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บทคัดย่อ

 เป็นทีรู่กั้นดีแล้วว่า หน่วยงานของรฐัท้ังหมดต้องการพนกังานของรฐัท่ีมคีวามสามารถหรอืคณุสมบตัิ

สงู กล่าวอีกนยัหน่ึง “คนด”ี เท่าน้ันทีค่วรจะได้รบัการคดัเลอืกเข้าท�างานในภาครัฐ “คนด”ี อาศยัคุณลกัษณะ

ต่าง ๆ  มากมายตามความเห็นของข้าพเจ้า “อุปนิสัยที่ดี” เป็นคุณลักษณะที่พึงปรารถนาอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุ

นี้เองในบทความนี้ ข้าพเจ้าเพียรพยายามที่อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปนิสัยที่ดี ข้าพเจ้ามีความ

หวังอย่างยิ่งยวดว่า ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “อุปนิสัยที่ดี” จะมีประโยชน์อย่างมากต่อพนักงานของรัฐพนักงาน

ของรัฐที่มีอุปนิสัยท่ีดีจะอยู่ในฐานะท่ีจะช่วยยกระดับของความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานของตนให้สูงขึ้นได้โดยไร้ข้อสงสัย

ค�าส�าคัญ: พนักงานของรัฐ อุปนิสัยที่ดี

ABSTRACT

 As is well – known, all government agencies need public employees of high caliber or 

highly qualified persons. In other words, only “good person” should be selected to work in the 

public sector. Good persons call for a wide variety of characteristics. As I see it, “good character” 

is one of the highly desirable characteristics. For this reason, in this article I have made my efforts 

to point out the details about “good character”. I have high hope that the knowledge of “good 

character” would be of great help to the public employees. With good character, the public 

employees would be in a better position to enhance the efficiency and effectiveness of their work 

performance in their public organizations without a shadow of doubt.
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 การทีม่นุษย์จะเจรญิก้าวหน้าน้ัน เราจะต้อง

แสวงหาความรูใ้ห้เพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ  และใชค้วาม

รู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 

ความทะเยอทะยาน (ambition) ท่ีส�าคญัทีส่ดุ และ

สูงที่สุดก็คือ การท�าหน้าที่ ท่านปัญญานันทภิกข ุ

ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า “การท�าหน้าที่” นั้นถือว่าเป็น

สิ่งท่ีดีและถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหน่ึง

เช่นกัน “หน้าที่” คือ “ค�าสัญญาณผ่านยามของ

ชีวิต” (ปัญญานันทภิกขุม 2560)

 ผูท่ี้มอีปุนิสัยทีดี่จะมคีวามสจุรติ (honesty) 

และความสัตย์ (truth) ความสุจริตไม่ได้เป็น

นโยบายที่ดีท่ีสุดอย่างเดียว แต่เป็นนโยบายที่ถูก

ต้องสมบูรณ์อีกด้วยคุณสมบัติท่ีดีของผู้มีอุปนิสัย 

ท่ีดีมีมากมาย แต่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งท่ีจ�าเป็น

อย่างยิ่ง ถ้าหากไม่มีคุณสมบัติชนิดนี้ มนุษย์จะไม่

เป็นมนุษย์ ผู้น้ันจะมีชีวิตที่มีความสุขไม่ได้ ผู้น้ัน 

จะท�างานท่ีย่ิงใหญ่ไม่ส�าเร็จคุณสมบัติชนิดท่ีว่านี ้

ก็คือ “ความสัตย์” นั่นเอง คนที่ดีจริง ๆ จะเป็นคน 

ที่มี “ความสัตย์” ทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่น เป็นคน

ท่ีไม่หลอกลวงตวัเอง การหลอกลวงตวัเองหรอืไม่มี

ความซื่อสัตย์ต่อตนเองถือว่าเป็นการหลอกลวง 

ที่เลวร้ายที่สุด ดังค�ากล่าวที่ว่า “Self – deception 

is the worst deception”.

 ตามท่ีจรงิแล้วทุกสิง่ในโลกน้ีเป็นตวัก่อให้เกิด

ความถูกต้องชอบธรรม (righteousness) โลกถูก

สร้างขึ้นมาหรือถูกจัดระเบียบในลักษณะท่ีการ

ท�าความดี (goodness) ก่อให้เกิดความสุข  

ความสนุกสนาน และความชั่ว (evil) ก่อให้เกิด

ความทุกข์ ความทรมานหรือความเศร้าโศก

เสียใจ การท�าช่ัวหรือท�าบาป แล้วไม่ได้รับความ

ทุกข์เป็นสิง่ทีผ่ดิกฎของธรรมชาต ิไม่มโีชคร้ายใด ๆ  

ท่ีน ่าเกรงกลัวไปมากกว ่าโชคร ้ายท่ีเกิดจาก 

การท�าชั่วของบุคคล ถ้าบุคคลท�าชั่วหรือท�าผิด  

ความทรงจ�าในความชั่วของเขาจะหลอกหลอน 

หรือรบกวนผู้น้ันตลอดจนช่ัวชีวิตจะหาไม่ทีเดียว  

เพราะฉะนั้นผู ้ที่มีอุปนิสัยที่ดีจะไม่ท�าชั่วใด ๆ  

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งในที่มืดและในที่แจ้ง

 การประพฤติปฏิบัติท่ีดีในท้ายที่สุดมัน 

จะน�ามาซึ่งความผาสุกและความเจริญก้าวหน้า 

แก่ผู้ปฏิบัติ สถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ แทบไม่มี

ความส�าคัญเลย สิ่งที่ส�าคัญ ก็คือ การประพฤติ

ปฏิบัติหรือการมีนิสัยท่ีดีของท่านเอง ถ้าบุคคล

หว่านการกระท�า (act) ที่ดีลงไปในลักษณะซ�้า ๆ 

ซาก ๆ ผู้นั้นจะได้มาซึ่งนิสัย (habit) ที่ดี และเมื่อ

หว่านนิสัยที่ดีซ�้า ๆ ซาก ๆ ในท้ายที่สุดบุคคลผู้นั้น 

จะได้มาซึ่งอุปนิสัยท่ีดีและอุปนิสัยที่ดี จะท�าให้

บุคคลมีความสุข ความเจริญ และความก้าวหน้า 

กล่าวอกีนัยหนึง่ก็คอื “อปุนสิยั” จะเป็นตัวก�าหนด

โชคชะตาของเรา นั่นเอง

 ทุกคนรู้ดีว่า เราไม่อาจจะมีความสมบูรณ์

แบบไปทกุอย่างได้ แต่ถึงกระน้ันก็ตาม เราต้องเพียร

พยายามท่ีจะท�าให้ อปุนสิยัของเราสมบูรณ์แบบ

(perfection in character) ท่ีสุด ย่ิงไปกว่านั้น  

ถ้าเราประพฤตปิฏิบตัติามมโนธรรม (conscience) 

เราไม่อาจจะผิดพลาดได้เลย ทกุคนทีเ่ลอืกประพฤติ

ปฏิบัติตามมโนธรรม จะก้าวไปสู่การมีชีวิตที่ดี 

ที่สูงส่ง (a noble life) เนื่องจากศาสนาทกุศาสนา

สอนให้เป็นคนดี ผู ้ ท่ีต ้องการจะมีอุปนิสัยที่ด ี

ควรจะศึกษาค�าสอนของศาสนาของตนด้วย และ

ถ้าสามารถปฏิบัติตนให้เป็นคนเคร่งศาสนาได้  

การมีอุปนิสัยที่ดี จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี  

สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ถูกปลูกฝัง (cultivated) ในวัยเด็ก

จะได้ผลมากท่ีสดุและมีความคงทนทีส่ดุ ถ้าเป็น

ไปได้อุปนิสัยท่ีดีจึงควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่
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วยัเดก็ทีเดยีว ส�าหรบัผู้ใหญ่ก็สร้างอุปนิสยัท่ีดไีด้

เช่นกัน แต่ต้องเพียรพยายามอย่างหนักเป็น

พิเศษ เพราะผูใ้หญ่เปรยีบเสมือนไม้แก่จงึดดัได้

ยากกว่าผูท่ี้อยูใ่นวยัเดก็ (สถิตย์ นยิมญาติ, 2560)

 ที่กล ่าวมาทั้งหมดก็คือ ลักษณะของ

อุปนิสัยที่ดีของคนท่ัว ๆ ไปโดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ

ศาสนา แต่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นการทั่วไป

อย่างมาก ในแต่วัฒนธรรมอาจจะมีรายละเอียด

เพ่ิมเติมอีกต่างหาก ตัวอย่างเช่นในประเทศญ่ีปุ่น

การแสดงออกซึ่งอารมณ์ไม่ดีออกมาถือว่าเป็นผู้ที่

มีอุปนิสัยไม่ดี ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ ในขณะที่

ในสหรัฐอเมริกาการโต้เถียงโดยการใช้อารมณ์

ถือว ่าไม ่ควรจะท�าและถือว ่ามีอุปนิสัยไม ่ ดี  

ในปากีสถานการโต้เถียงอย่างรนุแรงท�าได้ แต่ถ้าใช้

หมัดมวยจะถือว่า เป็นผูม้อีปุนิสยัท่ีไม่พึงปรารถนา 

ในสังคมไทยการไม่แสดงคารวะต่อผู้สูงอายุถือว่า 

เป็นผูม้นิีสยัหรอือุปนสิยัทีไ่ม่พึงปรารถนา ในสงัคม

จีนบุตรที่ไม่แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้บังเกิด

เกล้าถือว่า เป็นบุตรท่ีไม่ดี เหล่าน้ีเป็นต้น (สถิตย์ 

นิยมญาติ, 2560)

อุปนิสัยที่ดีของผู้บริหารของรัฐ

 ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นอปุนิสยั ทัว่ ๆ  ไป

ของประชาชนธรรมดาคราวน้ีหันไปพิจารณา

อปุนิสยัท่ีควรจะเป็นของพนกังานของรฐับ้าง ทีจ่รงิ

ก็ไม่ผิดแผกแตกต่างจากอุปนิสัยของประชาชน

ทัว่ไปเท่าใดนกั แต่เป็นอปุนิสยัท่ีองิผลงานวิจยัของ

นกัวิชาการมากกว่า ในขณะท่ีอปุนสิยัของประชาชน

ท่ัวไปทีก่ล่าวมาแล้ว จะองิความคิดของนักปราชญ์ 

อิงความคิดทางศาสนา และอิงขนบธรรมเนียม

ประเพณีเป็นส�าคัญ แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว 

อปุนิสัยทัง้สองชนิด มลัีกษณะทบัซ้อนกันอย่างมาก

และน่าพึงปรารถนาพอ ๆ กัน

 อปุนสิยัทีด่หีรือท่ีน่าพึงปรารถนาท่ีผู้บริหาร

ของรัฐหรือพนักงานของรัฐในฐานะท่ีเป็นผู ้ให้

บรกิารแก่ประชาชนมดีงัต่อไปน้ี (Josephson, 1995)

 1.  ความไว้วางใจได้ (Trustworthiness)

  การได้รบัการไว้วางใจเป็นสิง่ท่ีด ีเพราะ

เท่ากับว่า เราได้รับอิสระอย่างมากในแง่ท่ีว ่า  

เมือ่เก่ียวข้องปฏสิมัพันธ์กับใคร คนเหล่านัน้จะรูส้กึ

ว่าไม่จ�าเป็นต้องท�าสัญญาอะไร เพราะเขารู้สึก

มัน่ใจว่า (ผูไ้ด้รบัการไว้วางใจ) จะท�าตามพันธะกรณี

หรือค�ามั่นสัญญาแน่นอน พวกเขามีความเชื่อถือ

ในตวัเรา สิง่น้ันเป็นสิง่ท่ีน่าภมูใิจและพอใจอย่างย่ิง

ส�าหรับเรา แต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างเหมือนกัน  

กล่าวคือ เราต้องประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

ความต้องการหรอืความคาดหวงัของผูอ้ืน่อยู่ตลอด

เวลา และต้องละเว้นจากพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็น 

การแข่งขัน หรือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนถ้าเรา 

ไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์กบัผูอ้ืน่ท้ังในด้านส่วนตวั

และทางด้านอาชพีต้องสญูเสยีไปหรือมมีลทินใด ๆ  

เกิดข้ึน การที่ความไว้วางใจจะเกิดได้นั้นบุคคลจะ

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต่าง ๆ หลายอย่าง อาทิเช่น 

ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) ความซื่อสัตย์ 

(honesty) ความน่าเชื่อถือ (reliability) และความ

จงรักภักดี (loyalty) 

  ความซื่อสัตย์ (Honesty) ความ

ซือ่สตัย์เป็นพ้ืนฐานทีส่�าคญัอย่างย่ิงยวดอย่างหนึง่

ของค่านิยมทางด้านจริยธรรม เราจะโยง “ความ

ซื่อสัตย์” กับ “คนท่ีมีเกียรติ” และเราจะยกย่อง

ชื่นชมและไว้วางใจ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ แต่ “ความ

ซื่อสัตย์” เป็นแนวความคิดท่ีกว้างไกลกว่าที่คน 

ที่ส่วนมากจะตระหนักได้
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  ความซือ่สตัย์ในสิง่ท่ีสือ่สารออกไป 

ความซื่อสัตย์ชนิดนี้อาศัยเจตนาสุจริตในการ

สื่อสารความจริง และพยายามเลี่ยงการสื่อสารใน

ลักษณะท่ีชวนให้ผู ้อื่นเข้าใจผิด หรือสื่อสารใน

ลกัษณะหลอกลวง ความซือ่สตัย์ในสิง่ท่ีสือ่สารท่ีจะ

ท�าให้เชื่อได ้ว ่าเป ็นความซื่อสัตย ์จริงจะต้อง

ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 ประการต่อไปนี้

  (1)  เตม็ไปด้วยความจริง การสือ่สาร 

ท่ีเตม็ไปด้วยความจรงิจะป้องกันไม่ให้เกิดการเสนอ

ข้อเท็จจริงท่ีผิดหรือเป็นการสื่อสารท่ีเป็นเท็จไปได้ 

“เจตนา” (intent) เป็นความแตกต่างที่ส�าคัญ

ระหว่างความเป็นสัตย์จริงกับตัวความจริงเอง  

การท�าผดิพลาดไม่ใช่เป็นสิง่เดียวกันกับการเป็นคน

พูดเท็จ ถึงแม้ว่าความผิดพลาดในเรื่องความ

ซื่อสัตย์ยังคงสามารถสร้างความเสียหายให้แก่

ความไว้วางใจก็ตาม ตราบเท่าที่มันมีหลักฐานท่ี

แสดงถึงข้อพินิจฉัยของผู้สื่อสารเอง

  (2)  ความจริงใจหรือความไม่หลอก

ลวง พันธกรณีของความจรงิใจจะช่วยป้องกันการก

ระท�าท่ีไม่พึงปรารถนาท้ังปวงได้ อาทิเช่น การพูด

ความจริงแต่เพียงครึ่งเดียว การพูดผิดกาลเทศะ 

หรอืการสงบเงียบเพ่ือให้ผูฟั้งเชือ่ในสิง่ทีไ่ม่จรงิหรอื

ชวนให้เข้าใจผิด

  (3) ความตรงไปตรงมา  ในการ

เก่ียวข้องสมัพันธ์ต่าง ๆ  ท่ีมคีวามคาดหวังแห่งความ

ไว้วางใจให้ท�าสิ่งใด ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น 

ความซื่อสัตย์จะต้องมีควบคู่ไปกับความตรงไป 

ตรงมาและความเปิดเผย ซึ่งสิ่งเหล่านี้บังคับให้เรา

ต้องให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจแก่ผู้อื่นที่ต้องการ

จะได้ข้อมูลจากเรา

  ความซือ่สตัย์ในด้านความประพฤต ิ

ท�าให้เราไม่ขโมย ไม่ขี้โกง ไม่หลอกลวง และไม่ใช้

เล่ห์เหลี่ยมที่เลวร้ายต่าง ๆ การข้ีโกงเป็นส่ิงท่ี 

เลวร้ายที่น�าไปสู่ความซื่อสัตย์ เพราะผู้ท่ีขี้โกงนั้น 

ไม่เพียงแต่จะหลอกลวงผู้อื่น แต่ยังเอาเปรียบผู้อื่น

ที่ไม่เป็นคนข้ีโกงเหมือนเขา ความขี้โกงเป็นการ

ละเมดิ “ความไว้วางใจ” (trust) และ “ความยุตธิรรม” 

(fairness) การโกหกท้ังหมดเป็นการกระท�าท่ีไม่

ซื่อสัตย์ แต่ไม่ใช่การโกหกทั้งหมดจะผิดหลัก

จริยธรรมบางคร้ังบางคราว การกระท�าทีไ่ม่ซือ่สตัย์

ไม่ถอืว่าผดิหลกัจรยิธรรมเลย เช่น กรณตี�ารวจโกหก

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ 

สืบราชการลับหรือโกหกต่ออาชญากรหรือผู้ก่อ 

การร้ายเพื่อช่วยชีวิตของประชาชนไว้

  ความซือ่สตัย์สจุรติ (Integrity) ค�าว่า 

“Integrity” มาจากค�าว่า “Integer” ซึ่งหมายถึง 

“หน่ึงเดียว” หรือ “ทั้งหมด” (wholeness) อันน้ี

หมายความว่าไม่มีสิ่งท่ีแบ่งแยกในชีวิตของบุคคล

ที่มีจริยธรรม ไม่มีความแตกต่างในลักษณะท่ีเขา

ท�าการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ไม่มีความ

แตกต่างในลักษณะการปฏิบัติที่ท�างานและท่ีบ้าน 

ไม่มคีวามแตกต่างในการปฏิบตัใินท่ีสาธารณะและ

ในสถานที่อยู่ตามล�าพัง (Henry, 2004).

 ศตัรทูีเ่ป็นท�าลายไม่ให้บคุคลมคีวามซือ่สตัย์

มีอยู่อย่างน้อย 4 ประการ คือ (1) ผลประโยชน์ของ

ตน (self – interest) - ส่ิงท่ีตนต้องการ ส่ิงท่ีตนอยาก

จะได้ (2) การคุ้มครองปกป้องตน (self – protection) 

– สิ่งท่ีบุคคลไม่ต้องการ (3) การหลอกลวงตัวเอง 

(self – deception) – การปฏิเสธไม่มองหรือ

พิจารณาสถานการณ์ให้ชัดเจน (4) ความถูกต้อง

ชอบธรรมแห่งตน (self – righteousness) - การมี

ทศันคตแิบบ “เป้าหมาย” เป็นตวัก�าหนด “มรรควิธี”

ความเชื่อถือได้ (Reliability) (การรักษาค�าม่ัน

สัญญา) เม่ือเราให้ค�ามั่นสัญญากับผู้ใดหรือสร้าง
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ความผูกพันเท่ากับว่า เราสร้างมาตราฐานทาง

กฎหมายให้ผู้อื่นเชื่อว่า เราต้องท�าอะไรบางอย่าง

ตามท่ีท�าสัญญากันไว้ เราจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีให ้

ถูกต้องตามหลักคุณธรรมท่ีอยู่เหนือข้อผูกพันทาง

กฎหมาย มิติทางด้านจริยธรรมในเรื่องการรักษา

ค�ามั่นสัญญา บังคับให้เราต้องมีความรับผิดชอบ 

ที่จะต ้องพยายามตอบสนองต่อความผูกพัน 

น้ันให้ได้ เน่ืองจากการรักษาค�ามั่นสัญญาเป็น

คณุลกัษณะส�าคญัของความไว้วางใจ (trustworthiness) 

จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงข้อแก้ตัว

ต่าง ๆ  ทีท่�าโดยความไม่บรสิทุธ์ิใจ เพียงเพ่ือหลกีเลีย่ง

การไม่ปฏิบัติตามสัญญา ยิ่งกว่านั้น เราจะต้องไม่

สร ้างความผูกพันในลักษณะที่ไม่ฉลาด นั้นก็

หมายความว่าก่อนทีจ่ะให้ค�ามัน่สญัญาใด ๆ  กบัใคร 

เราต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนว่า เราจะท�า

ตามสัญญานั้นได้หรือไม่ ประการสุดท้าย เราอย่า

ท�าสญัญาทีม่ลีกัษณะคลมุเครอื เมือ่ท�าสญัญา เรา

ต้องมั่นใจว่า ผู้ที่ท�าสัญญากับเรานั้นมีความเข้าใจ

ค�ามั่นสัญญาของเราอย่างถูกต้องเต็มที่แล้ว

  ความจงรักภกัด ี(Loyalty) ความจงรกั

ภักดีเป็นความรับผิดชอบเชิงคุณธรรมท่ีพิเศษ 

อย่างหนึง่ทัง้น้ีก็เพ่ือส่งเสรมิและคุม้ครองผลประโยชน์

ของบคุคลหรอืองค์การบางพวกบางกลุม่ หน้าท่ีอนั

นี้อยู่เหนือพันธกรณีธรรมดาที่เราทุกคนมีร่วมกับ 

ผู้อื่น (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง สามี – ภรรยา 

นายจ้างกับลูกจ้างและความสัมพันธ์กับประเทศ

ชาติ ความสัมพันธ์เหล่าน้ีจะช่วยสร้างความคาด

หวังให้เรามีความจงรักภักดีและมีการอุทิศตนต่อ

บุคคลหรือองค์การที่เรามีความสัมพันธ์อยู่

  ข ้อจ�ากัดท่ีมีต ่อความจงรักภักด ี

ความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่มีลักษณะที่ยุ่งยากหรือ 

มีกลเม็ดอยู่ด้วย เช่น เป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ ที่

เพ่ือนฝูงบางคน หรือนายจ้างทั้งหลายจะเรียกร้อง

ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ เหนือผู้อื่น  

ซึง่ผดิหลกัจรยิธรรมทีเดยีว ในขณะเดยีวกันบางคน

อาจจะกล่ันแกล้งหลอกลวงว่ามีความจงรักภักดี 

เมื่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อไปน้ัน จะเป็นผลท�าให้

เขาได้รับผลประโยชน์บางอย่างอย่างมาก

  การจดัล�าดบัความส�าคัญของความ

จงรกัภกัด ีเนือ่งจากมเีอกัตบคุคลและกลุ่มมากมาย

ที่อ้างความจงรักภักดีท่ีมีต่อเรา เป็นไปไม่ได้ที่เรา 

จะให้เกียรติพร้อม ๆ กันกับทุกคนหรือทุกกลุ ่ม  

ดังน้ันเราจ�าเป็นต้องจัดล�าดับการให้ความส�าคัญ

โดยอาศยัเหตผุลบางอย่าง ตวัอย่างเช่น ในเรือ่งชวิีต

ส่วนตัวคนเราส่วนมากจะให้ความส�าคัญอย่าง

สูงสุดต่อความจงรักภักดีต่อความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือเป็นความสมเหตุ

สมผลและถูกต้องตามหลักจริยธรรมอย่างยิ่งที่เรา

จะต้องให้ความส�าคัญต่อการเอาใจใส่ดูแลผล

ประโยชน์ของบุตรของเรา ของพ่อแม่ของเรา และ

ของคู่สมรสของเรา และให้ความส�าคัญต่อความ

จงรกัภักดต่ีอบตุรหลานของคนอืน่ ๆ  ของเพ่ือนบ้าน

และของเพื่อนร่วมงานน้อยกว่า

  การคุ้มครองป้องกันในเรื่องข้อมูล 

ท่ีเป็นเรือ่งลบั หน้าท่ีของความจงรักภกัดเีรียกร้อง

ต้องการให้เราต้องรักษาความลบับางอย่างท่ีเราได้

เรียนรู้อย่างลับ ๆ ว่า บางส่ิงบางอย่างจะเปิดเผย 

ต่อบุคคลภายนอกไม่ได้โดยเด็ดขาด

  การหลีกเลี่ยงในเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อน พนักงานและข้าราชการจ�าเป็นต้องมี

ความรับผิดชอบในเร่ืองการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ท�า

โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ แฝงอยู่ หรือ 

ท�าโดยอาศยัระบบคณุธรรมน่ันเอง ท่ีต้องท�าเช่นนัน้  

ก็เพ่ือจะสร้างและรักษาความไว้เน้ือเช่ือใจหรือ
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ความศรัทธาของประชาชนผู้ใช้บริการของรัฐให ้

คงอยู่อย่างคงทนถาวร (สถิตย์ นิยมญาติ, 2556)

 2.  ความเคารพ (Respect)

  วิธีการให้การเคารพต่อผู ้อื่นมีความ

หลากหลายแต่ที่เป็นสาระส�าคัญก็คือ เราต้อง

ให้การเคารพในคณุค่า (worth) ของผูอื้น่รวมท้ังของ

เราเอง ไม่ใช่เป็นหน้าท่ีเชิงจริยธรรมที่เราจะต้อง

ให้การเคารพหรอืให้การยกย่องต่อคนทุกคน แต่มนั

เป็นพันธกรณีในเชงิคุณธรรม (morally obligation) 

ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อทุกคน ด้วยความเคารพ  

โดยไม่ค�านึงถึงว่า บุคคลเหล่านั้นจะเป็นใครและ

เขาได้ท�าอะไรบ้าง -ถงึแม้ว่าบคุคลน้ันไม่ควรค่าแก่

การให้ความเคารพก็ตามท้ังน้ีเนื่องจากเราเป็น

มนุษย์เหมือนกัน เรามีความรับผิดชอบที่จะต้อง

ท�าให้ดีท่ีสุด เท่าที่จะท�าได้ในทุกสถานการณ ์

ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ 

คนที่เลวร้ายที่สุดก็ตาม

  ความเคารพจะมุ่งเจาะไปที่พันธกรณี

เชิงคุณธรรมท่ีให้คุณค่าและศักด์ิศรีแก่บุคคล  

การเคารพจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการท�าการรุนแรง 

ไม่ท�าให้ผู้อื่นเสียหน้าเสียตาและช่วยป้องกันการ

เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น การเคารพจะสะท้อนให้เห็น

ถึงคุณลักษณะต่อไปน้ี เช่น ความมีอารยธรรม 

ความสุภาพ ความมีศักด์ิศรี ความสามารถที่จะ

ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ความอดทน และการรู้จัก

ให้การยอมรบัต่ออืน่ (Van Camp, Julie (.et al., 2011)

  ความมีอารยธรรม ความสภุาพ และ

ความมีความเป็นผู้ดี ผู้ท่ีมีความเคารพ จะเป็น

ผูร้บัฟังผูอ้ืน่อย่างสนใจจะปฏิบัติต่อผูอ่ื้นในลกัษณะ

เกรงใจ ปฏิบัติตามแนวคิดเก่ียวกับรสนิยมและ

ความถูกต้องเหมาะสมท่ีเป็นทีย่อมรบักันโดยท่ัวไป

และจะต้องไม่หันไปใช้วิธีการข่มขู่ คุกคาม และวิธี

การรุนแรงใด ๆ ยกเว้นในกรณีพิเศษจริง ๆ เช่น  

ในกรณีที่ท�าเพ่ือการสอนระเบียบวินัย การรักษา

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาความ

ยุติธรรมทางสังคม เป็นต้น

  ความเป็นอิสระในการตดัสนิใจโดย

ตนเอง ผู้มีจริยธรรมจะใช้อ�านาจส่วนตัว อ�านาจ

ทางการและอ�านาจในการบรหิารจดัการในลกัษณะ

ที่ท�าให้ผู้อื่นได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารท่ีเขา

ต้องการ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจเก่ียวกับ 

การด�าเนินชีวิตของเขา

  ความอดทน (Tolerance) ผูม้จีรยิธรรม

จะยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และความ

เชื่อความศรัทธาของบุคคลโดยไร้ความมีอคติใด ๆ  

ตลอดจนพิจารณาตดัสนิผูอ้ืน่โดยดจูากเน้ือหาสาระ

ในลักษณะอุปนิสัยของผู้นั้น

 3.  ความรบัผดิชอบ (Responsibility)

  ชีวิตมนุษย์เราเต็มไปด้วยทางเลือก 

ต่าง ๆ มากมาย การเป็นผู ้มีความรับผิดชอบ  

หมายถึง การดแูลควบคมุทางเลอืกของเราและชวิีต

ของเรา ตลอดจนหมายถึง การรับผิดชอบในสิ่งท่ี 

เราท�าและรับผิดชอบในฐานะที่ว ่าเราเป็นใคร  

ทั้งยังหมายถึง การยอมรับในสิ่งที่เราท�า และสิ่งที่

ไม่ได้ท�า

  ความรับผิดชอบสร้างข้อเรียกร้อง

ต้องการให้แก่เรา กล่าวคือ มันก�าหนดหน้าที่ให้เรา

ท�าในส่ิงท่ีเราสามารถจะท�า ไม่ใช่เป็นเพราะเราได้

รับค่าจ้างค่าตอบแทน หรือเป็นเพราะเราจะได้รับ

ความเดือดร้อนบางอย่าง ถ้าเราไม่ท�า แต่เป็น

เพราะมันเป็นพนัธกรณขีองเราท่ีเราจะต้องท�า 

สาระส�าคญัของความรับผดิชอบก็คอื ความรูส้กึตวั

หรือรู้สึกส�านึกถึงสมรรถนะของเราที่จะคิดอย่างมี

เหตผุลและตระหนกัรูว่้าความมอีสิระเสรทีีจ่ะเลอืก
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ในสิ่งท่ีเป็นไปในลักษณะท่ีถูกต้องตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ผู ้มีจริยธรรม 

จะต้องมีความรับผิดชอบโดยมีผู้อื่นตรวจสอบได้ 

(accountable) เพียรพยายามแสวงหาความเป็น

เลศิ และรูจ้กัควบคุมตนเอง (self – restraint) กล่าว

อกีนยัหน่ึงก็คอื เขาจะต้องแสดงความสามารถท่ีจะ

ตอบสนองต่อความคาดหวังในการปฏิบัติงานหรือ

การปฏิบัติหน้าที่ของเขา

  ความรับผิดชอบโดยมีผู้อ่ืนตรวจ

สอบ (Accountability) ผู้มีความรับผิดชอบชนิดนี้

ไม่ได้เป็นเหย่ือของใคร และไม่พยายามเปลี่ยน 

ค�าต�าหนิติเตียนไปสู่ผู้อื่น ตลอดจนไม่เอาความดี

ความชอบของผู้อื่นมาเป็นของตน เขาจะพิจารณา

ถึงผลทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการกระท�าหรอืพฤติกรรม

ของเขา เขายอมรบัถึงการร่วมมอืร่วมใจเพ่ือเอาชนะ

ความชั่วทั้งปวง เมื่อไม่มีใครจัดการกับมัน เขาเป็น

ผู้น�าโดยการท�าตนเป็นตัวอย่าง (He leads by 

example.)

  การแสวงหาความเป็นเลิศ (Pursuit 

of Excellence) การแสวงหาความเป็นเลิศ หรือ 

การปฏบิตัใิห้ดทีีส่ดุ เป็นจรยิธรรมมติหิน่ึง เมือ่ผูอ้ืน่

พ่ึงอาศัย ความรู้ ความสามารถ หรือความตั้งใจ 

ของเราเพ่ือที่เขาจะได้ท�างานให้ปลอดภัยและมี

ประสิทธิผล

  - ความขยันขนัแขง็ การท�าผดิไม่อาจ

จะถือได ้ว ่าเป ็นการท�าท่ีไม ่ถูกต ้องตามหลัก

จริยธรรมเสียทีเดียว หรือต�่าต้อยด้อยกว่า “ความ

เป็นเลศิ” แต่มพัีนธกรณีทีถู่กต้องตามหลกัคุณธรรม 

ในการท่ีบคุคลได้พยายามท�าอย่างดทีีส่ดุ  ขยันขันแข็ง

อย่างท่ีสุด มีความเชื่อถือได้ มีความรอบคอบ  

มีความพร้อม และมีความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน

  - ความวริยิะอุตสาหะ ผูร้บัผดิชอบจะ

ท�างานแล้วเสร็จ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง

ได้ แทนที่จะยอมแพ้ต่อมันอย่างง่าย ๆ และใช้ข้อ

แก้ตัวต่าง ๆ เพื่อเลี่ยงการท�างาน

  -  การปรับปรุ งอย ่ า งต ่อ เนื่ อ ง 

(Continuous Improvement) ผู้มีความรับผิดชอบ

จะเป็นผู้เพียรพยายามเสาะแสวงหาวิธีการต่าง ๆ 

ที่ท�าให้การปฏิบัติงานของเขาดีขึ้นเรื่อย ๆ 

  การควบคุมตวัเอง (Self – Restraint) 

ผู ้มีความรับผิดชอบจะรู้จัก ควบคุมตัวเองระงับ

ยับย้ังกิเลสและการแสดงออกซึ่งส่ิงที่ไม่ดีต่าง ๆ 

(เช่น กามตัณหา ความเกลียดชัง ความตะกละ 

ความละโมบโลภมาก เป็นต้น) การระงับยับย้ังไม่ท�า

หรือไม่แสดงออกในสิ่งเหล่านี้ก็เพ่ือความเป็น 

ผู้มีเหตุผล เพื่อความรอบคอบ และเพื่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างท่ีดแีก่ผูอ้ืน่และไม่จ�าเป็นต้อง

คิดว่าจะต้องเอาชนะในสิ่งท่ีตนต้องการได้เสมอ  

ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึน ไม่ว่าจะใช้วิธีท่ีดีหรือไม่ดี

ก็ตาม

 4.  ความถกูต้องสมเหตสุมผล (Fairness)

  คนส่วนใหญ่มคีวามเหน็พ้องต้องกันว่า 

“ความถูกต้องสมเหตุสมผล” (fairness) และ 

“ความยุตธิรรม” (justice) เป็นเร่ืองของความคงเส้น

คงวา (consistency) ความเสมอภาค (equality) 

ความไม่อคตลิ�าเอยีง (impartiality) ความมสีดัส่วน

ทีเ่หมาะสม ความเปิดเผย และกระบวนการพิจารณา

ที่เหมาะสม คนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เป็นการถูกต้อง

เหมาะสมที่จะจัดการกับเรื่องต่าง ๆ  ที่เหมือน ๆ  กัน 

ในลักษณะที่ไม่คงเส้นคงวาหรือในลักษณะที่ตรง

กันข้าม คนส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่เป็นการถูกต้อง

เหมาะสมในการท่ีจะท�าการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วน
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กับความรุนแรงของการกระท�าผิด นอกจากนี ้

คนส่วนมากแทบจะไม่เห็นด้วยกับความคิดท่ีว่า 

ความถูกต้องเหมาะสม เป็นความคิดที่ยุ่งยากและ

มีเลห์เพทุบายบางอย่างท่ีอยู่ภายใต้การอภิปราย 

ถกเถียงทางกฎหมาย และเป็นเรือ่งของการตคีวาม

ทางกฎหมายมากกว่าเป็นเรื่องของจริยธรรม  

ถึงแม้ว่าใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ในแง่ของ

ความจรงิ “ความถูกต้องเหมาะสม” (fairness) เป็น

ขอบข่ายที่สูงสุดของผลลัพธ์ท่ีมีเหตุผลอันสมควร

ในเชิงคุณธรรม

  กระบวนการ (Process) ในการตดัสนิ

กรณีพิพาทต่าง ๆ หรือการแบ่งทรัพยากรต่าง ๆ  

การที่บุคคลจะด�าเนินการเพ่ือท�าการวินิจฉัยเป็น 

สิ่งที่ส�าคัญยิ่ง บางคนต้องผิดหวังกับผลการตัดสิน

ที่ออกมา บุคคลที่ยึดในความถูกต้องเหมาะสม  

จะพินจิพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือใช้กระบวนการ

ท่ีเปิดเผย โดยไม่มคีวามอคตลิ�าเอยีงไปทางฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง และท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน

ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจ ผู ้ที่ยึดในความ 

ถูกต้องเหมาะสม จะไม่รอคอยให้ความจริง (truth)  

ว่ิงเข ้ามาหาตน แต่เขาจะพยายามหาข้อมูล 

ท่ีเก่ียวข้องให้ได้และค้นหาแนวทรรศนะท่ีขัดแย้ง

กนัก่อนทีจ่ะท�าการตดัสนิใจตา่ง ๆ  ในเรือ่งทีส่�าคญั

  ความไม่อคติล�าเอียง (Impartiality) 

การตัดสินต่าง ๆ ควรจะต้องท�าโดยปราศจาก 

การเลือกที่รักมักที่ชังหรืออคติใด ๆ 

  ความเสมอภาค (Equity) ผู ้ที่ยึด 

ความถูกต้องเหมาะสมต้องการให้เอกัตบุคคล 

บริษัท หรือสังคม ท�าการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่าง

ทันทีทันใด และท�าด้วยความสมัครใจ เป็นการ 

ไม่เหมาะสมอย่างยิง่ท่ีจะถือโอกาสเอารดัเอาเปรยีบ

ผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือโง่เขลาเบาปัญญากว่าตน

 5.  ความรัก ความเมตตา และความ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Caring)

  ความรกั ความเมตตา และความเห็นอก

เห็นใจ เป็นหัวใจของจริยธรรม แทบเป็นไปไม่ได้ 

ท่ีคนเราจะเป็นห่วงเป็นใยต่อสวัสดิการของผู้อื่น 

ถ้าเราไม่เป็นผู้มีความรัก ความเมตตาและความ

เหน็อกเห็นใจผูอ้ืน่ ตลอดจนมจีรยิธรรมอย่างแท้จรงิ

  อันนี้เป็นเพราะว่าในท้ายท่ีสุดแล้ว 

จริยธรรมเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ถ้าเรา

อยู่คนเดียวในโลกนี้ เราก็ไม่จ�าเป็นต้องมีจริยธรรม

และหัวใจเราจะจดืชดื แข็งกระด้างโดยไม่ก่อให้เกิด

ผลเสียหายต่อผู้ใดทั้งสิ้น

  การรักมนุษยชาติ (humanity) น้ัน  

มันง่ายกว่าการรักคนท่ัวไป คนที่คิดว่าตัวเองมี

จริยธรรม แต่ขาดความรัก ความเมตตา และขาด

ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น มีความโน้มเอียงที่จะ

ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยมีผลประโยชน์บางอย่างแฝงอยู่ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใช้ความมีจริยธรรม เป็น 

เครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่าง เขาแทบ

จะไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อการเป็นคนซื่อสัตย์และ

เป็นคนที่มีความจงรักภักดีแต่อย่างใด 

  ผู้ที่มีความรัก ความเมตตา และความ

เหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ (caring) ท่ีแท้จรงินัน้ จะมคีวาม

รู้สึกตอบสนองทางอารมณ์ต่อความเจ็บปวดของ 

ผู้อื่น ต่อความผาสุกสมปรารถนาของผู้อื่น ในบาง

คร้ังบางคราว เราท�าลายความรู้สึกต่อคนที่เรามี

ความรัก มีความเมตตาและมีความเห็นอกเห็นใจ 

การท�าการตัดสินใจบางอย่างถึงแม้จะถูกต้องตาม

จริยธรรมอย่างเตม็ท่ีก็ยังก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูอ้ืน่ 

แต่อย่างไรก็ดีเราต้องมีสติหรือจิตส�านึกที่จะไม่ท�า

อันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นเกินกว่า

ความจ�าเป็น ในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่ของเรา
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  รปูแบบของความรกั ความเมตตา และ

ความเห็นอกเห็นใจผู ้อื่นท่ีอยู ่ในระดับสูงสุดก็ 

ได้แก่ “การมีเมตตากรุณา” น่ันเอง สิ่งนี้ที่เรียกว่า 

“การท�าความดเีพ่ือกลุม่หรอืเพ่ือส่วนรวม” (altruism) 

ซึ่งไม่ควรจะไปสับสนกับ “การช่วยการกุศล”  

เชงิกลยุทธ์หรอืการช่วยการกุศล เพ่ือสร้างผลประโยชน์

บางอย่างให้แก่ตน อันนี้ถือว่าเป็นฉ้อฉลชนิดหนึ่ง 

ทีเดียว

 6.  ความเป็นพลเมือง (Citizenship)

  ความคิดเก่ียวกับการเป็นพลเมืองที่ดี 

ได้แก่ การมีคุณงามความดแีละปฏิบตัหิน้าท่ีตาม

ท่ีถูกบัญญัติใช้ในกฎหมายว่าเราควรจะประพฤติ

ปฏิบัติตนอย่างไร ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ

ประเทศ พลเมืองที่ดีจะต้องรู้กฎหมายและปฏิบัติ

ตามกฎหมายของบ้านเมือง แค่น้ันยังไม่เป็นการ

เพียงพอ พลเมืองที่ดี จะติดตามข่าวสารบ้านเมือง

เป็นประจ�าสม�า่เสมอ เพ่ือจะได้ปฏิบติัหน้าทีไ่ด้ดีขึน้ 

และได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นสมาชิก

ของสังคมที่ปกครองแบบประชาธิปไตยและนอก

เหนือจากการเคารพกฎหมาย การรายงานข่าว

อาชญากรรม การเลือกตั้ง และการเสียภาษีแล้ว 

พลเมืองที่ดีจะต้องปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

โดยการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ โดยการพยายาม

เอาของทีใ่ช้แล้ว กลบัมาท�าให้ใช้ใหม่ได้อกี (recycling) 

การก�าจัดสิ่งท่ีถูกทิ้งเรี่ยราดกระจัดกระจายตาม

ถนนหนทางหรือตามสถานท่ีต่าง ๆ และพลเมือง 

ที่ดีไม่ควรจะเอาอะไรจากสังคมมากไปกว่าสิ่งที่ให้

แก่สังคม

  เมื่อเรากล่าวว่าบางสิ่งบางอย่างเป็น

หน้าที่ของความเป็นพลเมืองดี เราหมายถึงว่า  

การไม่ท�าหน้าที่นั้นเป็นคนที่ไม่มีจริยธรรม อันนั้น

อาจจะเป็นการพูดกล่าวหารุนแรงและไม่ค่อย 

ถูกต้องนัก ถ้าบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นคนท่ีมี

ความซื่อสัตย์ มีความรักมีความเมตตาและเห็นอก

เห็นใจผูอ่ื้น และมคีวามรบัผดิชอบ ถ้าบคุคลประพฤติ

ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีตรงข ้ามกับสิ่งเหล ่าน้ี 

นัน่แหละจงึถือได้ว่าผูน้ัน้มคีวามผดิพลาดบกพร่อง

ในด้านจริยธรรม แน่นอนที่สุดเราไม่จ�าเป็นต้อง

ชื่นชมผู้ที่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง ท�าอะไรเพียง 

เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือเป็นคนเกียจคร้าน 

ไม่ค่อยท�าการท�างานอะไรเลย ผูน้ัน้ท่ีจรงิเป็นพลเมอืง

ในนามเท่านั้นเอง

  อย่างไรก็ดี เราต้องพยายามแยกแยะ

ความแตกต่างระหว่างส่ิงที่เป็นอาณัติปกครอง 

ที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและสิ่งท่ีเป็นเพียง 

สิ่งท่ีน่าพึงปรารถนาและควรค่าแก่การเลียน

แบบเอาอย่างออกจากกันเพราะท้ังสองอย่าง 

ไม่เหมือนกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พลเมืองทุกคน

มีอิสรเสรีท่ีจะด�าเนินชีวิตตามวิถีทางของตัวเองได้

อย่างมากทีเดียว ถึงแม้ว่าจะด�าเนินชีวิตในสภาพ 

ที่โดดเดี่ยวเพียงใดก็ตาม ซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสงัคมประชาธิปไตยทัง้หลาย

  สมควรอย่างยิ่งที่พนักงานของรัฐ

และพนักงานควรจะมีอุปนิสัยท่ีดีและน�า

คุณลักษณะของอุปนิสัยท่ีดีไปประยุกต์ใช  ้

ในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ  

ในขณะเดียวกันไม่ควรจะละเลยเพิกเฉยต่อ

การน�าเอาคุณลักษณะทางด้านอุปนิสัยของ 

คนธรรมดาสามัญชนไปใช้ประกอบด้วย ในท่ีสดุ

ผู้น�าไปปฏิบัติจะได้เชื่อว่า “เป็นสมาชิกที่ดีของ

สงัคม เป็นผู้บรหิารและพนักงานท่ีดขีองรฐัและ

เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป
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