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การเปลี่ยนแปลงหรือความเจริญกาวหนาที่เกิดขึ้นในบานเมืองและชุมชนทุกระดับอยาง
รวดเร็ว ฉับพลัน และบางครั้งสับสนไรทิศทาง ทําใหความเจริญดานวัตถุไดซึมซาบและเขามาแทนที่
ความเจริญดานจิตใจในทุกชุมชน ในเวลาเดียวกัน การบริหารจัดการที่บุคคลหรือหนวยงานนํามาใช
เชน การบริหารจัดการที่เนนความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ ความทันสมัย และการเพิ่มรายได ก็
ไดเนนหรือใหความสําคัญกับดานวัตถุเพิ่มมากขึ้น และยิ่งความเจริญดานวัตถุเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
ยอมทําใหความเจริญดานจิตใจยิ่งลดนอยลงไปดวย อีกทั้งปญหาสําคัญที่ชาติบานเมือง สังคม และ
ชุมชนประสบทั้งในอดีตและปจจุบัน เชน ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง และปญหายาเสพติด ปญหา
เศรษฐกิจ และปญหาการเมืองการปกครอง ขอเท็จจริงที่สะทอนใหเห็นปญหาดังกลาวนี้เห็นตัวอยาง
ไดจากการที่ประชาชนตกอยูภายใตอทิ ธิพลของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม มีหนี้สิน แกงแยงแขงขัน
และเบียดเบียนกันเพิ่มมากขึ้น ไมเพียงเทานั้น ประชาชนยังขาดการเสียสละ ขาดเมตตา และขาด
ความเอื้อเฟอชวยเหลือกัน สําหรับสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาเหลานี้ คือ การขาดคุณธรรม เมื่อ
เปนเชนนี้ หนทางหนึ่งที่จะชวยแกไขปญหาดังกลาว คือ ทุกฝายควรใหความสําคัญเรื่องการบริหาร
จัดการที่มุงดานจิตใจหรือการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นดวย เพื่อชวยใหเกิด
ความสมดุลในการบริหารจัดการทั้งดานวัตถุและจิตใจควบคูกันไป อันจะมีสวนชวยใหประชาชนมี
ความเจริญกาวหนาและมีความสุขความมั่นคงพรอมกันไปดวย บทความนี้มุงพิจารณาศึกษาเรื่อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
2. ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
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3. การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
4. บทสรุป

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม ประกอบดวย 4 หัวขอ
1.1 ความสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
1.2 ความหมายของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
1.3 หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
1.1 ความสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
คุณธรรมเปนสิ่งดีงาม สําคัญ จําเปน รวมทั้งมีประโยชนตอชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ตอการบริหารจัดการในชุมชน ดังนั้น เมื่อการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมไดนําคุณธรรมมา
ใชจึงยอมเพิ่มความสําคัญใหแกการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมากขึ้นดวย ในที่นี้ไดแสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมไว 10 ประการ ซึ่งบางประการมี
ความสัมพันธและอาจคาบเกี่ยวกันได ดังตอไปนี้
1.1.1 การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมเปนการบริหารจัดการที่ใหความ
สําคัญกับคุณธรรม โดยคุณธรรมนั้นเปนตัวกําหนด ควบคุม หรือบังคับใหพฤติกรรมของคน
เปนไปในดานดีหรือประพฤติดี อันจะเปนประโยชนตอ ตัวบุคคลเอง เชน ทําใหจติ ใจผองใส มีความ
ซือ่ สัตยสจุ ริตรวมทัง้ เปนประโยชนตอสวนรวม ตลอดจนการบริหารจัดการดวย เมื่อเปนเชนนี้ การ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจึงมีสวนสงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นและยัง
สอดคลองกับสภาพที่เปนอยูของสังคมไทยอีกดวย
1.1.2 คุณธรรมเปนตัวชี้วัดระดับความเจริญความเสื่อมของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัดดานจิตใจที่แสดงวามนุษยมีคุณคาของความเปนมนุษยแตกตาง
จากสัตวทั่วไป และยังครอบคลุมตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมตลอดทั้งความมั่นคงปลอดภัย
ในชี วิตและทรั พย สิ นของประชาชนด วย ตัว ชี้วัดดังกลา วนี้มีความสําคัญและจําเปนสําหรับการ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม โดยเฉพาะเมื่อมีการประเมินผลคุณภาพหรือบริการดานจิตใจ
ของการบริหารจัดการ ทําใหการบริหารจัดการเปนระบบและตอบสนองความตองการดานจิตใจของ
ชุมชน
1.1.3 คุณธรรมมีสว นทําใหประชาชนอยูร ว มกันอยางมัน่ คง เขมแข็ง และสันติสขุ
ดังนั้น การบริหารจัดการที่ยึดแนวทางคุณธรรม นอกจากจะทําใหการบริหารจัดการมีแนวโนมที่จะ
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บริหารจัดการไดงายขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแลว ยังจะชวยเพิ่มความสําคัญใหแกการบริหาร
จัดการตามแนวทางคุณธรรมอีกดวย
1.1.4 คุณธรรมเปนแนวทาง ยุทธศาสตร (strategy) หรือมรรควิธี (means) ที่
นําไปสูจุดหมายปลายทาง (ends) ในทิศทางที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เมื่อการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมไดเนนเรื่องคุณธรรมยอมทําใหการบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรมดําเนินไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติดวยเชนกัน
1.1.5 คุณธรรมเปนหัวใจหรือเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทัง้ หลาย เปนตนวา การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) การบริหารจัดการตามแนวทาง
การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (good governance) และการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง (sufficiency economy) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมไดเนนเรื่องคุณธรรมจึงทําให
การบริหารจัดการนี้ตรงประเด็น สอดคลองกับสภาพของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และยังมีความ
สําคัญเพิ่มขึ้นอีกดวย
1.1.6 การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมยอมเนนในเรื่องคุณธรรมซึ่งมีสวน
ชวยใหคนคิดดี ทําดี ยิ่งมีคุณธรรมมากก็ยิ่งทําใหคนมีแนวโนมคิดและทําความดีเพิ่มมากขึ้น หาก
แตละคนไดรับการปลูกฝงคุณธรรมและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว คุณธรรมจะมีสวน
ชวยใหชุมชน สังคม และประเทศชาติเกิดความรมเย็นเปนสุขพรอมทั้งมีโอกาสปรับปรุงหรือพัฒนา
ใหมั่นคงกาวหนาและยั่งยืนตอไปได ดวยความสําคัญของคุณธรรมดังกลาวนี้ ยอมทําใหการบริหาร
จัดการที่เนนแนวทางคุณธรรมมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นอีก
1.1.7 การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมีสวนชวยใหการบริหารจัดการ
เกิดความเปนธรรม รอบคอบ และคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก
1.1.8 การบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมมี ส ว นช ว ยทําให ผู บ ริ ห าร ผู มี
อํานาจหรือผูม สี ว นไดสว นเสียทุกระดับบริหารจัดการไปในทิศทางทีเ่ ปนประโยชนตอ สวนรวม
1.1.9 การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมีสวนทําใหเกิดความสมดุลใน
การบริหารจัดการระหวางดานวัตถุกับดานจิตใจ โดยชวยยับยั้ง ชะลอ หรือชวยใหการบริหาร
จัดการดานวัตถุรอบคอบมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมยังมีสวน
สงเสริมความสําคัญของการบริหารจัดการดานจิตใจเพิ่มมากขึ้นดวย
1.1.10 การบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมมี ส ว นสํ า คั ญ ทํ า ให ค นและ
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ธรรมในหน ว ยงานได รั บการยอมรับและยกยอ งเพิ่มมากขึ้น อั น จะเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการ ตรงกันขาม หากบุคลากรขาดคุณธรรมแมจะมียศถาบรรดาศักดิ์
หรือมีความรูความสามารถ ก็จะถูกดูถูกดูหมิ่นได ดังคําประพันธขางลางนี้
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“ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด ถึงวิไล เลิศฟา สงาศรี
ถึงฉลาด กาจกลา ปญญาดี
ถาไมมี คุณธรรม ก็ต่ําคน”
1.2 ความหมายของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
แบงเปน 4 หัวขอยอย ไดแก
1.2.1 ความหมายของการบริหารจัดการ
1.2.2 ความหมายของคุณธรรม
1.2.3 ความหมายของจริยธรรม
1.2.4 ความสัมพันธระหวางคุณธรรมกับจริยธรรม
1.2.1 ความหมายของการบริ หารจัดการ เนื่องจากหัวขอนี้เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการ จึงจําเปนตองกลาวถึงความหมายของคําวา “การบริหารจัดการ” พอสังเขปไวดวย
โดย การบริหารจัดการ ในที่นี้หมายถึง แนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของ
บุคคล และ/หรือ หนวยงาน ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคที่ไมสังกัดภาค
รัฐ และภาคประชาชน โดยบุคคล และ/หรือ หนวยงานนํามาใชในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
หรือสรางความอยูเย็นเปนสุขและการกินอยูแตเพียงพอดีใหแกหนวยงานและประชาชน
1.2.2 ความหมายของคุณธรรม คุณธรรม อาจแปลเปนภาษาอังกฤษวา virtue
หรือ morality ก็ได คุณธรรมเปนนามธรรมหรือเปนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ เรื่องของความดี ที่ยากจะ
ใหความหมายจนเปนที่ยอมรับของทุกคนได การใหความหมายมีมากมาย หลายทัศนะ และหลาย
ระดับ ตั้งแตระดับคนธรรมดาจนถึงขั้นสูงของผูที่เปนเทพชั้นพรหมเพื่อใหบรรลุถึงขั้นโลกุตรธรรม
จากความหลากหลายของการใหความหมายของคุณธรรมดังกลาว ผูที่ประกาศตัวเองวามีคุณธรรม
จึงอาจไมใชผูมีคุณธรรมตามความหมายของคุณธรรมที่แทจริงหรือตามความหมายของคนอื่นหรือ
กลุมอื่นก็ได ตัวอยางความหมายของคุณธรรม เชน
1) คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี1 หรือสภาพคุณงามความดี
ทางความประพฤติและจิตใจ เชน ความเปนผูไมกลาวเท็จโดยหวังประโยชนสว นตนอยางเคยชินและ
สม่าํ เสมอ เปนคุณธรรมประการหนึ่ง โดยคําวา “คุณ” หมายถึง ความดีที่มีประจําอยูในสิ่งนั้น ๆ ใน
ขณะที่คําวา “ธรรม” หมายถึง คุณความดี ความจริง ความถูกตอง
2) คุณธรรม หมายความรวมถึง เมตตา กรุณา เสียสละ ซื่อสัตย อดทน
เหลานี้ หากผูใดประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ก็จะเปนสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติ
และจิตใจของผูนั้น
1

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, หนา 253.
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3) คุณธรรมเปนวิถีแหงความดีงามในการดํารงชีวิต ยิ่งมีคุณธรรมมากเทา
ใดก็จะยิ่งมีความโนมเอียงในการทําความดีมากขึ้น
4) คุณธรรมเปนคุณภาพจิตฝายดีที่ควบคุมใหคนมีความประพฤติดี เปน
ความเชื่อของคนสวนใหญ เปนสิ่งงดงามที่จะสงผลใหเกิดการกระทําที่เปนประโยชนและความดีที่
แทจริงตอชุมชน
5) คุณธรรม หมายถึง คุณภาพของจิตใจที่เขาถึงความดีงาม เปนคุณงาม
ความดีในตัวของมันเอง เปนสิ่งที่บุคคลยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีงามมีประโยชนมากและมีโทษนอย
6) คุณธรรม หมายถึง ความเขาใจและความรูสึกถึงความงดงามความดีนั้น
แลวนํามาใชเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ดังนั้น คุณธรรมจึงเปนบอใหเกิดความมีจริยธรรม
นั่นเอง
7) คุณธรรม คือ ความรูสึกนึกคิด เปนสภาพคุณงามความดีอยูภายใตจิตใจ
ของคนที่จะสงใหมีการกระทําแตสิ่งดี ที่ควรปฏิบัติ เชน ความยุติธรรม ความจริงใจ และความ
เมตตา
นั ก ปรั ช ญาต า งประเทศกล า วถึ ง ความหมายของคุ ณ ธรรมไว เช น โสคราตี ส
(Socrates) แบงลักษณะสําคัญของคุณธรรมออกเปน 5 ประการ คือ
1) ความรู (wisdom)
2) การปฏิบัติหนาที่ทางศาสนา (deity)
3) ความกลาหาญ (courage)
4) การควบคุมตนเอง (self-control)
5) ความยุติธรรม (justice)
สวนพลาโต (Plato) เห็นวา คุณธรรม (virtue) มีความหมายคลายกับ จริยธรรม
(ethics) โดยคุณธรรมเปนความรู (knowledge) หรือ virtue is knowledge นอกจากนี้ คุณธรรมไม
สามารถเกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญได แตเกิดจากกระบวนการการเรียนรู (learning process)
หรือการมีประสบการณ (experiences) และคุณธรรมตองเกิดจากความรูที่ไมใชทฤษฎี โดยเปน
ความรูจากการปฏิบัติ พลาโตยังแบงลักษณะสําคัญของคุณธรรมออกเปน 4 ประการ คือ
1) ปญญาหรือปรีชาญาณ (wisdom)
2) ความกลาหาญ (courage)
3) การรูจักประมาณ / เดินสายกลาง (temperance)
4) ความยุติธรรม (justice)
พรอมกันนั้น เพื่อชวยเพิ่มความรูความเขาใจในความหมายของคุณธรรม จึงควร
ศึกษาขั้นตอนนําไปสูคุณธรรมดวย ดังนี้
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กอนอื่น ควรนึกถึงลักษณะสําคัญของสิ่งที่มีชีวิตทั่วไป คือ มีการเคลื่อนไหว
(motion) และมีการลงมือกระทํา (action) ลักษณะเชนนี้เรียกวา พฤติกรรม (behavior) อันเปน
ระดับที่สิ่งมีชีวิตยังไมมีการตัดสินใจและไมมีพัฒนาการทางจิตใจอยางชัดเจน หากคนหรือสัตวทั่วไป
มีเพียงพฤติกรรม ก็จะเปนสิ่งมีชีวิตที่ไมสมบูรณ แตถาคนมีพฤติกรรมและมีการตัดสินใจดวย ก็จะ
เรียกวาคน ๆ นั้นมีความประพฤติ (conduct) ในสวนของสัตว มีสัตวหลายชนิดที่มีพัฒนาการถึงขั้น
แสดงความประพฤติดวย เชน ลิง สุนัข และชาง
คนทั่วไป จะมีทั้งคนที่มีความประพฤติดีและความประพฤติไมดี ถาคนใดมีจิต
สํานึกดีและมีการตัดสินใจดี ก็จะเรียกคน ๆ นั้นวาเปนคนมีมโนธรรม (conscience) หรือมีธรรมะใน
ใจ สําหรับคนที่มีคุณธรรม (virtue หรือ morality) จะตองเปนคนที่มีมโนธรรม หรือมีธรรมะในใจ ซึ่ง
หมายถึง มีจิตสํานึกดี และมีการตัดสินใจดี รวมทั้งตองคิดและกระทําเปนประจําดวย เมื่อเปนเชนนี้
คุณธรรมจึงไมอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยคุณธรรมตองเกิดจากการปฏิบัติเปนประจํา
มิใชเกิดจากความรูทางทฤษฎี
มีขอสังเกตวา บอยครั้งที่ประชาชนสวนใหญจะพบเห็นคนที่มีมโนธรรม คือ มีจิต
สํานึกดี และมีการตัดสินใจดี และสรุปไปทันทีวา คน ๆ นั้นเปนคนมีคุณธรรม ตัวอยางเชน คนที่เก็บ
เงินไดแลวนําไปคืนใหเจาของเงิน ก็จะไดรับการยกยองวาเปนคนมีคุณธรรม แตหารูไมวาเหตุผลที่
ตัดสินใจนําเงินไปคืนเพราะมีคนอื่นพบเห็นเวลาเก็บเงินนั้นดวย หรือเพราะเงินที่เก็บไดนั้นมีจํานวน
นอย อีกตัวอยางคือ คน ๆ หนึ่งตัดสินใจกระโดดลงน้ําเพื่อชวยคนตกน้ํา โดยเหตุผลที่กระโดดลงน้ํา
เพื่อไปชวยนั้นเพราะคนที่ตกน้ําเปนญาติ ถาไมใชญาติก็จะไมชวย ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นวา
คน ๆ นั้นโดยปกติแลว จะไมมีจิตสํานึก ไมมีการตัดสินใจที่ดีเพื่อนําเงินสงคืนหรือเพื่อชวยคนตกน้ํา
หรือเปนการ “กระทําเปนครั้งคราว” เทานั้น ฉะนั้น การสรุปเชนนี้ ถือวา คลาดเคลื่อนพอสมควร สิ่ง
ที่แสดงถึงการเปนคนมีคุณธรรม หรือเปนคนที่มพี ัฒนาการทางจิตใจถึงระดับที่เรียกวามีคุณธรรม
นั้น จะตองมีจิตสํานึกดี มีการตัดสินใจดี รวมตลอดทั้งมีการคิดและกระทําดังกลาวเปนประจําอยาง
ตอเนื่องดวย โดยจะตองมีจิตใจบริสุทธ ตัดสินใจดีเปนประจําจนเปนนิสัย ไมมีการกระทําที่เสแสรง
ไมอางตนวาเปนคนซื่อสัตย สุจริต ใจซื่อมือสะอาด คนที่มีคุณธรรมนั้น จะมีสวนสําคัญในการนําไปสู
จุดหมายปลายทางสูงสุด คือ ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน
(สามารถแกไขปญหาวิกฤตตาง ๆ ได) สําหรับขั้นตอนนําไปสูคุณธรรมตามที่กลาวมานี้ ไดสรุปไว
ในภาพที่ 1
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ประเทศชาติ
และประชาชน
อยูเย็นเปนสุขอยาง
มั่นคงและยั่งยืน

จุดหมายปลายทางสูงสุด

นําไปสู
4. virtue หรือ morality (คุณธรรม)
(มีการเคลื่อนไหว + มีการลงมือกระทํา +
มีจิตสํานึกดี + มีการตัดสินใจดี +
มีการคิดและกระทําเปนประจํา)
3. conscience (มโนธรรม หรือ ธรรมะในใจ)
(มีการเคลื่อนไหว + มีการลงมือกระทํา +
มีจิตสํานึกดี + มีการตัดสินใจดี)
2. conduct (ความประพฤติ)
(มีการเคลื่อนไหว + มีการลงมือกระทํา +
มีจิตสํานึก + มีการตัดสินใจ)
1. behavior (พฤติกรรม)
(มีการเคลื่อนไหว + มีการลงมือกระทํา)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนนําไปสูคุณธรรมและจุดหมายปลายทางสูงสุด
จากความหมายคุ ณ ธรรมข า งต น ทําให ก ล า วได ว า นั บ แต อ ดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น เมื่ อ
บานเมืองและชุมชนประสบปญหา ลวนมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดคุณธรรม ดังนั้น จึงควรนํา
คุณธรรมมาใชคุณธรรมนั้นเปนสิ่งดีงามที่มีคุณคาทั้งแกบุคคลและชุมชน คุณธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมี
การปฏิบัติเปนประจํา ถาไมปฏิบัติก็จะเปนเพียงคําพูดหรือตัวหนังสือที่เขียนไว คุณธรรมก็จะไมเกิด
อยางแทจริง สําหรับความหมายของคุณธรรมในที่นี้ หมายถึง การคิดและทําคุณงามความดี
เปนประจําของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติเพื่อผลประโยชนของสวนรวม ตัวอยาง
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คุณธรรม เชน เมตตา กรุณา เสียสละ ซื่อสัตย และอดทน โดยคนที่มีคุณธรรม คือ คนที่คิดและทํา
คุณงามความดีเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน ผูมีจิตใจและการกระทําที่เมตตา กรุณา เสียสละ และ
ซื่อสัตยเปนประจําและตอเนื่อง
1.2.3 ความหมายของจริยธรรม เนื่องจาก คําวา คุณธรรมและจริยธรรม มีความ
หมายใกลเคียงกัน สัมพันธกัน บางครั้งใชแทนกันหรือใชควบคูกันไป จึงควรศึกษาความหมายของจ
ริยธรรมไวในที่นี้ดวย การใหความหมายคําวา จริยธรรม (ethics) มีความหลากหลายเชนเดียวกับ
คําวาคุณธรรม ตัวอยางความหมายของจริยธรรม เชน
1) จริยธรรม หมายถึง ธรรมทีเ่ ปนขอประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม2
2) จริยะ และ จริยา หมายถึง ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ เมื่อนํา
มาสมาสหรือนํามาตอกับคําวา ธรรม หรือ ธรรมะ ซึ่งหมายถึง คุณความดี จริยธรรมจึงหมายถึง
ความประพฤติที่ดีงาม ที่ถูกตองตามครรลองครองธรรม และชอบธรรม
3) จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่สอดคลองกับความดีงาม
เปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของคนทั่วไป คุณธรรมจะเกิดขึ้นไดเร็วขึ้นเมื่อมีจริยธรรมเสริม จึง
มักไดยนิ สองคํานี้คูกันเสมอ คือ คุณธรรมจริยธรรม
4) จริยธรรม หมายถึง ขอประพฤติปฏิบัติ การประพฤติปฏิบัติที่มีธรรมะ
เปนตัวกํากับ หรือหลักความประพฤติที่ดีงามที่เหมาะสม และถูกตองตามศีลธรรม
5) จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การกระทําและความคิดที่ถูกตอง
เหมาะสม การทําหนาที่ของตนอยางสมบูรณ เวนในสิ่งที่ควรเวน กระทําในสิ่งที่ควรกระทําดวย
ความฉลาดรอบคอบ รูเหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล
6) จริยธรรม หมายถึง กริยาหรือความประพฤติดี ที่เปนธรรม ที่ถูกตอง
การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองดีงาม เปนการกระทําความดี เปนการกระทําที่ทําใหผูกระทําและ
ผูอื่นไดประโยชน
7) จริยธรรม หมายถึง สิ่งพึงประพฤติ จะตองประพฤติ สิ่งที่ควรประพฤติ
และประพฤติอยางเหมาะสม ถูกตอง ซึง่ สังคมยอมรับเพือ่ การอยูร ว มกันในสังคมอยางมีความสุขรมเย็น
8) จริยธรรมมีความหมายใกลเคียงกับศีลธรรมคือสอนใหเรารูวาอะไรดี
อะไรชั่ว
จากความหมายจริยธรรมขางตน ทําใหสรุปไดวา จริยธรรมเปนสวนหนึ่งของ
คุณธรรม จริยธรรมมีความหมาย 2 แนวทาง โดยแนวทางแรก จริยธรรม หมายถึง หลักเกณฑหรือ
กฎที่ชุมชนหรือสังคมใชตัดสินวา การกระทําใดเปนสิ่งที่ถูกตองดีงามควรปฏิบัติ และการกระทําใด
เปนสิ่งที่ไมควรปฏิบัติทั้งตอตนเองและตอผูอื่น อีกแนวทางหนึ่ง จริยธรรม หมายถึง การกระทําหรือ
2

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, หนา 291.
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พฤติกรรมที่ถูกตองหรือดีงาม เปนเรื่องของความรูสึกในการบริหารจัดการหรือพัฒนาที่มุงหมายให
คนในชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข ดํารงชีวิตอยูอยางบริบูรณเปยมไปดวยความดีทั้งกายวาจาและ
ใจ สําหรับความหมายของจริยธรรมในทีน่ ี้ หมายถึง ขอทีค่ วรประพฤติปฏิบตั ิ ความประพฤติ
หรือการแสดงออกทีด่ งี าม ทีช่ อบทีค่ วรของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติเพือ่ ประโยชน
ของสวนรวม
1.2.4 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคุ ณ ธรรมกั บ จริ ย ธรรม จากความหมายของ
คุณธรรมและจริยธรรมขางตน ทําใหกลาวไดวา ทั้งสองคํานี้มีความหมายใกลเคียงกันและสัมพันธ
กัน และบอยครั้งที่ใชควบคูกันไป ทั้งคุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญและเปนประโยชนตอคน
ชุมชน และประเทศชาติ หากบุคคลมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในครอบครัว ในการดํารงชีวิตประจํา
วัน ในการปฏิบัติงาน และในการประกอบอาชีพ ยอมทําใหบุคคลนั้นมีความสุขกายสบายใจอยางมั่น
คงและยั่งยืนทั้งในครอบครัวและในชุมชน อันจะนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด คือ ประเทศชาติ
และประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยคุณธรรม หมายถึง การคิดและทําคุณงาม
ความดีเปนประจําของคนเพื่อประโยชนของสวนรวม สวนจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติหรือ
การแสดงออกที่ดีงามของคนเพื่อประโยชนของสวนรวม ทั้งสองคํานี้มีความสัมพันธกันและแยกออก
จากกันไดยาก กลาวคือ ถาบุคคลใดมีคุณธรรมซึ่งหมายถึงมีความคิดและการกระทําที่ดีงามเปน
ประจํา ยอมหมายถึงบุคคลนั้นมีความประพฤติหรือการแสดงออกที่ดีงามดวย ในทํานองเดียวกัน
บุคคลใดมีจริยธรรมซึ่งหมายถึงมีความประพฤติหรือการแสดงออกที่ดีงาม ยอมหมายถึงบุคคลนั้นมี
การคิดและทําที่ดีงามดวยเชนกัน โปรดดูภาพที่ 2
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ประเทศชาติ
และประชาชน
อยูเย็นเปนสุขอยาง
มั่นคงและยั่งยืน

จุดหมายปลายทางสูงสุด

นําไปสู

(1) คุณธรรม
การคิดและทําคุณงามความดี
เปนประจําของคนเพื่อประโยชน
ของสวนรวม
คน ชุมชน และ
ประเทศชาติ
(2) จริยธรรม
ความประพฤติหรือการแสดงออกที่ดีงาม
ของคนเพื่อประโยชน
ของสวนรวม

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางคุณธรรมกับจริยธรรมและจุดหมายปลายทางสูงสุด

หลังจากศึกษาความหมายของคําวา การบริหารจัดการ คุณธรรม จริยธรรม และความ
สัมพันธระหวางคุณธรรมและจริยธรรมผานมาขางตนแลว ทําใหพบวา ทั้งสองคํานี้มีความหมาย
ใกลเคียงกัน อีกทั้งความหมายของคุณธรรมมีแนวโนมกวางขวางและครอบคลุมความหมายของ
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จริยธรรม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา จริยธรรมเปนสวนหนึ่งของคุณธรรม ดังนั้น ตอจากนี้ไป ในที่นี้
จะใชคําวา คุณธรรม เพียงคําเดียวซึ่งหมายถึง การคิดและทําคุณงามความดีเปนประจําของคน
เพื่อผลประโยชนของสวนรวม พรอมกันนั้น ไดกําหนดความหมายของ การบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรม ที่ใชในที่นี้ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ดี
งามเปนประจําเพื่อผลประโยชนของสวนรวม โดยบุคคล และ/หรือ หนวยงานนํามาใชในการ
เปลี่ ย นแปลง พั ฒ นา หรื อ สร า งความอยู เ ย็ น เป น สุ ข ให แ ก ป ระชาชน ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ สวนคนที่มีคุณธรรมอยางแทจริง จะตองคิดและทําคุณงามความดีเปนประจํา
อยางตอเนื่องจนเคยชินหรือจนเปนนิสัยอยางชัดเจน
1.3 หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมอาจศึกษาและประมวลไดจาก
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และจากทศพิธราชธรรม ตามลําดับ
1.3.1 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในที่นี้ขออัญเชิญ
พระบรมราโชวาทที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม ดังนี้
1) พระบรมราชโชวาทในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหา
กษัตริยาธิราชเจา ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง เนื่องในการพระราชพิธีสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร 200 ป ในวันที่ 5 เมษายน 2525
“การรั ก ษาอิ ส รภาพและความเป น ไทยให ดํา รงมั่ น คง
ยืนยาวไป ถือวาเปนกรณียกิจอันสําคัญสูงสุด นอกจากตองอาศัย
การบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถและสุจริตเปนธรรมแลว ยังตอง
อาศั ย ความร ว มสนั บ สนุ น จากประชาชนทั้ ง ประเทศด ว ย คื อ
ประชาชนแตละคนจะตองขวนขวายสรางสรรคประโยชนและดํารง
อยูในคุณธรรมอันสมควรแกฐานะของตน ๆ คุณธรรมที่ทุกคนควร
จะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติมีอยูสี่ประการ
ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง
ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม
ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองให
ประพฤติปฏิบัติในความสัจ ความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม
ประพฤติลวงความสัจสุจริตไมวาจะดวยเหตุประการใด
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ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู
จั ก สละประโยชน ส ว นน อ ยของตนเพื่ อ ประโยชน ส ว นใหญ ข อง
บานเมือง
คุ ณ ธรรมสี่ ป ระการนี้ ถ า แต ล ะคนพยายามปลู ก ฝ ง และ
บํารุงให เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยใหประเทศชาติ
บังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให
มั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค”
พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมานี้ เนนเรื่องคุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา
และนอมนํามาปฏิบัติมี 4 ประการ
ประการที่หนึ่ง คือ การรักษาความสัจ ความจริงตอตัวเองที่จะ
ประพฤติปฏิบัติตนแตสิ่งที่เปนธรรมเปนประโยชนทั้งแกตัวเองและแกสวนรวม ประพฤติปฏิบัติดวย
ความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ไมเสแสรง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนและเปนที่ยอมรับของสวนรวม
ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเองในเวลาที่มีสิ่งภายใน
และภายนอกมากระทบ พยายามฝกใจของตัวเองใหอยูในความนึกคิดที่บริสุทธใจ แนวแนมั่นคงและ
ไมหวั่นไหวในทางที่ไมดีไมงาม
ประการที่สาม คือ ความอดทน อดกลั้น อดออม รูจักยับยั้ง
เมื่อถูกกระทบกระทั่ง มีความอดทนตอความทุกข ความเหนื่อยยาก ไมปลอยใหสิ่งที่ไมดีไมงามมา
ครอบงํา อดออมตอสิ่งที่ไดมา และไมฟุมเฟอยใชสอยจนเกินควรเก็บหอมรอมริบเพื่อประโยชนใน
วันขางหนา
ประการที่สี่ คือ การรูจักละความชั่ว ความทุจริต และการเสีย
สละ โดยเสียสละในสิ่งที่ควรสละทั้งภายในและภายนอก เชน ยอมสละความสุขเล็ก ๆ นอยๆ เพื่อ
ความสุขอันยิ่งใหญในภายหลัง ยอมสละความสุขและประโยชนสวนตนเพื่อความสุขและประโยชน
ของสวนรวม
คุณธรรม 4 ประการนี้ มีความเกี่ยวเนื่องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เปนคุณ
ธรรมที่คนทุกชั้น ทุกระดับ ทุกฐานะหนาที่ และทุกชุมชนสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติไดตามควร
แกฐานะและหนาที่ของตน ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นภายในจิตใจ
และนําไปประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและครบถวนแลว ยอมจะชวยใหตัวเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติบังเกิดความสุข สงบ ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอ
ไปไดดังประสงค โดยคุณธรรมจะสงผลดีใหตัวเองกอนแลวจึงจะสงผลดีใหกับชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติตอไป
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คุณธรรม 4 ประการตามพระบรมราโชวาทสอดคลองกับฆราวาสธรรมใน
พระพุทธศาสนา ไดแก
หนึ่ง สัจจะ คือ การรักษาความสัจ
สอง ทมะ คือ การขมใจตนเอง
สาม ขันติ คือ ความอดทน
สี่ จาคะ คือ ความเสียสละ
2) พระบรมราชโชวาทในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เมื่อ
เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชรมุขดานใต พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2549
“ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลาง
มหาสมาคมพรอมพรั่งดวยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติ ตลอดจน
ประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลอง
ยิ่งใหญที่ทุกคนตั้งใจจะทําใหขาพเจาเปนพิเศษ รัฐบาลไดจัดงาน
ครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่
รวมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้
นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวย
ความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุก ๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวย
ความปรารถนาดีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุก
ฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่ง
เปนที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวม
มือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอ
ไปไดตลอดรอดฝง
ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทําดวยความเมตตา
มุงดีมุงเจริญตอกัน
ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จ ทั้งแกตนเอง
ผูอื่นและแกประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูใน
ความสุจริตในกฎกติกา
และในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียม
เสมอกัน
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ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด
ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุผล หาก
ความคิดจิตใจ และการประพฤติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญ
นี้ยังมีพรอมมูลอยูในภายในใจของคนไทย
จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาว
ไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนนและ
ถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปทุกอยาง อยาใหขาดหาย เพื่อให
ประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุขทั้งใน
ปจจุบันและในภายหนา ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์
ในสากลจงคุ มครองรั กษาประเทศชาติใ หปลอดภัยหรือพนจาก
อั น ตรายทุ ก สิ่ ง และอํานวยความสุ ข ความเจริ ญ สวั ส ดี ใ ห เ กิ ด แก
ประชาชนชาวไทยทั่วกัน”
สรุปสาระสําคัญของพระบรมราโชวาทนี้ ไดวา
1) จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดีและความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวของทุกคนทุกฝายทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีกําลังใจมากขึ้น
2) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคํานึงถึงคุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้ง
ของความรักความสามัคคีที่ทําใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมือง
ใหเจริญรุงเรืองตอกันไปไดตลอดรอดฝง
3) คุณธรรม 4 ประการ มีดังนี้
ประการที่หนึ่ง คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความ
เมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน (หรือความเมตตา)
ประการที่ ส อง คื อ การที่ แ ต ล ะคนต า งช ว ยเหลื อ
เกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน ใหงานที่ทําสําเร็จ ทั้งแกตนเองและผูอื่นและ
ประเทศชาติ (หรือความสามัคคี)
ประการที่สาม คือ การทีท่ กุ คนประพฤติปฏิบตั ติ นหรือ
ยึดมัน่ อยางสุจริตในกฏกติกาและระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมกันเสมอกัน (หรือความสุจริต)
ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด
ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคงอยูในเหตุผล หรือการที่ทุกคนมีความคิด
ความเห็นถูกตอง เที่ยงตรงอยูในเหตุผลรวมกัน (ความเที่ยงธรรม)
4) หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันใน
ทางที่ดีที่เจริญ ยังมีพรอมมูลอยูในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทย จะมั่นคงตลอดไปได
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5) จึงทรงขอใหทุกคนในมหาสมาคมทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู
ทุกเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนนและถายทอดความคิด จิตใจกันตอไปทุก
อยางอยาใหขาดหาย
6) ทั้งนี้เพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็น
เปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายหนา
3) พระบรมราชโชวาทในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 6
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2512
“ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน
ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข
เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริม
คนดี ใหคนดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมี
อํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดอัญเชิญมาขางบน
นี้ ทรงชี้แนะวา ผูมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดินควรเปนคนดีที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมจึง
จะปกครองหรือบริหารจัดการบานเมืองและประชาชนใหเจริญกาวหนาและอยูเย็นเปนสุขได คนดีที่
มีคุณภาพนั้น หมายถึง คนที่มีความรู ความสามารถ มีความเฉลียวฉลาด และมีสติปญญาในการ
บริหารจัดการชุมชนและบานเมือง สวนคนดีที่มีคุณธรรมนั้น หมายถึง คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต
ขยัน อดทน มีเมตตา เสียสละ รักชาติบานเมือง คิดและทําอยางสม่ําเสมอเปนประจําเพื่อผล
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน เปนตน
1.3.2 ทศพิธราชธรรม เดิม ทศพิธราชธรรม หมายถึง ธรรมของพระราชาหรือ
ราชธรรม ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีพุทธดํารัสไวในพระไตรปฎก มหาหังสชาดก อันประกอบ
ดวย 10 ประการ
แมในอดีต ทศพิธราชธรรมจะไดชื่อวาเปนหลักธรรมที่พระราชาหรือผูนําประเทศจะ
พึงปฏิบัติ และบางคนอาจคิดวาทศพิธราชธรรมเปนของสูงหรือไกลตัว ควรจะเปนเรื่องของพระราชา
หรือผูนําประเทศเทานั้น แตตอมา ไดมีการขยายขอบเขตการนําทศพิธราชธรรมไปปรับใชใหกวาง
ขวางขึ้น โดยนักบริหารจัดการและสามัญชนก็สามารถยึดถือและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อ
เปนหนทางไปสูความดีงาม ความสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนาในชีวิตไดเชนกัน ฉะนั้น
จึงกลาวไดวา ทศพิธราชธรรม หมายถึง หลักธรรมในการบริหารจัดการและในการดํารงชีวิต
10 ประการที่ผูบริหารหนวยงานควรยึดถือเปนประจําอยางตอเนื่อง หลัก 10 ประการของ
ทศพิธราชธรรมถือวาเปนหลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมดวย
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ทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ประการ ประกอบดวย
1) ทาน คือ การให นอกเหนือจากการบริจาคเปนทรัพยสินหรือสิ่งของแกผู
ยากไร ผูดอยโอกาส และผูตกทุกขไดยากแลว อาจจะใหน้ําใจแกผูอื่นไดดวย เชน ใหกําลังใจแกผู
ตกอยูในหวงทุกข ใหขอแนะนําที่เปนความรูแกผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา ใหรอยยิ้ม และปย
วาจาแกญาติพี่นอง เพื่อนฝูง รวมถึงบุคคลที่มารับบริการ เปนตน
2) ศีล หรือ ศีลัง คือ ความประพฤติที่ดีงาม อยูในศีลในธรรมตามหลัก
ศาสนาของแตละคน เปนตนวา ยึดถือศีล 5 ตามหลักพระพุทธศาสนา
3) บริจาค หรือ ปริจาคะ คือ ความเสียสละ หมายถึง การเสียสละความสุข
สวนตนเพื่อความสุขหรือประโยชนของสวนรวม ซึ่งอาจจะเปนครอบครัว หนวยงาน หรือเพื่อนรวม
งานก็ได เชน การบริจาคทุนทรัพยชวยเหลือผูดอยโอกาส และการเสียสละรางกาย อวัยวะหลังตาย
แลวเพื่อการศึกษา เปนตน โดยทั่วไป การเสียสละไมวาสิ่งใดก็ตาม ถือเปนการลดความเห็นแกตัว
ซึ่งลวนมีสวนชวยใหสังคมดีขึ้นทั้งสิ้น
4) ความซื่อตรง หรือ อาชวะ คือ การดําเนินชีวิตและปฏิบัติหนาที่การ
งานดวยความเปนคนตรง ความซื่อสัตยสุจริต ไมคิดคดโกงหรือหลอกลวงผูอื่น เชน ไมคิดคดทรยศ
ตอประเทศชาติและประชาชน หรือไมฉอราษฎรบังหลวงทั้งเวลา ทรัพยสินของหนวยงานตน แมจะ
ไดทรัพยสินไปมากมาย แตเงินบาปที่ไดไปก็จะเปนสิ่งอัปมงคลที่ทําใหผูนั้นไมเจริญกาวหนา ถูกคน
รุมสาปแชง และแมคนอื่นจะไมรู แตตัวผูกระทํายอมรูอยูแกใจ และไมมีวันจะมีความสุขกาย สบาย
ใจ เนื่องจากเกรงกลัวคนอื่นจะมารูความลับตลอดไป ผูที่ประพฤติตนดวยความซื่อตรง แมไมร่ํารวย
เงินทอง แตจะมั่งคั่งดวยมิตรที่จริงใจ ตายไปก็ตายตาหลับ ลูกหลานก็ภาคภูมิใจ เพราะไมตองแบก
รับความอับอายที่มีบรรพบุรุษเปนคนโกงชาติบานเมือง
5) ความออนโยน หรือ มัทวะ คือ ความสุภาพออนโยน มีอัธยาศัยไมตรี
และไมเยอหยิ่ง ถือตัวตอคนทั้งหลาย รวมทั้งไมติดยึดกับระบบเจาขุนมูลนาย เมื่อเปนเชนนี้ คนทั่ว
ไปก็จะตอนรับ เพราะอยูใกลแลวสบายใจ
6) ความเพียร หรือ ตปะ คือ การดํารงชีวิตและการปฏิบัติหนาที่การงาน
อยางไมยอทอ ไมทอถอย ไมลดละเบื่อหนายในกิจทั้งปวง แตใหปฏิบัติหนาที่การงานดวยความมุ
มานะ ฝาฟนอุปสรรคทั้งหลายจนประสบความสําเร็จ ความเพียรนี้จะทําใหเกิดความภาคภูมิใจเมื่อ
งานสําเร็จ และยังสอนใหสูชีวิต ไมถดถอย ทอแท หรือยอมแพอะไรงาย ๆ
7) ความไมโกรธ หรือ อักโกธะ คือ การไมโมโหหรือโกรธงาย ไมลุแก
อํานาจ ถึงแมในหลายสถานการณจะทําไดยาก แตถาสามารถฝกฝน ไมใหเปนคนโมโหงาย และ
พยายามระงับยับยั้งความโกรธอยูเสมอ จะเปนประโยชนหลายอยาง เชน ทําใหสุขภาพจิตดี หนาตา
ผองใส ทําใหรักษามิตรไมตรีกับผูอื่นไวได อันมีผลใหคนรักและเกรงใจ
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8) ความไมเบียดเบียน หรือ อวิหิงสา คือ การไมบีบคั้นกดขี่ผูอื่น รวมทั้ง
การไมใชอํานาจไปบังคับ หรือหาเหตุกลั่นแกลงผูอื่นดวย และนอกจากไมเบียดเบียนคนดวยกันแลว
ยังไมควรเบียดเบียนธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสัตวอีกดวย มิฉะนั้น ผลรายจะยอนกลับมาสูผูเบียด
เบียนและสังคม อยางที่เห็นกันทั่วไปที่เกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ สวนหนึ่งเกิดจากการที่มนุษยไป
เบียดเบียนธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม ในขณะที่ไมเบียดเบียนคนทั่วไป ก็ควรมีความกรุณาแผไป
อยางทั่วถึงดวย
9) ความอดทน หรือ ขันติ คือ การทนตอโลภ โกรธ หลง ทั้งกายวาจาใจ
การทนตอความยากลําบาก ไมทอถอย และไมหมดกําลังกาย กําลังใจที่จะดําเนินชีวิต และทําหนาที่
การงานตอไปจนสําเร็จ รวมทั้งไมยอทอตอการทําคุณงามความดี ความอดทนจะทําใหชนะปญหา
อุปสรรคทั้งปวงไมวาเล็กหรือใหญ และจะทําใหแกรงขึ้น เขมแข็งขึ้น
10) ความเที่ยงธรรม หรือ อวิโรธนะ คือ ความยุติธรรม ความรอบคอบ
ความถูกตอง ความหนักแนน ไมเอนเอียงหวั่นไหวดวยคําพูด อารมณ หรือลาภสักการะใด เปนการ
ทําอะไรดวยความรอบคอบ ดวยความถูกตอง มิใชดวยความถูกใจ รวมตลอดไปถึงการยกยองผู
ประพฤติดีประพฤติชอบ ขณะเดียวกัน ใหนินทาหรือไมสนับสนุนผูกระทําผิด
จากหลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่ไดศึกษาและประมวลจาก
พระบรมราชโชวาทและทศพิธราชธรรมขางตน ผูเขียนไดนํามาปรับประยุกตและสรุปรวมเปน
หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ ดังนี้
หนึ่ง การรักษาความสัจ คําวา สัจ หรือ สัจจะ แปลวา ความจริง ความจริงใจ เชน
ทํางานรวมกันตองมีสัจจะตอกัน สวนการรักษาความสัจ หมายถึง ความจริงตอตัวเองที่จะประพฤติ
ปฏิบัติตนแตสิ่งที่เปนธรรมเปนประโยชนทั้งแกตัวเองและแกสวนรวม ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ
ดวยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ไมเสแสรง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนและเปนที่ยอมรับของสวนรวม คุณธรรม
ขอนี้สนับสนุนใหคนมีความจริงใจตอตัวเองกอน ตอจากนั้นก็จริงใจตอผูอื่น และนําไปสูการประกอบ
คุณงามความดีหรือประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรมตอสวนรวม เชน แสดงออก
ดวยการรับผิดชอบตอหนาที่การงานที่ตนเองรูสํานึกภายในจิตใจเสมอวาตนเปนใคร มีหนาที่อะไร
และควรทําอยางไร เปนตน ฉะนั้น คุณธรรมขอนี้จึงเปนที่มาของความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิด
ชอบ อันเปนรากฐานสําคัญประการหนึ่งของการสรางประโยชนและความเปนธรรมในสังคม
สอง การรูจักขมใจตนเอง หมายถึง การควบคุมตนเองในเวลาที่มีสิ่งภายในและ
ภายนอกมากระทบ พยายามฝกใจของตัวเองใหอยูในความนึกคิดที่เปนสัตย เปนจริง และไมหวั่น
ไหวในทางที่ไมดีไมงาม
สาม ความอดทน หมายถึง การทนตอโลภ โกรธ หลง ทั้งกายวาจาใจ การทนตอ
ความยากลําบาก ไมทอถอย ไมหมดกําลังกายกําลังใจที่จะดําเนินชีวิต อดทนตอความทุกข ความ
เหนื่อยยาก และไมปลอยใหสิ่งที่ไมดีไมงามมาครอบงํา
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สี่ การละความชั่ว หมายถึง การไมทําสิ่งไมดี
หา การเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแกตัว การใหปนผูอื่นในสิ่งที่ควรใหเพื่อ
ความสุขและประโยชนของสวนรวม
หก ความเมตตา หมายถึง ความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข การรูจักคิด พูด ทํา
ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน รวมทั้งการชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นดวยความเต็มใจ
เจ็ด ความสามัคคี หมายถึง การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน
ประสานประโยชน ใหงานที่ทําสําเร็จ ทั้งแกตนเองและผูอื่นและประเทศชาติ
แปด ความสุจริต หมายถึง การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนหรือยึดมั่นอยางสุจริต
ในกฏกติกาและระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมกันเสมอกัน โดยตองสุจริตทั้งในความคิด การพูด
และการกระทํา
เกา ความเที่ยงธรรม หมายถึง การที่ทุกคนตางพยายามทําความคิด ความเห็น
ของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคงอยูในเหตุผล หรือการที่ทุกคนมีความคิดความเห็นถูกตอง
เที่ยงตรง อยูในเหตุในผล
สิบ การสงเสริมคนดี หมายถึง การสนับสนุนคนที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมให
เขามาอยู ใ นตําแหน งบริหารจั ดการ และยกยองคนดี ในเวลาเดี ย วกัน ก็ ค วบคุ มคนไม ดีไม ใ หมี
อํานาจและกอความเดือดรอนวุนวายไดดวยการนินทา ประณาม หรือไมสนับสนุนคนเลว รวมทั้ง
คอยปองกัน เฝาระวัง ควบคุม ตรวจสอบ และลงโทษคนเลว โปรดดูภาพที่ 3
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10. การ
สงเสริม
คนดี

1. การรักษา
ความสัจ

9. ความ
เที่ยงธรรม
8. ความ
สุจริต

2. การรูจักขมใจ
ตนเอง
การบริหารจัดการ
ตามแนวทางคุณธรรม
10 ประการ

7. ความ
สามัคคี

3. ความ
อดทน
4. การละ
ความชั่ว

6. ความ
เมตตา

5. การ
เสียสละ

ภาพที่ 3 หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ
หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการนี้ อาจถือวาเปน
กระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินงานที่ประกอบดวย 10 ขั้นตอน ก็ได โดยผูปฏิบัติอาจดําเนิน
งานตามขั้นตอนหรือขามขั้นตอนเพื่อไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด คือ ประเทศชาติและประชาชน
อยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน ก็ได ขั้นตอนดังกลาวนี้ถือวา เปนแนวทาง วิถีทาง หรือมรรควิธี
(means) ที่นํามาใชในการแกไขปญหาของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันจะนําไปสู
จุดหมายปลายทาง (end) ซึ่งอาจจัดแบงเปน จุดหมายปลายทางเบื้องตน และจุดหมายปลายทาง
สูงสุด ก็ได โปรดดูภาพที่ 4
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ประเทศชาติ
และประชาชน
อยูเย็นเปนสุขอยาง
มั่นคงและยั่งยืน

จุดหมายปลายทางสูงสุด (end)

นําไปสู
10. การสงเสริมคนดี
9. ความเที่ยงธรรม
8. ความสุจริต
7. ความสามัคคี
6. ความเมตตา
5. การเสียสละ
4. การละความชั่ว
3. ความอดทน
2. การรูจักขมใจตนเอง
1. การรักษาความสัจ

เปน
แนวทาง
หรือ
มรรควิธี
(means)

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทางคุณธรรม จัดแบงตาม
หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ

หลังจากศึกษาความสําคัญและความหมายของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
รวมทั้งหลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม ผานมาแลว ทําใหสรุปไดวา
ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดเกิดปญหา เปนตนวา ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง
ปญหายาเสพติด และปญหาการเมืองการปกครอง สาเหตุสําคัญมาจากการขาดคุณธรรม แนวทาง
แกไขปญหาแนวทางหนึ่งคือ การนําการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมาประยุกตใชในชุมชน
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สังคม และประเทศชาติ โดยความสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมี 10 ประการ
ตัวอยางเชน การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมีสวนชวยทําใหผูบริหารบริหารจัดการไปใน
ทิศทางที่เปนประโยชนตอสวนรวม และยังมีสวนทําใหเกิดความสมดุลในการบริหารจัดการระหวาง
ดานวัตถุกับดานจิตใจ โดยชวยยับยั้ง ชะลอ หรือชวยใหการบริหารจัดการดานวัตถุรอบคอบมากขึ้น
ดวย
ในสวนของความหมายของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม หมายถึง แนวทางการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ดีงามเปนประจําเพื่อผลประโยชนของสวนรวม โดยบุคคล
และ/หรือ หนวยงานนํามาใชในการเปลีย่ นแปลง พัฒนา หรือสรางความอยูเ ย็นเปนสุขใหแกประชาชน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยคําวา คุณธรรม นั้น หมายถึง การคิดและทําคุณงามความดีเปน
ประจําของคนเพื่อผลประโยชนของสวนรวม
สําหรับหลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมนํามาจากการศึกษา
พระบรมราโชวาทและทศพิธราชธรรม และไดสรุปเปน “หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรม 10 ประการ” โดยคนที่มีคุณธรรมอยางแทจริง จะตองคิดและทําคุณงามความดี
เปนประจําอยางตอเนื่องจนเคยชินหรือจนเปนนิสัยอยางชัดเจน ลักษณะของคุณงามความดีนั้น อาจ
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการนี้ก็ได
อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากหลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่ไดศึกษา
ไวแลวทั้งหมดขางตน ยังมีหลักการสําคัญอื่นอีกที่ไมไดกลาวถึงในที่นี้ เปนตนวา ความกตัญู และ
ความยุติธรรม หลักการดังกลาวนี้สามารถนํามาประพฤติปฏิบัติใหเกิดความดีงามไดเชนกัน

2. ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
ปญหา ในที่นี้หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่เปนอุปสรรค ขัดขวาง หรือชะลอไมใหการบริหารจัดการ
หรือการดําเนินงานตามแนวทางคุณธรรมของไทยบรรลุเปาหมายได สิ่งใด ๆ หมายถึง สิ่งของ
บุคคล หนวยงาน ระบบตาง ๆ ในชุมชน จิตใจ จิตสํานึก จิตวิญญาณ ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ
หรือวัฒนธรรม เปนตน สําหรับเปาหมายของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมนั้น หมายถึง
ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน อันเปนเปาหมายหรือจุดหมายปลาย
ทางสูงสุด
ปญหาวิกฤตที่บานเมืองและชุมชนประสบในอดีตและทุกวันนี้ เชน การฉอราษฎรบังหลวง
เกิดทุกหยอมหญา และอบายมุข เชน ยาเสพติดและการพนัน เต็มเมือง สาเหตุสําคัญมาจากการ
ขาดคุณธรรมซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่ขาดประสิทธิภาพดวย ดังนั้น
จึงถึงเวลาแลวที่ประชาชนตองชวยกันฟนฟูและขับเคลื่อนคุณธรรมรวมทั้งสงเสริมการบริหารจัดการ
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ตามแนวทางคุณธรรมดวย และหลังจากที่ไดพิจารณาศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรม ผานมาแลว ตอจากนี้ไป เปนการพิจารณาศึกษาปญหาการบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรม ซึ่งแบงเปน 2 หัวขอที่มีความสัมพันธและตอเนื่องกัน ไดแก
2.1 ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากภายในชุมชน
2.2 ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากภายนอกชุมชน
2.1 ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากภายในชุมชน
มี 3 ประการ ดังนี้
2.1.1 การเนนคุณธรรมในระดับบุคคลโดยไมเชื่อมโยงและไมใหความสําคัญ
กับคุณธรรมในระดับโครงสรางมากเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงสรางที่มีอิทธิพลตอ
วิถีชีวิตและพฤติกรรมของบุคคล เห็นไดจากการสั่งสอนหรือปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมใหแก
บุคคลหรือประชาชนเปนหลัก โดยใหความสําคัญนอยมากกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่สถาบัน
ระบบ และโครงสรางที่แวดลอมบุคคล รวมทั้งไมใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงคุณธรรมในระดับ
บุคคลกับคุณธรรมในระดับโครงสราง ถึงแมวาอาจมีการรณรงคบางเปนระยะ ๆ หรือมีการคัดคาน
กฎหมายบางฉบับที่ขัดคุณธรรม แตก็ยังไมมากเทาที่ควร ตัวอยางเชน ผูใหญสอนเด็กมิใหมี
พฤติกรรมที่ลามกอนาจารหรือพูดถอยคําไมสุภาพอยางรายแรงในที่สาธารณะ แตก็มีดาราบางคน
แสดงพฤติกรรมดังกลาว โดยสังคมมิไดลงโทษดาราผูนั้นอยางจริงจัง หรือผูใหญสอนเด็กมิใหดื่ม
สุรา แตก็ไมมีการรณรงคหรือออกกฎหมายมาลงโทษบุคคลที่ดื่มสุราในที่สาธารณะเพื่อใหสอดคลอง
กั บ คํ าสอนนั้ น หรื อ แม ก ระทั่ ง ดาราบางคนแต ง ตั ว เรี ย บร อ ยและทําความดี ง ามก็ ไ ม ไ ด รั บ การ
สนับสนุนยกยองจากสังคมมากเทาที่ควรโดยเฉพาะจากสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศนและหนังสือพิมพ
ขณะที่สังคมไปใหความสนใจกับดาราที่ทําตัวฉาวโฉหรือจงใจทําตัวเดนดังในทางลอแหลม
2.1.2 การขาดระบบหรื อ โครงสร า งรองรั บ การทําคุ ณ งามความดี การมี
คุณธรรมหรือการประกอบคุณงามความดีของบุคคลหรือประชาชนจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น หากมีระบบ
โครงสราง หรือสภาพแวดลอมชวยเกื้อกูลสนับสนุน ตัวอยางเชน บุคคลเก็บกระเปาเงินได ชุมชน
หรือสังคมตองมีระบบรองรับ เชน มีศูนยรับของหายทั่วประเทศเพื่อรับและดําเนินการหาเจาของ
กระเปาเงินตอไป แตถาไมมีศนู ยดังกลาว บุคคลที่เก็บกระเปาเงินไดอาจไมสงคืนแกเจาของกระเปา
เพราะเสียเวลาหรือไมทราบวาจะตองทําอยางไร
ระบบหรือโครงสรางที่สะดวกและเอื้ออํานวยที่
รองรับการทําคุณงามความดีจะมีสวนชวยใหบุคคลหรือประชาชนมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น
2.1.3 การให ความสําคัญ กับการสอนคุณธรรม โดยละเลยการกระตุ นให
บุคคลเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง และการกลอมเกลาโดยชุมชน ที่ผาน
มาไมวาบิดามารดา ครูอาจารย และพระจะสอนหรือพูดอยางไร ก็ไมอาจยกระดับคุณธรรมของ
บุคคลไดงาย เพราะสิ่งที่บุคคลประสบพบเห็นจากชุมชนตรงกันขามหรือแตกตางจากการสอนหรือ
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การพูดของบิดามารดา ครูอาจารย และพระ ตัวอยางเชน การสอนหรือการพูดเรื่องใหบุคคลละลด
เลิกอบายมุข ใหมีความซื่อสัตย เสียสละ และยึดถือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทุกวันนี้จึงมีผลนอย
มากตอบุคคล ไมวาจะเปนเด็ก เยาวชน ผูใหญ หรือประชาชน เพราะสิ่งที่สอนนั้นสวนทางกับสิ่งที่
บุคคลเผชิญอยูในชีวิตจริง เชน บุคคลทั่วไปยังคงเห็นบุคคลสําคัญของประเทศหรือผูนําชุมชน
จํานวนมากหลงมัวเมาอยูกับอบายมุข ขาดความซื่อสัตยสุจริต ฉอราษฎรบังหลวง ไมยอมเสียสละ
ความสุขสวนตัวเพื่อสวนรวม และติดยึดอยูกับความหรูหรา ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย โดยไมคิดและ
ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน
ยิ่งไปกวานั้น การสอนคุณธรรมโดยใหเด็กทองจําอยางเดียว แตไมสงเสริมใหเด็ก
ทราบและเขาใจดวยตนเองวาคุณธรรมคืออะไร ดีอยางไร สําคัญ จําเปน และมีประโยชนตอชีวิตและ
ความเปนอยูของเด็ก เยาวชน และชุมชนอยางไร การขาดคุณธรรมจะเกิดผลเสียอยางไร ที่สําคัญ
คือ เด็กไมไดถูกฝกมาใหเรียนรูการเอาใจเราไปใสใจเขา หรือเอาใจเขามาใสใจเรา ไมทราบและเขา
ใจถึงผลจากการเบียดเบียนผูอื่นวาจะเปนอยางไร นอกจากนั้น การบังคับใหเด็กนั่งสมาธิ บางครั้ง
อาจทําใหเด็กเกลียดการนั่งสมาธิ ทั้ง ๆ ที่สมาธิเปนสิ่งที่เด็กสามารถเรียนรูไดจากวิธีอ่นื ๆ อีก เชน
บิดามารดา ครูอาจารย หรือผูนําชุมชนทําเปนตัวอยาง อีกทั้งการสรางแรงจูงใจใหเด็กชอบนั่งสมาธิ
ก็เปนสิ่งสําคัญกวาการบังคับหรือเอาคะแนนเขาลอ
กลาวไดวา การเรียนรูหรือการกระตุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การสอน
ใหลงมือปฏิบัติจริงหรือการเรียนรูจากการกระทําจริง (learning by doing) รวมตลอดทั้งการ
หลอหลอมกลอมเกลาของชุมชน เชน การประชาสัมพันธเผยแพรคุณธรรมผานสื่อตาง ๆ อยางนา
สนใจและตอเนื่อง นับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่งมากกวาการสอนของผูสอน และไมวาผูสอนจะ
พร่ําสอนเพียงใดก็ตาม หากการสอนนั้นไมกระตุนหรือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของบุคคลที่รับ
การสอนและการลงมือปฏิบัติจริง
รวมทั้งไมใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการหลอหลอมกลอม
เกลาในเรื่องคุณธรรมแลว การสอนสวนใหญในบานโดยบิดามารดา ในโรงเรียนโดยครูอาจารย และ
ในวัดโดยพระ จึงไมไดผลเทาที่ควร
2.2 ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากภายนอกชุมชน
มี 2 ประการ คือ
2.2.1 อิทธิพลของกระแสเสรีนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยมที่มาจากภาย
นอกประเทศ หมายถึง แนวคิดหรือกระแสดังกลาวจากตางประเทศไดเขามาครอบงําและมีอิทธิพล
เหนือประชาชนและชุมชนไทยทําใหเปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
ในชุมชน อิทธิพลดังกลาวนั้นไดผานเขามาทางสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ และอินเตอรเน็ท
(internet) ไดทําลายคุณธรรมที่มีอยูเดิมในชุมชนใหเสื่อมลง ทําใหประชาชนในชุมชนยึดถือและเห็น
ถึงความสําคัญของวัตถุมากกวาจิตใจ และยังเปนปญหาอุปสรรคขัดขวางการบริหารจัดการตาม
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แนวทางคุณธรรมในชุมชนดวย ตัวอยางเชน กระแสความฟุงเฟอฟุมเฟอยในเรื่องการบริโภค ความ
เปนอยู การแตงกาย และการหาความสุขตามแนวทางหรือวัฒนธรรมของตางประเทศที่เกินขอบเขต
ตลอดจนการตอสูแขงขันมากเกินไปจนถึงขั้นแกงแยงชิงผลประโยชน การหวังสิ่งตอบแทน และการ
มุงกําไรหรือผลประโยชนสูงสุด ยอมทําใหประชาชนในชุมชนกลายสภาพเปนคนที่ขาดคุณธรรม
2.2.2 อิทธิพลของระบบ โครงสราง และสภาพแวดลอมภายนอกชุมชน เปน
ปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในชุมชน กลาวคือ ประชาชนในชุมชนไม
เพียงตกอยูภายใตกระแสที่มาจากภายนอกประเทศเทานั้น แตยังถูกครอบงําหรืออยูภายใตอิทธิพล
ของระบบ โครงสราง และสภาพแวดลอมภายนอกชุมชนที่เปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการ
ตามแนวทางคุณธรรมภายในชุมชนอีกดวย โดยระบบ โครงสราง หรือสภาพแวดลอมดังกลาวนี้ ได
อยูภายใตอิทธิพลของกระแสเสรีนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยมจากภายนอกประเทศอีกทอดหนึ่ง
ตัวอยางเชน ประชาชนในชุมชนชนบทยอมไดรับอิทธิพลเรื่องการใชสิ่งอํานวยความสะดวก การกิน
อยู และการแตงกายสมัยใหมตามกระแสนิยมจากระบบ โครงสราง และสภาพแวดลอมของชุมชน
เอง หรือไดรับอิทธิพลมาจากชุมชนเมืองซึ่งไดรับมาจากตางประเทศอีกทอดหนึ่ง โปรดดูภาพที่ 5
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2. ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากภายนอกชุมชน 2 ประการ
2.1 อิทธิพลของกระแสเสรีนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยมที่มาจากภายนอกประเทศ

2.2 อิทธิพลของระบบ โครงสราง และสภาพแวดลอมภายนอกชุมชน

ประชาชนในชุมชน
1. ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจาก
ภายในชุมชน 3 ประการ
1.1 การเนนคุณธรรมในระดับบุคคลโดยไมเชื่อมโยงและไมให
ความสําคัญกับคุณธรรมในระดับโครงสรางมากเทาที่ควร
1.2 การขาดระบบหรือโครงสรางรองรับการทําคุณงามความดี
1.3 การใหความสําคัญกับการสอนคุณธรรม โดยละเลยการ
กระตุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การลงมือปฏบัติ
จริง และการกลอมเกลาโดยชุมชน

ภาพที่ 5 ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจาก
ภายในชุมชน 3 ประการ และเกิดจากภายนอกชุมชน 2 ประการ

สรุปไดวา บานเมืองและชุมชนไดประสบปญหาวิกฤตทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยมีสาเหตุ
สําคัญมาจากการขาดคุณธรรมซึ่งรวมทั้งการขาดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมดวย และ
หลังจากพิจารณาศึกษาปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมซึ่งแบงเปน 2 หัวขอที่มีความ
สัมพันธและตอเนื่องกัน ไดแก ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากภายใน
ชุมชน และเกิดจากภายนอกชุมชนแลว ทําใหพบวา ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
ที่เกิดจากภายในชุมชน มี 3 ประการ เชน การเนนคุณธรรมในระดับบุคคลโดยไมเชื่อมโยงและไมให
ความสําคัญกับคุณธรรมในระดับโครงสรางมากเทาที่ควร สําหรับปญหาการบริหารจัดการตาม
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แนวทางคุ ณธรรมที่เกิดจากภายนอกชุมชน มี 2 ประการ เชน การครอบงําของกระแสเสรีนิยม
วัตถุนิยม และบริโภคนิยมที่มาจากภายนอกประเทศ เปนตน

3. การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
หลังจากพิจารณาศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม และปญหา
การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมผานมาแลว ตอจากนี้ไป เปนพิจารณาศึกษาการพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม ซึ่งครอบคลุม 5 หัวขอ ไดแก
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
3.2 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
3.3 การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากปญหาภายในชุมชน
3.4 การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากปญหาภายนอกชุมชน
3.5 การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมของประชาชนทั่วไป พอคานักธุรกิจ
และเจาหนาที่ของรัฐ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนด การปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทําในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวมของมนุษยใหดีขึ้น แนวคิดเกี่ยว
กับการพัฒนาคุณธรรมที่สําคัญมี 8 แนวคิด ดังนี้
3.1.1 แนวคิดการใชตัวสนับสนุนและตัวลงโทษเปนตัวกําหนดความคิดและ
การกระทําของมนุษย แนวคิดนี้เชื่อวา ปจจัยหรือสิ่งที่ใสเขาไปหรือใหแกมนุษยมีสวนสําคัญใน
การกําหนดความคิดและการกระทําของมนุษย หมายความวา ถาใสปจจัยที่เปนตัวสนับสนุนเขาไป
มนุษยก็จะคิดและทําสิ่งที่พึงปรารถนาออกมา แตถาใสปจจัยที่เปนตัวลงโทษเขาไป มนุษยก็จะคิด
และทําสิ่งที่ไมพึงปรารถนาออกมา
ตั ว อย า งเช น ถ า ครู อ าจารย อ บรมสั่ ง สอนและปลู กฝ ง เด็ ก โดยใส ป จ จั ย ที่ เ ปนตัว
สนับสนุนเขาไป เชน คําชมเชย การยกยอง การใหเกียรติ การใหสิ่งดีงาม สิ่งที่เด็กสนใจและชอบ
เด็กก็จะคิด และทําในทิศทางที่พึงปรารถนาหรือดีงาม ตรงกันขาม ถาครูอาจารยใสปจจัยที่เปนตัว
ลงโทษเขาไป เชน คํานินทา คําหยาบ การไมใหเกียรติ ความเห็นแกตัว สิ่งไมดีงาม ตลอดจนสิ่งที่
เด็กไมสนใจและไมชอบ เด็กก็จะคิดและทําสิ่งที่ไมพึงปรารถนาหรือไมดีงามออกมา ฉะนั้น ในการ
พัฒนา อบรม และปลูกฝงคุณธรรมแกบุคคล จึงควรใสปจจัยที่เปนตัวสนับสนุนหรือสิ่งที่ดีงามเขาไป
อันจะทําใหบุคคลนั้นคิดและทําที่ดีงามออกมาดวย
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3.1.2 แนวคิ ด การใชขั้นตอนของพัฒนาการทางคุณ ธรรมเปนตั ว กําหนด
ความคิดและการกระทําของมนุษย แนวคิดนี้เชื่อวา พัฒนาการทางคุณธรรมซึ่งประกอบดวย
หลายขั้นตอนมีสวนสําคัญในการกําหนดความคิดและการกระทําของมนุษย โดยแตละขั้นตอนจะทํา
ใหมนุษยคิดและทําแตกตางกันโดยเกี่ยวของกับวัยหรืออายุของมนุษยดวย เมื่อเปนเชนนี้ ในการ
พัฒนาคุณธรรมของมนุษยจึงควรคํานึงถึงแนวคิดนี้ดวย สําหรับตัวอยางขั้นตอนของพัฒนาการทาง
คุณธรรมอาจประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตอนการหลบหลีกการลงโทษ (อายุ 2-7 ป) มนุษยจะมีความคิด
และการกระทําที่หลบหลีกเพื่อไมใหตนเองถูกลงโทษ
2) ขั้นตอนการแสวงหารางวัล (อายุ 7-10 ป) มนุษยจะมีความคิดและ
การกระทําที่มุงแสวงหารางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่ตนเองพึงพอใจ
3) ขั้นตอนการทําตามผูอื่นที่ตนเองชอบ (อายุ 10-13 ป) มนุษยจะมี
ความคิดและการกระทําที่เห็นคลอยตามคําแนะนําหรือคําชักชวนของบุคคลอื่นที่ตนเองชอบ เชน
เพื่อนฝูงในวัยเดียวกัน
4) ขั้นตอนการทําตามหนาที่ทางสังคม (อายุ 13-16 ป) มนุษยจะมี
ความคิดและการกระทําที่ทําตามหนาที่หรือทําตามแบบอยางที่สังคมไดกําหนดไวเนื่องจากตนเอง
เปนสวนหนึ่งของสังคม อีกทั้งสังคมก็คาดหวังและไดกําหนดกฎเกณฑไวใหมนุษยปฏิบัติตามดวย
5) ขั้นตอนการทําตามคํามั่นสัญญา (อายุ 16 ปขึ้นไป) มนุษยจะมีความ
คิดและการกระทําเพื่อประโยชนของสวนรวม มุงทําประโยชนใหแกสังคมตามที่ตนเองไดมุงมั่นหรือ
ไดเคยใหสัญญาไวกับตัวเอง ผูอื่น หรือสังคม
6) ขั้นตอนการยึดอุดมคติสากล (ผูใหญ) มนุษยจะมีความคิดและการ
กระทําเพื่ออุดมคติสากล ซึ่งหมายถึง แนวคิดดีงามที่สังคมยอมรับ โดยมนุษยจะยึดถืออุดมคติสากล
เปนหลักธรรมประจําใจ
3.1.3 แนวคิ ด การเรี ย นรู จ ากการสั ง เกตเป นตัวกําหนดความคิดและการ
กระทําของมนุษย แนวคิดนี้เชื่อวา การเรียนรูจากการสังเกตมีสวนสําคัญในการกําหนดความคิด
และการกระทําของมนุษย การเรียนรูนั้น อาจเกิดได 3 กรณี
กรณีแรก เกิดจากการสังเกตตัวอยางหรือตัวแบบที่เปนของจริงหรือเปน
บุคคลจริง เชน เด็กหรือเยาวชนเรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรม เชน การพูดและการดํารงชีวิตของ
นายกรัฐมนตรี ครูอาจารย หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนสนใจและประทับใจ
กรณีที่สอง เกิดจากการสังเกตตัวอยางหรือตัวแบบที่เปนสัญลักษณ เชน
เด็กหรือเยาวชนเรียนรูจากการสังเกตสิ่งที่ไมใชของจริง เชน จากการดูโทรทัศน ฟงวิทยุ และอาน
หนังสือ
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กรณีที่สาม เกิดจากการสังเกตตัวเอง หมายความวา มนุษยเรียนรูหรือรับรู
ความสามารถของตนเองซึ่งมีสวนสําคัญในการกําหนดความคิดและการกระทําของบุคคลนั้น เชน
เด็กหรือเยาวชนที่เรียนรูวาตนเองมีความรูความสามารถก็จะคิดและแสดงความรูความสามารถนั้น
ออกมา
หลังจากเรียนรูจากการสังเกตตัวอยางหรือตัวแบบของแตละกรณีหรือหลายกรณี
ขางตนแลว เด็กและเยาวชนก็จะจดจํา นําไปคิดและปฏิบัติตามตอไป
3.1.4 แนวคิ ด การใช ค า นิ ย มเป น ตั ว กําหนดความคิ ด และการกระทําของ
มนุษย คานิยม หมายถึง ความคิด ความเชื่อ อุดมการณ หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะถาวรซึ่งบุคคล
หรือกลุมบุคคลในสังคมยึดถือหรือนํามาปฏิบัติในการปฏิบัติงานหรือในการดําเนินชีวิตในสังคม
หรือหมายถึง ระบบความคิด ระบบความเชื่อ หรือการกระทําตาง ๆ ของบุคคลหรือกลุมคนที่มี
ลักษณะถาวรซึ่งบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาวไดยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในสังคม
แนวคิดนี้ใหความสําคัญกับคานิยม โดยเชื่อวา คานิยมมีสวนสําคัญในการกําหนด
ความคิดและการกระทําของมนุษย หากไมมีคานิยม มนุษยจะไมกลาตัดสินใจ เมื่อเปนเชนนี้ จึงควร
สนับสนุนใหมนุษยเลือกยึดถือคานิยมเพื่อจะไดนํามาใชเปนหลักหรือเปนแนวทางในการดํารงชีวิต
ในสังคม รวมทั้งใชในการกําหนดความคิดและการกระทําของมนุษยดวย ตัวอยางคานิยมที่ควรเปน
ไปในสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ 7 ประการ ไดแก (1) คานิยมในความซื่อสัตยสุจริต (2) คานิยม
ในระบบคุณธรรม (3) คานิยมในหลักประชาธิปไตย (4) คานิยมที่ยึดถือหลักการมากกวาตัวบุคคล
(5) คานิยมในความประหยัดและขยัน (6) คานิยมของการรวมกลุม และ (7) คานิยมในระเบียบวินัย3
นอกจากที่กลาวมาแลว ยังมีคานิยมที่คณะอนุกรรมการปรับปรุงวัฒนธรรมและคานิยมของเจาหนาที่
ของรัฐ ไดกําหนดขึ้น เรียกวา คานิยมสรางสรรค 5 ประการ ไดแก (1) คานิยมที่กลายืนหยัดทําใน
สิ่งที่ถูกตอง (moral courage) (2) คานิยมที่มีความแนวแนมั่นคงและมีความรับผิดชอบ (integrity
and responsibility) (3) คานิยมความโปรงใสและการตรวจสอบได (transparency and
accountability) (4) คานิยมไมเลือกปฏิบัติ (nondiscrimination) และ (5) คานิยมมุงความสําเร็จของ
งาน (result orientation)
3.1.5 แนวคิ ด การใช สั ญ ญาเป น ตั ว กําหนดความคิ ด และการกระทําของ
มนุษย แนวคิดนี้สนับสนุนการใชสัญญาเปนตัวกําหนดความคิดและการกระทําของมนุษย ซึ่งหมาย
ถึงแนวคิดที่สนับสนุนใหมีการทําสัญญาอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการเพื่อเปนหลักฐานและ
เปนแนวทางใหมนุษยคิดและทําตามที่ไดทําสัญญาไวนั้น เชน เด็กและเยาวชนทําสัญญาหรือให
สัจจะกับครูอาจารยวา จะไมพูดเท็จ ไมเลนการพนัน และไมลักทรัพย เปนตน
3

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, คานิยมของขาราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพนิติธรรม, 2547), หนา 105-106.
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3.1.6 แนวคิดการใชพระพุทธศาสนาเปนตัวกําหนดความคิดและการกระทํา
ของมนุษย แนวคิดนี้สนับสนุนการใชพระพุทธศาสนาเปนตัวกําหนดความคิดและการกระทําของ
มนุษย ตัวอยางเชน
1) หลักธรรมอริยสัจสี่ เปนการนําอริยสัจสี่มาใชในการคิดและดํารงชีวิต
อยางมีเหตุมีผล ถูกตอง และเปนสุข กลาวคือ
1) ทุกข หมายถึง ความทุกขยาก สภาวะที่บีบคั้น สภาพปญหาที่
ทนไดยากของมนุษย
2) สมุหทัย หมายถึง เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุ
3) นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข
4) มรรค หมายถึง ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
เมื่อบุคคลทราบและเขาใจอริยสัจสี่ บุคคลก็จะคิดและทําตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนานั้น เชน หากเกิดทุกขหรือเกิดปญหาขึ้นเมื่อใด ก็จะหาสมุหทัยหรือหาสาเหตุของ
ปญหานั้น เพื่อจะไดแกไขปญหาไดตรงจุดตรงประเด็น ตอจากนั้น ก็ตองคํานึงถึงนิโรธและมรรค อัน
หมายถึง การคิดถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อดับทุกขหรือแกไขปญหานั้นใหหมดสิ้นไป
2) โลกธรรม 8 เปนคําสั่งสอนที่แสดงใหเห็นถึงความจริงที่วา บุคคลทุกคน
จะตองพบหรือเผชิญกับสิ่งที่พึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา ซึ่งเรียกวา โลกธรรม 8 ซึ่งแบงเปน
โลกธรรมหรือสิ่งที่พึงปรารถนา คือ ไดลาภ ไดยศ ไดสขุ ไดสรรเสริญ และไมชาก็เร็ว บุคคลนั้นก็จะ
ตองพบหรือเผชิญกับสิ่งที่ไมพึงปรารถนาซึ่งตรงกันขามกัน คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ความทุกข และ
นินทา ดังนั้น ถาทุกคนใชสติปญญาพิจารณาและยอมรับความจริงดังกลาวนี้ไดแลว ก็จะชวยใหรูจัก
ทําใจหรือชวยใหจิตใจสงบและเปนสุขได เพราะถือวา เปนธรรมดาที่ทุกคนจะตองพบกับสิ่งที่พึงและ
ไมพึงปรารถนาดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไดยาก
3) หิริ-โอตตัปปะ หิริ คือ ความละอายตอบาป สวนโอตตัปปะ คือ ความ
เกรงกลัวตอผลของบาป เปนคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่แสดงใหเห็นวา
3.1) บุคคลตองรูจักแยกแยะ ผิด-ชอบ และ ชั่ว-ดี
3.2) บุคคลตองมีความเชื่อและเขาใจในผลของผิด-ชอบ และ ชั่ว-ดี
3.3) บุคคลตองรูจักเลือกทางที่ชอบ-ที่ดี
3.4) บุคคลตองรูจักปฏิเสธทางที่ผิด-ชั่ว
3.5) บุคคลตองใชหิริ-โอตตัปปะ เปนหลักคิดหรือเปนแนวทางใน
การคิด ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติอยางมีสติ
4) หลักกฎแหงกรรม หมายถึง การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว อธิบายไดวา
บุคคลใดทําความดีหรือความไมดีไว ในไมชาบุคคลนั้นก็จะไดรับความดีหรือความไมดีนั้นตอบแทน
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เฉพาะบุคคลที่กระทําความไมดีนั้น อาจไดรับการลงโทษจากกฎหมาย กฎสังคม หรือกฎแหงกรรมก็
ได
3.1.7 แนวคิดการใชสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนตัวกําหนดความคิดและการกระทําของ
มนุษย แนวคิดนี้เชื่อวา การที่มนุษยขอหรือออนวอนตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและความศรัทธา
ของแตละศาสนาให ช วยเหลือโดยดลบันดาลใหมนุษยมีความคิดและการกระทําสิ่งที่ดีงาม เชน
บุคคลอธิษฐานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นขอใหตนเองมีความคิดและการกระทําที่
เขมแข็งและแนวแนที่จะเลิกอบายมุข เชน การดื่มเหลาและการพนัน การขอหรือออนวอนตอสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์นี้มีสวนทําใหบุคคลนั้นมีกําลังใจและมีการกระทําที่เลิกอบายมุขนั้นได
3.1.8 แนวคิดการใชวิธีการสอนเปนตัวกําหนดความคิดและการกระทําของ
มนุษย แนวคิดนี้ใหความสําคัญกับวิธีการสอน โดยเชื่อวา วิธีการสอนจะเปนตัวกําหนดความคิด
และการกระทําของมนุษย ตัวอยางเชน การเลานิทาน การเลนเกมส การใชกรณีศึกษา การใช
บทบาทสมมติ การใชสถานการณจําลอง ตลอดจนการสอนโดยใชกระบวนการและกิจกรรมกลุม
สัมพันธ เปนตน
สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมที่กลาวมา 8 แนวคิด เปนแนวคิดที่ประยุกต
มาจากทฤษฎีหรือแนวคิดทางจิตวิทยาและการศึกษา โดยแตละแนวคิดลวนมีสวนสําคัญในการ
กําหนดความคิดและการกระทําของมนุษยทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับพอแม ครูอาจารย พระ และผูนําชุมชน
เปนตน ทีจ่ ะนําแนวคิดใดแนวคิดหนึง่ หรือหลายแนวคิดไปปรับใชใหเหมาะสมกับแตละบุคคลและชุมชน
3.2 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
การพิ จ ารณาศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ส ว นสําคั ญต อ การกําหนดการบริหารจั ดการตามแนวทาง
คุณธรรมตอไปนี้จะมีสวนชวยใหการเสนอแนะการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
ตรงประเด็น ครอบคลุม รัดกุม มีเหตุมีผล และเปนวิชาการมากขึ้น โดยอาจนําปจจัยดังกลาวนี้
ทั้งหมดหรือบางสวนไปใชสําหรับการเสนอแนะการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่สําคัญมี 10
ประการ ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญ
2) นโยบายของรัฐบาล
3) ภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรี
4) สถานการณบานเมือง
5) การศึกษา
6) ศาสนา
7) สื่อสารมวลชน
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8) ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชน
9) บิดามารดา ครูอาจารย และพระ
10) อิทธิพลของกระแสโลก
1) รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศและกฎหมายใดจะขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได ประกอบกับรัฐธรรมนูญไดกําหนดแนวทางในการปกครองและบริหาร
ประเทศไวอยางกวางขวาง อีกทั้งกฎหมายทั้งหลายซึ่งรวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หรือการดําเนินการตามแนวทางคุณธรรมที่จะออกในอนาคตจะตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญดวย
เมื่อเปนเชนนี้ รัฐธรรมนูญจึงนับวาเปนปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรมในระดับชาติซึ่งยอมสงผลถึงการกําหนดคุณธรรมในระดับชุมชนดวย
2) นโยบายของรัฐบาล ไมเพียงรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติเทานั้นที่มีอํานาจ
หนาที่ในการออกกฎหมาย รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีก็มีอํานาจในการออกกฎหมาย รวมทั้งเสนอราง
กฎหมาย และรั ฐ บาลยั ง คุ ม เสี ย งข า งมากของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรซึ่ ง ทําหน า ที่ เ ป น ฝ า ย
นิติบัญญัติอีกดวย ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมคุณธรรมอยางตอเนื่องทุกรัฐบาลจึงเปน
ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในระดับชาติ ซึ่งเจาหนา
ที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐที่เปนกลไกของรัฐบาลจะตองปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญไดเห็นถึงความสําคัญของนโยบายของรัฐบาล โดยกําหนดใหรัฐบาล
หรือคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนิน
การใดเพื่อบริหารราชการแผนดิน และในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไว และตองรับผิดชอบตอสภาผูแทน
ราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี
นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญยังไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติดวย
นโยบายของรัฐบาลอาจแบงเปน นโยบายทั่วไปและนโยบายเรงดวน ซึ่งลวนเปน
ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม นโยบายของรัฐบาลนั้น
อาจแบงไดหลายดาน เชน นโยบายดานเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และการบริหารจัดการ นอก
จากนี้แลว นโยบายของรัฐบาลแตละยุคสมัย อาจแตกตางกันได ดังนั้น ยอมมีสวนสําคัญทําให
นโยบายของรัฐบาลในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมแตกตาง
ตามไปดวย
3) ภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรี ภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรีเปนปจจัยที่มีสวน
สํ า คั ญ ต อ การกํ า หนดการบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมในระดั บ ชาติ เพราะนายก
รัฐมนตรีดํารงตําแหนงเปนหัวหนารัฐบาลหรือหัวหนาฝายบริหารระดับชาติ รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจ
หน าที่ นายกรั ฐ มนตรี ไว มากทั้ งในดา นบริหารและดานนิติบั ญญั ติ กลาวคือ ดานบริหารมีหนาที่
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บริหารราชการแผนดิน สวนอํานาจดานนิติบัญญัติ เชน เสนอรางพระราชบัญญัติ ดังนั้น หากนายก
รัฐมนตรีมีภาวะผูนําที่เขมแข็ง มีเจตนารมณที่แนวแนใหความสนใจและสนับสนุนการออกกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมฉบั บ ใดฉบั บ หนึ่ ง หรื อ หลายฉบั บ แล ว นายก
รั ฐ มนตรี อ าจขอความร ว มมื อ จากสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร หรื อ ใช สื่ อ ทางโทรทั ศ น ห รื อ วิ ท ยุ
ประชาสัมพันธความสําคัญและความจําเปนของการออกกฎหมาย กฎหมายดังกลาวนั้นยอมผาน
กระบวนการบัญญัติกฎหมายไดงาย
4) สถานการณ บ า นเมื อ ง เป น ป จ จั ย ที่ มีส วนสําคัญต อการกําหนดการบริหาร
จัดการตามแนวทางคุณธรรมทั้งในระดับชาติและในระดับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอยูในภาวะวิกฤต จําเปน และไมอาจหลีกเลี่ยงได เชน
สภาพทางเศรษฐกิจอยูภายใตอิทธิพลของระบบเสรีนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยม สภาพทาง
สังคมเสื่อมโทรม ปญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และสภาพทางการเมืองการปกครองแตกแยกแบง
เปนฝกฝายเพราะขาดความสามัคคี เปนตน ทั้งนี้ การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดขึ้น
จะตองเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม
5) การศึกษา หากรัฐบาลมุงเนนใหประชาชนไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาไดอยาง
เทาเทียมและเปนธรรมเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีคุณภาพอันจะเปนกําลังของการพัฒนา
และการบริหารจัดการในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป การบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรมจะประสบผลสําเร็จไดตองเกิดจากการศึกษาของคนในชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรมี
นโยบายและการวางแผนการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับชีวิต ความเปนอยู และคุณลักษณะ
ของเด็กเล็กตั้งแตระดับอนุบาล ประถม มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยดวย ไมเพียงเทา
นั้น นักการศึกษาหรือนักวิชาการการศึกษาตองมีจิตวิญญาณ มีความรูความสามารถ และมีการ
กระทําที่สอดคลองกับนโยบายและการวางแผนการศึกษาที่สงเสริมและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ตามแนวทางคุณธรรมดวย
6) ศาสนา ทุกศาสนาซึ่งรวมทั้งพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาประจําชาติไทยเปน
ปจจัยสําคัญที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม เพราะประชาชน
ทุกคนนับถือศาสนาและทุกศาสนาสอนคนใหเปนคนดี โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาไดสอนใหประชา
ชนละความชั่ว ทําความดี และทําจิตใจใหผองใส ศาสนามีสวนชวยสงเสริมการบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรมโดยการจัดกิจกรรมทางศาสนาเปนประจําและตอเนื่อง เชน สงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนไปวัด ไปฟงเทศนฟงธรรม สวดมนต ทําบุญทําทาน รวมจัดพิธีกรรม และรวมจัดงานเทศ
กาลประจําป วัดบางวัดยังจัดกิจกรรมใหบริการประชาชน เชน ดูแลรักษาผูปวยที่เปนโรคเอดส สอน
หนังสือ วัดบางแหงยังจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เชน พระไดรับนิมนตหรือเดินทางไปอบรมสั่งสอน
หรือจัดกิจกรรมทางศาสนาใหแกเด็กและประชาชน นอกจากนั้น ศาสนายังมีสวนสําคัญทําใหประชา
ชนไหวพระ นั่งสมาธิ หรือปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาที่บานและที่ทํางานอีกดวย เมื่อเปนเชนนี้
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ศาสนาและกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาจึงมีสวนสําคัญทําใหประชาชนเปนจํานวนมากของประเทศเขา
มามีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสงเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
7) สื่อสารมวลชน ทุกวันนี้สื่อสารมวลชนมีอิทธิพลมาก มีการรวมตัวและมีเครือ
ขายโยงใยครอบคลุมไปทั่วประเทศ สื่อไดเสนอ ประชาสัมพันธ หรือโฆษณาขอมูลขาวสารมากมาย
จนประชาชนเปนจํานวนมากบริโภคสื่อเปนประจํา ถึงกับกลาวไดวา หากใครครอบครองสื่อได
หมายถึงครอบครองประเทศ ตัวอยางสื่อ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุโทรทัศน ภาพยนตร และสื่อที่
เปนอินเตอรเน็ท (internet หรือ international network) เปนตน เมื่อเปนเชนนี้ สื่อสารมวลชนจึง
เปนปจจัยที่มีสวนสําคัญตอสงเสริมหรือทําลายคุณธรรม หากดําเนินงานในดานดีก็จะมีสวนชวย
ปลูกฝงคุณธรรมตอเด็ก เยาวชน และประชาชน อันจะเปนผลดีตอการบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรมดวย ตัวอยางเชน รัฐบาลหรือภาคเอกชนใชสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ หนังสือ ตํารา
เผยแพรคุณธรรมแกเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยประสานกับครู มอบ
หมายการบานใหเด็กทําเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมโดยอาศัยเนื้อหาสาระจากสื่อดังกลาว หรือจัดพิมพ
สื่อดังกลาวออกมาในราคาถูกเพื่อใหประชาชนไดอานขณะเดินทางไปทํางานหรือในเวลาวาง ใน
สวนของสื่อทีวีและวิทยุ ควรจัดรายการเผยแพรความรูทางคุณธรรมที่เหมาะสมมีคติสอนใจดาน
คุณธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในชวงหัวค่ํา ในเวลาเดียวกัน ควรมีหนวยงานคอยควบคุมตรวจ
สอบและลงโทษการเสนอรายการ สิ่งพิมพ หรือขอมูลขาวสาร ตลอดจนภาพยนตรที่ขัดหรือทําลาย
คุณธรรม
8) ผูนําชุมชน และประชาชนในชุมชน เปนบุคคลที่อาศัยอยูภายในชุมชนยอมรู
ปญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในชุมชน จึงมีสวน
สําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม เปนที่นาสังเกตวา ในโลกแหงความ
เปนจริง มีผูนําชุมชนหรือมีผูนําที่เปนมือสมัครเลนมากมาย แตมีผูนําที่แทจริงหรือผูนํามืออาชีพ
เพียงนอยนิด ผูนํามืออาชีพที่บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจะมีลักษณะสําคัญ เชน
8.1) มีคุณภาพและคุณธรรม มีอุดมการณเพื่อชุมชนหรือเพื่อสวนรวม
8.2) เห็นคุณคาและความสําคัญของประชาชน
8.3) เปนนักประชาธิปไตยที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8.4) มีความพรอม
8.5) เขาใจวัฒนธรรมของชุมชนอยางลึกซึ้ง
8.6) รูจักนํากลยุทธมาใชใหประสบผลสําเร็จ
8.7) รูจักใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา
สําหรับประชาชนในชุมชนก็มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนว
ทางคุณธรรมดวย โดยเฉพาะเมือ่ ประเทศชาติและชุมชนยึดถือการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
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การกระจายอํานาจ เชน รัฐธรรมนูญบัญญัติใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเขาชื่อกันเพื่อใหรัฐ
สภาพิจารณารางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในระดับชาติได
และรัฐธรรมนูญไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเรียกรองภาย
ในขอบเขตของกฎหมายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมดวย
ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนมีสวนสําคัญอยางมากในการลอมกรอบใหเด็ก
และเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รวมกันบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม โดยผูนําและประชา
ชนในชุมชนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน จัดกิจกรรม กีฬา
ดนตรี และการบําเพ็ญคุณประโยชนที่สงเสริมคุณธรรม โดยจัดกีฬาเพื่อสงเสริมความสามัคคี จัด
ดนตรีรองเพลงเพื่อชีวิต ชื่นชมธรรมชาติ สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีของชุมชนและประเทศชาติ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่ผูใหญนําเด็กและเยาวชนไป
บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูสูงอายุ และผูประสบภัย เปนตน
9) บิ ด ามารดา ครู อ าจารย และพระ เป น บุ ค คลที่ อ าศั ย อยู ที่ บ า น โรงเรี ย น
และวัด เปนบุคคลที่ไดรับการยกยองนับถือวามีแนวโนมเปนผูมีคุณธรรมและเปนผูเผยแพรคุณธรรม
จึงมีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในระดับชุมชน
10) อิทธิพลของกระแสโลก การติดตอกับตางประเทศไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ
เชน การติดตอคาขายและรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากตางประเทศ ดานสังคม เชน การไปศึกษาตอ
ตางประเทศและการรับวัฒนธรรมการแตงกาย สวนดานการเมือง เชน การรับระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร เหลานี้ ทําใหอิทธิพลของกระแสโลกเขาสูประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงได
ยาก อิทธิพลของกระแสโลกจึงเปนปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนว
ทางคุณธรรมในระดับชาติและระดับชุมชนของไทย อิทธิพลของกระแสโลกที่สําคัญ เชน
10.1) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (good governance)
10.2) จิตสํานึกเพื่อสังคม (social consciousness) จิตสํานึกเพื่อชุมชน
(sense of community) หรือจิตสํานึกที่เห็นคุณคาของสังคม (sense of social awareness) หรือจิต
สํานึกที่รับผิดชอบตอสวนรวม (sense of social responsibility)
10.3) สิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต อ ชุ ม ชน (community rights and
responsibility)
สรุปไดวา ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณ
ธรรมทั้งในระดับชาติและในระดับชุมชน ที่สําคัญมี 10 ประการดังกลาว โดยอาจนําทุกประการหรือ
บางประการไปใชสําหรับเสนอแนะการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมได โปรดดู
ภาพที่ 3.2
ภาพที่ 3.2 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ
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ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนด
การบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรม 10 ประการ
1. รัฐธรรมนูญ
2. นโยบายของรัฐบาล
3. ภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรี
4. สถานการณบานเมือง
5. การศึกษา
6. ศาสนา
7. สื่อสารมวลชน
8. ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชน
9. บิดามารดา ครูอาจารย และพระ
10. อิทธิพลของกระแสโลก

การบริหารจัดการ
ตามแนวทาง
คุณธรรม

ภาพที่ 6 ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการ
ตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ

3.3 การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมทีเ่ กิดจากปญหาภายในชุมชน
ดังที่ไดนําเสนอไวแลวขางตนวา ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจาก
ภายในชุมชน มี 3 ประการ ไดแก (1) การเนนคุณธรรมในระดับบุคคลโดยไมเชื่อมโยงและไมให
ความสําคัญของคุณธรรมในระดับโครงสรางมากเทาที่ควร (2) การขาดระบบหรือโครงสรางรองรับ
การทําคุณงามความดี และ (3) การใหความสําคัญกับการสอนคุณธรรม โดยละเลยการกระตุนให
บุคคลเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง และการกลอมเกลาโดยชุมชน ดังนั้น ในหัวขอ
นี้จึงเปนการเสนอแนะการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากปญหาภายใน
ชุมชนรวม 3 ประการเชนเดียวกันเพื่อใหสอดคลองกัน พรอมกันนี้ เพื่อชวยเพิ่มความเขาใจ จึงได
เสนอแนะการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมเพิ่มอีก 2 ประการ ไดแก (4) แนวทาง
การสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชน และ (5) แนวทางการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมใน
ชุมชนของบาน วัด โรงเรียน และชุมชน
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3.3.1 ปญหา คือ การเนนคุณธรรมในระดับบุคคลโดยไมเชื่อมโยงและไมให
ความสําคัญของคุณธรรมในระดับโครงสรางมากเทาที่ควร
สําหรั บ แนวทางการพั ฒ นาการบริ หารจัดการตามแนวทางคุ ณธรรมเพื่ อ
แกไขปญหานี้ อาจดําเนินการโดยรัฐบาลหรือชุมชนควรใหความสนใจกับการสงเสริมคุณธรรมใน
ระดับบุคคลและระดับโครงสราง โดยสงเสริมไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกัน และควบคูกันไป
เชน ขณะที่บิดามารดา ครูอาจารย และพระในชุมชนสงเสริมใหประชาชนในชุมชนประกอบคุณงาม
ความดีในระดับบุคคล สื่อทั้งหลาย สังคม หรือรัฐบาลก็ควรสงเสริมการประกอบคุณงามความดีใน
ระดับชาติไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกัน และควบคูกันไปดวย โดยอาจดําเนินการโดยรัฐบาล
ควรออกกฎหมายใหสื่อทั้งหลาย เชน โทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพ เพิ่มเวลาในประชาสัมพันธดาน
คุณธรรม เชน ความซื่อสัตยสุจริต การเสียสละ และความกตัญูโดยยกตัวอยางทั้งในระดับชุมชน
และระดับชาติ เพิ่มมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน ก็มีหนวยงานหรือเจาภาพที่ชัดเจนในการคอยเฝาระวัง
สอดสองดูแลการกระทํา ตลอดจนลงโทษประชาชนที่ทําลายคุณธรรมพรอมกับประชาสัมพันธให
ทราบและเขาใจทั่วกันดวย
3.3.2 ปญหา คือ การขาดระบบหรือโครงสรางรองรับการทําคุณงามความดี
สําหรั บ แนวทางการพั ฒ นาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมเพื่อ
แกไขปญหานี้ อาจดําเนินการโดยรัฐบาลและชุมชนควรเพิ่มระบบหรือโครงสรางเพื่อรองรับการทํา
คุณงามความดีใหมากขึ้น โดยกระจายไปสูทุกชุมชน ใหสื่อตาง ๆ รวมทั้งหนวยการปกครองทองถิ่น
ทั่วประเทศไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง อีกทั้งชุมชนหรือสังคมควรใหความสําคัญหรือยกยองกับ
การทําคุณงามความดีของบุคคลในระดับลางเพิ่มมากขึ้น ที่สําคัญคือ การใหความสําคัญหรือยกยอง
นั้น มิใชเนนไปที่บุคคลที่ร่ํารวยหรือมีชื่อเสียงอยูแลว แตควรเนนไปที่ประชาชนทั่วไปใหมากขึ้นและ
กระจายไปทั่วทุกชุมชน
3.3.3 ปญหา คือ การใหความสําคัญกับการสอนคุณธรรม โดยละเลยการ
กระตุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง และการกลอมเกลาโดย
ชุมชน
สําหรั บ แนวทางการพั ฒ นาการบริหารจัดการตามแนวทางคุ ณธรรมเพื่อ
แกไขปญหานี้ อาจดําเนินการโดยใหความสําคัญกับการกระตุนใหบุคคลหรือประชาชนในชุมชน
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง และการลงมือปฏิบัติจริงเพิ่มมากขึ้น เนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎีหรือ
วิชาการ โดยควรอบรมสั่งสอนคุณธรรมในสิ่งที่เปนไปได ใกลตัว และทําไดจริง เชน สอนความ
กตัญู การเสียสละ การประหยัด และอดออมภายในครอบครัว ไมลักเล็กขโมยนอยหรือเลนการ
พนันในบานในโรงเรียน พรอมกับยกตัวอยางคนดีและคนไมดีในระดับชุมชนและในระดับประเทศให
เห็นอยางชัดเจน ขณะเดียวกัน ผูนําชุมชน ครูอาจารย และพอแมควรทําตัวเปนแบบอยางที่ดีอยาง
ตอเนื่องดวย ยิ่งไปกวานั้น รัฐบาลและชุมชนควรจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมที่นาสนใจหรือรณรงค
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อยางตอเนื่องผานทางสื่อทั้งหลาย เชน โทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพ เพื่อหลอหลอมกลอมเกลาเด็ก
และเยาวชน ตลอดจนประชาชนใหทําคุณงามความดี พรอมกับยกยองคนดี และนินทา ประณาม
และไมสนับสนุนคนเลวใหปรากฏเปนประจํา
การหลอหลอมกลอมเกลาของชุมชนในเรื่องคุณธรรมสามารถทําไดดวยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อชวยใหเด็กและเยาวชนเรียนรูคุณธรรมไดดวยตนเอง เชน เรียนรูจากสภาพความ
เปนจริง หรือเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณตรง เชน การไปเปนอาสาสมัคร โดยครูอาจารย
เปนเพียงผูชี้แนะ หรือตั้งคําถามใหเด็กและเยาวชนคิด นอกจากนั้น กระบวนการกลุมก็มีประโยชน
อยางมากในการสงเสริมการเรียนรู โดยผานการแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือผานการทํากิจกรรม
รวมกัน จนเห็นประโยชนของการรวมมือกัน เกิดความเห็นใจกัน หรือเห็นคุณคาของความหลาก
หลาย จนเกิดความใจกวาง เคารพ และใหเกียรติกันมากขึ้น
3.3.4 แนวทางการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชน นอกจากแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดภายในชุมชนที่กลาวมา
ขางตนนี้แลว การพัฒนาการบริหารตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากปญหาภายในชุมชน อาจดําเนิน
การตามแนวทางการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชน 10 ประการ ดังตอไปนี้
1) สงเสริมใหผูนําทุกระดับประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี ถา
ผูนําไมตั้งอยูในคุณธรรม บานเมืองและชุมชนยอมเสียหาย เพราะการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเปน
ประจําหรือการมีคุณธรรมของผูนํายอมเปนแบบอยางและสงผลตอทุกสวนของชุมชน ฉะนั้น ผูนํา
ทุกระดับ นับตั้งแตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ลงไปจนถึงหัวหนาครอบครัว และผูนําชุมชน ควร
ไดรับการสงเสริมใหประพฤติปฏิบัติดีงามเพื่อเปนแบบอยางที่ดี รวมตลอดถึงการนําการบริหารจัด
การตามแนวทางคุณธรรมไปใชดวย
2) สงเสริมครอบครัวอบอุน การอยูกันเปนครอบครัวที่อบอุนจะชวยผดุง
และสงเสริมคุณธรรม เด็กและเยาวชนที่ไมไดอยูรวมกันเปนครอบครัวยอมขาดความอบอุนและมี
ความเสี่ยงตอความแตกแยกในครอบครัว เชน คนงานตางจังหวัดที่ตองจากครอบครัวและมาทํางาน
อยูในโรงงานเพราะความจําเปนดานเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงควรสนับสนุนใหอยูดวยกันทั้งครอบครัว
3) สงเสริมชุมชนเข็มแข็ง ชุมชนเข็มแข็งจะชวยผดุงและเผยแพรคณ
ุ ธรรม
ดังนั้น จึงตองสงเสริมใหเกิดการรวมตัวกันภายในชุมชนเพื่อรวมคิดรวมทําและดําเนินการอยางเปน
เครือขาย ในทุกชุมชนและพยายามใหครอบคลุมทุกเรื่องเพื่อประโยชนของชุมชนหรือสวนรวม
4) สงเสริมการประกอบอาชีพสุจริต หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชน
ไดรับการสงเสริมใหประกอบอาชีพที่สุจริตเต็มพื้นที่จะเปนรากฐานของการอยูรวมกันอยางรมเย็น
เปนสุข โดยการประกอบอาชีพจะตองไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวด
ลอม และมีรายจายนอยกวารายได การประกอบอาชีพที่สุจริตเต็มพื้นที่จะชวยผสมผสานคุณธรรม
หรือการคิดและทําคุณงามความดีของประชาชนในชุมชน
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5) สงเสริมการพัฒนาจิตใหเปนวิถีชีวิตพรอมกับจัดกิจกรรมสงเสริม
ดวย การพัฒนาประชาชนในชุมชนทําไดทั้งการพัฒนาดานวัตถุและการพัฒนาดานจิตใจ โดยการ
พัฒนาดานวัตถุ จะทําใหประชาชนมีคุณธรรม ขณะที่การพัฒนาดานจิตใจ จะทําใหประชาชนมีคุณ
ภาพ แตขอเท็จจริงปรากฏวา การพัฒนาดานจิตใจหรือการพัฒนาจิตไมไดกระทําอยางตอเนื่อง เมื่อ
เปนเชนนี้ จึงทําใหประชาชนขาดคุณธรรม ดังนั้น จึงควรสงเสริมการพัฒนาจิตอยางตอเนื่องใหเปน
วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยดําเนินการทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวม
ตลอดทั้งสงเสริมใหมีศูนยพัฒนาจิตทั้งที่เปนสถาบันทางศาสนา หรือที่จัดตั้งขึ้นโดยฆราวาส เชน
ศูนยปฏิบัติธรรม และเพื่อใหการพัฒนาจิตใจบังเกิดผลอยางชัดเจนมากขึ้น จึงควรสงเสริมใหมีการ
จัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาจิตใจดวย ตัวอยางเชน จัดกิจกรรมที่สงเสริมจิตวิญญาณของการ
เปนอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือผูอื่น โดยรัฐบาลและชุมชนควรมีนโยบายสงเสริมประชาชนในชุมชน
นับตั้งแตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผูประกอบอาชีพตาง ๆ รวมทั้งพอคานักธุรกิจ ใชชวงเวลาหนึ่งใน
แตละปสมัครเปนอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือผูอื่นทั้งภายในและภายนอกชุมชน
6) สงเสริมเด็กและเยาวชน โดยหลักการ การพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางคุณธรรมภายในชุมชนควรสงเสริมประชาชนทุกคนในชุมชน อยางไรก็ตาม ควรเนน
การดําเนินงานหรือการสงเสริมไปที่เด็กและเยาวชนมากเปนพิเศษ เพราะเด็กและเยาวชนจะเปน
กําลังสําคัญของชุมชนและประเทศชาติตอไป การสงเสริมเด็กและเยาวชนเรื่องคุณธรรม อาจดําเนิน
งานโดย
6.1) เสริมสรางกิจกรรมใหบิดามารดาและผูปกครองเปนศาสนิก
ชนที่ดีและนําไปอบรมสั่งสอนบุตรใหเห็นคุณคาของการเปนคนดีมีคุณธรรม
6.2) พัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนคุณ
ธรรมแกครูอาจารย และพระทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาใหนาสนใจและนําไปปรับใชกับชีวิต
ประจําวัน
6.3) ปลูกฝงคุณธรรมหรือคานิยมของความขยัน ซื่อสัตย ประหยัด
อดทนใหแกเด็กและเยาวชน
6.4) สนับสนุนการจัดศาสนพิธีเพื่อใหเกิดความเขาใจในศาสนา
และคุณธรรมอยางถูกตอง
6.5) สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนา
อื่นไดบวชเรียนในศาสนานั้น ๆ
6.6) สงเสริมการทํากิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีไทยใหแกเด็กและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและในชุมชน
6.7) เสริมสรางกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย ดํารงชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม มีความกตัญู ความรับผิดชอบ
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เห็นและเขาใจถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งมีแนวคิดที่ดีตอการอนุรักษ
และสืบสานใหคงอยูตลอดไป
7) สงเสริมการประสานงานของหนวยงานอยางเปนเครือขาย เปน
การสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมไดเชื่อมประสาน
หรือติดตอกันอยางเปนเครือขาย โดยมีหนวยงานกลาง หรือหนวยงานแกนนํา ตอจากนั้น จึงแผ
ขยายเครือขายใหกวางขวางและครอบคลุมชุมชนเพิ่มมากขึ้น ๆ
8) เสนอแนะนโยบายส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ควรดําเนิ น การในทุ ก ระดั บ
ตั้งแตระดับชุมชนและระดับชาติ การมีนโยบายที่ชัดเจนของชุมชนทุกระดับและในระดับชาติจะมี
สวนชวยใหการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมประสบผลสําเร็จ นโยบายที่ชัดเจนจะนําไปสู
การกําหนดแผนพัฒนาคุณธรรมของชุมชนที่สอดคลองกับนโยบายนั้น ดังนั้น จึงควรรวมกันเสนอ
แนะนโยบายสงเสริมคุณธรรมใหกวางขวางในทุกระดับ และหลังจากนํานโยบายไปปฏิบัติแลว ควรมี
การประเมินผลดวย
9) สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แกนความรู เทคโนโลยี และ
การศึกษาวิจัย รัฐบาลและทุกชุมชนควรใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในเรื่อง
ดังกลาวนี้ กลาวคือ
9.1) สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางคุณธรรม
เพิ่มมากขึ้น เชน สงเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาดานจิตใจและการประกอบคุณงามความดี
โดยสอดแทรกไวในทุกหลักสูตรเทาที่จะทําได สนับสนุนการเรียนการสอนที่ยกยองคนดีที่ประกอบ
คุณงามความดีตอชุมชนเปนประจํา สรางฐานขอมูลหรือแหลงขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม
แนวทางคุณธรรมและเผยแพรอยางกวางขวาง พยายามสงเสริมการจัดการศึกษาเรื่องคุณธรรมทั้ง
อยางเปนทางการและไมเปนทางการใหเชื่อมโยงกันเปนเครือขายทั่วทุกชุมชนและทั่วประเทศ
9.2) สงเสริมและพัฒนาองคความรูหรือแกนความรูของคุณธรรมที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน สวนหนึ่งไดมาจากการทําวิจัย การเรียนถูกเรียนผิด และการลงมือ
ปฏิบัติจริง
9.3) สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคลองกับการบริหารจัด
การตามแนวทางคุณธรรม ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาแหลงขอมูลของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณ
ธรรม และการพัฒนาสื่อที่ทันสมัย เชน อินเตอรเน็ท เพื่อใหบริการและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับคุณ
ธรรมตอสาธารณะดวย
9.4) สงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่เนนเรื่องคุณธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น เชน การพัฒนารูปแบบและกระบวนการปลูกฝงความคิดและการกระทําที่สงเสริมคุณธรรมใหแก
เด็กและเยาวชน ปจจัยที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณธรรมของเด็กและเยาวชน
ปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม การเปรียบเทียบการ
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บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมของไทยกับตางประเทศ ตลอดจนแนวโนมการบริหารจัดการ
ตามแนวทางคุณธรรมของไทย เหลานี้เปนตน
10) สงเสริมการประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธจําเปนและสําคัญมาก
ขึ้น กอปรกับการประกอบคุณงามความดีของประชาชน หากไมไดรับการประชาสัมพันธหรือ
เผยแพรอยางกวางขวาง ประชาชนทั่วไปก็จะไมเห็นแบบอยางที่ดีงาม ดังนั้น จึงควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธผานสื่อทั้งหลายเพื่อสงเสริมเรื่องคุณงามความดีอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
3.3.5 แนวทางการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชนของบาน วัด โรงเรียน
และชุมชน บาน วัด โรงเรียน และชุมชน เปนหนวยหรือแหลงสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชน
ที่สําคัญควบคูกับประชาชนและประเทศไทยสืบตอกันมาชานาน ทั้งหมดนี้ตางมีความสัมพันธกัน
และไมอาจแยกออกจากกันไดงาย นอกจากนั้น บาน วัด โรงเรียน และชุมชน ยังมีสวนสําคัญตอการ
สงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมแกประชาชนดวยเสมอ โปรดดูภาพที่ 7

ประชาชน
บาน

ประชาชน

ชุมชน

การสงเสริม
และปลูกฝง
คุณธรรม

วัด

ประชาชน

โรงเรียน
ประชาชน

ภาพที่ 7 ความสัมพันธของบาน วัด โรงเรียน และชุมชน ที่มี
สวนสําคัญตอการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมแกประชาชน
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สําหรับแนวทางการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แก
เด็กและเยาวชน ของบาน วัด โรงเรียน และชุมชน มีดังนี้
1) บาน หรือครอบครัว ซึ่งครอบคลุมถึงพอ แม ปู ยา ตา ยาย และบุคคล
อื่นที่อาศัยอยูในบานหรือในครอบครัว บานมีความสําคัญมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันรวมไปถึงอนาคต
ดวย บานเปนจุดเริ่มตนของการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชน มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการใหการศึกษาหรืออบรมคุณธรรมแกเด็กและเยาวชน โดยควรชี้แจงใหเด็กและเยาวชนไดรูจัก
บาปบุญ คุณโทษ ใหความรักความเมตตา ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ตลอดจนดูแลความคิดและการ
กระทํา เสริมสรางความเปนคนคิดดีทําดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
สําหรั บแนวทางการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชนของบานควร
ดําเนินการ ดังนี้
1.1) ผูใหญควรอบรม สั่งสอน ปลูกฝงความรูและการเรียนรูใหแก
เด็กและเยาวชน
1.2) ผูใหญควรเอาใจใสดูแล ใหความสนใจอยางใกลชิด มีความ
สัมพันธที่ดี ใหคําแนะนําและชวยเหลือเด็กและเยาวชน
1.3) ผูใหญควรทําตัวเปนแบบอยางที่ดี
2) วัด หรือพระ รวมตลอดทั้งศาสนสถานและนักบวชของศาสนาอื่น มี
ความสําคัญตอคนไทยสืบตอกันมานาน แตเดิมที่วดั ยังเปนศูนยกลางการศึกษาเลาเรียน เด็กไปอยู
วัดเพื่อปรนนิบัติพระ ไดเรียนหนังสือ และไดรับการปลูกฝงคุณธรรมพรอมกันไปดวย เมื่อถึงวัยบวช
เปนสามเณร พอแมก็จะจัดใหบรรพชาเปนสามเณร และเมื่อถึงวัยจะเปนพระ ก็จะไดรับการ
อุปสมบทเปนพระ การสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมสวนใหญจะเนนคุณธรรมตามแนวพระพุทธ
ศาสนา โดยพอแมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยูแลว การอบรมสั่งสอนสวนใหญกระทําโดยพระ
เนนเรื่องการทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เปนการวางกรอบใหบุคคลปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และละเวนความ
ชั่ว
ในอดีต สังคมไทยใหความสําคัญกับผูที่อุปสมบทเปนพระมาก เรียกผูผาน
การอุปสมบทวา “บัณฑิต” ซึ่งหมายถึง ผูรูผิดชอบชั่วดี พอแมที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็จะปลูก
ฝงศรัทธาขอนี้ใหเด็กและเยาวชนดวย ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนไปบวชจึงเปนการบวชโดยมี
ศรัทธาเปนพื้นฐาน การอบรมสั่งสอนคุณธรรมจึงไดผลดี ตอมาสภาพสังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะ
เมื่อรัฐไดแยกการศึกษาสําหรับประชาชนออกจากวัดไปจัดเองตามแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5
เปนตนมา บทบาทของวัดและพระในดานการศึกษาจึงลดนอยลง เห็นไดจากทุกวันนี้ แมจะมีโรง
เรียนเปนจํานวนมากตั้งอยูในเขตของวัด แตหลายโรงเรียนก็ไมไดเคยอาราธนาพระไปอบรมสั่งสอน
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คุณธรรมแกเด็กและเยาวชน อาจมีบางเปนครั้งคราวเมื่อเปนวันสําคัญทางศาสนาเทานั้น จากระบบ
การศึกษาสมัยใหมตามแบบตะวันตก เด็กและเยาวชนตองใชเวลาศึกษาในโรงเรียนหลายป ในสวน
ของพอแมก็ใชเวลาทํามาหากินมากขึ้น ประกอบกับความกาวหนาทางวิทยาการสาขาตาง ๆ โดย
เฉพาะวิทยาศาสตร ทําใหคนรุนใหมเชื่อถือในสิ่งที่ตนเห็น และเชื่อในเหตุผลมากขึ้น การสอน
คุ ณ ธรรมที่ เ ดิ ม อยู บ นรากฐานของความศรั ท ธาจึ ง ได รั บ ผลกระทบซึ่ ง รวมทั้ ง การอุ ป สมบทก็ มี
ประชาชนศรัทธานอยลง เชนนี้ ทําใหผูผานการอุปสมบทเปนบัณฑิตมีแนวโนมลดลงดวย โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ในชุมชนเมือง
สําหรั บ แนวทางการส ง เสริ ม และปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมในชุ ม ชนของวั ด ควร
ดําเนินการ ดังนี้
2.1) วัดควรสรางจิตสํานึกใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นถึง
ความสําคัญของวัดและเขารวมกิจกรรม มาใชประโยชนจากวัด มาฟงเทศนฟงธรรมเพื่อใหเกิดความ
รมเย็นเปนสุขในจิตใจ และมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อธํารงรักษาพระพุทธศาสนา หาก
ประชาชนไมเขาวัดทําบุญ ฟงเทศน หรือไมบวชเรียน การปลูกฝงคุณธรรมโดยผานวัดนั้นก็จะไม
เกิดขึ้น ลักษณะนี้แตกตางไปจากการปลูกฝงคุณธรรมโดยบานและโรงเรียนที่ประชาชนไมอาจ
หลีกเลี่ยงได ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรมโดยผานวัดใหเพิ่มมากขึ้น
2.2) วั ด ควรจัดโครงการฝกอบรมพระสงฆใหมีความรู คุณภาพ
และมีมาตรฐานในการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมแกประชาชนเพิ่มมากขึ้น
2.3) วัดควรพัฒนาหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระที่ใชในการสงเสริม
และปลูกฝงคุณธรรมในชุมชนใหสมบูรณ ทันสมัย นําไปประยุกตงาย และเขาใจไดงาย พรอมกับมี
การประเมินผลหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระที่นําไปใชในการสงเสริมและปลูกฝงดวย
2.4) วัดควรดําเนินงานในลักษณะที่เปนเครือขาย ใหความรวมมือ
ชวยเหลือ และทํากิจกรรมรวมกัน
2.5) วัดควรทําหนาที่สําคัญในการเปนศูนยกลางของชุมชนในดาน
การเผยแพรคุณธรรม
3) โรงเรี ย น ในระยะแรก การสอนและอบรมคุ ณ ธรรมในชุ ม ชนของ
โรงเรียนมีลักษณะสําคัญ คือ ครูอาจารยหรือผูสอนเด็กและเยาวชนโดยจะนําหลักพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ ศาสนพิธี ศีล และธรรมะตาง ๆ มาประยุกตและผสมผสานกับความรูดานการศึกษา ใน
ระยะตอมา เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับการสอนคุณธรรม หนวยงานดานการศึกษา เชน กรมวิชาการได
สรางเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาทางคุณธรรม และการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบของการสอน การ
เสริมสราง และการพัฒนาทางคุณธรรม นอกจากนั้น ยังไดจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักการและ
วิธีการสอนคุณธรรมสําหรับใชสอนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งกําหนดคุณธรรมที่จะ
ตองปลูกฝงแกคนไทยไว 10 ประการ ดังนี้
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หนึ่ง มีระเบียบวินัย
สอง มีความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม
สาม ขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาชีพ
สี่ สํานักในหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
หา รูจักคิดริเริ่ม วิจารณ และตัดสินใจอยางมีเหตุผล
หก กระตื อ รื อ ร น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย รั ก และ
เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
เจ็ด มีพลานามัยสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ
แปด รูจักพึ่งตนเอง และมีอุดมคติ
เกา มีความภาคภูมแิ ละรูจ กั ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากร
ของชาติ
สิบ มีความเสียสละ เมตตาอารี กตัญูกตเวที กลาหาญ และ
สามัคคีกัน
สําหรับแนวทางการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชนของโรงเรียน ครู
อาจารยหรือผูสอนควรดําเนินการ ดังนี้
3.1) อบรม สั่งสอน ชี้แนะวิชาการดานคุณธรรม และใหความรู
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและสุจริต และสนับสนุนใหมีการเรียนรูคุณธรรมดวยตนเอง
3.2) สนับสนุนใหมีการเขาคายคุณธรรมเพื่อเรียนรูคุณธรรมทั้งใน
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
3.3) จัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิดและทําความดีเปนประจํา เชน
สวดมนต ทําบุญ ใสบาตร หรือทําทานแกผูยากไรเปนประจํา
3.4) ยกยองเด็กและเยาวชนที่ประพฤติปฏิบัติดีงามเปนประจํา
3.5) ครูอาจารยหรือผูสอนควรประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีใน
การคิดและทําคุณงามความดี
4) ชุมชน หรือทองถิ่น มีบทบาทในการสรางชุมชนคุณธรรม หรือสงเสริม
และปลูกฝงคุณธรรมในชุมชนโดยเนนใหเกิดการเรียนรูและสามารถปฏิบัติไดจริงผานกิจกรรมที่ทํา
รวมกันในชุมชน สรางความคิดที่เปนแกนกลาง โดยชุมชนหรือทองถิ่นตองเปนแกนนําในการบริหาร
จัดการตามแนวทางคุณธรรมพรอมกับจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมอยางตอเนื่อง ชวยสอดสองดู
แลคุณธรรมของประชาชนภายในชุมชน และสงเสริมขอมูลขาวสารดานคุณธรรมใหแกประชาชน
นอกจากนั้น ชุมชนควรสรางความสัมพันธในแนวราบที่มีพื้นฐานอยูบนความเสมอภาค
โดย
สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิด รวมทํา รวมพัฒนาอยางเทาเทียมกัน สรางพลังใน
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การแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชนตามแนวทางคุณธรรม เชน การมีความสัมพันธที่ดี ความสามัคคี
และการชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน อันเปนสวนหนึ่งของชุมชนคุณธรรมที่ประชาชนปรารถนา
หลังจากศึกษาความสําคัญและแนวทางการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชน
ของบาน วัด โรงเรียน และชุมชนขางตนแลว ทําใหกลาวไดวา มี “จุดรวมที่บาน วัด โรงเรียน
และชุมชนควรยึดถือเปนแนวทางสําหรับสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชน 10 ประการ”
ไดแก
1) จัดการหรือดําเนินงานรวมกันแบบบูรณาการหรือแบบผสมผสาน
2) รวมกันรับผิดชอบ
3) ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
4) แบงหนาที่กันทําอยางชัดเจน
5) ติดตอสื่อสารกันอยางเปนเครือขาย
6) มีนโยบายและการดําเนินงานสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมไปในทิศทาง
เดียวกัน
7) เนนการเรียนรูและการลงมือปฏิบัติไดจริง
8) รวมกันเฝาระวัง สอดสองดูแล และปองกันมิใชเกิดการฝาฝนคุณธรรม
9) ประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี และ
10) นํากระบวนการดําเนินงานสําหรับการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมใน
ชุมชน 5 ขั้นตอน ไปประยุกตใช ไดแก
ขั้นตอนที่หนึ่ง การคิดหรือการวางแผนการดําเนินงาน ซึ่งครอบ
คลุมเรื่องที่สําคัญ เชน กําหนดบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดงบประมาณที่จะตองใช
กําหนดงานและขั้ น ตอนในการดําเนิ น งาน ทั้ ง นี้ เพื่อใหบ รรลุ วั ตถุประสงค อย างครอบคลุ มและ
ครบถวน
ขั้นตอนที่สอง การสอนความรูทางวิชาการเพื่อใหมีความรู หมาย
ถึง การสอนใหมีความรูทางวิชาการเกี่ยวกับคุณธรรม และสอนแนวทางการปฏิบัติ
ขั้นตอนที่สาม การสอนแนวทางหรือวิธีปฏิบัติเพื่อใหปฏิบัติเปน
หมายถึง การสอนหรือแนะนําใหเห็นอยางชัดเจนครบถวน ทุกขั้นตอนวา การประพฤติปฏิบัติที่ดีที่
งามทําอยางไร เพื่อใหผูสอนปฏิบัติเปน และไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงจากสิ่งที่อยูใกลตัวรอบตัว
ขั้นตอนที่สี่ การทําตัวเปนแบบอยาง หมายถึง ผูสอนดํารงตน และ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางที่สอน เชน ซื่อสัตย ขยัน อดทน และเสียสละเพื่อสวนรวม รวมทั้งผูสอนมี
จิตใจหรือมีอุดมการณมุงมั่นที่จะหลอหลอมกลอมเกลาใหผูถูกสอนเปนคนที่คิดและทําในสิ่งที่ดีงาม
เปนประจําเพื่อผลประโยชนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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ขั้นตอนที่หา การประเมินผล หมายถึง ผูสอนทําการประเมินผลวา
ขั้นตอนที่หนึ่ง ถึง ขั้นตอนที่สี่ ที่ไดดําเนินงานไปแลวนั้น มีขอดีขอเสียอยางไร ไดผลมากนอยเพียง
ใด ควรแกไขปรับปรุงในเรื่องใดบาง ทั้งนี้ เพื่อนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการดําเนินงาน
ตอไปในอนาคต
ไมเพียงบาน วัด โรงเรียน และชุมชนดังที่กลาวมาแลวเทานั้น ในชุมชนยังมีภาค
เอกชน เชน พอคานักธุรกิจ หรือผูประกอบอาชีพตาง ๆ อีกดวย ดังนั้น จึงควรนํามากลาวไวในที่นี้
ดวย โดยแนวทางการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมในชุมชนของภาคเอกชน มีดังนี้
1) ภาคเอกชนควรจัดหรือดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม
ในชุมชนขึ้นเองอยางตอเนื่อง เชน โครงการขายสินคาราคาถูกหรือลดราคาสินคาเพื่อชวยเหลือผู
ยากจน
2) ภาคเอกชนควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมหรือการประกอบคุณงาม
ความดีโดยรวมมือกัน 2 ฝาย กับโรงเรียน เชน โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพสุจริตแกเด็ก
นักเรียน โดยเปดโอกาสใหเด็กนักเรียนไปฝกงานในสถานประกอบการหรือโรงงาน หรือรวมมือกัน
4 ฝาย กับวัด เชน โครงการปฏิบัติธรรม การฝกสมาธิ หรือจัดโครงการรวมมือกับทุกฝายก็ได
3) ภาคเอกชนตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมคุณธรรม เชน ไม
คากําไรเกินควร ประกอบอาชีพดวยความสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบ ประกอบอาชีพดวยความมี
น้ําใจ ยิ้มแยมแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดี ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือคนยากจน เปนตน
ในสวนของหนวยงานภายนอกชุมชน โดยเฉพาะภาครัฐ รัฐบาลควรสนับสนุนใหมี
นโยบายสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมอยางชัดเจนและตอเนื่อง พรอมกับสนุบสนุนใหนักบริหาร
จัดการทุกระดับควรมีความรูเรื่องคุณธรรม และสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.4 การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมทีเ่ กิดจากปญหาภายนอกชุมชน
ดังที่ไดนําเสนอไวแลวขางตนวา ปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจาก
ภายในชุมชน มี 2 ปญหา ในหัวขอนี้จึงเปนการเสนอแนะการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรมที่เกิดจากปญหาภายนอกชุมชนรวม 2 ประการเชนกันเพื่อใหสอดคลองกัน กลาวคือ
3.4.1 ปญหา คือ การครอบงําของกระแสเสรีนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยม
ที่มาจากภายนอกประเทศ
สําหรั บ แนวทางการพั ฒ นาการบริ หารจัดการตามแนวทางคุณธรรมเพื่ อ
แกไขปญหาที่เกิดจากปญหาภายนอกชุมชน อาจดําเนินการโดยรัฐบาลและชุมชนควรจัดตั้ง
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการเฝาระวัง ตรวจสอบ และควบคุมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารจากภายนอกชุมชนหรือจากภายนอกประเทศที่ทําลายคุณธรรมของไทยที่ผานมาทางสื่อ
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ทั้งหลาย รวมทั้งอินเตอรเน็ทใหรัดกุมมากขึ้นพรอมกับมีบทลงโทษผูฝาฝนอยางเครงครัด ในเวลา
เดียวกัน ก็ตองปลูกฝงคุณธรรมใหแกประชาชนเพิ่มมากขึ้นดวยเพื่อเปนเกราะปองกันกระแสจาก
ภายนอกประเทศดังกลาว
3.4.2 ปญหา คือ การครอบงําของระบบ โครงสราง และสภาพแวดลอมภาย
นอกชุมชน
สําหรั บ แนวทางการพั ฒ นาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมเพื่ อ
แกไขปญหาที่เกิดจากปญหาภายนอกชุมชน อาจดําเนินการในทํานองเดียวกับแนวทางการ
พัฒนาการครอบงําของกระแสเสรีนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยมที่กลาวมาแลว นอกจากนี้ รัฐบาล
และชุมชนควรสงเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมใหกวางขวางและครอบคลุมพื้นที่ทุก
ชุมชน พรอมกับปรับปรุงระบบ โครงสราง และสภาพแวดลอมภายนอกชุมชนไปในทิศทางที่
สอดคลองกับการสงเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในระดับบุคคลดวย
3.5 การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมของประชาชนทั่วไป พอคา
นักธุรกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ
เปนการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ใด ๆ ตามแนวทางคุณธรรม ซึ่งหมายถึง การคิดและทําคุณงามความดีเปนประจําเพื่อประโยชนของ
สวนรวมของประชาชนทั่วไป พอคานักธุรกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ ตามลําดับ โดยทุกขอหรือทุก
ประเด็นที่จะกลาวถึงตอไปนี้ บุคคลที่เกี่ยวของตองคิดและทําเปนประจําจนเคยชินหรือจนเปนนิสัย
อยางชัดเจน จึงจะไดชื่อวาเปนคนที่มีคุณธรรมอยางแทจริง
3.5.1 แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมของ
ประชาชนทัว่ ไป มีดังนี้
1) ประกอบอาชีพอยางสุจริต
2) ฝกนิสัยการประหยัด และออม ทั้งคนจน คนรวยและคนเคยรวย
3) ปรับพฤติกรรมการบริโภค โดยเนนจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด โดยเฉพาะสาธารณูปโภค
4) เสียภาษี และรวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง
5) เผยแพรวัฒนธรรมไทย เอื้อเฟอและสรางความประทับใจตอผูมาเยือน
6) อดทนและมุงมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต
7) บริโภคแตสิ่งที่จําเปนตอรางกาย และออกกําลังกายดวยการเลนกีฬาที่
ประหยัดอยางสม่ําเสมอ
8) ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
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3.5.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมของพอคา
นักธุรกิจ มีดังนี้
1) รักษาความสัจ ความเปนธรรมและสรางความมั่นใจใหกับลูกคาหรือ
ผูบริโภค
2) ไมเอาเปรียบพนักงาน ผูบริโภค หรือผูรับบริการ ตลอดจนชุมชน
3) อนุเคราะหผูยากไร สงเคราะหผูดอยโอกาส เคารพผูอาวุโสและนักบวช
4) ไมกอบโกยหรือฉวยโอกาสดวยการกักตุนสินคา หรือคากําไรเกินควร
5) ไมเลี่ยงภาษีหรือทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการของตนเอง
6) มุงมั่นผลิตสินคาหรือการบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล
7) ปกปอง รักษาชือ่ เสียงและศักดิศ์ รีของประเทศ และภูมใิ จในความเปนไทย
8) สํานึกและตระหนั กในการรักษาสิ่งแวดลอม ไมฉวยโอกาสหรือสราง
ปญหามลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการใหชุมชนเดือดรอน และไมทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวของ
3.5.3 แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การตามแนวทางคุ ณ ธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ แบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน ดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมของเจาหนาที่
ของรัฐ โดยใช “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 7 ประการ” เปนกรอบใน
การเสนอแนะ
2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมของเจาหนาที่
ของรัฐ โดยใช “หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10 ประการ” เปนกรอบใน
การเสนอแนะ
3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมของเจาหนาที่
ของรัฐ โดยใช “หลักราชการ 10 ประการ” เปนกรอบในการเสนอแนะ
1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมของ
เจาหนาทีข่ องรัฐ โดยใช “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาทีข่ องรัฐ 7 ประการ”
เป น กรอบในการเสนอแนะ ที่ ผ า นมา หน ว ยงานของรั ฐ ได จั ด ทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจาหนาทีข่ องรัฐขึน้ เนือ่ งจากเจาหนาทีข่ องรัฐมีหนาทีอ่ ํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกประชาชน หากเจาหนาที่ของรัฐบริหารจัดการหรือปฏิบัติราชการโดยขาดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมยอมสงผลดานลบตอการอํานวยความสะดวกและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
1.1) การนํ าหลั ก ธรรมมาใช ใ นการบริ ห ารจั ด การหรื อ ให
บริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ อดทน มีความเปนธรรม เอื้อเฟอเผื่อแผ มี
น้ําใจ สุภาพ มีเมตตา ประหยัด อดออม และเปนแบบอยางที่ดีของหนวยงานของรัฐ หากคิดและทํา
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เชนนี้ได พฤติกรรมที่ขาดความซื่อสัตยสุจริต เชน การเบียดบังทรัพยสินของราชการหรือของผูอื่น
มาเปนของตนเองจะไมเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน พฤติกรรมที่ดีก็จะเขามาแทนที่ เชน การใหความรู
การชวยหลือประชาชน การใหบริการประชาชนดวยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธอันดี มีน้ําใจ และมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่
1.2) การมี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ง ามในการบริ ห ารจั ด การหรื อ ให
บริการ เจาหนาที่ของรัฐทุกคนตองมีจิตสํานึกในการใหบริการในทิศทางที่เปนประโยชนตอทาง
ราชการและประชาชนโดยสวนรวม กลาวคือ เจาหนาที่ของรัฐเปนผูอาสาหรือสมัครใจเขามาปฏิบัติ
ราชการเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน จึงจําเปนตองมีจิตสํานึกที่ดีงามในการให
อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน รวมทั้งไมทําลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอ
หนวยงานของตนดวยการประพฤติชั่ว ถาหากเจาหนาที่ของรัฐทําไดก็เชื่อไดวาจะชวยสรางความ
เจริญและยกมาตรฐานของประเทศใหสูงขึ้น
1.3) การวางตัวใหเหมาะสม เจาหนาที่ของรัฐควรประพฤติตน
ใหเหมาะสมกับการเปนเจาหนาที่ของรัฐ ไมควรทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเปนอยูอยาง
หรูหราโออา ใชจายฟุมเฟอย หรือ “กินดีอยูดีอยางเกินความพอดี” แตควรปรับเปลี่ยนใหมีพฤติกรรม
ประจําตัวในลักษณะที่ “กินอยูแตเพียงพอดี” รูจักใชจายแตเพียงพอดี รูจักประหยัด ไมฟุงเฟอ ไม
ฟุมเฟอย รวมทั้งมีความรักและสามัคคี
1.4) การไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาผลประโยชน ไม
วาจะเปนผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น เชน เจาหนาที่ของรัฐไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
เจาหนาที่ของรัฐคนใด ในเวลาเดียวกัน ตองไมยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ
ผูใกลชิดกาวกายการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนหรือผูอื่น ไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตน
เองโดยมิชอบ รวมตลอดถึงการไมเรียกรองผลประโยชนในทางมิชอบ ซึ่งครอบคลุมถึงการไมเรียก
รองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหนาที่ของตน
1.5) การพบปะเยี่ ย มเยี ย นและช ว ยเหลื อ ประชาชนอย า ง
สม่ําเสมอ รวมทั้งเอาใจใสทุกขสุขและรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลือ
อยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
1.6) การไม ใ ช แ ละไม บิ ด เบือนขอมู ล ขาวสารของราชการ
เจาหนาที่ของรัฐไมควรปฏิบัติงานในลักษณะดังกลาวเพื่อใหผูอื่นหรือประชาชนเขาใจผิดโดยมุงหวัง
ผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
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1.7) การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาด
เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฝายการเมืองควรแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี เชน
ลาออกจากตําแหนง เมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือผิดพลาดอยางรายแรง
2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมของ
เจาหนาที่ของรั ฐ โดยใช “หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 10
ประการ” เปนกรอบในการเสนอแนะ ดังนี้
2.1) การรักษาความสัจ เจาหนาที่ของรัฐควรบริหารจัดการดวย
ความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ และไมเสแสรง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของสวนรวมหรือประชาชน รวมไปถึงการ
บริหารจัดการดวยความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน การใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวก
และใหบริการประชาชน พรอมกับยึดถือผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนหลัก
2.2) การรูจักขมใจตนเอง เจาหนาที่ของรัฐควรควบคุมตนเองใน
เวลาที่มีสิ่งภายในและภายนอกมากระทบ พยายามฝกใจของตนเองใหอยูในความนึกคิดที่บริสุทธใจ
แนวแนมั่นคงและไมหวั่นไหวในทางที่ไมดีไมงาม
2.3) ความอดทน เจาหนาที่ของรัฐควรบริหารจัดการดวยความ
อดทน อดกลั้นตอความโลภ โกรธ หลงทั้งกายวาจาใจ อดกลั้นตอความยากลําบาก ไมทอถอย ไม
หมดกําลังกายกําลังใจที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ ตลอดจนอดทนตอความทุกขและความเหนื่อยยาก
ทั้งหลายทั้งปวง
2.4) การละความชั่ว เจาหนาที่ของรัฐไมควรทําความชั่ว เชน ไม
ฉอราษฎรบังหลวง ไมสนับสนุนสงเสริมปกปองพวกพองในทางมิชอบ ไมปฏิบัติราชการเพื่อผล
ประโยชนสวนตนและพวกพอง และไมติดหรือหลงมัวเมากับอบายมุข เปนตน นักบริหารจัดการภาค
รัฐควร “ทําความดี” หรือปฏิบัติราชการแตสิ่งที่ดีงามเปนประจําควบคูไปกับการ “ละความชั่ว” คือ
ไมทําสิ่งที่เลวหรือไมทําความชั่ว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ นักบริหารจัดการภาครัฐไมควร “ทํา
ความดีควบคูไปกับการทําความชั่ว” ดวย เชน ปฏิบัติราชการดวยความอดทนและซื่อสัตยสุจริต ไม
เคยรับสินบนใด ๆ มาชานาน ในเวลาเดียวกัน ก็ติดการพนันหรือติดสุราเรื้อรัง
2.5) การเสียสละ เจาหนาที่ของรัฐควรบริหารจัดการในทิศทางที่
ละความเห็นแกตัว ใหปนผูอื่นในสิ่งที่ควรใหเพื่อความสุขและประโยชนของสวนรวมหรือประชาชน
2.6) ความเมตตา เจาหนาที่ของรัฐควรบริหารจัดการดวยความ
ปรารถนาที่จะใหประชาชนมีความสุข รูจักคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา รวมทั้งอํานวยความสะดวก
และใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ
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2.7) ความสามัคคี เจาหนาที่ของรัฐควรบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกับเพื่อนรวมงาน บุคลากรจาก
หนวยงานอื่น และประชาชนเพื่อประโยชนของสวนรวม
2.8) ความสุ จ ริ ต เจ า หน าที่ของรัฐ ควรประพฤติปฏิบัติตนและ
บริหารจัดการอยางสุจริตทั้งในความคิด การพูด และการกระทํา รวมทั้งยึดมั่นในกฏกติกาและ
ระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมกันเสมอกัน ไมเลือกปฏิบัติ ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาค
นอกจากนี้แลว เจาหนาที่ของรัฐควรปฏิบัติราชการดวยความโปรงใส เชน ปฏิบัติงานและเปดเผยขอ
มูลขาวสารอยางเปดเผยและเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบได
2.9) ความเที่ยงธรรม เจาหนาที่ของรัฐควรบริหารจัดการดวย
ความถูกตอง เที่ยงตรง มั่นคงอยูในเหตุในผล ประพฤติปฏิบัติตนและบริหารจัดการใหเปนแบบ
อยางที่ดีแกหนวยงานและสังคม อีกทั้งไมปฏิบัติราชการตามกระแส ตามอิทธิพล หรือตามอํานาจ
ของบุคคลที่มีอํานาจ
2.10) การสงเสริมคนดี เจาหนาที่ของรัฐควรบริหารจัดการใน
ทิศทางที่สนับสนุนคนดีที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมใหเขามาอยูในตําแหนงบริหารจัดการ ยกยอง
คนดี ในเวลาเดียวกัน ก็ควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจและกอความเดือดรอนวุนวายไดดวยการ
นินทา ประณาม รวมทั้งคอยปองกัน เฝาระวัง ควบคุม ตรวจสอบ และลงโทษคนไมดีดวย คําวา คน
ดี นั้น หมายถึง คนที่มีทั้ง “คุณภาพ” เชน มีความรู มีความสามารถ รูวิทยาการ และรูงาน ขณะ
เดียวกัน ก็จะตองมี “คุณธรรม” เชน คิดและทําคุณงามความดีเปนประจําเพื่อผลประโยชนของสวน
รวม ไมเบียดเบียน รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต อดทน รอบคอบ และรูดีรูชั่ว ควบคูไปดวย ลักษณะ
ของคนดีเชนนี้ ไดยึดถือตาม พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระราชทาน
แกขา ราชการพลเรือน เนือ่ งในโอกาสวันขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2547 ณ พระตําหนักเปยม
สุข วังไกลกังวล วันที่ 30 มีนาคม 2547
“ผูปฏิบัติราชการจําเปนตองรูวิทยาการ รูงาน และรูดีรูชั่ว
อยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติบริหารงานในความรับผิด
ชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เปนประโยชน เปน
ความเจริญที่แทจริงและยั่งยืน ทั้งแกตนเองและสวนรวม”
3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ โดยใช “หลักราชการ 10 ประการ” เปนกรอบในการเสนอแนะ ในสวนนี้ ขอ
อัญเชิญพระราชนิพนธ “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว มาไว ณ ที่นี้
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ดวย หลักราชการ 10 ประการ ซึ่งถือไดวา เปนหลักคุณธรรมในวิชาชีพขาราชการที่ขาราชการพึง
ยึดถือเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติราชการ สรุปไดดังนี้
3.1) ความสามารถ หมายถึง ความชํานาญในการปฏิบัติงานใน
ดานตาง ๆ ใหเปนผลสําเร็จไดดียิ่งกวาผูมีโอกาสเทา ๆ กัน
3.2) ความเพียร หมายถึง ความกลาหาญไมยอทอตอความ
ลําบาก และบากบั่นเพื่อจะขามความขัดของใหจงได
3.3) ความมีไหวพริบ หมายถึง รูจักสังเกตเห็นโดยไมตองมีใคร
เตือนวาเมื่อมีเหตุเชนนั้นจะตองปฏิบัติการอยางนั้นเพื่อใหบังเกิดผลดีที่สุดแกกิจการทั่วไปและรีบทํา
การอันเห็นควรนั้นโดยฉับพลัน
3.4) ความรูเทาถึงการณ หมายถึง รูจักปฏิบัติการอยางไรจึงจะ
เหมาะสมแกเวลา และอยางไรจึงสมเหตุผลเปนประโยชนที่สุด
3.5) ความซื่อตรงตอหนาที่ หมายถึง ตั้งใจกระทํากิจการซึ่งได
รับมอบใหเปนหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
3.6) ความซื่อตรงตอคนทั่วไป หมายถึง ปฏิบัติซื่อตรงตอคนทั่ว
ไป รักษาตนใหเปนคนที่เขาทั้งหลายจะเชื่อถือได
3.7) ความรูจักนิสัยคน เปนขอสําคัญสําหรับผูมีหนาที่ติดตอกับผู
อื่นไมวาจะเปนผูใหญหรือผูนอย
3.8) ความรูจักผอนผัน หมายความวา ตองเปนผูที่รูจักผอนสั้น
ผอนยาววาเมื่อใดควรตัดขาด และเมื่อใดควรโอนออนหรือผอนผันกันได มิใชยึดถือหลักเกณฑหรือ
ระเบียบอยางเดียว ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสีย ควรจะยืดหยุนได
3.9) ความมีหลักฐาน ประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ มีบานอยู
เปนที่เปนทาง มีครอบครัวอันมั่นคง และตั้งตนไวในที่ชอบ
3.10) ความจงรักภักดี หมายความวา ยอมเสียสละเพื่อประโยชน
แหงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่ไดพิจารณาศึกษามาขางตนนี้ สรุปได
วา หนึ่ง ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม มี 8 ปจจัย
เชน รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล และภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรี ผูนําชุมชนและประชาชนใน
ชุมชน ตลอดจนบิดามารดา ครูอาจารย และพระ สอง การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรมที่เกิดจากปญหาภายในชุมชน เปนการเสนอแนะการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรมที่สอดคลองกับปญหาที่เกิดจากภายในชุมชน ตัวอยางเชน รัฐบาลหรือชุมชนควรใหความ
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สนใจกับการสงเสริมคุณธรรมในระดับบุคคลและระดับโครงสรางไปในทิศทางเดียวกัน สาม การ
พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากปญหาภายนอกชุมชน เปนการเสนอแนะ
การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่สอดคลองกับปญหาที่เกิดจากภายนอกชุมชน
ตัวอยางเชน รัฐบาลและชุมชนควรจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการเฝาระวัง
ตรวจสอบ และควบคุมการเผยแพรขอมูลขาวสารจากภายนอกชุมชนและภายนอกประเทศที่ทําลาย
คุณธรรมไทยโดยผานมาทางสื่อทั้งหลาย และ สี่ การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
ของประชาชนทั่วไป พอคานักธุรกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ เปนการเสนอแนะใหประชาชนและบุคคล
ดังกลาวคิดและทําคุณงามความดีเปนประจําเพื่อประโยชนของสวนรวมหรือชุมชน เชน การ
ประกอบอาชีพอยางสุจริต การฝกนิสัยการประหยัด และอดออม การรักษาความสัจ การไมเลี่ยง
ภาษีหรือทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการของตนเอง และการนําหลักธรรมมาใช เปนตน

4. บทสรุป
บานเมืองและชุมชนไดเกิดปญหาและเกิดวิกฤตทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยสาเหตุสําคัญมา
จากการขาดคุณธรรม หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ความไรคุณธรรมทําใหเกิดวิกฤตขึ้นในบานเมืองและ
ชุมชน แนวทางแกไขปญหาวิกฤตแนวทางหนึ่ง คือ การนํา “การบริหารจัดการตามแนวทาง
คุณธรรม” มาประยุกตใชในชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่อง โดยความสําคัญของการ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมี 10 ประการ ตัวอยางเชน มีสวนชวยทําใหผูบริหารบริหาร
จัดการไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอสวนรวม และยังมีสวนทําใหเกิดความสมดุลในการบริหาร
จัดการระหวางดานวัตถุกับดานจิตใจ โดยชวยยับยั้ง ชะลอ หรือชวยใหการบริหารจัดการดานวัตถุ
รอบคอบมากขึ้นดวย
การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม นั้น หมายถึง แนวทางการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ที่ดีงามเปนประจําเพื่อผลประโยชนของสวนรวม โดยบุคคล และ/หรือ หนวยงานนํา
มาใชในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสรางความอยูเย็นเปนสุขใหแกประชาชน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ สวนคําวา คุณธรรม นั้น หมายถึง การคิดและทําคุณงามความดีเปนประจําเพื่อผล
ประโยชนของสวนรวม โดยคนที่มีคุณธรรมอยางแทจริง จะตองเปนคนที่คิดและทําคุณงามความดี
เปนประจําอยางตอเนื่องจนเคยชินหรือจนเปนนิสัยอยางชัดเจน สําหรับลักษณะของคุณงามความดี
หรือคุณธรรมมีมากมาย อาจยึดถือและปฏิบัติตาม “หลักการสําคัญของการบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรม 10 ประการ” เชน การรักษาความสัจ การรูจักขมใจตนเอง ความอดทน การละ
ความชั่ว และการเสียสละ ก็ได อยางไรก็ตาม ลักษณะของคุณงามความดีหรือคุณธรรมอาจมีนอก
เหนือจากที่กลาวมานี้ก็ได เชน ความกตัญู และความยุติธรรม เปนตน
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เมื่อพิจารณาศึกษาปญหาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม พบวา ปญหาที่เกิดจาก
ภายในชุมชน มี 3 ประการ คือ (1) การเนนคุณธรรมในระดับบุคคลโดยไมเชื่อมโยงและไมใหความ
สําคัญของคุณธรรมในระดับโครงสรางมากเทาที่ควร (2) การขาดระบบหรือโครงสรางรองรับการทํา
คุณงามความดี และ (3) การใหความสําคัญกับการสอนคุณธรรม โดยละเลยการกระตุนใหบุคคลเกิด
การเรียนรู ดว ยตนเอง การลงมือปฏิบัติจริง และการกลอมเกลาโดยชุมชน ในขณะที่ปญหาการ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่เกิดจากภายนอกชุมชน มี 2 ประการ คือ (1) การครอบงําของ
กระแสเสรีนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยมที่มาจากภายนอกประเทศ และ (2) การครอบงําของระบบ
โครงสราง และสภาพแวดลอมภายนอกชุมชน ทั้งนี้ ไดเสนอแนะการพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางคุณธรรมที่สอดคลองกับปญหาที่เกิดจากภายในชุมชน เชน ในขณะที่บิดามารดา ครู
อาจารย และพระในชุมชนสงเสริมใหประชาชนในชุมชนประกอบคุณงามความดีในระดับบุคคล สื่อ
ทั้งหลาย สังคม หรือรัฐบาลก็ควรสงเสริมการประกอบคุณงามความดีในระดับชาติไปในทิศทางเดียว
กัน สอดคลองกัน และควบคูกันไปดวย สําหรับการเสนอแนะการพัฒนาการบริหารจัดการที่
สอดคลองกับปญหาที่เกิดจากภายนอกชุมชน เชน รัฐบาลและชุมชนควรจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในการเฝาระวัง ตรวจสอบ และควบคุมการเผยแพรขอมูลขาวสารจากภายนอก
ชุมชนหรือจากตางประเทศที่ทําลายคุณธรรมไทยโดยผานมาทางสื่อทั้งหลายใหเขมงวดรัดกุมมาก
ขึ้น พรอมกับมีบทลงโทษผูฝาฝนอยางเครงครัด นอกจากนี้แลว ยังไดเสนอแนะการพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมของประชาชนทั่วไป พอคานักธุรกิจ และเจาหนาที่ของรัฐไว
ดวย การพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมที่กลาวมาทั้งหมดนี้ อาจดําเนินการโดยใช
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือหลายแนวคิดจาก 8 แนวคิดที่ได
เสนอไวขางตนก็ได และเพื่อใหบังเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ ทุกฝาย ทุกหนวยงาน และชุมชนควรจะ
ไดสรางและกําหนด “แนวทางปฏิบัติ” รวมทั้ง “ตัวชี้วัดคุณธรรม” อยางชัดเจนขึ้น พรอมกับนําตัว
ชี้วัดดังกลาวนั้นไปใชในการประเมินผลอยางตอเนื่องเพื่อจะไดรูและเขาใจวาหนวยงาน และ/หรือ
บุคคล ไดมีการนําการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมไปคิดและปฏิบัติจริงเปนประจํามากนอย
หรือไมเพียงใด
ทายสุดนี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ จังหวัด
เชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2522
“ในจิตใจของคนไทยทุกคนมีเชื้อแหงความดีที่ไดนําพวก
เราทั้งหลายมาอยูในฐานะที่มั่นคง ที่เจริญ ที่กาวหนาจนทุกวันนี้
ถาเราไมมีความดีในตัว ก็เขาใจวาประเทศไทยคงจะไมมีอายุยืน
นานเชนนี้”
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พระบรมราโชวาทดังกลาวนี้ทรงใหไวประมาณ 28 ปมาแลว แสดงใหเห็นวา ในจิตใจของคน
ไทยทุกคนมีเชื้อแหงความดีอยูดวย แตเมื่อบานเมืองและชุมชนไดเผชิญกับปญหาวิกฤต ซึ่งมีสาเหตุ
สําคัญมาจากการขาดคุณธรรม จึงทําใหนาคิดตอไปวา ขณะนี้เชื้อความดีในจิตใจของคนไทยยังคงมี
เหลืออยูมากนอยเทาใด ดังนั้น ทุกฝายควรชวยกันเติมและปลูกฝงใหเชื้อแหงความดีหรือคุณธรรม
เพิ่มมากขึ้น ๆ ในจิตใจของเพื่อนรวมชาติ รวมชุมชน และเขาไปฝงตรึงอยูในจิตใจของคนไทย
ทุกคนโดยนําการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดชุมชนคุณธรรมเพิ่ม
มากขึ้น และในที่สุดจะนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด คือ ประเทศชาติและประชาชนในชุมชนอยู
เย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน
,,,,,
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