธรรมบน
พ้ืนฐานของผลลัพธ์ 5 ประการ คือ จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และ
ผลลัพธ์ (1) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลตามแนววิทยาศาสตร์แทนที่จะเป็น
อารมณ์ความรู้สึกตามแนวการตีความ (2) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการน าไป
ปฏิบัติอย่างเป็นสากลแทนที่จะขึ้นอยู่กับบริบทของ เวลา สถานที่และ
บุคคล (3) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแยกจากกันอย่างเป็นอิสระระหว่างชีวิต
มนุษย์กับจริยธรรมแทนที่จะเป็นเนื้อเดียวกัน (4) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
เลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม แทนที่จะ

250 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
251 

 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการร่วมมือแบบพ่ึงพา และ (5) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การแสวงหาสินค้าภายนอกแทนที่จะเป็นการแสวงหาสินค้าภายใน ส าหรับ
ปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงของเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
กฎเกณฑ์ที่ส าคัญก็คือ ปัญหาที่เกี่ยวกับความไม่ครอบคลุมของกฎเกณฑ์
และข้อบังคับ ปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องและเที่ยงตรงของการปฏิบัติตาม
หลักการ และปัญหาเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
และปัญหาที่เฉพาะเจาะจงของเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมบนพ้ืนฐาน
ของผลลัพธ์ก็คือ ปัญหาที่เกี่ยวกับความหลากหลาย ความไม่ชัดเจนและ
การไม่อาจชี้วัดได้อย่างแน่นอนของผลลัพธ์และความสุข  

เมื่อมองในมุมของการบริหารรัฐกิจความเสื่อมถอยของจริยธรรม
ในการบริหารรัฐกิจเกิดจากปัญหาที่ส าคัญ 6 ประการ คือ (1) ความเป็น
อาเวคนิยมของการตัดสินเชิงศีลธรรม (2) ลักษณะนิสัยแบบผู้จัดการ (3) 
การบริหารจัดการภายใต้ภาพลวงตาของความเป็นวิทยาศาสตร์ (4) ความ
เป็นผู้เชี่ยวชาญและความมีประสิทธิภาพที่ไม่มีอยู่จริง (5) ผู้จัดการในฐานะ
ของคนเร่ร่อนและตัวตนที่แบ่งแยก และ (6) การแบ่งเป็นส่วนของระบบ
ทางศีลธรรม 
 10.1.2 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ  

จากการศึกษาพบว่าในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ได้มี
นักวิชาการจ านวนหนึ่งพยายามที่จะฟ้ืนฟูแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิง
คุณธรรมกลับมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
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แนวคิดทางจริยธรรมในยุคสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และ
ผลลัพธ์ ซึ่งนักวิชาการที่ส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ แอนสกอมบ์ (Elizabeth 
Anscombe) วิลเลียมส์ (Bernard Williams) แมคอินไทร์ (Alasdair 
MacIntyre) คูเปอร์ (Terry Cooper) ฮาร์ท (David Hart) และกิลลิแกน 
(Carol Gilligan) ซึ่งข้อเสนอที่ส าคัญของนักวิชาการในกลุ่มนี้ก็คือ 

(1) เสนอให้มีการย้อนกลับไปศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางจริยธรรม
จากงานของอริสโตเติล (Aristotle) ในยุคกรีกโบราณ ที่เกี่ยวกับลักษณะ
นิสัยและอารมณ์ความรู้สึก เพ่ือแทนที่แนวคิดทางจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยใหม่ 

(2) เสนอให้มีการน าเอาแนวคิดเรื่องคุณธรรมเข้าสู่ศูนย์กลางของ
การศึกษาทางด้านจริยธรรมเพ่ือแทนที่แนวคิดทางจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ 

(3) เสนอแนวคิดในการมองตัวมนุษย์ในฐานะสัตว์มีเหตุผลที่ต้อง
พ่ึงพาอาศัยและร่วมมือกัน แทนที่จะมองมนุษย์อย่างเป็นเอกเทศในฐานะที่
เป็นปัจเจกบุคคล 

(4) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบการเมืองที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน 
โดยมีเปูาหมายเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางศีลธรรม แทนที่จะเป็นเรื่องของ
การต่อสู้อย่างเห็นแก่ตัวของบุคคลเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ ชื่อเสียงและ
เงินตรา  

(5) เสนอแนวคิดเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน ซึ่ง
จะท าให้ความผูกพันของคนในชุมชนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่การ
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ท าให้ความผูกพันของคนในชุมชนลดน้อยหรือเจือจางลงอย่างที่เป็นอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในโลกปัจจุบัน 

(6) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและสังคมที่มุ่งไปสู่คุณธรรม ซึ่ง
สามารถปกปูองและรักษาคุณธรรมเอาไว้ได้ ท่ามกลางกระแสของลัทธิทุน
นิยมเสรีที่มุ่งเน้นในเรื่องของความโลภและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

(7) เสนอแนวคิดว่าเมื่อบุคคลยอมรับท่ีจะเข้ามาประกอบอาชีพ
เป็นผู้บริหารงานในภาครัฐก็จะต้องยอมรับความรับผิดชอบทางจริยธรรมที่
เหนือกว่าบุคคลทั่วไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียง  

(8 )  เสนอแนวคิดว่ าผู้ น าจะต้องสนับสนุนและส่ ง เสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความมีคุณธรรม และตัวผู้น าเองจะต้องมี
จิตส านึกในการเป็นตัวอย่างของผู้ที่ใช้คุณธรรมเป็นเครื่องน าทางในการท า
กิจกรรมทุกอย่าง  

(9) เสนอแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมของความเอ้ืออาทรจากมุมมอง
ของผู้หญิง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแนวคิดทางจริยธรรมของความ
ยุติธรรมจากมุมมองของผู้ชาย  

10.1.3 แนวทางในการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ  

ในหนั งสือเล่มนี้ ผู้ เขียนได้น า เสนอกรอบแนวคิดของการ
ประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ ซึ่งปรับปรุงและ
พัฒนามาจากตาราง “การปฏิบัติของการบริหารรัฐกิจ” (The Practice of 
Public Administration) ของโมเร (Mark Moore) ซึ่งกรอบแนวคิด
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ดังกล่าวได้แบ่งขอบเขตของภาระหน้าที่ในการบริหารรัฐกิจออกเป็น 3 ด้าน 
คือ ด้านที่เกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะ (2) ด้านที่เกี่ยวกับกระบวนการ
และข้ันตอนของการใช้อ านาจ และ (3) ด้านที่เก่ียวกับเพ่ือนร่วมงาน  

ในด้านที่เก่ียวกับผลประโยชน์สาธารณะ การปฏิบัติของความเป็น
เลิศประกอบด้วยสินค้าภายใน 2 ประการ คือ (1) การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อ
ประชาชน และ (2) ความยุติธรรม และคุณธรรมที่จะน าไปสู่สินค้าภายใน 
5 ประการ คือ (1) ความเมตตากรุณา (2) ความเที่ยงตรง (3) ความมี
เหตุผล (4) ความรอบคอบ และ (5) ความกล้าหาญ 

ในด้านที่เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของการใช้อ านาจ การ
ปฏิบัติของความเป็นเลิศประกอบด้วยสินค้าภายใน 3 ประการ คือ (1) 
ความถูกต้องตามกฎหมาย (2) อ านาจอธิปไตยของปวงชน และ (3) ภาระ
รับผิดชอบ และคุณธรรมที่จะน าไปสู่สินค้าภายใน 6 ประการ คือ (1) ความ
เคารพต่อกฎหมาย (2) ความมีเหตุผล (3) ความซื่อสัตย์ (4) ความรอบคอบ 
(5) ความมีวินัยในตนเอง และ (6) ความมีมารยาท   

ในด้านที่เกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงาน การปฏิบัติของความเป็นเลิศ
ประกอบด้วยสินค้าภายใน 2 ประการ คือ (1) การยกระดับมาตรฐานของ
ความเป็นเลิศ และ (2) การเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าภายใน 
และคุณธรรมที่จะน าไปสู่สินค้าภายใน 9 ประการ คือ (1) ความน่าไว้วางใจ 
(2) ความเป็นอิสระ (3) ความเคารพต่อผู้ร่วมงาน (4) ความรอบคอบ (5) 
ความรับผิดชอบ (6) ความซ่ือสัตย์ (7) ความมีมารยาท (8) ความมีเหตุผล 
และ (9) ความเที่ยงตรง  
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10.2 การวิเคราะห์  

ในหัวข้อนี้ผู้ เขียนจะได้วิเคราะห์ผลของการศึกษา โดยจะได้
วิเคราะห์ใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) สาเหตุของความเสื่อมถอยของ
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ (2) การฟ้ืนคืนกลับมาของจริยธรรม เชิง
คุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ และ (3) แนวทางในการประยุกต์ใช้จริยธรรม
เชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นมี
ดังต่อไปนี้ 

10.2.1 สาเหตุของความเสื่อมถอยของจริยธรรมในการบริหาร
รัฐกิจ  

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความเสื่อมถอยของจริยธรรมในการ
บริหารรัฐกิจในยุคปัจจุบันเกิดจากปัญหาที่มีลักษณะทับซ้อนกันอยู่ 3 มิติ 
คือ (1) ปัญหาทางจริยธรรมเมื่อมองในภาพรวม (2) ปัญหาทางจริยธรรม
เมื่อมองจากเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมกระแสหลักที่มีการใช้กันอยู่ใน
โลกยุคปัจจุบัน และ (3) ปัญหาทางจริยธรรมเม่ือมองในมุมของการบริหาร
รัฐกิจ ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่าปัญหาเชิงจริยธรรมทั้งสามมิตินี้มีสาเหตุที่ เป็น
แกนกลางของปัญหาร่วมกัน คือ การที่จริยธรรมในยุคสมัยใหม่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของกรอบแนวคิดในการมองโลกในยุคสมัยใหม่ที่มีลักษณะบิดเบี้ยว
และไม่สอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์  3 ประการ คือ (1) 
แนวคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) (2) แนวคิดทางสังคมที่
เน้นปัจเจกบุคคลนิยม (individualism) และ (3) การน าวิธีการหาความรู้
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แบบวิทยาศาสตร์ (scientific method) มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของ
มนุษย์และสังคม  

ในมิติที่หนึ่ง กรอบแนวคิดในการมองโลกในยุคสมัยใหม่ทั้ง 3 
ประการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมเมื่อมองในภาพรวม 5 
ประการ คือ (1) ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบของกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม ซึ่ง
หมายถึงการไม่มีเกณฑ์หรือมาตรฐานร่วมที่คนในสังคมเห็นพ้องต้องกัน 
ต่างคนต่างมีกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่ตนเองยึดถือและปฏิบัติ (2) ก่อให้เกิด
ทางเลือกเชิงศีลธรรมที่ว่างเปล่า ซึ่งหมายถึงการที่คนแต่ละคนเลือกวิถีชีวิต
ที่ดท่ีีสุดและกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมตามความชอบของตนเอง (3) ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่บิดเบี้ยว ซึ่งหมายถึงการที่คนในยุคสมัยใหม่
ต้องการที่จะเข้าไปจัดการหรือครอบง าคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะเป็น
การปฏิสัมพันธ์แบบความร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยกัน (4) ก่อให้เกิดการให้
ความส าคัญกับสินค้าภายนอกมากกว่าสินค้าภายใน ซึ่งหมายถึงการที่คนใน
ยุคสมัยใหม่พากันมุ่งแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศและ
อ านาจมากกว่าลักษณะนิสัยของความมีคุณธรรม และ (5) ก่อให้เกิด
การเมืองที่ปกครองโดยอนารยชน ซึ่งหมายถึงการที่สังคมในยุคสมัยใหม่
มักจะมีผู้ปกครองที่ก้าวร้าวและโหดร้าย ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรมและ
แม้กระท่ังเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณธรรมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญซึ่งอารยชนพึงมี 

ในมิติที่สอง กรอบแนวคิดในการมองโลกในยุคสมัยใหม่ทั้ง 3 
ประการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมเมื่อมองจากเกณฑ์การ
ตัดสินทางจริยธรรมกระแสหลักที่มีการใช้กันอยู่ในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่ง
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หมายถึงเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และเกณฑ์
การตัดสินทางจริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ อย่างน้อย 5 ประการ คือ
เกณฑ์การตัดสินจริยธรรมดังกล่าว (1) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลตาม
แนววิทยาศาสตร์แทนที่จะเป็นอารมณ์ความรู้สึกตามแนวการตีความ (2) 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นสากลแทนที่จะขึ้นอยู่กับ
บริบทของเวลา สถานที่และบุคคล (3) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการแยกจาก
กันอย่างเป็นอิสระระหว่างชีวิตมนุษย์กับจริยธรรมแทนที่จะเป็นเนื้อ
เดียวกัน (4) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม แทนที่จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการร่วมมือแบบ
พ่ึงพา และ (5) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการแสวงหาสินค้าภายนอกแทนที่จะ
เป็นการแสวงหาสินค้าภายใน   

ในมิติที่สาม กรอบแนวคิดในการมองโลกในยุคสมัยใหม่ทั้ง 3 
ประการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมเมื่อมองในมุมของการ
บริหารรัฐกิจ 6 ประการ คือ (1) ความเป็นอาเวคนิยมของการตัดสินเชิง
ศีลธรรม ซึ่งหมายถึงแนวคิดที่ว่าการตัดสินเชิงศีลธรรมทุกอย่างล้วนเป็น
เรื่องของการแสดงออกของความชอบ ทัศนคติหรือความรู้สึก แต่ละบุคคล
พยายามที่จะเข้าไปจัดการกับทรรศนะ ความรู้สึก ความชอบและทางเลือก
ของคนอ่ืนๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับทรรศนะ ความรู้สึก ความชอบ
และทางเลือกของตน โดยมองเห็นผู้อ่ืนเป็นเพียงแค่วิธีการ ไม่ใช่เปูาหมาย 
(2) ลักษณะนิสัยแบบผู้จัดการ ซึ่งหมายถึง การที่ผู้จัดการในหน่วยงาน
ภาครัฐมีภารกิจในเชิงลักษณะนิสัยคือการต่อสู้แข่งขันเพ่ือให้บรรลุ
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เปูาหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และสามารถท าให้
เปูาหมายที่ตั้งไว้ประสพความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าเปูาหมายนั้น
จะเป็นอะไร ดังนั้น ผู้จัดการจึงไม่ได้ให้ความสนใจอย่างเพียงพอต่อสิ่งที่เป็น
เปูาหมาย และการปฏิบัติต่อมนุษย์ในฐานะที่เป็นวิธีการเพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์
ที่ต้องการ (3) การบริหารจัดการภายใต้ภาพลวงตาของความเป็น
วิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการที่ไม่เคยมีการค้นพบสิ่งที่เรียกว่า “หลักการ
ทั่วไปที่ถือเป็นกฎสากล” (law-like generalization) ที่เป็นหลักการ
พ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในสาขาสังคมศาสตร์ (รวมทั้งการบริหาร
รัฐกิจ) ตามท่ีมีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด (4) ความเป็นผู้เชี่ยวชาญและความ
มีประสิทธิภาพที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งหมายถึงการทีผู่้เชี่ยวชาญทางการบริหารซึ่ง
เคยเชื่อกันว่าท าหน้าที่อย่างเป็นวัตถุวิสัยนั้น ได้มีการค้นพบว่าแท้จริงแล้ว
เป็นการท าหน้าที่บนพื้นฐานของความตั้งใจและความชอบที่ก าหนดขึ้นตาม
อ าเภอใจ และแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารกลายเป็นนิยาย
ทางศีลธรรมที่มีการแต่งขึ้นมาในโลกยุคสมัยใหม่เพ่ือผลของการควบคุม
เท่านั้น (5) ผู้จัดการในฐานะของคนเร่ร่อนและตัวตนที่แบ่งแยก ซึ่ง
หมายถึงการที่ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐถูกล็อค (lock) ไว้ในโครงสร้าง
ขององค์การแบบระบบราชการและบทบาทที่ได้มีการก าหนดไว้อย่าง
แน่นอนตายตัว ซึ่งผลที่ตามมาก็คือการสร้างตัวตนที่มากกว่าหนึ่งตัวตน
ขึน้มาในคนคนเดียว ลักษณะนิสัยของผู้จัดการกลายเป็นเพียงหน้ากากหรือ
ชุดของเสื้อผ้าที่ตัวแสดงแต่ละตัวจะต้องมีมากกว่าหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งชุด เมื่อ
ผู้จัดการเปลี่ยนจากสถานภาพหนึ่งไปสู่อีกสถานภาพหนึ่งเขาก็จ าเป็นที่

258 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



 
259 

 
จะต้องเปลี่ยนมุมมองเชิงศีลธรรมไปด้วย และ (6) การแบ่งเป็นส่วนของ
ระบบทางศีลธรรม ซึ่งหมายถึงการทีผู่้จัดการในหน่วยงานภาครัฐต้องตกอยู่
ภายใต้ระบบทางศีลธรรม 2 ระบบที่มีลักษณะตรงข้ามกัน คือระบบทาง
ศีลธรรมที่ก าหนดโดยหน่วยงานซึ่งผู้จัดการต้องวางตัวเป็นกลาง และระบบ
ทางศีลธรรมที่มีการพัฒนาขึ้นมาในระบบการศึกษา ชีวิตทางสังคมและ
ชีวิตประจ าวันซึ่งผู้จัดการจะต้องใช้ในชีวิตจริง 

จากปัญหาเชิงจริยธรรมทั้ง 3 มิติ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบ
แนวคิดยุคสมัยใหม่ทั้ง 3 ประการ คือแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
แนวคิดทางสังคมท่ีเน้นปัจเจกบุคคลนิยม และการน าวิธีการหาความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสังคม คือสาเหตุที่
ท าให้เกิดความเสื่อมถอยของจริยธรรมโดยรวม และจริยธรรมในการ
บริหารรัฐกิจเมื่อกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวท าให้
นักวิชาการกลุ่มหนึ่งต้องการแสวงหาแนวทางแก้ไข ซึ่งแนวทางหนึ่งของ
การแก้ไขก็คือการน าเอาจริยธรรมเชิงคุณธรรมกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
เป็นที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการฟ้ืนคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรม
ในการบริหารรัฐกิจซึ่งผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป 

10.2.2 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ  

ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ได้มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่
มองเห็นถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องของแนวคิดทางจริยธรรมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ และพยายามหาแนวทางแก้ไขโดยได้
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เสนอให้มีการน าแนวคิดของจริยธรรมเชิงคุณธรรมที่มีจุดก าเนิดในยุคกรีก
โบราณกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์ ข้อเสนอเกี่ยวกับ
จริยธรรมของนักวิชาการในกลุ่มนี้ผู้เขียนพบว่า ข้อเสนอเกี่ยวกับจริยธรรม
ของนักวิชาการในกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่หนึ่ง เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทฤษฎีในเชิง
ปรัชญา ได้แก่ (1) เสนอให้มีการย้อนกลับไปศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทาง
จริยธรรมจากงานของอริสโตเติลในยุคกรีกโบราณที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัย
และอารมณ์ความรู้สึก เพ่ือแทนที่แนวคิดทางจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยใหม่ (2) เสนอให้มีการน าเอาแนวคิด
เรื่องคุณธรรมเข้าสู่ศูนย์กลางของการศึกษาทางด้านจริยธรรม เพ่ือแทนที่
แนวคิดทางจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ และ (3) 
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของความเอ้ืออาทรจากมุมมองของผู้หญิง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแนวคิดทางจริยธรรมของความยุติธรรมจาก
มุมมองของผู้ชาย  

กลุ่มที่สอง เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ตัวมนุษย์ ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ (1) เสนอแนวคิดใน
การมองตัวมนุษย์ในฐานะสัตว์มีเหตุผลที่ต้องพ่ึงพาอาศัยและร่วมมือกัน 
แทนที่จะมองมนุษย์อย่างเป็นเอกเทศในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล (2) เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเมืองที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน โดยมีเปูาหมายเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าทางศีลธรรม แทนที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้อย่างเห็น
แก่ตัวของบุคคลเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ ชื่อเสียงและเงินตรา (3) เสนอ
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แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน ซึ่งจะท าให้ความ
ผูกพันของคนในชุมชนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่การท าให้ความ
ผูกพันของคนในชุมชนลดน้อยหรือเจือจางลงอย่างที่เป็นอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในโลกปัจจุบัน และ (4) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสังคม
และชุมชนที่มุ่งไปสู่คุณธรรม ซึ่งสามารถปกปูองและรักษาคุณธรรมเอาไว้ได้ 
ท่ามกลางกระแสของลัทธิทุนนิยมเสรีที่มุ่งเน้นในเรื่องของความโลภและ
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

กลุ่มที่สาม เสนอแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม ได้แก่ (1) เสนอแนวคิดว่าเมื่อบุคคลยอมรับ
ที่จะเข้ามาประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานในภาครัฐก็จะต้องยอมรับความ
รับผิดชอบทางจริยธรรมที่เหนือกว่าบุคคลทั่วไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งเกียรติยศ
และชื่อเสียง และ (2) เสนอแนวคิดว่าผู้น าจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความมีคุณธรรม และตัวผู้น าเองจะต้องมี
จิตส านึกในการเป็นตัวอย่างของผู้ที่ใช้คุณธรรมเป็นเครื่องน าทางในการท า
กิจกรรมทุกอย่าง 
 เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกลงไปเราจะพบว่าข้อเสนอทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการต่อต้านและการหักล้างกรอบแนวคิดในการมอง
โลกในยุคสมัยใหม่ทั้ง 3 ประการ คือ (1) แนวคิดทางเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม (2) แนวคิดทางสังคมที่เน้นปัจเจกบุคคลนิยม และ (3) การน าวิธีการ
หาความรู้แบบวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และ
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สังคม ที่เป็นสาเหตุของความเสื่อมถอยของจริยธรรมในยุคปัจจุบันที่ได้
วิเคราะห์ไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้นั่นเอง 

10.2.3 แนวทางในการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ  

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าในการที่จะประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิง
คุณธรรมในการบริหารรัฐกิจนั้น องค์การจะต้องมีวัฒนธรรมของการ
บริหารจัดการแบบปรึกษาหารือ (deliberative) ของบุคลากรทุกฝุายและ
ทุกระดับ ซ่ึงหัวข้อที่จะต้องมีการปรึกษาหารือจนเกิดความเห็นพ้องต้องกัน
ทุกฝุายมีอยู่ 3 ประการ คือ (1) การแบ่งขอบเขตของภารกิจหน้าที่ในการ
บริหารรัฐกิจ เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าในองค์การนั้นมีขอบเขตของ
ภารกิจหน้าที่กี่ด้าน อะไรบ้าง (2) การก าหนดประเภทของสินค้าภายใน
ของภารกิจหน้าที่ในแต่ละด้าน เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าสินค้าภายใน
ของภารกิจหน้าที่ในแต่ละด้านคืออะไร และ (3) การก าหนดชนิดของ
คุณธรรม เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าชนิดของคุณธรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐ
จะต้องมีเพ่ือให้สามารถสร้างสินค้าภายในขึ้นมาได้คืออะไร เมื่อมีการ
ปรึกษาหารือกันจนได้ข้อตกลงร่วมกันครบทั้ง 3 ประการแล้ว หน้าที่ต่อไป
ของเจ้าหน้าที่รัฐก็คือการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้า
ภายในตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้าน 

เมื่อวิเคราะห์ถึงแนวคิดที่เป็นหลักการพ้ืนฐาน การประยุกต์ใช้
จริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดที่
ตรงกันข้ามกับแนวคิดของจริยธรรมการบริหารรัฐกิจกระแสหลัก นั่นคือ
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แทนที่จะยึดถือระเบียบกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประสิทธิภาพซึ่งยึดถือสินค้าภายนอกเป็นตัวตั้ง ผู้จัดการและบุคลากรใน
องค์การที่มีการประยุกต์ใช้จริยธรรมเชิงคุณธรรมจะยึดถือคุณธรรมที่มีอยู่
ภายในตัวของผู้จัดการและบุคลากรและสินค้าภายในเป็นตัวตั้ง ซึ่งการ
เปลี่ยนแนวคิดที่เป็นหลักการพ้ืนฐานดังกล่าว เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึง
แนวโน้มของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งส าคัญในการบริหารรัฐกิจ นั่นคือ 
ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาได้เกิดกระแสของการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ จากการบริหารรัฐกิจที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ ผลลัพธ์และสินค้าภายนอก ไปสู่การบริหาร
รัฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและสินค้าภายใน และมีแนวโน้มที่จะ
เป็นไปได้ว่าในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษ 21 เป็นต้นไป การบริหารรัฐกิจที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจะฟ้ืนคืนกลับมาเป็นแนวคิดกระแสหลักของ
การบริหารรัฐกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

เม่ือวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่
มีการพัฒนาขึ้นมาในสาขาการบริหารรัฐกิจเอง แต่การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเกิดจากการลดความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเชื่อถือของกรอบ
แนวคิดในการมองโลกในยุคสมัยใหม่ทั้ง 3 ประการ ตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น นั่นคือ (1) แนวคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) ได้ลด
ความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเชื่อถือลง และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
(sufficiency economy) เริ่มมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน (2) แนวคิดทางสังคมที่
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เน้นปัจเจกบุคคลนิยม (individualism) ได้ลดความศักดิ์สิทธิ์และความ
น่าเชื่อถือลง และแนวคิดทางสังคมที่ มีชุมชนเป็นฐาน (community-
based society) เริ่มมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น และ (3) การน าวิธีการหา
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ (scientific method) มาใช้ในการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์และสังคมได้ลดความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเชื่อถือลง 
และวิธีการหาความรู้แบบเรื่องเล่า (narrative) และการตีความ 
(interpretation)1 เริ่มมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวิธีการหาความรู้ที่เริ่มมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นนี้ มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานของจริยธรรมเชิงคุณธรรม ซึ่งมองมนุษย์ในฐานะที่
เป็นสัตว์โลกที่ต้องพ่ึงพา อันจะน าไปสู่การพัฒนา การได้มาซึ่งปัจจัย 4 
และคุณธรรม และวิธีการหาความรู้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการตีความและ
เรื่องเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ 
 
10.3 ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการบริหารรัฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ซึ่งเป็นแนวคิดกระแสหลักมีข้อบกพร่องอยู่เป็น
อันมาก ดังนั้น ผู้ เขียนจึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขทั้งในเชิง
ทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
                                                           

1 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระเบยีบวิธีการศึกษาเหล่านี้ได้ใน ประโยชน์ ส่งกลิ่น
, 2556, 2557. 
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10.3.1 ข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฎี  
(1) ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และสังคม ควรลด

ความส าคัญของระเบียบวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ลง และให้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม แ น ว ก า ร ตี ค ว า ม 
(interpretation)2 มากขึ้น หรืออย่างน้อยก็ให้ความส าคัญในระดับที่    
เท่าเทียมกัน 

(2) ในการบริหารจัดการภาครัฐ ควรลดความส าคัญของแนวคิด
ทางจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ลง และให้
ความส าคัญกับแนวคิดทางจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมมาก
ขึ้น หรืออย่างน้อยก็ให้ความส าคัญในระดับท่ีเท่าเทียมกัน 

(3) ในการบริหารจัดการภาครัฐ ควรลดความส าคัญของแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นปัจเจกบุคคลนิยม
ลง และให้ความส าคัญกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของชุมชนนิยมมากข้ึน 

(4) ในการบริหารจัดการภาครัฐ ควรลดความส าคัญของแนวคิด
ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของระบบทุนนิยมลง และให้
ความส าคัญกับแนวคิดทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น 

                                                           
2 เพิ่งอ้าง. 
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(5) ในการบริหารจัดการภาครัฐ ควรลดความส าคัญของเปูาหมาย

ในการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพลง และให้
ความส าคัญกับเปูาหมายในการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
มีคุณธรรมมากขึ้น 

(6) ในการบริหารจัดการภาครัฐ ควรลดความส าคัญของความเป็น
วิชาชีพลง และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติมากขึ้น3  

(7) ในการบริหารจัดการภาครัฐ ควรลดความส าคัญของการ
บริหารจัดการแบบบนลงล่างลง และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
แบบปรึกษาหารือมากขึ้น  

(8) ในการบริหารจัดการภาครัฐ ควรลดความส าคัญของการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นสินค้าภายนอกลง และให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นสินค้าภายในมากขึ้น  

 

                                                           
3 ค าว่า “วิชาชีพ” (profession) มีนัยของการปกปูองตนเอง การแผ่ขยาย

อ านาจของตน และการสร้างภาพของผู้เชี่ยวชาญแบบพ่อปกครองลูก ซึ่งไม่เหมาะกับ
การบริหารจัดการภาครัฐในสังคมแบบประชาธิปไตย ในขณะท่ีค าว่า “การปฏิบัติ” 
(practices) จะให้กรอบแนวคิดที่กว้างกว่า ซึ่งจะท าให้สามารถหลีกหนีออกไปจาก
การถกเถียงในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และจิตส านึกในทางชนช้ันของความเป็นวิชาชีพ โดย
การปฏิบัติจะรวมถึงความเป็นวิชาชีพและกิจกรรมอื่นๆ ท่ีหลากหลายของมนุษย์ ที่อยู่
นอกเหนือความหมายของค าว่าวิชาชีพท่ีใช้กันอยู่โดยทั่วไปในแวดวงการบริหารรัฐกิจ 
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10.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ  
(1) หน่วยงานภาครัฐควรจะปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการ จาก

การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ไปสู่การ
บริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม หรืออย่างน้อยก็ให้
ความส าคัญกับทั้งสามวิธีอย่างเท่าเทียมกัน นั่นคือการถ่วงดุลระหว่าง
วิธีการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ ผลลัพธ์และคุณธรรม 

(2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐควรจะมีการ
ปรึกษาหารือกันเพ่ือก าหนด 1) ขอบเขตของภารกิจหน้าที่ที่จะต้อง
รับผิดชอบ 2) ประเภทหรือชนิดของสินค้าภายในที่ต้องการบรรลุ และ 3) 
ประเภทหรือชนิดของคุณธรรมที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าภายใน 
และประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมนั้นๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเกิดเป็น
ลักษณะนิสัยทั่วทั้งหน่วยงาน   

(3) หน่วยงานภาครัฐควรจะมีการฝึกฝนอบรมและเสริมสร้าง
คุณธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเกิด
เป็นลักษณะนิสัย และในการรับบุคลากรใหม่เข้ามาสู่หน่วยงานควรใช้
เกณฑ์ตัดสินที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม   

(4) หน่วยงานภาครัฐควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ท าการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยกรณีศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีการ
น าเอาจริยธรรมเชิงคุณธรรมไปปฏิบัติจนประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม 
(เช่น ในกรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น) และน ามาสร้างเป็น     
ตัวแบบของการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานของ
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ตน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมต่อไป 
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การมีความปรารถนาที่เหมาะสม, 169  
การมีคุณธรรม, 6, 30, 31, 105, 149  
การมีชีวิตที่ด,ี 22, 43, 44, 47, 57, 96, 122, 153, 244  
การมีส่วนร่วม, 103, 108, 109, 141, 142, 238  
การมีอารมณ์ขัน, 170, 179  
การมีอุตรภาพ (transcendence), 172, 178  
การไม่เข้าไปจัดการ, 99, 100, 186, 189   
การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง, 173  
การยึดชุมชนเป็นฐาน, 109  
การยืนกราน, 174   
การร่วมมือแบบพ่ึงพา, 80, 81, 83, 251, 257  
การสร้างทางสังคม, 15, 46, 79, 205  
การสั่งสอน, 31, 48, 50, 51, 80, 244  
การให้อภัย, 177  
กิลลิแกน (Carol Gilligan), 120, 150, 151, 152, 153, 157, 211, 252  
เกณฑ์การตัดสินเชิงคุณค่า, 94  
 
ข  
ข้าราชการที่ซื่อสัตย์, 146, 147, 148, 156  
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เข็มทิศเชิงศีลธรรมภายในร่วม (shared internal moral compass), 239  
 
ค  
คนด,ี 6, 8, 28, 32, 45, 48, 51, 78, 80, 119, 122, 244  
คนเร่ร่อน, 183, 184, 195, 196, 197, 201, 251, 258  
คนเลว, 28, 42   
ความกตัญญ,ู 170, 178  
ความกล้าหาญ, 30, 34, 107, 130, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 

215, 218, 219, 245, 254  
ความเข้มแข็งของลักษณะนิสัย, 172, 180   
ความเข้าใจ, 4, 16, 22, 32, 48, 51, 74, 128, 129, 143, 148, 153, 

170, 176, 207, 208, 212  
ความคิดสร้างสรรค์, 173  
ความเคารพต่อกฎหมาย, 216, 219, 254   
ความเคารพต่อผู้ร่วมงาน, 216, 221, 254  
ความจงรักภักดี, 132, 169, 176  
ความจริงใจ, 168, 171, 175  
ความจริงแท,้ 55, 67, 70, 99, 166  
ความจริงในระดับเหนือธรรมชาติ, 55, 67  
ความจริงสูงสุด, 96  
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ความเจริญรุ่งเรือง, 22, 123, 154, 163, 164, 165, 167   
ความฉลาดในเชิงสังคม, 176  
ความชอบ, 12, 62, 91, 94, 97, 99, 113, 169, 184, 186, 190, 193, 

195, 256, 257, 258  
ความชอบธรรม, 113, 169, 190  
ความเชี่ยวชาญ, 30, 82, 105, 106, 107, 135, 142, 174  
ความซาบซึ้งต่อความงาม, 178  
ความซื่อตรง, 175  
ความซื่อสัตย์, 2, 107, 130, 141, 171, 176, 204, 216, 219, 220, 221, 

223, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,  
247, 254,  

ความดี, 6, 8, 18, 19, 28, 43, 55, 57, 62, 65, 67, 78, 81, 82, 91, 92, 
96, 100, 101, 102, 106, 111, 113, 127, 130, 131, 132, 
136, 138, 139, 155, 171, 176, 209, 218, 245  

ความดีร่วม, 81, 82, 100, 101, 111, 113, 131, 132, 136, 138, 139, 
155  

ความถูกต้องตามกฎหมาย, 216, 219, 254  
ความเท่าเทียมทางการเมือง, 208, 218  
ความเที่ยงตรง, 151, 169, 177, 213, 215, 217, 218, 219, 222, 254   
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ความนอบน้อม, 170, 177  
ความน่านับถือ, 169, 170 
ความน่าไว้วางใจ, 169, 216, 221, 254  
ความโน้มเอียงที่จะท า, 32  
ความบกพร่องทางจริยธรรม, 18  
ความบริสุทธิ์, 170  
ความปราณ,ี 170, 177  
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ, 183, 184, 193, 194, 200, 241, 251, 258   
ความเป็นผู้น า, 177, 180, 225, 226  
ความเป็นผู้มีจริยธรรม, 171  
ความเป็นพลเมือง, 146, 169, 171, 176, 180, 208, 218  
ความเป็นมิตร, 169, 222  
ความเป็นเลิศ, 19, 105, 134, 135, 136, 138, 155, 171, 178, 204, 

206, 207, 208, 214, 215, 216, 217, 221, 246, 254  
ความเป็นวัตถุวิสัย, 91, 193, 242  
ความเป็นวิชาชีพ, 205, 207, 237, 241, 266  
ความเป็นอิสระ, 128, 139, 169, 216, 221, 222, 225, 254  
ความพอควร, 35, 36, 38, 167, 168, 169, 170, 172, 177  
ความมีชีวิตชีวา, 175  
ความมีมนุษยธรรม, 172, 175  
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ความมีมารยาท, 146, 147, 169, 216, 217, 219, 220, 222, 254  
ความมีวินัยในตนเอง, 169, 216, 219, 220, 254  
ความมีเสรี, 171  
ความมีเหตุผล, 7, 37, 38, 77, 81, 130, 131, 155, 169, 215, 216, 

217, 218, 219, 220, 221, 222, 245, 254  
ความเมตตากรุณา, 168, 212, 215, 218, 254  
ความไม่เห็นแก่ตัว, 169   
ความยุติธรรม, 55, 56, 61, 67, 90, 91, 107, 125, 130, 134, 151, 

152, 154, 157, 160, 167, 168, 170, 171, 172, 176, 177, 
180, 208, 212, 215, 218, 219, 245, 253, 254, 260  

ความรอบคอบ, 147, 148, 167, 168, 169, 178, 215, 216, 218, 219, 
220, 221, 254  

ความรัก, 44, 57, 58, 114, 122, 170, 174, 175  
ความรักในการเรียนรู้, 174  
ความรับผิดชอบ, 2, 36, 44, 61, 147, 148, 151, 157, 159, 169, 171, 

176, 186, 188, 198, 199, 216, 220, 221, 222, 224, 225, 
228, 231, 233, 253, 254, 261  

ความเรียบง่าย, 170 
ความเลว, 28   
ความไว้วางใจ, 119, 146, 148, 171, 230, 243  
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ความศรัทธา, 167, 170   
ความศรัทธาที่ถูกต้อง, 170  
ความสง่างาม, 169  
ความสัมพันธ์เชิงสังคม, 100  
ความสามารถในการท านาย, 190, 192, 194  
ความสุข, 19, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 62, 64, 65, 

66, 68, 69, 75, 76, 82, 83, 104, 112, 113, 122, 163, 164, 
165, 167, 175, 179, 229, 251  

ความสุขทางด้านจิตใจ, 66 
ความสุขทางด้านร่างกาย, 66 
ความสุขในระดับท่ีต่ ากว่า, 66 
ความสุขในระดับท่ีสูงกว่า, 66 
ความสุดโต่ง, 33 
ความสุภาพ, 169 
ความเสื่อมถอยของจริยธรรม, 8, 201, 249, 250, 251, 255, 259, 262 
ความหลุดพ้น,70  
ความหวัง, 58, 68, 167, 179  
ความเห็นอกเห็นใจ, 170, 176  
ความอดกลั้น, 147, 170  
ความอดทน, 147, 167, 168, 169  
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ความอยากรู้อยากเห็น, 173, 174  
ความอ่อนน้อมถ่อมตน, 177, 221  
ความอ่อนโยน, 170, 176  
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่, 168, 169  
ความเอ้ืออาทร, 31, 150, 151, 152, 153, 157, 160, 169, 171, 176, 

253, 260  
ความโอบอ้อมอารี, 134, 170, 176  
ค้านท์ (Immanuel Kant), 4, 59, 61, 62, 63, 74, 85, 117, 121, 122, 

124  
ค าสั่งทางศีลธรรมอย่างไม่มีเงื่อนไข (categorical moral imperative), 

61  
คุณค่า (values), 1, 3, 6, 12, 16, 17, 43, 54, 60, 62, 74, 76, 94, 95, 

96, 97, 98, 104, 118, 136, 138, 144, 146, 147, 148, 170, 
171, 175, 178, 184, 186, 206, 220, 224, 225, 226, 230, 
231, 232, 237  

คุณค่าทางด้านจริยธรรม, 3 
คุณธรรม, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 67, 68, 71, 74, 77, 79, 
80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 
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113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 
150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 180, 181, 
182, 183, 201, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 214, 215, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 227, 230, 241, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
268   

คุณธรรมเชิงสติปัญญา, 29, 48  
คุณธรรมเชิงลักษณะนิสัย, 29, 32, 34, 35, 48  
คุณธรรมโดยทั่วไป, 162, 168, 181, 182  
คุณธรรมที่เป็นส่วนเสริม (auxiliary virtues), 167  
คุณธรรมหลัก (cardinal virtues), 162, 166, 167, 168, 172, 173 180, 

181, 182  
คูเปอร์ (Terry Cooper), 4, 120, 142, 143, 144, 153, 156, 169, 211, 

252  
เครือข่ายทางสังคม, 15, 46, 79  
โครงสร้างทางสังคม, 20, 46, 190 
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จ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ, 4  
จริยธรรม (ethics), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 

21, 22, 24, 27, 36, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 115, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 166, 171, 183, 186, 200, 201, 203, 204, 205, 207, 
208, 211, 213, 214, 215, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 231, 232, 233, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267  

จริยธรรมกระแสรอง, 118  
จริยธรรมกระแสหลัก, 85, 87, 118, 161, 250, 255, 256   
จริยธรรมของความยุติธรรม, 151, 152, 157, 160, 253, 260   
จริยธรรมของความเอ้ืออาทร, 150, 151, 152, 153, 157, 160, 253, 260  
จริยธรรมของค้านท์ (Kantian ethics), 4, 85, 117  
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จริยธรรมของผู้น า, 6, 118, 119  
จริยธรรมเชิงคุณธรรม, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 46, 48, 50, 53, 

54, 71, 74, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 117, 118, 119, 120, 
121, 123, 124, 125, 126, 127, 142, 145, 150, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 161, 183, 201, 203, 204, 205, 211, 
213, 214, 215, 217, 227, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 
253, 255, 259, 260, 262, 263, 264, 267  

จริยธรรมเชิงปทัสถาน (normative ethics), 122, 123, 153  
จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ, 1, 4, 11, 53, 117, 183, 186, 200, 201, 

203, 223, 227, 249, 250, 251, 255, 259, 261, 263  
จริยธรรมในยุคกรีก, 53, 54, 66, 67, 69, 85  
จริยธรรมในยุคกลาง, 53, 54, 57, 58, 66, 68, 69  
จริยธรรมในยุคโรมัน, 53, 54, 56, 66, 67, 69  
จริยธรรมในยุคสมัยใหม่, 53, 54, 59, 66, 68, 70, 85, 87, 115, 121, 

158, 183, 252, 255  
จริยธรรมในโลกตะวันตก, 54, 57  
จริยธรรมบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์, 4, 5, 6, 7, 11, 53, 59, 60, 63, 64, 

66, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 117, 118, 183, 250, 
251, 257  

จริยธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม, 5, 6, 7, 11, 117, 118, 227  
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จริยธรรมบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์, 5, 6, 7, 11, 53, 63, 64, 71, 75, 77, 

78, 82, 83, 117, 118, 250, 251, 257   
จิตวิญญาณ, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 37, 39, 44, 49, 50, 55, 

74  
จิตวิญญาณของมนุษย์, 22, 23, 24, 49  
 
ช 
ชุมชนเชิงศีลธรรม, 110  
ชุมชนและสังคมที่มุ่งไปสู่คุณธรรม, 127, 139, 155, 159, 253  
 
ต 
ตัวตนที่แบ่งแยก (divided selves), 183, 184, 195, 196, 197, 201, 

251, 258  
ตามอ าเภอใจ (arbitrary), 93, 95, 115, 193, 195, 209, 258  
 
ท 
ทฤษฎีเชิงจริยธรรม, 22, 40, 43, 49, 129  
ทัศนะมิติ (perspective), 174  
ทางสายกลาง (mean), 22, 33, 34, 35, 36, 39, 48, 50, 169  
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ธ 
ธรรมชาติของคุณธรรม, 161, 162, 181  
ธรรมชาติของมนุษย์, 24, 42, 43, 49, 50, 131, 135, 224  

 
น 
นักประโยชน์นิยม (utilitarian), 64, 164   
นักปรัชญา, 5, 11, 12, 21, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 70, 

71, 79, 80, 82, 84, 120, 123, 125, 129, 152, 166, 168, 
201, 211, 244  

นิยายทางศีลธรรม, 193, 195, 258  
แนวคิดเก่ียวกับตัวตน, 151  
แนวคิดของความเป็นเลิศ, 19  
แนวคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม, 84, 85, 201, 255, 259, 261, 263  
แนวคิดทางสังคมท่ีเน้นปัจเจกบุคคลนิยม, 84, 85, 201, 255, 259, 261, 

263, 264  
 
บ 
เบ็นธัม (Jeremy Bentham), 59, 64, 65, 66, 76, 96  
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ป 
ประมวลจริยธรรม, 231, 232, 233, 238, 241   
ปรัชญาศีลธรรม, 12, 121, 123, 124, 128, 152, 188  
ปรัชญาศีลธรรมสมัยใหม่, 121  
ปัญหาเชิงจริยธรรม, 3, 7, 143, 183, 200, 201, 203, 226, 255, 259  
ปัญหาเชิงจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ, 183, 200, 201, 203  
ปัญหาเชิงศีลธรรม, 152  
เป้าหมาย, 5, 8, 18, 22, 24, 26, 27, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 

48, 49, 50, 51, 57, 58, 63, 64, 65, 68, 79, 99, 100, 107, 
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เป้าหมายของชีวิต, 22, 40, 138  
เป้าหมายสุดท้าย, 40, 41, 42, 43, 49, 51, 63, 127, 135, 141, 163, 
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ผลประโยชน์ส่วนตัว, 80, 81, 83, 101, 102, 113, 131, 133, 136, 159, 

225, 250, 253, 257, 261 
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ผลประโยชน์สาธารณะ, 208, 215, 217, 218, 246, 254  
ผิดศีลธรรม, 190  
ผู้เชี่ยวชาญ, 183, 184, 190, 192, 193, 194, 195, 200, 207, 241, 
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ผู้มีคุณธรรม, 29, 31, 32, 48, 51, 108  
ผู้มีจริยธรรม, 74, 75, 171  
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรม, 6, 224  
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พันธกรณ,ี 15, 18, 60, 61, 74, 81, 95, 98, 121, 124, 130, 131, 146, 
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ภาพลวงตาทางศีลธรรม, 195  
ภาระรับผิดชอบ, 208, 216, 219, 254  
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มาตรฐานของความเป็นเลิศ, 204, 206, 208, 216, 221, 254  
มาตรฐานเชิงจริยธรรม, 2  
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ระบบการเมืองที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน, 127, 132, 155, 159, 252, 260  
ระบบทางศีลธรรม, 183, 184, 198, 199, 200, 201, 251, 259  
ระบบราชการ, 147, 188, 195, 196, 197, 200, 242, 258  
ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่สินค้าภายใน, 127, 136, 155, 159, 252, 261  
ระเบียบทางสังคม, 131, 198, 199, 208, 209  
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256, 257, 258, 260, 267  
ลักษณะนิสัยที่ดี (good character), 7, 47, 51, 78, 103, 119, 146, 244  
ลักษณะนิสัยแบบผู้จัดการ (managerial characters), 183, 184, 186, 

200, 251, 257  
ลักษณะเป็นสากล, 180, 182  
ลัทธิประโยชน์นิยม (utilitarianism), 5, 65, 85, 117, 121, 122  
ลัทธิปัจเจกบุคคลนิยม (individualism), 108 
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วิกฤตการณ์เชิงจริยธรรม, 85, 86, 87, 115, 118, 183  
วิกฤตการณ์ทางการเมือง, 86  
วิธีการของชาวดัตซ์ (Dutch approach), 229, 240, 241  
วิธีการทางจริยธรรมเชิงการรับรู้ (cognitive ethics approaches), 6  
วิธีการแบบสองง่าม (two pronged approach), 230, 231, 232, 238  
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ศีลธรรม, 1, 5, 12, 16, 19, 26, 42, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 78, 
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ศีลธรรมของผู้หญิง, 151  
 
ส 
สติปัญญาและความรู้, 172, 173  
สโตอิก (stoic), 56, 57, 58, 70  
สถานการณ์ท่ีกลืนไม่เข้าคายไม่ออก (dilemma), 231  
สังคมท่ีมีชุมชนเป็นฐาน, 264  
สัญญาประชาคม, 62  
สัตว์มีเหตุผลที่ต้องพ่ึงพา (dependent rational animals), 127, 135,  
 155, 159, 245, 252, 260  
สินค้าของความเป็นเลิศ (goods of excellence), 105, 134, 135, 136,  
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สินค้าของความมีประสิทธิภาพ (goods of effectiveness), 105, 133,  
 135, 136, 138  
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ห 
หน่วยงานที่มีจริยธรรม, 4  
หน้าที่ของจิตวิญญาณ, 29  
หลักการทั่วไปที่ถือเป็นกฎสากล (law-like generalization), 190, 191,  
 192, 193, 194, 195, 200, 258  
หลักเกณฑ์ของความประพฤติ, 1  
แหล่งที่มาของจริยธรรม, 7 
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อนารยชน, 88, 110, 113, 114, 115, 250, 256  
อรรถประโยชน์ (utility), 64, 65, 66, 69, 164, 165, 181  
อรรถประโยชน์ที่สูงที่สุด (maximizing utility), 64  
อริสโตเติล (Aristotle), 11, 12, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32,  
 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 57,  
 74, 84, 85, 116, 119, 123, 125, 142, 154, 158, 162, 163,  
 164, 165, 167, 169, 206, 211, 243, 244, 252, 260 
อัตลักษณ์ (identity), 14, 15, 46, 47, 79, 101, 197  
อัตวิสัย (subjective), 98, 225  
อารยชน, 114, 256  
อารยธรรม, 113, 114  
อาเวคนิยม (emotivism), 12, 94, 97, 99, 100, 115, 183, 184, 186,  
 200, 251, 257  
อ านาจอธิปไตยของปวงชน, 129, 220, 254  
แอนสกอมบ์ (Elizabeth Anscombe), 120, 121, 122, 123, 153, 211,  
 252  
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ฮาร์ท (David Hart), 120, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 211  
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โฮเมอร์ (Homer), 11, 14, 15, 127, 162, 163, 164, 165  

309การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ



310 การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ




