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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ 2) เพื่อค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม และ
3) เพื่อนาเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
เก็บข้อมูลจากข้าราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักนายกรัฐมนตรี จานวน 21
คนและข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จานวน 5 คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
จานวน 9 รูป/คน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเชิงเอกสารจากเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ได้แสดงความ
คิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เสนอแนะเพื่อนาไปกาหนดเป็น
รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม

ผลการวิจัยพบว่า

1. การก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์
การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม (Old Public Management: OPM)
เกิดจากการนาระบบราชการในอุดมคติของ แมกซ์ เว็บเบอร์ (Max Webber) ที่เน้นเรื่อง กฎ ระเบียบ
ข้อบั งคับ ซึ่งต้องปฏิบั ติตามทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันความผิ ดพลาดและสามารถใช้ได้กับทุกองค์การ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management:
NPM)
เกิดจากระบบราชการมีโครงสร้างที่ใหญ่โต การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบในการปฏิ บั ติ ร าชการ ส่ ว นการก่ อเกิ ดกระบวนทั ศน์ การจั ดการภาครั ฐแนวใหม่
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(New Public Management: NPM) เกิดจากความต้องการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ จึ งน าระบบตลาดของภาคเอกชนมาใช้ แก้ ปั ญหา พร้ อมกั บต้ องการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และประหยัดโดยให้ภาคเอกชนดาเนินกิจการแทนรัฐในเรื่องที่ทาได้ดีกว่า สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) เกิดจากการทา
ตัวเป็นผู้ประกอบการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวม และการก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) เกิด
จากรากฐานประชาธิปไตยที่มองประชาชนเป็นพลเมืองเจ้าของประเทศไม่ใช่ลู กค้าที่มาขอรับบริการ
และมุ่งรับใช้ประชาชนมากกว่าการเป็นเจ้านาย
2. การค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ในงานวิจัยที่เป็นการ
นาวัฒนธรรมในการทางานที่ดี งามมาแก้ปัญหาระบบราชการที่สาคัญๆ ได้แก่ 1) องค์การภาครัฐขาด
ความเข้มแข็ง 2) ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม 3) การบริการขาดความพึงพอใจ และ 4) ข้าราชการ
ขาดจิ ตส านึ กประชาธิ ปไตยและนาทศพิราชธรรมมาบู รณาการเพื่อเป็ น แนวทางให้ กับข้าราชการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
3. รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
3.1 กระบวนทัศน์ วั ฒนธรรมเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งให้ กั บองค์ การภาครั ฐ หมายถึ ง
รูปแบบการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ทาให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็ง ประกอบด้วย 1) ไม่ทุจริต
ทุกรูปแบบ 2) เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 3) สามัคคี 4) มีวิสัยทัศน์ 5) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ
6) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง และทศพิธราชธรรม ได้แก่ อาชชวะ ปริจจาคะ และศีล
3.2 กระบวนทั ศน์วั ฒนธรรมเสริ มสร้ างคุ ณธรรมจริยธรรมให้ กั บข้าราชการ หมายถึ ง
รูปแบบการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ทาให้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นประกอบด้วย การรอบรู้ในหน้าที่
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด และทศพิธราชธรรม ได้แก่ อาชชวะ อวิหิงสา
อวิโรธนะ และทาน
3.3 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน หมายถึง รูปแบบ
การปฏิบัติงานของข้าราชการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมประกอบด้วยการ
บริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และทศพิธราชธรรม ได้แก่ อาชวะ มัททวะ และ
อักโกธะ
3.4 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ หมายถึง รูปแบบ
การปฏิบัติงานของข้าราชการตามแนวทางประชาธิปไตยประกอบด้วย 1) ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบ
ประชาธิ ปไตย 2) การเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพซึ่ งกั นและกั น และ 3) การเคารพความเสมอภาคและ
ทศพิธราชธรรม ได้แก่ ตปะ ขันติ และอวิหิงสา
คาสาคัญ: กระบวนทัศน์, รัฐประศาสนศาสตร์, วัฒนธรรม
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the cause of the change in the
paradigm of public administration, 2) to search the model of the culture public
administration paradigm and 3) to propose the model of the culture public
administration paradigm.
The research format was the qualitative research, collecting data by purposive
sampling from the 21 key informants from the Office of the Public Sector Development
Commission and 5 key informants from the Department of Cultural Promotion,
purposefully selected, with structured in-depth interview form and 9 participants in the
focus group discussion. Data were also collected from documents, concepts, theories
and related literatures and were analyzed by content analysis technique and descriptive
interpretation.
Findings were as follows:
1. Formation and Causes of Public Administration Paradigm Change.
The old paradigm of public management arose from the idea of Max Weber
who proposed the rules and regulations must be enforced strictly in every agency to
avoid the mistake. The causes of change shifting to new public management (NPM),
were the bureaucratic structure was too big and cumbersome in solving problems
which lead to corruption and ineffective bureaucracy. The paradigm of new public
administration arose from the need to solve the bureaucratic corruption problems by
authoring private sectors to handle business that they can do better and the reason for
the new public service (NPS) was the government officers treated themselves as
entrepreneurs looking at people as the customers, not the owners of the country and
another cause of change arose from democratic foundation looked at people as the
owners of the country, not customers, with public service rendering, not mastering
people.
2. The forms of culture of public administration paradigm model in public
sector management meant applying good culture in duty performance and solving
bureaucratic problems consisted of important components as 1) organization lacked of
strength, 2) government officers lacked of virtual ethics, 3) service rendering was not
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satisfactory and 4) government officers lack of democratic mind and did not apply. ten
royal virtues to protect and to be immunity for government officers.
3. The proposed new culture of public administration paradigm model in
public sector management named “state good governance paradigm” consisted of 4
new paradigms, each paradigm has ten royal virtues as;
3.1 Organizational strength creation culture paradigm referred to officer’s
performance inducing organizational strength included, 1) honesty 2) sacrifice for
common interest 3) harmony 4) vision 5) change leader and 6) dare to make right
decision. the ten royal virtues are ajjava: working honestly, pariccaga: working selflessly
and sila: maintaining good conduct.
3.2 Ethics and virtual government officer’s culture paradigm creation referred
to government officers performed duties with higher ethics and virtue including duty
knowing and strictly abiding by rules and regulations and ethics. the royal virtues are
ajjava: working honestly, avihimsa: bringing tranquility through nonviolence and dana:
sharing with the populace.
3.3 Satisfaction-Based creation culture paradigm referred to the process of
service rendering was responsive to people real needs. the royal virtues are ajjava:
working honestly, maddava: deporting himself with gentleness, congeniality and akkodha:
adhering to reason, no anger.
3.4 Democratic creation culture paradigm referred to government officers
perform duties with democratic practice including, 1) faith and trust in democratic system
2) respecting right and freedom of each other and 3) respecting equality and the royal
virtues are tapa: rejecting indulgence through austerity, khanti: overcoming difficulties
with patience and avihimsa: bringing tranquility through nonviolence.
keywords: paradigm, public administration, culture
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1. บทนา

รัฐ ประศาสนศาสตร์ (Public Administration) เป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณ
เป็นวิชาว่าด้วยการบริหารกิจการของภาครัฐรัฐประศาสนศาสตร์เป็นการศึกษาหาความรู้ทุกเรื่อง
ที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นสหวิชา (Inter-Disciplinary) เกี่ยวพันกับศาสตร์
สาขาต่ า งๆ เช่ น รั ฐ ศาสตร์ นิ ติ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา
มานุษยวิทยา ตรรกวิทยา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เป็นต้น องค์ความรู้ด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีการพัฒนาการและสั่ง สมเป็นเวลานานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นของ
การศึ ก ษารั ฐ ประศาสนศาสตร์ อ ย่ า งเป็ น ทางการเกิ ด ขึ้ น ในปี ค.ศ.1887 เมื่ อ วู ด โรว์ วิ ล สั น
(Woodrow Wilson) ได้เขียนบทความชื่อ The Study of Administration ในวารสาร Political
Science Quarterly โดยมีสาระสาคัญ คือ การแยกบริหารออกจากการเมือง หลังจากบทความนี้ได้
ถูกตีพิมพ์ นักวิชาการด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ต่างให้ความสนใจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อย่าง
จริงจัง แต่เนื่องจาก รัฐประศาสนศาสตร์เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน เป็นเรื่องยากที่จะศึกษาอธิบาย
สาระและเหตุการณ์สาคัญๆ ได้ทั้งหมด เพื่อให้ศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น นิโคลัส เฮนรี่ (Nicholas Henry)
ได้ยืมแนวคิดกระบวนทัศน์ (paradigm) ของ โทมัส เอส คูหน์ (Thomas S. Kuhn) ใช้แนวคิดนี้
อธิบายพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ คาว่า “กระบวนทัศน์” ในเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง กรอบ
แนวคิด (Conceptual Framework) Para แปลว่า Beside และ Digm แปลว่า ทฤษฎี หมายถึง
ชุด แนวคิ ด หรื อมโนทั ศน์ (Concept) ค่า นิย ม (Value) ความเข้ าใจรับ รู้ (Perception) และ
การปฏิบัติ (Practice) ที่มีร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง และได้ก่อตัวเป็นแบบแผนของ
ทัศนะทีเ่ กี่ยวกับความจริง (Reality) ซึ่งเป็นรากฐานของวิถีเพื่อการจัดการตนเองของชุมชนนั้น
วัฒนธรรมในทางสังคมศาสตร์ถือเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย การกระทาของมนุษย์ถือเป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรมเป็น
ตัว ก าหนดรูป แบบของครอบครัว เศรษฐกิจ สั ง คม การเมือ ง การปกครอง การศึ กษา ศาสนา
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้สึกของบุคคลว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด วัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่ทาให้มนุษย์มีสภาพและความเป็นอยู่ต่างจากสัตว์ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทาให้สังคมมีระเบียบ
แบบแผน มีความเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุและจิตใจ วัฒนธรรมเป็นตัวชี้วัดความเจริญและความ
เสื่อมของสังคม หากองค์การภาครัฐใดมีวัฒนธรรมองค์การที่ดี ข้าราชการก็จะสืบทอดวัฒนธรรมที่ดี
งามนั้นรุ่นสู่รุ่น หากมีข้าราชการที่ความประพฤติไม่เรียบร้อย วัฒนธรรมองค์การจะเป็น ตัวขัดเกลา
ให้มีความประพฤติที่ดีขึ้น วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อองค์การเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุม กากับ ดูแลพฤติกรรมและจิตใจของข้าราชการทุกคนให้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้
ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม
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การบริหารจัดการภาครัฐประสบปัญหาต่างๆ มากมาย ปัญหาสาคัญที่พบได้ทุกองค์การ
ภาครัฐ ได้แก่ 1) องค์การภาครัฐขาดความเข้มแข็ง 2) ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม 3) การบริการ
ขาดความพึงพอใจจากประชาชนและ 4) ข้าราชการขาดจิตสานึกประชาธิปไตย ผู้วิจัยมีความสนใจ
เป็ น พิ เ ศษที่ จ ะแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วด้ ว ยการสร้ า งรู ป แบบกระบวนทั ศ น์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์
เชิงวัฒนธรรม ด้วยการนาวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีงามมาเป็นกลไกในการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาให้ เ บาบางและหมดไป กล่ า วคื อ ใช้ วั ฒ นธรรมในการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ง าม
เพื่อแก้ปัญหาองค์การภาครัฐขาดความเข้มแข็ง ปัญหาข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม ปัญหา
การบริการขาดความพึงพอใจจากประชาชน และปัญหาข้าราชการขาดจิตสานึกประชาธิปไตย
พร้อมกับนาทศพิธราชธรรมมาเป็นแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ของ
แผ่นดิน ซึ่งจะออกมาเป็นรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ และ
สามารถใช้ได้กับทุกองค์การ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาการก่อเกิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์
2.2 เพื่อค้นหารูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
2.3 เพื่อนาเสนอรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม

3. วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เพื่อศึกษาวิจัยรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม โดยศึกษาแหล่งข้อมูลจาก
เอกสาร ตารา บทความ แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรัฐ ประศาสนศาสตร์ วัฒนธรรมใน
การปฏิบัติงานที่ดีงาม และผลงานวิจัยของหน่วยงานราชการที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภาครัฐมาประกอบการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เก็บข้อมูลสาคัญกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth
Interview) แบบเจาะจงผู้เชี่ยวชาญ จากข้าราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี จานวน 21 คน และข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จานวน 5 คน รวม 26 คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แบบเจาะจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 รูป/คน พื้นที่ในการศึกษาวิจัย คือ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
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4. ผลการวิจัย

4.1 การก่ อ เกิ ด กระบวนทั ศ น์ ก ารจั ด การภาครั ฐ แบบดั้ ง เดิ ม ( Old Public
Management: OPM) และสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management: NPM) คือ การนาหลักระบบราชการ (Bureaucracy) ของ แมกซ์
เว็บเบอร์ (Max Webber) ที่กล่าวว่า ระบบราชการในอุดมคติสามารถใช้ได้ทุกองค์การ โดยเน้น
เรื่องกฎ ระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติ
ราชการซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้ยังนาหลักการบริหารของ ลูเธอร์ กูลิค และ
ลินดอลล์เออร์ลิค (Luther Gulick & Lyndall Urwick) ในรูปแบบของ POSDCoRB ประกอบ
การวางแผน การจั ด องค์ ก าร การจั ด บุ ค คลเข้ า ปฏิ บั ติ ง าน การอ านวยการ การประสานงาน
การรายงาน และงบประมาน มาประยุกต์ใช้ในระบบราชการด้วย สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก
การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม คือ มีการปฏิบัติงานที่เชื่องช้า (Red Tape) เนื่องจากมีลาดับขั้นการ
บังคับบัญชาที่มากชั้น ใช้เวลาในการพิจารณานานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกขั้นตอนอย่าง
เคร่ ง ครั ด ระบบราชการมี ก ารก าหนดระยะเวลาหรื อ การเกษี ย ณอายุ ร าชการไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
ข้ า ราชการบางคนปฏิ บั ติ ง านแบบเช้ า ชามเย็ น ชามก็ ไ ม่ ส ามารถไล่ อ อกได้ จึ ง เป็ น สาเหตุ ใ ห้ มี
ข้าราชการที่ขาดประสิทธิภาพอยู่ในระบบราชการจานวนมาก การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม ขาด
ระบบตรวจสอบที่ มี คุ ณ ภาพท าให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ การปฏิ บั ติ ง านขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความโปร่งใส ฝ่ายการเมืองแทรกแซงฝ่า ยบริหาร ระบบราชการแบบดั้งเดิม ขาดการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ข้ า ราชการที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถสู ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญใน
การปฏิบัติงานที่เป็นมืออาชีพ ข้าราชการส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ขาดผู้นาที่มี
ภาวะผู้นาหรือผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติ และขาดการรับฟังความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
4.2 การก่อเกิดกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management:
NPM) และสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public
Service: NPS) คือ เกิดจากการนาเอาวิธีการจัดการแบบเอกชนมาใช้ในบริหารจัดการภาครัฐ โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลดค่ า ใช้ จ่ า ย ปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารสาธารณะให้ มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และประหยัดมากขึ้น สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกิดจากกลไกและระบบตลาดของภาค
เอกเอกชนมีความแตกต่างกันด้านเป้าหมาย การบริหารจัดการของเอกชนมีเป้าหมายเพื่อแสวงหา
ผลก าไร แต่ ร ะบบราชการมุ่ ง ท าประโยชน์ ใ ห้ กั บ ประชาชน ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่มองประชาชนเป็น ลูกค้าที่มาขอรับการบริการ ไม่คานึงถึงความเป็น
พลเมืองที่มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคในการเข้าถึงการบริการสาธารณะของรัฐ
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4.3 การก่อเกิดกระบวนทัศน์การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service:
NPS) คือ เกิดจากกระแสการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)
ซึ่งมองประชาชนเป็นเพียงลูกค้า หากลูกค้าไม่จ่ายค่าบริการ อาจได้รับบริการที่ไม่ดี ดังนั้นแนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) จึงกาหนดบทบาทภาครัฐใหม่ด้วย
การเปลี่ยนจากการควบคุมมาเป็นการกาหนดระเบียบวาระ นาภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์การ
อิ ส ระมาสู่ โ ต๊ ะ เจรจา จั ด ให้ มี เ วที ก ารพู ด คุ ย อย่ า งประชาธิ ป ไตย ภาครั ฐ ต้ อ งเป็ น ตั ว ไกล่ เ กลี่ ย
ประนีประนอมเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน ดูแลรักษาสมบัติสาธารณะ ปกปักรักษาองค์การภาครัฐ
กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานภาครัฐ ฯลฯ ผู้บริหารภาครัฐต้องทาความเข้าใจกับ
บทบาทในกระบวนการบริหารแบบประชาชนเป็นหุ้นส่วน ข้าราชการต้องมีความรับผิด ในสิ่งที่
กระทา ทางานอย่างมืออาชีพ เคารพกฎหมาย เห็นคุณค่าและประโยชน์ของชุมชน
4.4 รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัย
พบว่า การบริหารจัดการภาครัฐมีปัญหาสาคัญๆ ได้ 4 ประการ ได้แก่ 1) องค์การภาครัฐขาดความ
เข้ มแข็ ง 2) ข้ าราชการขาดคุ ณธรรมจริ ยธรรม 3) การบริ การขาดความพึ งพอใจจากประชาชน
และ 4) ข้าราชการขาดจิตสานึกประชาธิปไตย ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยใช้วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่
ดีงามและทศพิธราชธรรมมาแก้ปัญหา รูปแบบกระบวนทัศน์แบบใหม่นี้ ผู้วิจัยให้ชื่อว่า กระบวน
ทัศน์รัฐอภิบาล หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการนาวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่ดีงาม ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ มาใช้แก้และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนส่วนรวมของประเทศชาติ กระบวนทัศน์รัฐอภิบาลมี 4 กระบวนทัศน์ ดังนี้
1) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ ประกอบด้วย
1) ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ 2) เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 3) ความสามัคคี 4) มีวิสัยทัศน์ 5) เป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง และ 6) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง และทศพิธราชธรรม 3 ข้อ ได้แก่ 1) อาชชวะ
2) ปริจจาคะ และ 3) ศีล
2) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ ได้แก่ การรอบ
รู้ในหน้าที่และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด และทศพิธราชธรรม 4 ข้อ ได้แก่
1) อาชชวะ 2) อวิหิงสา 3) อวิโรธนะ และ 4) ทาน
3) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ได้แก่ การบริการ
ที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และทศพิธราชธรรม 3 ข้อ ได้แก่ 1) อาชชวะ
2) มัททวะ และ 3) อักโกธะ
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4. กระบวนทัศน์วัฒ นธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้ กับข้าราชการ ประกอบด้วย
1) ความศรั ทธาเชื่ อมั่ นในระบอบประชาธิ ปไตย 2) การเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพซึ่ งกั นและกั น และ
3) การเคารพความเสมอภาค และทศพิธราชธรรม 3 ข้อ ได้แก่ 1) ตปะ 2) ขันติ และ 3) อวิหิงสา

5. อภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยพบว่า
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดีและทศพิธราชธรรมสามารถแก้ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐได้ เป็น
อย่างดี โดยผ่านกระบวนทัศน์รูปแบบใหม่ที่ผู้วิจัยให้ชื่อว่า กระบวนทัศน์รัฐอภิบาล ประกอบด้วย
1) กระบวนทั ศ น์ วั ฒ นธรรมเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ องค์ ก ารภาครั ฐ 2) กระบวนทั ศ น์
วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ 3) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความ
พึงพอใจให้กับประชาชน และ 4) กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ
1. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐ
เป็นการสร้างให้องค์การภาครัฐเกิดความเข้มแข็ง เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการ
บริหารจัดการภาครัฐ ถ้าหากประชาชนขาดความเคารพศรัทธาต่อองค์การ ข้าราชการ และระบบ
ราชการแล้ว ภาครัฐจะไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างแน่นอน
อีกทั้งข้าราชการจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในทุกรูปแบบ เนื่องจากขาดความเคารพ
ศรัทธา ความน่าเชื่อถือ เกิดการไม่ไว้วางใจระหว่างประชาชนกับข้าราชการ วัฒนธรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์การภาครัฐให้ได้ผลดังนี้
1.1 ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ คือ ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยการยึดมั่น
ปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรม มีความซื่อ สัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา กระทาแต่
ความดี ละเว้ น ความชั่ ว ไม่ ป ระพฤติ ต นให้ เ ป็ น ที่ เ สื่ อ มเสี ย ทุ ก กรณี เน้ น การปรั บ ปรุ ง กลไกการ
ปฏิบัติงานขององค์การให้มีความโปร่งใส มีช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ และไม่
ทุจริตทุกรูปแบบ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Udom Ratamarit (2003: 3-4) ที่กล่าวว่า การ
ทุจริตในวงราชการเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในสังคมไทย พฤติกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้อง
กับการใช้อานาจหน้าที่หรืออาศัยตาแหน่งหน้าที่ของบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์โดยมิช อบภายใต้ระบบราชการแบบอุปถัมภ์การทุจริตมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทาของบุคคลที่อยู่ในฝ่ายการเมืองที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจาในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนเองแทนที่จะกระทาการโดยยึดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็น
หลักกลับใช้หรืออาศัยตาแหน่งหน้าที่ในทางที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนตัว
1.2 เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือ ข้าราชการทุกคนต้องทุ่มเทกายใจอุทิศเวลาให้
งานอย่างเต็มที่ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์
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มุ่ ง ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านโดยไม่ ห วั ง อามิ ส สิ น จ้ า งหรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ใดสั ง คมใดที่ เ ห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนรวมสูงย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า สังคมจะไม่วุ่นวาย เพราะสมาชิกในสังคมมีความ
รับ ผิ ด ชอบมี คุ ณธรรมจริ ย ธรรมและมี จิ ต ใจที่ เ สี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม สอดคล้ อ งกั บงานวิจั ย ของ
Jakrapan Chooklin (2015: 105) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากระบี่ ต้ อ งมี ก ารเสี ย สละประโยชน์ ส่ ว นตนเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม
มี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ง าน การประพฤติ ต นให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผู้ อื่ น และท าให้
ผู้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจเมื่อปฏิบัติงานร่วมกัน
1.3 ความสามัคคี คือ ข้าราชการทุกคนต้องมีความกลมเกลียวกัน ปรองดองกันร่วมใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัด
เอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายทางความคิด ความ
กลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคีจะเป็นผู้ที่เปิดใจ
กว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่น
ต่อการรวมพลั ง ช่ว ยเหลื อเกื้ อกูล กันเพื่อให้ งานส าเร็จ ลุ ล่ ว งและแก้ ปัญหาความขั ดแย้ ง ในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jagraval Sukmaitree (2016: 147-148) ที่กล่าวว่า
บุคลากรในองค์การมีการประพฤติปฏิบัติด้านปิยวาจาดี โดยเป็นผู้ ที่ใช้คาพูดในการสื่ อสารด้ว ย
ถ้อยคาหรือวาจาที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน น่าฟังจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เกิดความ
ประทั บใจ โดยการพู ดเป็น ไปด้ ว ยความเต็ม ใจ จริง ใจทั้ งต่ อหน้า และลั บ หลั ง ไม่พู ดหยาบคาย
ก้าวร้าว ส่อเสียด แนะนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ชักจูงให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม รู้จักใช้คาพูดที่แสดงถึง
ความเห็นอกเห็นใจ ให้กาลังใจ เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ รักใคร่นับถือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
1.4 มี วิสั ยทั ศ น์ คือ ข้ าราชการทุก คนต้ องเป็ นผู้ มี วิสั ยทั ศน์ มองการณ์ ไกลโดยมุ่ ง
ผลส าเร็จขององค์การเป็นหลักการมองเห็ นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คาดคะเนเห็นการ
เปลี่ยนแปลง ก้าวทันเหตุการณ์ต้องเป็นผู้กาหนดทิศทางขององค์การให้ดาเนินการตามเป้าหมายโดย
การวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดกาลังคน และการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thasanee Chuadung (1966: 51) ที่กล่าวว่า การเป็นผู้นาหรือ
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ม องกาลไกลทั้ ง ระยะสั้ นระยะยาว ต้ อ งบริ ห ารงานขององค์ ก ารอย่ า ง
สร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้ผู้ตามรับรู้สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นผู้ชี้แนะแนวทางด้าน
วิสัยทัศน์เป้าหมายขององค์การ รวมทั้งการมีกลยุทธ์จูงใจผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ
1.5 เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง คือ ข้าราชการทุกคนต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เป็นผู้ที่มีบทบาทในการวางแผน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ประสานงานกับบุคคลทั้งระดับบนระดับล่างรวมถึงการควบคุม
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กากับ ดูแ ลกิจ กรรมต่ างๆ ให้ ด าเนิน ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยต้ องเป็น เสมือ นคนกลางที่ ทาหน้ า ที่
ประสานงาน เป็นสื่ อกลางระหว่างผู้บังคับบัญชากับ ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Nattawut Kaewbangpood (2011: 95) ที่กล่าวว่า ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพราะในแต่ละ
องค์ประกอบมีส่วนสร้างเสริมหรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับทุกสิ่งทุก
อย่างในองค์การและที่สาคัญคือ องค์ประกอบของผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะสร้างสรรค์องค์ประกอบ
ของวัฒนธรรมองค์การในแต่ละองค์ประกอบให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน
ในที่สุ ด ผู้ นาองค์การจะเป็นผู้ ที่มีความส าคัญในการนาองค์การมีอิทธิพลต่อแนวคิด ส่ ว นความ
ประพฤติ วิธีการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ปัญหา
1.6 กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง คือ ข้าราชการทุกคนต้องกล้าตัดสิ นใจตามสภาพ
ความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน ต้องเผชิญกับปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ต้องเข้าใจสาเหตุของปัญหา
หาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมในแต่ละปัญหาว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง ควรเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Achara Sravasee (2016: 226) ที่กล่าว
ว่า การตัดสินใจและการแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่สะท้อนถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ การระบุปัญหาได้อย่างถูกต้องชัดเจน กล้าเผชิญปัญหา กล้าตัดสินใจมีความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยความชัดเจน เด็ดขาดฉับไวบนฐานข้อมู ลที่
ถูกต้องมีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วง มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
หรือในเหตุการณ์วิกฤต วิเคราะห์ประเมินสภาพปัญหาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์
ใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาเพื่อดาเนินการ
แก้ไขตามความจาเป็นเร่งด่วน
2. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ
การสร้างให้ข้าราชการให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม
วัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการให้ได้ผล ได้แก่ การรอบรู้ในหน้าที่และ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่างเคร่งครัด ประมวลจริยธรรมเป็นเรื่องที่ทุกองค์การได้
บัญญัติไว้ให้ข้าราชการทุกคนได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หน้าที่ และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิด
ขึ้นกับข้าราชการ
การรอบรู้ ในหน้ าที่ และปฏิ บั ติ ตามประมวลจริ ยธรรมองค์ การอย่ างเคร่ งครั ด คื อ
ข้าราชการทุกคนต้องใฝ่รู้ในหน้าที่ของตนเอง ต้องรู้ว่าหน้าที่ของตนคืออะไร สิ่งใดควรทาสิ่งใดไม่ควร
ทา การใฝ่ รู้ทาให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ห ลายอย่างที่ส ามารถสร้างให้ ข้าราชการเกิดคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในกฎ ระเบียบ
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ข้อ บัง คับ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกั บการปฏิบั ติง าน การเรี ยนรู้ใ นการปฏิบั ติ งานร่ ว มกั บผู้ อื่ น
ข้าราชการทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามประมวลจริยธรรมองค์การอย่าง
เคร่งครัด ประมวลจริยธรรมองค์การเป็นเรื่องที่ทุกองค์การต้องปลูกฝังให้ข้าราชการในองค์ การทุก
คนต้องมีเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ประมวลจริยธรรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต มีสัจจะเชื่อถือได้ การยึดมั่นในหลักการ การยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง และการ
อุทิศตนเพื่อความยุติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaiwut Warapin (2014: 91) ที่กล่าวว่า
การพัฒนาปลัดเทศบาลมืออาชีพควรมีคุณลักษณะผู้นายุคใหม่ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้เป็นที่
พอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาดังนั้นข้าราชการจึงต้องเป็นคนที่ต้อง
เรียนรู้ในหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ต้องสามารถปรับตัวเข้าให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้ สิ่งที่ต้อง
คานึงถึง คือ ต้องมีความใฝ่ รู้ในอาชีพการปฏิบัติงานต้องเข้าถึงประมวลจริยธรรมเพื่อลดความ
ผิ ด พลาดในการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น การสร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ข้าราชการต้องมีความรู้เข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบั งคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจาที่
ปฏิบัติอยู่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางกฎหมายหรือตอบ
คาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
เป็ นการสร้ างข้าราชการต้องบริการดีมี คุณภาพ เป็ นธรรม ตอบสนองความต้ องการ
และความพึ งพอใจของประชาชน การบริ การต้ องสะดวกรวดเร็วตรงความต้ องการที่ แท้จริ งของ
ประชาชน ต้องรู้ว่าประชาชนส่วนรวมต้องการอะไร เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ข้าราชการต้อง
หาวิธีการต่างๆ มาแก้ปัญหา การไม่พึงพอใจในการให้บริการ ข้าราชการจาเป็นจะต้องปรับบทบาทของ
ตนเองใหม่ โดยเป็นผู้ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชน วัฒนธรรมเสริมสร้างความพึงพอใจ
ให้กับประชาชนที่ได้ผลได้แก่การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน คือ ข้าราชการทุกคน
ต้องให้การบริการที่ดีและตรงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนการดาเนินกิจการของภาครัฐ
จะต้องคานึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับการบริ การจากรัฐเป็นหลักสาคัญ
การกาหนดภารกิจแต่ละเรื่องต้องมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธ์ให้เห็นโดยชัดเจน ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนั้นตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือเกิดผลต่อการพัฒนาชีวิตความ
เป็ น อยู่ แ ละยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ ค าแนะน าที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่
ผู้รับบริการ คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนในระยะยาว พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการอย่าง
รวดเร็ว การให้บริการประชาชนบางครั้งต้องใช้เวลาส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชนโดย
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ไม่บ่ายเบี่ยง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Somjai Nhoorit (2014: 477) ที่กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ รพ.
สต. ให้ความสาคัญกับงานบริการเป็นอย่างมาก ประชาชนต้องได้รับการบริการดูแลเอาใจใส่ที่ดี
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความสามารถในการให้คาแนะนากับประชาชนอย่างถูกต้อง ต้อง
บริการด้วยความสุภาพ ใช้กริยาวาจาที่ไพเราะ เป็นมิตรมีความเสมอภาค ตรงเวลาสถานที่บริการ
จัดเป็นสัดส่วน ให้บริการอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
ยืดหยุ่น ให้บริการเสร็จที่จุดเดียวตามลาดับก่อนหลัง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะตรงตามความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน ทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้
4. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับข้าราชการ
เป็น การสร้า งให้ ข้า ราชการปฏิ บัติง านตามครรลองของประชาธิปไตย โดยการน า
หลักการส าคัญของประชาธิปไตยมาปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่ว นรวม วัฒ นธรรม
เสริมสร้างประชาธิปไตยให้ได้ผล ได้แก่ 1) ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย 2) การ
เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และ 3) การเคารพความเสมอภาค
4.1 ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย คือ ข้าราชการทุกคนต้องมีความ
ศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามระบอบประชาธิปไตยก็จะเป็น
ระบบการเมืองที่ต้องจรรโลงไว้ เนื่องจากเป็นระบอบที่ปฏิบัติงานได้ผลและก่อความเสียหายน้อย
ที่สุด เป็นระบอบที่มีการประชุมต่อรองหาข้อยุติ เคารพหลักการแห่งสิทธิเสรีภาพ ทุกคนต้องเสมอ
ภาคกันภายใต้กติกาเดียวกัน ถ้ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยใน
การตัดสิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Paramut Wanbowon (2016: 267) ที่กล่าวว่า การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงจาเป็นที่จะต้องฝึกสอนการเมืองการปกครองให้ กับประชาชนให้
ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง 1) การเคารพกติกา หมายถึง การยอมรับว่าทุกคนมีความเสมอภาค
ภายใต้กติกาเดียวกัน 2) การเคารพสิทธิของผู้อื่น หมายถึง การไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่น 3) การมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและพึ่ งตนเอง หมายถึง รับผิดชอบตนเองและพึ่งพาตนเองได้ไม่อยู่
ภายใต้อิทธิพลอานาจหรือระบบอุปถัมภ์ของผู้ใด
4.2 การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน คือ อานาจหรือผลประโยชน์ที่ได้รับการ
คุ้มครองและรับรองตามกฎหมาย เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในเคหะสถาน สิทธิในครอบครัว
สิทธิในการประกอบอาชีพ สิ ทธิในชื่อเสี ยงและเกียรติยศ สิ ทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน ส่ว นเสรีภ าพ
หมายถึง ความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทาการต่างๆ ได้ตามความต้องการของตน โดยไม่ละเมิด
ต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมาย มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเสรีภาพในการเลือกอาชีพการงาน การนับ
ถือศาสนา เคหะสถาน การศึกษาอบรม การเดินทาง การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
การรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหกรณ์ พรรคการเมือง การชุมนุมโดยสงบ โดยปราศจากอาวุธ
การส่งข่าวโดยทางไปรษณีย์หรือทางอื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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Pornamrin Promgird (2014: 76) ที่กล่าวว่า ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่บูชาสิทธิ
เสรีภาพของมนุษย์ แต่การอ้างถึงสิทธิเสรีภาพก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายการใช้สิทธิเสรีภาพ
เกินขอบเขตจนละเมิดหรือก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือทาให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคม
จะกระทาไม่ได้ ถือว่าการใช้สิทธิเสรีภาพที่มิชอบการรู้จักใช้สิทธิ เสรีภาพของตนเองการรู้จักเคารพ
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่นจึงเป็นรากฐานสาคัญประการหนึ่งที่เอื้อต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4.3 การเคารพความเสมอภาค คือ ข้าราชการทุกคนควรมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ในเรื่องความเสมอภาคของบุคคล โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใด เพศใด มีฐานะทาง
เศรษฐกิ จหรือ ฐานะทางสั งคมอย่า งไร ต่า งก็ มีค วามเท่า เที ยมกัน ความเสมอภาคในที่นี้ ได้แ ก่
1) ความเสมอภาคทางกฎหมาย จะออกกฎหมายบังคับหรือคุ้มครองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมิได้ ต้องใช้
บังคับกับทุกคน 2) ความเสมอภาคทางการเมือง ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครอง
อย่างเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคในการออกเสียงเลือกตั้ง สามารถสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งพรรค
การเมือ งรวมถึง การแสดงความคิ ดเห็ น ทางการเมือ งได้อ ย่า งเสรี ภ ายใต้ก รอบของรัฐ ธรรมนู ญ
3) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินถือกรรมสิทธิ์ในประโยชน์ที่
เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนได้ดาเนินไปมีสิทธิได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของชาติอย่าง
เท่าเทียมกัน 4) ความเสมอภาคทางสังคมทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ควรให้
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสั งคมเป็นเครื่องกาหนดให้ บุ คคลหนึ่งเหนือกว่าอีกบุคคลหนึ่ ง
และ 5) ความเสมอภาคในด้านโอกาส ความเท่าเทียมกันที่จะได้มีโอกาสที่สาคัญในการประกอบ
อาชีพ การศึก ษาหาความรู้ ความสามารถในการด าเนิน กิจ กรรมต่า งๆ การสร้ างฐานะทั้ง ทาง
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการมีความรับผิดชอบและพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ PhraKan Kantadhammo (2015: 48) ที่กล่าวว่า สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
ความเท่าเทียมกันแห่งความเป็นมนุษย์มาพร้อมกับสิทธิมนุษยชนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบพันธะ
ผูกพันบางอย่างระหว่างรัฐกับปัจเจกบุคคล สาหรับสังคมไทยพบว่า แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองดี
ในระบอบการปกครองโบราณของไทย จะไม่ปรากฏภาพเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทาง
กฎหมาย แต่จะเป็นความสัมพันธ์แบบจารีตดั้งเดิมทางอานาจในระบบไพร่ที่จาแนกระดับสูงต่าแบบ
เจ้าขุนมูลนายหรือผู้ใหญ่ผู้น้อย ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีพันธะต่อกัน ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
ของพลเมืองไทยก็ยังคงถูกจากัดไว้เท่าที่ผู้มีอานาจของประเทศจะอนุญาตให้มีโดยใช้คาว่าความ
เสมอภาคบังหน้า
5. ทศพิธ ราชธรรม ข้าราชการทุกคนสามารถนาทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริห าร
จัดการภาครัฐได้ดังนี้
5.1 ทาน หมายถึง การให้ประชาชน ข้าราชการต้องให้ความอนุเคราะห์ ช่ว ยเหลื อ
ประชาชนทีไ่ ด้รับความเดือดร้อน
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5.2 ศีล หมายถึง การประพฤติสุจริต ข้าราชการต้องสารวมกาย วาจา ประพฤติ ตนให้
เป็นคนสุจริต เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน
5.3 ปริจจาคะ หมายถึง การเสียสละ ข้าราชการต้องเสียสละความสุข สาราญเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
5.4 อาชชวะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ ข้าราชการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่คดโกงประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องจริงใจกับประชาชน
5.5 มัททวะ หมายถึง ความอ่อนโยน ข้าราชการต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ อ่อนโยน
กับประชาชนทุกคน ไม่พูดจาหยาบคายหรือพูดจาถากถางเป็นเชิงดูหมิ่นดูแคลนประชาชน
5.6 ตบะ หมายถึง ความเพียรเผากิเลส ข้าราชการต้องระงับยับยั้งใจให้ห่างไกลจาก
อามิสสินจ้างอันเป็นช่องทางที่จะนาไปสู่การทุจริตหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
5.7 อักโกธะ หมายถึง ความไม่โกรธ ข้าราชการต้องไม่เกรี้ยวกราด มีเมตตาประจาใจ
ไว้ระงับความขุ่นเคือง ต้องกระทาการด้วยความสุขุมรอบคอบ ไม่ตัดสินความด้วยอานาจความโกรธ
5.8 อวิหิงสา หมายถึง การไม่เบียดเบียน ข้าราชการไม่ควรหลงระเริงอานาจต้องไม่
บีบคั้นกดขี่หรือลงโทษประชาชนด้วยความอาฆาตเกลียดชัง
5.9 ขันติ หมายถึง การอดทนต่อความลาบาก ข้าราชการทางานลาบากกายลาบากใจ
เพียงไร ต้องอดทนทางานในหน้าที่ให้สาเร็จเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกคน
5.10 อวิโรธนะ หมายถึง การประพฤติไม่คลาดจากธรรม ข้าราชการควรทาการใดๆ
ด้วยความชอบธรรม ต้องหนักแน่นในธรรม ไม่เอนเอียงหวั่นไหวต้องลาภสักการะทั้งปวง

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
2) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยคุณธรรมจริยธรรม
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) เร่งรัดปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยถือเป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และ
เร่งรัดให้มีการลงโทษต่อผู้กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งด้านวินัยและคดีความ
2) เร่งสร้างโอกาส อาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งสตรี
ผู้ด้อยโอกาส แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
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3) กาหนดให้มีการสัมมนาข้าราชการประจาปี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารราชการ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ
6.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรจะมีการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐแบบประชาธิปไตย
2) ควรจะมีการศึกษาเรื่อง รูปแบบรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธบูรณาการ
3) ควรจะมีการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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