จรรยาขาราชการ ความดีที่ตองปฏิบตั ิตอผูอื่น
ขนิษฐา สารพิมพา∗
แมวาระบบราชการไทยจะมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนมาหลายตอหลาย
ฉบั บ เพื่ อ เป น เสาหลั ก ในการปฏิ บั ติ ร าชการไทย โดยเฉพาะการกํ า หนดบรรทั ด ฐาน (Norm) ในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ และเปนแบบอยางของบุคคลทั่วไป แตในสภาพความเปนจริงของการปฏิบัติงาน
ขาราชการพลเรือนนอกเหนือจากจะตองมีการรักษาวินัยที่สูงกวาบุคคลในวิชาชีพอื่นๆ ภายใตการบริหาร
ราชการโดยฝายการเมือง ขาราชการยังรับภาระหนาที่ ที่อาจถูกกระหน่ําจากการใชอํานาจในการแตงตั้ง
โยกยาย กลั่นแกลงทางการเมือง แมวาจะมีการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบตางๆ ไวอยางชัดเจนก็ตาม
“จรรยาขาราชการ” ถือไดวาเปนบรรทัดฐาน หรือในภาษาวิชาการ เรียกวา “ปทัสถาน” หรือ
คําศัพทในทางปรัชญา เรียกวา “จริยธรรม” อันมีที่มาจากการควบคุมความประพฤติโดยกําหนดกฎเกณฑ
สําหรับยึดถือเปนแนวปฏิบัติ (ปวีณ ณ นคร, 2527) เพราะสมาชิกแตละคน มิไดผานกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมมาเหมือนๆ กัน ยอมมีความแตกตางกันทางคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม จึงจําเปนตองให
สมาชิกเกาและใหมไดรับรูจริยธรรมรวมกัน เพื่อเปนเกียรติ ศักดิ์ศรีของวงการวิชาชีพ และเพื่อปองกันการ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการประพฤติมิชอบของสมาชิก และควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใหอยูในแนวทางที่
เหมาะสม จึงมีการบัญญัติออกมาเปนจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือ Professional ethics (กุหลาย รัตนสัจ
ธรรม พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ และวิไล สถิตเสถียร, 2546)
การวางกรอบจรรยาขาราชการในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในแตละยุคสมัย
มีบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองที่แตกตางกันไป ตั้งแตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนฉบับแรก ในป พ.ศ. 2471 จนกระทั่งถึงการกําหนดจรรยาขาราชการในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในปจจุบัน เนื้อหาที่ไดกําหนดไวในแตละยุคสมัย เดิมเขียนรวมกันไวกับ
วินัย และอาจกลาวไดวาเปน “ภาพสะทอน” ถึงความตองการหรือความคาดหวังของสังคมถึงสิ่งที่ควรจะ
เปนของวิชาชีพนั้น และเปน “ภาพสะทอน” ถึงสถานภาพของผูประกอบวิชาชีพในชวงเวลานั้นดวย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “จรรยาขาราชการ : กลไกการถายทอดทางอุดมการณตอความ
ตานทานทางการเมือง” ผูศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหมายและอุดมการณของจรรยาขาราชการ
จากพัฒนาการในอดีตอันเปนรากฐานความคิดมาสูปจจุบัน อันสะทอนวัฒนธรรมของขาราชการในยุค
สมัยตางๆ วามีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการเมืองอยางไรพรอมทั้งศึกษาการรับรู ความคิดเห็นของ
∗

นักศึกษาปริญญาเอก คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เจาของดุษฎีนิพนธ เรื่อง
“จรรยาขาราชการ : กลไกการถายทอดทางอุดมการณตอความตานทานทางการเมือง” สําเร็จการศึกษาใน ป พ.ศ. 2552
ปจจุบันปฏิบัติงานในหนาที่นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.
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ขาราชการพลเรือนปจจุบันทั่วประเทศถึงการทําหนาที่ของจรรยาขาราชการ และการทําหนาที่ของจรรยา
ข า ราชการในฐานะกลไกการถ า ยทอดทางอุ ด มการณ ต อ ความต า นทานทางการเมื อ งในทั ศ นะของ
สํานักงาน ก.พ. ขาราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายกสมาคมขาราชการพลเรือน โดยวิเคราะหการ
ทํ า หน า ที่ ต ามองค ป ระกอบของกระบวนการสื่ อ สารตามทฤษฏี ห น า ที่ นิ ย มของทาลคอทท พาร สั น น
(Talcott Parsons) ทฤษฎีวัฒนธรรมองคกรราชการของแม็กซ เวเบอร (Max Weber) และแนวคิดทฤษฎี
บรรทัดฐาน (Normative Theory) เปนกรอบการศึกษา โดยใชระเบียบวิธีการวิจัย 3 แบบคือ การวิเคราะห
เอกสาร (Documentary Research) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม (Survey Research)
และการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งพบวา (1) จรรยาขาราชการ มีการเปลี่ยนแปลงเนือ้ หา
โดยมีการปรับตัวใหสอดคลองตามบริบททางการเมืองในแตละยุคสมัยคือ
สมัยที่ 1 จรรยาขาราชการถูกกําหนดในรูปแบบวินัยขาราชการ เนนการอุทิศเวลา เคารพเชื่อ
ฟงผูบังคับบัญชา รักษาศีลธรรม และรักษาประโยชนราชการ การปรับตัวของขาราชการจึงเปนการเรง
แสวงหาความรูและคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อเปนการวางพื้นฐานระบบราชการพลเรือนใหมีความทันสมัยทัดเทียม
กับตางประเทศ โดยใชระบบคุณธรรม ในกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2472
เปนครั้งแรก สอดคลองกับทัศนะของอริสโตเติลที่เห็นวา การปกครองโดยกฎหมายเปนสิ่งที่ดีที่สุด นับเปน
จุดเริ่มตนของการกําหนดกฎหมายสําหรับการบริหารระบบราชการ เพื่อใหเปนระเบียบกลางในการบังคับ
ควบคุมองคกรโดยใชระบบควบคุมอยางงาย (Simple Control) ตามสายบังคับบัญชา
สมัยที่ 2 จรรยาขาราชการปะทะกับความคิดทางการเมืองในบริบทสังคมที่ขาราชการไดรับ
การศึกษาจากตะวันตกเพิ่มขึ้น นําไปสูการเรียกรองประชาธิปไตย สะทอนถึงจรรยาขาราชการในกฎหมาย
ที่เ ห็ น ไดชัด เจนวา มี ก ารปรับตัว ใหมี ความแข็ง แกรง ดวยการกําหนดบทลงโทษอย างรุ นแรง เน น สิท ธิ
เสรีภาพของขาราชการ มารยาททางการเมือง และความเปนกลางทางการเมือง จึงมีแนวโนมเขาสูการ
ควบคุมองคกรโดยกฎระเบียบมาตรการตางๆ ขององคกรตามแนวคิดของแม็กซ เวเบอร (Max Weber) ที่
เรียกวา การบริหารองคกรแบบราชการ (Bureaucratic control) ที่เนนการบังคับใชอํานาจตามกฎหมาย
เปรียบไดกับแนวคิดของนิคโคโล มาเคียเวลลี่ ที่ใหความสําคัญกับการใชกฎหมายเปนกรอบควบคุม
ศีลธรรม จรรยาขาราชการจึงมีการกําหนดความผิดอยางรายแรงเกือบทุกกรณี มีการใหความหมายและ
ความสําคัญตอการบังคับใชอยางจริงจังและรุนแรงกวายุคกอน
สมัยที่ 3 จรรยาขาราชการที่เนนความมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีของขาราชการ ทามกลางบริบท
การเมืองที่มีการเรียกรองจริยธรรมของนักการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งการที่จะนําไปสู
เปาหมายดังกลาวนี้ ขาราชการจะตองปรับตัวใหสามารถตระหนักรูถึงคุณคาของตนเองในการเลือกกระทํา
หรือไมกระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปรียบไดกับแนวคิดของอิมมานูเอล คานท (Immanuel Kant) ที่กลาวไววา
ศีลธรรมจะตองเนนศักดิ์ศรีของมนุษยและสิทธิของมนุษยที่จะไดรับความเคารพ นับวาเปนกาวสําคัญของ
การเรียกรองจรรยาขาราชการจากตัวขาราชการเองขึ้นสูฝายการเมืองที่เปนฝายบังคับบัญชา ซึ่งแตกตาง
จากเดิมที่เปนการกําหนดหรือการควบคุมโดยฝายการเมือง กลายเปนการควบคุมแบบอาศัยความพรอม
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เพรียง (Concertive control) ของขาราชการผูปฏิบัติงาน ดังนั้น จรรยาขาราชการจึงสะทอนถึงวัฒนธรรม
ราชการที่ถูกกําหนดจากความคิดทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจรรยาขาราชการทุกยุคทุกสมัย จึง
มักจะถูกกําหนดใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง การปะทะกันระหวางอุดมการณของขาราชการกับอุดมการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแตละยุค
สมัยนั้น จึงมักจบลงดวยชัยชนะของฝายการเมืองมากกวาฝายขาราชการ การตานทานทางการเมืองจึง
เปนไปไดยากเนื่องจากฝายการเมืองเปนฝายกําหนดทิศทางอุดมการณของขาราชการ
จากการศึกษา พบวา เนื้อหาเรื่อง ความซื่อสัตยสุจริต เปนเรื่องที่เนนย้ําอุดมการณมาทุกยุค
สมัย ในการวิจัยของสุรพงษ โสธนะเสถียร( 2535, น. 126) พบวา เปนปจจัยสําคัญตอฐานะของผูปกครอง
จึงอาจเปนไปไดที่ความซื่อสัตยเปนคุณธรรมที่ถูกยอมรับทั้งปญญาทิพยและปญญาธรรม ทั้งนี้เพราะ
เกี่ยวของดวยเทพยดาและพระพุทธศาสนานั้นเอง ดังที่กลาวไววา
... กษัตริยตั้งอยูในธรรมสุจริตโดยพระราชวัตตานุวัตร และน้ําพระพิพัฒนสัตยาของ เรานี้ดุจ
มี จิ ต วิ ญ ญาณ ด ว ยเทพยดารั ก ษาพระพุ ท ธศาสนาอภิ บ าลรั ก ษาเรา ถ า ผู ใ ดถื อ
น้ํา พระพิพัฒ นสั ตยาแล ว มิ ได ซื่ อตรงประทุษ รา ยตอ เรา ก็ ถึง แกค วามฉิ บ หายดุจ อา ยมะ
ละคอน...รพ. 85
... ไดนามวามหากษัตริยนั้น เพราะมีสัจธรรมเที่ยงแทสูเสียชีวิตมิใหเสียสัตย... รพ. 493
(2) ขาราชการผูรับสาร (Receiver) มีการรับรูและใหความสําคัญตอจรรยาขาราชการโดย
เฉลี่ยอยู ใ นระดับมากถึ ง มากที่ สุด โดยข า ราชการสว นใหญ มีการรั บรู และตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ใน
ประเด็นความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุด แตกตางจากประเด็นรองลงมาอยางชัดเจน คือจํานวน 282 คน คิด
เป น ร อ ยละ 48.1 รองลงมาคื อ ประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบ 85 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 14.5 และถั ด ไปคื อ
ประเด็นการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส 71 คน คิดเปนรอยละ 12.1 ตามลําดับ
สําหรับการรับรูถึงผลกระทบจากการปฏิบัติตามจรรยา ขาราชการสวนใหญ คิดวา ผลจาก
การปฏิบัติตามจรรยาขาราชการมากที่สุด คือ การชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 37.4 รองลงมาคือทําใหประชาชนเชื่อถือศรัทธา จํานวน 134
คน คิดเปนรอยละ 22.9 และถัดไปคือ ผูปฏิบัติเกิดความภาคภูมิใจที่ไดทําตามจรรยา 75 คน คิดเปน
รอยละ 12.8 ตามลําดับ จะเห็นไดวา การรับรูถึงผลจากการปฏิบัติตามจรรยาขาราชการนั้น กลุมตัวอยาง
สวนใหญคํานึงถึงผลตอราชการ และผูอื่นมากกวาตอตนเอง ซึ่งผลตอตนเองนั้นเปนความภาคภูมิใจที่
ตามมาจากผลที่ไดรับจากการกระทําตอผูอื่น
การใหความคิดเห็น ความสําคัญ เหตุผลและอุปสรรคของการรักษาจรรยาขาราชการกลุม
ตัวอยางสวนใหญ มีความเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุดกับการควรปฏิบัติจรรยาขาราชการในทุก
ประเด็น โดยเห็นดวยมากที่สุดเปนอันดับแรกในประเด็นเรื่องการยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ดวย
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จํานวน 584 คน คิดเปนรอยละ 99.7 รองลงมาคือ ความซื่อสัตยสุจริต จํานวน 466 คน คิดเปนรอยละ
79.5% และถัดไปคือความรับผิดชอบ จํานวน 385 คน คิดเปนรอยละ 65.7% ตามลําดับ
เหตุผลที่กลุมตัวอยางเห็นวาควรรักษาหรือปฏิบัติตามจรรยาอันดับ 1 คือ จรรยาขาราชการ
เปนสิ่งที่สงเสริมใหมีความประพฤติที่ดีงาม เปนจํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาคือ ชวย
เสริมสรางเกียรติและศักดิ์ศรีของขาราชการ จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 22.4 และถัดไปคือ จรรยา
ขาราชการใหความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 12.3 ตามลําดับ
สําหรับอุปสรรคนั้น กลุมตัวอยางเห็นวา อุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ
อันดับ 1 มากที่สุด คือผูบังคับบัญชาไมเปนแบบอยางที่ดี จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 17.1 รองลงมา
คือ ไมเชื่อมั่นในระบบคุณธรรม จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 13.8 และถัดไปคือ ขาดแรงจูงใจดานรางวัล
ตอบแทนการทําความดี จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 13.3 ตามลําดับ รวมทั้งเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล
นักการเมืองที่ไมโปรงใส และบางครั้งเลือกปฏิบัติ เพราะถาไมทําตามก็อาจถูกกลั่นแกลงหรือโดนยายได
จรรยาขาราชการที่ยึดเปนหลักในการปฏิบัติงานราชการมากที่สุด คือ การยึดหลักในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 41.1 รองลงมาคือความรับผิดชอบ จํานวน 135 คน
คิดเปนรอยละ 23.0 และถัดไปคือ การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ
19.8 ตามลําดับ
จรรยาข า ราชการที่ ถูก ละเมิด มากที่สุด คือ การยึ ด มั่น ยื น หยั ดทํา ในสิ่ ง ที่ถูก ตอ ง จํ า นวน
101 คน คิดเปนรอยละ 20.6 รองลงมาคือ ไมเลือกปฏิบัติ จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 15.0 และถัดไป
คือ การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางมีความเห็นวาจรรยาที่สามารถปกปองตนจากการกลั่นแกลงทางการเมืองได
มากที่สุด คือ การยึดมั่นยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 20.5 รองลงมาคือ
ความซื่อสัตยสุจริต จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 18.4 และถัดไปคือ การปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 13.3 นอกจากนี้ มีผูที่เลือกตอบขออื่นๆ ระบุวาไมมีขอใดเลยที่สามารถ
ปกปองตนจากการกลั่นแกลงทางการเมืองไดเนื่องจากการเมืองที่ไมดี สามารถทําไดทุกอยาง และจรรยา
ขาราชการเปนเพียงแนวทางความประพฤติที่ดีงาม ทําใหราชการมีประสิทธิภาพเทานั้น
ดังนั้น จึงอาจสรุปตามแนวคิดหนาที่นิยมของพารสัน จากมุมมองของขาราชการไดวา การทํา
หน าที่ ของ “จรรยาขาราชการ” เป นเพียงการทําหนาที่เพี ยงบางสวนที่ยั งไมครบถวนสมบู รณ และไม
เพียงพอตอความตองการของขาราชการที่จะนําไปปฏิบัติไดจริงดังเชนกรณีการพิจารณาความดีความชอบ
การเลื่อนขั้นตําแหนง การประเมินผลงานที่มีตัวชี้วัด ซึ่งอาศัยการใชเหตุผลที่ดี ชัดเจนและโปรงใสมากกวา
การประเมินผลที่อาศัยอารมณ ความรูสึก ซึ่งเปนการใชอํานาจตามความพึงพอใจ ที่อาจจะบิดเบือนไปจาก
ความเปนจริง เปนตน
(3) สถานการณปจจุบัน สํานักงาน ก.พ. ผูสงสาร (Sender) มีความตองการใหจรรยา
ขาราชการเปนบรรทัดฐาน (Norm) หรือแนวประพฤติปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติราชการ และถือเปน ”หนาที่”
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สําคัญของขาราชการทุกคนที่จะตองปฏิบัติตาม เพื่อใหเปนเกียรติ และศักดิ์ศรี แกตน เปนที่นาเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน แตการตานทานทางการเมืองนั้น สํานักงาน ก.พ. ยึดหลักการวางตัวเปนกลาง
ทางการเมืองตามระเบียบวาดวยมารยาททางการเมือง พ.ศ. 2499 สําหรับกรณีขาราชการแพทย ซึ่งเปน
กลุ ม วิ ช าชี พ พิ เ ศษที่ มี จ รรยาบรรณเฉพาะแพทย ที่ น อกเหนื อ จากจรรยาข า ราชการทั่ ว ไป ปฏิ บั ติ ง าน
ทามกลางบริบทของงานที่พบเห็นความทุกขของเพื่อนมนุษย ทําใหเกิดอุดมการณความเห็นใจตอชีวิตของ
เพื่อนมนุษย การทํางาน “นอกเหนือ” จากการทําตามหนาที่แตเปนการทํางานดวยหัวใจ หรือจิตสํานึก
สาธารณะซึ่งอาจถือไดวาเปนอุดมการณสูงสุด อันเปนจุดแข็งของวิชาชีพแพทยเมื่อตองเผชิญหนากับ
ความขัดแยงทางการเมือง ซึ่งแตกตางจากการตอสูของขาราชการทั่วไปที่อยูภายใตระเบียบหนาที่ตาม
กฎหมายและการควบคุมทางการเมือง ดังนั้น การใชจรรยาขาราชการเพียงอยางเดียวเพื่อเปนกลไกทาง
อุดมการณตานทานทางการเมืองอาจไมเพียงพอ จึงตองมีปจจัยอื่นๆ ที่สําคัญ คือ มารยาททางการเมือง
เกี่ยวกับการเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน การสรางจิตสํานึกสาธารณะและผูนําที่มีบารมี เปนตน
จากผลการศึ ก ษาดั ง กล า ว จะเห็ น ได ว า จรรยาข า ราชการมี ร ากฐานความคิ ด ที่ มี ค วาม
สอดคลองกับบริบททางการเมือง เนื่องจากการเมืองเปนผูกําหนดอุดมการณจรรยาขาราชการมาทุกยุคทุก
สมัย แตสิ่งที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันคือ การสรางความรู ความเชื่อมั่นในตัวขาราชการใหมี
ความยินยอมพรอมใจ (Concertive control) ยอมรับวินัย หรือจรรยาขาราชการที่มีจุดเริ่มตนการสรางขึ้น
จากความตองการ (Need) หรือความจําเปนเฉพาะกลุม ตามแนวคิดหนาที่นิยม และเปนการเคารพใน
ความมีสิทธิ เสรีภาพตามกรอบแนวคิดเสรีนิยม ตามแนวคิดของอิมมานูเอล คานท (Immanuel Kant,
1724-1804) ไมใชเปนการกําหนดจากฝายการเมือง หรือการบังคับ ควบคุมจากผูบังคับบัญชาตามสาย
บังคับบัญชา แตอยางไรก็ตาม การรับรูและการปฏิบัติของขาราชการขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญที่สุดคือ ผูนํา
ผูบังคับบัญชา ความเชื่อมั่นในระบบคุณธรรม อันเปนสภาพแวดลอม และการตัดสินใจของตัวบุคคลที่เปน
ขาราชการเอง ซึ่งในสถานการณปจจุบัน หนวยราชการยังมีการละเมิดจรรยาขาราชการอยู จึงทําใหการทํา
หน า ที่ของ “จรรยาขา ราชการ” เปน เพีย งการทําหนา ที่เ พีย งบางสว นที่ยั ง ไมครบถ ว นสมบูรณ และไม
เพียงพอตอความตองการของขาราชการที่จะนําไปปฏิบัติไดจริง สําหรับจรรยาขาราชการในฐานะที่เปน
กลไกทางอุดมการณตอความตานทานทางการเมืองนั้น ยังจําเปนตองอาศัยปจจัยอื่นๆ เชน ผูนําที่มีบารมี
ตามจารีตประเพณี บุคลิคลักษณะของขาราชการที่ปฏิบัติงานดวยจิตสาธารณะ มีการรวมตัวกันของ
วิชาชีพอยางแนนแฟน อยางไมเปนทางการ รวมทั้งจําเปนตองเกิดจากการสื่อสารที่เขาถึงจิตใจและวิถีชีวิต
วัฒนธรรมราชการ หรือมารยาททางการเมืองที่นอกเหนือจากการทํา “หนาที่” ที่มีการใหเกียรติ เคารพ
และยกยองขาราชการอยางแทจริง
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