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คํานํา 

เอกสารวิชาการนี้  จัดทําข้ึนโดยเปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรม                
เพ่ือประชาธิปไตย” รุนท่ี 2 โดยผูเขารับการอบรมไดเลือก เรื่อง ประชาธิปไตยกับประชาชน ทั้งนี้
เนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม ซ่ึงนับวันจะทวี 
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน และไดขยายตัวออกไปอยางกวางขวางของทุกภาคสวนในสังคม ซ่ึงปญหานั้น         
เกิดจากความเขาใจในหลักประชาธิปไตยและบทบาท หนาท่ีของประชาชนในสังคมไทยท่ีคลาดเคลื่อน
ในเอกสารวิชาการนี้ ผูเขารับการอบรมไดนําเสนอในสวนของหลักประชาธิปไตย การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และความเปนพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมท้ังบทบาทหนาท่ีของบุคลากรหนวยงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

ผูเขารับการอบรมหวังวา เอกสารวิชาการนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจท่ัวไปในการทําความ
เขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตยท่ีเปนของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน บทบาท หนาท่ีของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทหนาท่ีของบุคลากรหนวยงานภาครัฐ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ
ศาลรัฐธรรมนูญและผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีไดจัดใหมีโครงการท่ีดี มีประโยชนและมีคุณคาเชนนี ้            
ท้ังนี้หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขารับการอบรมขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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เรื่อง ประชาธิปไตยกับประชาชน 

(Democracy and the People) 

1. หลักประชาธิปไตย 

1.1 สาระสําคัญ 
 ประชาธิปไตยเปนรูปแบบการปกครองและวิธีการดําเนินชีวิต ซ่ึงยึดหลักของความเสมอภาค 
เสรีภาพและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
เทาเทียมกัน และอํานาจอธิปไตยตองมาจากปวงชน 
 ประชาธิปไตยเปนระบบการปกครองแบบหนึ่ง ซ่ึงบริหารอํานาจรัฐมาจากเสียงขางมาก
ของพลเมืองผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใชอํานาจของตนโดยตรงหรือผานผูแทนท่ีตน
เลือกไปใชอํานาจแทนก็ได ประชาธิปไตยยังเปนอุดมคติท่ีวาพลเมืองทุกคนในชาติรวมกันพิจารณา
กฎหมาย การปฏิบัติของรัฐ และกําหนดใหพลเมืองทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการแสดงความยินยอม
และเจตนาของตน 

 1.2 ความหมาย  
  คําวา “ประชาธิปไตย” มีผูใหความหมายไวหลากหลาย เชน 
  คําวา ประชาธิปไตย ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Democracy ซ่ึงมาจากคําภาษากรีกวา 
Democratia ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ Demos กับ Kratein คําวา Demos หมายถึง ประชาชน และ 
Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้นประชาธิปไตย (Demoskratia) จึงหมายถึง ประชาชนปกครอง 
หรือการปกครองโดยประชาชน 1  

  ราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของคําวา “ประชาธิปไตย” ไวในหนังสือพจนานุกรม
ของทางราชการวา “แบบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเปนใหญ” ท้ังนี้พึงเขาใจวาการที่ปวงชนจะมี        
ความเปนใหญในการแสดงมิติไดก็จําเปนท่ีชนทุกคนรวมกันเปนปวงชนนั้นตองมี “สิทธิและหนาท่ีของ
มนุษยชน” อันเปนสิทธิและหนาท่ีตามธรรมชาติของทุกคนที่เกิดมาเปนมนุษย คือ สิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคซ่ึงมนุษยจะตองใชพรอมกันกับหนาท่ี มิใหเกิดความเสียหายแกเพ่ือนมนุษยอ่ืนและ            
หมูคนอ่ืนหรือปวงชนเปนสวนรวม 2 
  ระบบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซ่ึงเปนการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชน คําวา “ประชาชน” ในท่ีนี้มิไดหมายความแตเฉพาะบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง 
เชน คนร่ํารวย คนยากจน เจาของท่ีดิน คนงาน หรือชาวนา เทานั้น แตหมายถึง ปวงชนท้ังชาติ ไมวาจะเปน
คนยากดีมีจนอยางไร หรือประกอบอาชีพใดก็ตาม ปวงชนเหลานี้ยอมมีสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ          
ในการปกครองประเทศรวมกันและอยางเสมอภาคกัน 3 

   
  แมในปจจุบัน ยังไมมีการนิยามคําวา “ประชาธิปไตย” ท่ีไดรับการยอมรับโดยท่ัวกันก็ตาม 
แตมีสองหลักการสําคัญท่ีนิยามคําวา “ประชาธิปไตย”  



2 
 

 ประเภทแรก เห็นวาบรรดาพลเมืองหรือสมาชิกในสังคมยอมมีความเสมอภาคกัน 
ในการเขาถึงอํานาจ 

  ประการท่ีสอง เห็นวาพลเมืองยอมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีไดรับการรับรองโดยเสมอกัน 
 หลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย คือ “การยอมรับนับถือความสําคัญและศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการดําเนินชีวิต” และจากหลักการพ้ืนฐาน
ดังกลาว จึงสามารถประมวลลักษณะสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดดังนี้ 

 1. ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย จึงกลาวไดวา ประชาชนเปนผูมีอํานาจมาก
ท่ีสุดในรัฐ 

 2. ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเทาเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิเสรีภาพ
ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน 

 3. การดําเนินการของรัฐจําเปนตองถือตามมติเสียงขางมากเปนตัวตัดสิน แตเสียงสวนนอย
ในรัฐจะตองไดรับการคุมครองความเปนธรรมตามกฎหมายดวยเชนกัน 

 4. การปกครองแบบประชาธิปไตย จําเปนจะตองไดรับความยินยอมพรอมใจจาก
ประชาชนสวนใหญในรัฐ 

2. การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   

 2.1 รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 4 
  ในประเทศประชาธิปไตยนั้น ไมไดมีรูปแบบการปกครองท่ีเหมือนกันท้ังหมด แตอาจสรุป
ไดเปน 2 หลักเกณฑ ดังนี้ 
  1. หลักประมุขของประเทศ แบงรูปแบบประชาธิปไตยได 2 ลักษณะ 
   1) มีพระมหากษัตริยเปนประมุข พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตย ซ่ึงเปนของ
ปวงชน โดยใชองคกรแยกกันเปน 3 ทาง คือ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยผานทางรัฐสภา อํานาจบริหาร 
โดยผานทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการ โดยผานทางศาล สวนองคพระมหากษัตริยจะทรงเปนกลาง
ในทางการเมือง เชน ไทย อังกฤษ เปนตน 
   2) มีประธานาธิบดีเปนประมุข ผูดํารงตําแหนงประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน ทําหนาท่ีเปนประมุขของรัฐเพียงหนาท่ีเดียว เชน สิงคโปร อินเดีย เปนตน และบางประเทศ
ประธานาธิบดีทําหนาท่ีเปนประมุขของฝายบริหารดวย เชน สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย เปนตน 
 
 
   
  2. หลักการรวมและการแยกอํานาจ แบงออกเปน 3 ลักษณะ 
   1) แบบรัฐสภา ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไดแก การมีเฉพาะผูแทนราษฎร
เพียงสภาเดียวหรืออาจมี 2 สภาก็ได มีท้ังสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงตัวแทนหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ี
ประชาชนเปนผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซ่ึงเปนสภาของผูทรงคุณวุฒิ 
สวนมากสมาชิกไดมาจากการแตงตั้ง แตสมาชิกวุฒิสภาในบางประเทศก็มาจากการเลือกตั้ง ชื่อสภาอาจ
เรียกตางกันได แตโดยหลักการสภาท้ังสองตองประชุมรวมกัน รวมกันเปน รัฐสภา ผูใชอํานาจนิติบัญญัติ
และอํานาจบริหาร คือมีอํานาจในการออกกฎหมายเพ่ือใชปกครองประเทศ และมีอํานาจบริหารในการ
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ใหความเห็นชอบหรือจัดตั้งรัฐบาล และควบคุมการบริหารของรัฐบาลดวย คือ รัฐบาลบริหารดวยความ
ไววางใจของรัฐสภา ในทางปฏิบัติถือกันเปนหลักเกณฑวา สมาชิกสภากลุมหรือพรรคการเมืองท่ีมีเสียง
ขางมากสนับสนุนจะไดสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล เพ่ือทําหนาท่ีบริหารบานเมือง แตรัฐบาลจะตองอยูใน
ความควบคุมของสมาชิกรัฐสภา ลักษณะดังกลาวนี้ รัฐสภาและรัฐบาลตางทําหนาท่ีของตน แตรัฐสภา
ควบคุมรัฐบาลดวยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ และอาจลงมติไมไววางใจเพ่ือใหรัฐบาลลาออกได           
สวนรัฐบาลก็อาจยุบสภาได ทําใหเกิดความสมดุลแหงอํานาจ 
   2) แบบประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมีลักษณะคลายคลึง
กับแบบรัฐสภา การมีรัฐสภาเหมือนกัน แตมีลักษณะท่ีแตกตางกัน คือ มีประธานาธิบดีเปนผูใชอํานาจ
บริหาร โดยประธานาธิบดีมีสิทธิและหนาท่ีในการจะแตงตั้งคณะรัฐมนตรีข้ึนมาชุดหนึ่ง เพ่ือบริหาร
ประเทศและรับผิดชอบรวมกัน สวนอํานาจนิติบัญญัตินั้นก็คงตกอยูท่ีรัฐสภา การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนี้ ท้ังประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตางก็ไดรับเลือกจาก
ประชาชน ท้ังสองฝายจึงตองรับผิดชอบโดยตรงตอประชาชน สวนอํานาจตุลาการยังคงเปนอิสระ ฉะนั้น
อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ตางก็เปนอิสระและแยกกัน สถาบันผูใชอํานาจท้ังสาม
จะเปนตัวท่ีคอยยับยั้งและถวงดุลกันและกัน ไมใหฝายหนึ่งฝายใดใชอํานาจเกินขอบเขต เชน การปกครอง
ของสหรัฐอเมริกา เปนตน 
   3) แบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ประธานาธิบดีเปนท้ัง
ประมุขของรัฐและบริหารราชการแผนดินรวมกับนายกรัฐมนตรี ในดานการบริหารนั้นนายกรัฐมนตรี 
เปนผูลงนามประกาศใชกฎหมาย และคณะรัฐมนตรีก็ยังคงเปนผูใชอํานาจบริหารแตตองรับผิดชอบ          
ตอรัฐสภา สวนรัฐสภาเองก็ยังคงทําหนาท่ีสําคัญ คือ ออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน ประธานาธิบดีในระบอบประชาธิปไตยแบบนี้เปนผูกําหนดนโยบายตางประเทศและการเมือง
โดยท่ัว ๆ ไป ท้ังยังทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการ ระหวางรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีอํานาจ 
ยุบสภาไดดวย จึงมีอํานาจมาก เชน อินเดีย ฝรั่งเศส เปนตน 
 
 
 

 2.2 ประเภทของระบอบประชาธิปไตย แบงออกเปน 2 ประเภท 5 

  1. ประชาธิปไตยโดยทางตรง เปนรูปแบบการปกครองท่ีใหประชาชนท้ังประเทศ            
เปนผูใชอํานาจในการปกครองโดยตรง ดวยการประชุมรวมกัน พิจารณา ตัดสินปญหารวมกันในท่ี
ประชุมโดยตรง และจะเปนผูเลือกตั้งเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของรัฐโดยตรง เราจะเห็นวาประชาธิปไตย
ประเภทนี้จะใชไดในเชิงปฏิบัติจริง ๆ ก็แตเฉพาะในสังคมเล็ก ๆ หรือประเทศเล็ก ๆ ท่ีมีสมาชิกจํานวนนอย 
ซ่ึงแตละคนมีโอกาสอภิปราย วิพากษวิจารณ และพิจารณาปญหาตาง ๆ อยางละเอียดและมีเหตุผล          
แตถานําเอาประชาธิปไตยประเภทนี้มาใชกับสังคมขนาดใหญท่ีมีสมาชิกจํานวนมากแลวจะเปนอุปสรรค 
เนื่องจากความไมพรอมเพรียงกัน และการท่ีจะหาสถานท่ีประชุมขนาดใหญ เพ่ือจะใหประชาชนท้ัง
ประเทศมาประชุมในท่ีเดียวกันยอมเปนไปไดยากยิ่ง 
  2. ประชาธิปไตยโดยทางออม เปนประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งซ่ึงเปนผลเนื่องมาจาก
ประเทศตาง ๆ ของโลกไดขยายตัวออกไปมาก ประชาชนพลเมืองเพ่ิมข้ึนปญหาตาง ๆ เกิดข้ึนมามาก 
ฉะนั้นโอกาสท่ีประชาชนท้ังประเทศจะมานั่งปรึกษาหารือกัน เพ่ือแกปญหากันแบบประชาธิปไตยโดย
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ทางตรงยอมเปนไปไมได เพ่ือแกไขอุปสรรคนี้แทนท่ีประชาชนทุกคนจะตองมาประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณา
ตัดสินปญหาใด ก็จะใหประชาชนไดมีโอกาสเลือกตัวแทนหรือท่ีรูจักในนาม สมาชิกรัฐสภา เขาไปสู             
ท่ีประชุมแทน สวนลักษณะและวิธีการเลือกสมาชิกรัฐสภาของประชาชนในแตละประเทศจะแตกตางกันไป 

 2.3 หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

 หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยยึดหลักการดังตอไปนี้คือ 
 1. หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน กลาวคือ ประชาชนทุกคนเปนเจาของอํานาจสูงสุด

ในการตัดสินใจ ในกิจการตางๆ รวมกัน 
 2. หลักอํานาจอธิปไตยโดยปวงชน กลาวคือ ประชาชนทุกคนมีสวนรวมทางการเมือง

โดยเลือกตัวแทนของตนเขาไปทําหนาท่ีในรัฐสภา 
 3. หลักอํานาจอธิปไตยเพ่ือปวงชน กลาวคือ ผูปกครองหรือผูมีอํานาจในการบริหาร

ประเทศตองปกครองเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนสวนใหญมิใชเพ่ือหมูคณะของตนเอง 
 4. หลักเหตุผล ระบอบประชาธิปไตยจะตองมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางมี

เหตุผล รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายอยางกวางขวาง 
 5. หลักเสียงขางมาก เม่ือมีการอภิปรายแสดงขอคิดเห็นกันแลว การหาขอยุติตองเกิด

จากการออกเสียง ลงคะแนนเสียง มติของท่ีประชุมเปนสิ่งท่ีทุกฝายตองยอมรับ 
 6. หลักความยินยอม เปนการยอมรับฉันทานุมัติจากปวงชนเจาของอํานาจอธิปไตย            

ใหเขามาทําหนาท่ีแทน ใชอํานาจของประชาชนภายใตระยะเวลาท่ีกําหนด 
 7. หลักประนีประนอม เม่ือเกิดขอขัดแยงไมมากนัก ก็อาจมีการประนีประนอมโดยยึดหลัก

ผลประโยชนสวนรวมเปนเกณฑโดยไมตองมีการลงคะแนนเพ่ือหาขอยุติ 
  
 8. หลักความเสมอภาค ประชาธิปไตยใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยถือวา 

มนุษยเกิดมามีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน ทุกคนตองไดรับการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเสมอภาค 
 9. หลักเสรีภาพ ประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะตองใหเสรีภาพแก

ปวงชนภายใตขอบังคับของกฎหมาย เชน เสรีภาพในการพูด การเขียน การชุมนุม การศึกษาอบรม  
การรวมตัวกันเปนสมาคม 

 10. หลักการปกครองตนเอง เปนการเปดโอกาสใหบุคคลในชุมชนหรือทองถ่ินไดมี
โอกาสปกครองตนเอง เพราะประชาชนในทองถ่ินยอมสามารถรูถึงปญหาและวิธีการแกไขปญหาของ
ตนเองไดดีกวาบุคคลอ่ืน 

 2.4. การปกครองโดยประชาชนหรือโดยประชาชนมีสวนรวม 
 การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น แทจริงมุงหมายถึงความชอบธรรมในการจัดระเบียบ

การปกครองหรือระเบียบการเมืองวามาจากประชาชนยิ่งกวาเปนการปกครองโดยประชาชนเอง ดังนั้น
การปกครองใดหรือรัฐบาลใดท่ีมีรากฐานอํานาจอยูท่ีอํานาจตามขอเท็จจริง โดยไมอาจอิงความชอบ
ธรรมในการปกครองท่ีเชื่อมโยงไปสูการไดรับความชอบธรรมจากประชาชน ยอมเปนการปกครองท่ี           
ไมชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย และท่ีสําคัญการปกครองนั้นยอมมีความมุงหมายท่ีจะบํารุงรักษา
ประโยชนสวนรวม หรือความดีงามสวนรวม (common wealth) อันเปนสาระสําคัญของการจัดใหมี
การปกครองข้ึน ประโยชนสวนรวมหรือความดีงามสวนรวมนี้ตองตั้งอยูบนความชอบธรรมท่ีโยงไปสู
ประชาชนดวย 6 
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 การเขามามีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง มีรูปแบบดังนี้ 7 
 1) การมีสวนรวมในกลุมผลประโยชน กลุมผลประโยชน หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมี       

ความตองการ มีผลประโยชนในลักษณะใด ๆ เหมือน ๆ กันรวมตัวกันอยางเปนระบบ กลุมผลประโยชน
นี้จะทําหนาท่ีในการรักษาผลประโยชนของกลุม ตัวอยางของกลุมผลประโยชนโดยท่ัวไปมักรวมตัวกัน
เปนองคกรตาง ๆ เชน สโมสร สมาคม ชมรม กลุมอาชีพ เปนตน 

 2) การมีสวนรวมในพรรคการเมือง พรรคการเมือง คือ กลุมบุคคลท่ีมีอุดมการณและ
นโยบายทางการเมืองสอดคลองกัน รวมตัวกันโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะเขาไปมีบทบาททางการเมือง นําเอา
นโยบายไปปฏิบัติหรือเพ่ือท่ีจะจัดตั้งรัฐบาล การเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยการ
สมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมืองใด ๆ ท่ีเชื่อวามีแนวนโยบายตรงกับความตองการของตนมากท่ีสุด 
การชวยพรรคการเมืองในการรณรงคหาเสียงหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ ตลอดจนการสมัครเขารับ
การเลือกตั้ งโดยสังกัดพรรคการเมืองใด ๆ นั้นถือไดวาเปนพฤติกรรมท่ีจําเปนยิ่งของระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงเปนระบบการปกครองของประชาชนและโดยประชาชน 

 
 
  
 3) การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง คือการท่ีประชาชนเลือกบุคคล หรือกลุมบุคคล          

เพ่ือเขาไปเปนตัวแทนรักษาผลประโยชนของประชาชน เม่ือยอมรับกันวาประชาธิปไตยเปนการปกครอง
ของประชาชน อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชน รูปธรรมของแนวคิดนี้อาจเห็นได
จากการท่ีประชาชนใชสิทธิของตนเลือกตัวแทนหรือการผานทางกระบวนการเลือกตั้ง สิทธิในการเลือกตั้ง
จึงเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีบุคคลแตละคนจะพึงไดรับในระบอบประชาธิปไตย 

 4) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณรัฐบาล 
  ในประเทศประชาธิปไตย รัฐบาลจะตองรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงเปนความตองการของ

ประชาชน รัฐบาลถือเปนตัวแทนของประชาชนท่ีเขาไปใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน           
เพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับประชาชน การบริหารงานของรัฐบาล จึงสงผลโดยตรงตอประชาชน          
การกระทําการบางอยางของขาราชการในฐานะท่ีเปนผูนําเอานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติอาจไมเปนไปตาม
เปาหมาย หรือแมแตนโยบายเองอาจกอใหเกิดผลเสียตอการดํารงชีวิตตามปกติของประชาชนบางคน
บางกลุม ดังนั้นคนเหลานี้ในฐานะเจาของประเทศตางมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณ
รัฐบาลได 

  ภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบเปดใหประชาชนมีสวนรวมนี้ 
ประชาชนท่ีมีความตื่นตัวและกระตือรือรนท่ีจะเขารวมกระบวนการทางการเมืองแบบตาง ๆ ดังกลาว
ขางตน หรือท่ีเราอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา ประชาชนท่ีมีความเปนพลเมืองในระดับสูง ยอมจะสามารถมี
บทบาทเขารวมการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของสวนรวมไดอยางกวางขวาง ดวยเหตุนี้การเขาถึงขอมูล
ขาวสารและการสื่อสารสาธารณะระหวางประชาชนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยชนิดนี้ และการใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร และการเขามามีสวนรวมทางการเมืองอยางจริงจัง 
ยอมจะมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับคุณภาพของการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกัน อันเปนเง่ือนไขท่ีขาดไมไดในกระบวนการกําหนดเจตจํานงทางการเมือง หรือการกําหนดมติ
มหาชนในหลากหลายมิติ   
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3. พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 8 

  3.1 ความหมายของประชาชนและพลเมือง 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนนการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและ

เพ่ือประชาชน ดังนั้นหากประชาชนซ่ึงเปนเจาของประเทศ มีความแตกตางหลากหลายความคิดภายใต
หลักสิทธิ เสรีภาพและหลักเสมอภาค ขาดสํานึกของการเปนพลเมืองดีในจิตใจ การพัฒนาประชาธิปไตย
โดยแทจริงก็จะไมประสบความสําเร็จได 

 
 
 
 “ประชาชน” หมายถึง คนของประเทศ บุคคลท่ีถือสัญชาติ และไดรับสิทธิเสรีภาพและ

การคุมครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 “พลเมือง” หมายถึง คนท่ีอาศัยอยูในรัฐ เปนกําลังสําคัญของรัฐในดานตาง ๆ มีหนาท่ี

และความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว รัฐ และตอสวนรวมรวมกัน 
 ดังนั้นหากประชาชนผูเปนเจาของประเทศมีสํานึกของความเปนพลเมือง ยอมตระหนัก

วาตนเองนั้นเปนกําลังของรัฐ มีสวนรับผิดชอบตอประเทศชาติในฐานะเจาของประเทศ รูหนาท่ี สิทธิของ
ตนเองและเคารพสิทธิของผูอ่ืน เชนนี้เชื่อไดวาการแสดงออกซ่ึงความเปนพลเมืองดีของประชาชนหรือ
คนในสังคมจะดําเนินการไปอยางถูกทํานองครองธรรมและสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานแหงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้ 
 1. มีอิสรภาพและพ่ึงตนเองได การท่ีประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดในประเทศ 

ประชาชนจึงมีฐานะเปนเจาของประเทศ เปนเจาของชีวิตและมีสิทธิและเสรีภาพในประเทศของตนเอง 
ทํานองเดียวกันกับเจาของบานมีสิทธิเสรีภาพในบานของตน จึงทําใหเกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และทําให
ประชาชนมีอิสรภาพซ่ึงทําใหเกิดภาวะ “ความเปนพลเมือง” ท่ีเปนอิสระ พ่ึงตนเองและสามารถ
รับผิดชอบตนเองได 

 2. ความเห็นของคนเทาเทียมกัน ประชาชนทุกคนในฐานะท่ีเปนเจาของประเทศ           
มี  “ความเปนพลเมือง” ลวนแตเทาเทียมกัน จึงตองเคารพหลักความเสมอภาค และจะตองเห็นคน              
เทาเทียมกัน 

 3. การยอมรับความแตกตาง การท่ีประชาชนเปนเจาของประเทศ มีเสรีภาพ 
ประชาชนจึงตองมีความแตกตางและยอมจะตองยอมรับความหลากหลายของประชาชนดวยกันเอง  
และเพ่ือมิใหความแตกตางนํามาซ่ึงความแตกแยกในสังคม “พลเมือง” ในระบบประชาธิปไตยจึงตอง
ยอมรับและเคารพความแตกตางของกันและกัน เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันได 

 4. การเคารพสิทธิผูอ่ืน ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ทุกคนเปนเจาของประเทศ ทุกคน
จึงมีสิทธิ แตถาทุกคนใชสิทธิโดยคํานึงถึงแตประโยชนของตนเองหรือเอาแตความคิดของตนเองเปนท่ีตั้ง 
โดยไมคํานึงถึงสิทธิผูอ่ืนหรือไมสนใจวาจะเกิดความเดือดรอนแกผูใด ประชาธิปไตยก็จะกลายเปน
อนาธิปไตย เพราะทุกคนเอาแตสิทธิของตนเองเปนใหญ ทายท่ีสุดประเทศชาติยอมจะไปไมรอด สิทธิใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงจําเปนตองมีขอบเขต ไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน “ความเปนพลเมือง” จึงตองเคารพสิทธิ
ผูอ่ืนและจะตองไมใชสิทธิเสรีภาพของตนเองไปละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 
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 5. ความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากจะตองเคารพสิทธิเสรีภาพและรับผิดชอบตอ

ผูอ่ืนแลว “ความเปนพลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะตองใชสิทธิและเสรีภาพของตนโดยรับผิดชอบ
ตอสังคมดวย เนื่องจากสังคมหรือประเทศชาติจะดีข้ึนหรือแยลงก็ดวยการกระทําของคนในสังคม 
“ความเปนพลเมือง” จึงเปนสํานึกของความเปนเจาของประเทศและเปนเจาของสังคม “พลเมือง”            
จึงไมใชคนท่ีใชสิทธิเสรีภาพตามอําเภอใจแลวทําใหสังคมเสื่อมไป หากเปนผู ใชสิทธิ เสรีภาพ                  
โดยรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม โดยมีสวนรวมในการแกไขปญหาและชวยกันทําใหสังคมดีข้ึนกวา 
ท่ีผานมา 

 6. ความเขาใจระบอบประชาธิปไตยและมีสวนรวม  
  การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชนจะประสบความสําเร็จ

ไดตอเม่ือมีประชาชนในรัฐมี “ความเปนพลเมือง” ท่ีเขาใจหลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามสมควร ท้ังในเรื่องหลักประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชนและหลักนิติรัฐ
หรือการปกครองโดยกฎหมาย เขาใจเรื่องการเลือกตั้งและมีสวนรวมทางการเมืองของพลเมือง ติดตาม
ความเปนไปและมีสวนรวมทางการเมืองของพลเมือง ติดตามความเปนไปและมีสวนรวมในเรื่องการบาน
การเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ิน และแสดงกิจกรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย               
ตามครรลองประชาธิปไตย ซ่ึงจะตองยอมรับความแตกตาง เคารพสิทธิและรูจักท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน 

  ดังนั้น ประชาชนของประเทศประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ จึงตองฝกฝนตนเองใหมี
ความสํานึกพลเมือง ซ่ึงจะทําใหมี “ความเปนพลเมือง” ท่ีประกอบดวยคุณลักษณะดังกลาวขางตน ท้ังนี้ 
ถาประชาชนมีความเปนพลเมืองก็เชื่อแนวาจะเกิดการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและ             
เพ่ือประชาชน ถือไดวาเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 

3.2 แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
 พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้ คือ 
 1. ดานการเมืองการปกครอง ไดแก 
  (1) เคารพกฎหมาย 
  (2) รับฟงขอคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนตอความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 
  (3) ยอมรับในเหตุผลท่ีดีกวา 
  (4) ซ่ือสัตยตอหนาท่ีโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
  (5) กลาเสนอความคิดเห็นตอสวนรวม กลาเสนอตนเองในการทําหนาท่ีสมาชิก          

สภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
  (6) ทํางานอยางเต็มความสามารถ เต็มเวลา 
 
 
 
 2. ดานเศรษฐกิจ ไดแก 
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  (1) ประหยัดและอดออมในครอบครัว 
  (2) ซ่ือสัตยสุจริตตออาชีพท่ีทํา 
  (3) พัฒนางานอาชีพใหกาวหนา 
  (4) ใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
  (5) สรางงานและสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหม ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมไทย

และสังคมโลก 
  (6) เปนผูผลิตและผูบริโภคท่ีดี มีความซ่ือสัตยยึดม่ันในอุดมการณท่ีดีตอชาติเปน

สําคัญ 
 3. ดานสังคม ไดแก 
  (1) แสดงความคิดอยางมีเหตุผล 
  (2) รับฟงขอคิดเห็นของผูอ่ืน 
  (3) ยอมรับเม่ือผูอ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกวา 
  (4) ตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ 
  (5) เคารพระเบียบของสังคม 
  (6) มีจิตสาธารณะ คือ เห็นแกประโยชนของสวนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ 
 นอกจากนี้ หากตองการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมใหดีข้ึนในวงกวาง 

จําเปนอยางยิ่งท่ีเราควรจะสนับสนุนและสงเสริมใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกเยาวชนและคนอ่ืน ๆ ในสังคม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยยืดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมของ
ศาสนา และนําหลักการของประชาธิปไตยมาใชในวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแก
คนรอบขาง 

 2. เผยแพร อบรม หรือสั่งสอนบุคคลในครอบครัว เพ่ือนบานและคนในสังคม ใหใช
หลักการทางประชาธิปไตยเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตประจําวัน 

 3. สนับสนุนชุมชนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมาย โดยการบอกเลา 
เขียนบทความเผยแพรผานสื่อมวลชน 

 4. ชักชวน หรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถในการมีสวนรวมกับกิจกรรมทางการเมือง
หรือกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน 

 5. เปนหูเปนตาใหกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐในการสนับสนุนคนดี และแจงเบาะแส         
คนท่ีเปนภัยกับสังคม 

 
 

 ในสวนของบุคคลท่ีเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยงานภาครัฐ นอกจากมี
บทบาทในการเปนพลเมืองท่ีดี ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยแลว อีกบทบาทหนึ่ง
ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 มาตรา 74 9 

บัญญัติไว โดยวรรคหนึ่ง ไดบัญญัติวา “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
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ประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของ                
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” 

 และวรรคสองบัญญัติวา “ในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ
ประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง” 

 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ เพ่ือกําหนดใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของ
หนวยงานภาครัฐตองปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และตองวางตนเปนกลางทางการเมือง 

 ซ่ึงธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนหลักการท่ีไดรับการยอมรับ
เปนสากลวา เปนระบบท่ีทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และท่ีสําคัญ
เปนไปอยางโปรงใส นาเชื่อถือและเปนธรรมตอทุกฝาย จึงเปนหลักการท่ีหลายองคกรไดใหความสําคัญ
ในการนํามาปฏิบัติเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายและพันธกิจท่ีกําหนดไว 

 ธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ 
การควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ใหเปนไปตามครรลองครองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหาร
จัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมาย
กวาง ครอบคลุมท้ังหลักธรรมทางศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง 
ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจาก
องคกรภายนอก เปนตน ธรรมาภิบาล เปนหลักการท่ีชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ นอกจากนี้แลวยังทําใหบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ ศรัทธาและเชื่อม่ันในองคกรนั้น ๆ 
อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน องคกรท่ีโปรงใส ยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ 
รัฐบาลท่ีโปรงใสตรวจสอบได ยอมสรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอ
เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน 

 ประเทศไทยมีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐทุกภาคสวนมา            
อยางตอเนื่อง โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดวางรากฐานของธรรมาภิบาลโดยมี
หลักการท่ีสําคัญ ไดแก การสรางความโปรงใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ังระดับชาติ ทองถ่ินชุมชน และในทุกระดับตั้งแตรวมรับรูไปจนถึงรวมทํา
และรวมรับผล และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ไดใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล  

 
โดยกําหนดไวในหมวด 4 มาตรา 74 ดังกลาวขางตน และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบขอเสนอ
แผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางยั่งยืน
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

สําหรับความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวย 
4 หลักใหญ และ 10 หลักยอย ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวย 
  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากร           

อยางประหยัด เกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังนี้ ตองมีการ
ลดข้ันตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ตลอดจน
ยกเลิกภารกิจท่ีลาสมัยและไมมีความจําเปน 
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 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศน            
เชิงยุทธศาสตร เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาท่ี
ตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยูใน
ระดับท่ีตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและ              
มีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถ
ใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ัน
ไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 
 2) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย 

  ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
ตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและ
การใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ           
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

  เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริตตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดให
ประชาชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไป
โดยงาย 

  หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

  ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียม
กัน ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกท้ัง
ยังตองคํานึกถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาส          
ในสังคมดวย 

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย 
  การมีส วนร วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  (Participation/Consensus 

Oriented) หมายถึง ใน การปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและรวมตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวาง              
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานท่ีหา
ขอยุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ 
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  การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการ
มอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม 

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย 
  คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตาม               
ความคาดหวังของสังคม รวมท้ังยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนง            
ทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ไดแก 
  I - Integrity ซ่ือสัตยและกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
  A – Activeness ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 
  M – Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
  R – Responsiveness คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนท่ีตั้ง 
  E – Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพ 
  A – Accountability ตรวจสอบได 
  D – Democracy ยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย 
  Y – Yield มุงผลสัมฤทธิ์ 

4. บทสรุป 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น คําตอบไมไดอยูท่ีการมี
กฎหมายท่ีดีและสมบูรณเทานั้น หากแตยังข้ึนอยูกับประชาชนในประเทศท่ีตองรวมกันขับเคลื่อน 
เนื่องจากในระบอบประชาธิปไตยนั้น เปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 
ซ่ึงประชาชนนั้นเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
  สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้น คือการท่ีประชาชนทุกคน            
ในประเทศตองรวมกันสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนอยางแทจริง               
ในสงัคมไทย เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนประเทศไปสูวิถีประชาธิปไตยอยางยั่งยืน โดยในสวนของประชาชนเอง
ตองกาวขามสูความเปนพลเมืองท่ีมีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดี มีความเขาใจและตระหนักถึง
บทบาทหนาท่ีของตนในสังคมดวยความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี ท่ีสําคัญคือใหความสําคัญกับการเขามามี
สวนรวมทางการเมืองดวยความเต็มใจโดยการแสดงออกซ่ึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
อยางเสรี มีเหตุมีผล เพ่ือสรางสรรคและจรรโลงสังคมโดยรวม ตลอดจนยึดหลักการพ้ืนฐานของ               
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในสังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย            
อยางเครงครัด และยึดม่ันในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนาควบคูกันไปดวย พรอม ๆ กับดํารงตน
เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม โดยมีการชวยเหลือเก้ือกูลกันอยางจริงใจ รวมท้ังขาราชการ พนักงาน 
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ นอกจากจะทําหนาท่ีของ
พลเมืองดีแลว ก็ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวย            
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวย 
ซ่ึงจะเปนทางออกของประเทศไทยในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยทุกวันนี้  
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