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บทคัดย่อ
บทความนีมีจุดมุ่งหมายทีจ! ะอธิบายและวิเคราะห์ระบบการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการตามกรอบคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนโดยการนํ าหลักพุทธธรรมมาใช้ในเป็ นวิธีการบูรณาการพัฒนา
สมรรถนะของข้าราชการทีร! ะบุไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิด้วยหลักอิทธิบาทธรรม ด้านการบริการ
ด้านหลักขันติ และโสรัจจะ ด้านความเชีย! วชาญในอาชีพด้วยหลักสติปัญญา ด้านความถูกต้อง ชอบธรรมด้วย
หลักสุจริต และด้านการทํางานเป็ นทีมด้วยหลักสังคหวัตถุ ทําให้พบว่า การนําหลักพุทธธรรมมาเป็ นพุทธวิธกี าร
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการมีความสอดคล้องกับเกณฑ์สมรรถนะตามที! ก.พ.ร. กําหนดไว้จงึ ควรมีการขยายผล
ไปสูก่ ารศึกษาวิจยั ของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน! และองค์กรรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
คําสําคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ. ข้าราชการ. พระพุทธศาสนา.

Abstracts
Article aims to describe and analyze the development of competencies officials within the
framework of the Office of Civil Service Commission led by Buddhist doctrines used as a means of
integrating the competency of the officials listed five aspects of. aimed at the achievement of the
prosperity theology baht. The main services.tolerance and refinement. Expertise in the intelligence
career.Accuracy Righteous.good faith And the teamwork with the artifacts we found Sangahavatthu
bringing Buddhism to the Buddhist way of official development competencies are consistent with the
performance criteria. G point. ST. Set should be extended to the study of government. Local
governments Enterprises and other organizations
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บทนํา
คุณ ลัก ษณะของข้า ราชการไทยในยุ ค อดีต ที!ผ่ า นมามีภ าพลัก ษณะที!ไ ม่ ค่ อ ยจะสู้ดีนัก สํา หรับ สายตาของ
ประชาชนในฐานะผูเ้ สียภาษีอากรตามกฎหมายของรัฐทําให้ระบบราชการมักใช้การบริหารราชการแบบอุปถัมภ์นิยม
มากกว่ามุ่งสูก่ ารบริหารสูค่ วามเป็ นเลิศในเรื!องการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึง! มักจะปั ญหาในระบบราชการ
ทีเ! กีย! วข้องกับตัวข้าราชการอยู่บ่อย ๆ เช่น ปั ญหาประสิทธิการปฏิบตั หิ น้าที! ปั ญหาทัศนคติและค่านิยม ปั ญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ปั ญหาการอํานาจที!ไม่เป็ นธรรม ปั ญหาการคอรัปชัน! ปั ญหาการเล่นพรรคเล่นพวก ปั ญหาเรื!อง
ระเบียบวินัยของข้าราชการไทย ปั ญหาการเอารักเอาเปรียบประชาชน เป็ นต้น ปั ญหาเหล่านีล้วนเป็ นเรื!องจะต้องรับ
ดําเนินการแก้ไขปั ญหาทีส! งสมมาช้
ั!
านานทําให้ภาพลักษณะของข้าราชการเสียหากอย่างหนักก็ดว้ ย เพราะฉะนัน ได้
กําหนดสมรรถนะหลักสําหรับข้าราชการ ตามหลักมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที!จํ า เป็ น สํา หรับ ตํ า แหน่ ง ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ โดยให้คํา จํา กัด ความของสมรรถนะหลัก ว่ า เป็ น
คุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือนทังระบบเพื!อเป็ นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมทีพ! งึ ประสงค์ร่วมกัน
โดยประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 ประการ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ (Achievement Motivation) การบริการที!ดี
(Service Mind) การสังสมความเชี
!
ย! วชาญในงานอาชีพ (Expertise) การยึดมันในความถู
!
กต้องชอบธรรม และจริยธรรม
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(Integrity) และการทํางานเป็ นทีม (Team work) เพื!อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการให้มรี ะบบการปฏิบตั ทิ !ี
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง! ขึน แต่กระนัน ถึงแม้นว่า เกณฑ์สมรรถนะการปฏิบตั งิ านดังกล่าวจะมาแล้วหลายปี ก็
ตามแต่กด็ ูเสมือนว่ายังไม่เห็นเป็ นรูปธรรมมากนักจึงตังข้อสังเกตประการหนึ!งว่า ปั ญหาที!สงสมมานานจะไม่
ั!
สามารถ
แก้ไขได้จริงหรือทีท! าํ ให้ขา้ ราชการยังคงมีการปฏิบตั งิ านไม่ได้แตกต่างไปจากในยุคอดีตมากนัก ปั ญหาเดิม ๆ ก็ยงั คง
อยู่ และไม่มที ่าทีต่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและต่อประเทศทีก! ําลังพัฒนา
ฉะนัน การปรับเปลีย! นวิธกี ารหรือการพัฒนาสมรรถนะในกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ที!น่าสนใจกว่าน่ าจะเป็ นคําตอบให้กบั
สังคมไทยได้หรือไม่ เพราะปั จจุบนั พุทธกระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนาได้ถูกหยิบยกขึนมาเพื!อขยายฐานทางองค์
ความรูท้ น!ี ําไปสูเ่ งื!อนต่อรองทีจ! ะเป็ นกระบวนทัศน์หลักในการนําไปพัฒนาสังคมทุกภาคส่วนรวมทังแนวคิดการนําไปใช้
เป็ นการขับเคลื!อนประเทศไทยในฐานะประเทศไทยที!มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนามากที!สุดซึ!งอยู่ใ นรวมของ
การบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมทัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิด้วยหลักอิทธิบาทธรรม ด้านการบริการด้าน
หลักขันติและโสรัจจะ ด้านความเชีย! วชาญในอาชีพด้วยหลักสติปัญญา ด้านความถูกต้อง ชอบธรรมด้วยหลักสุจริต และ
ด้านการทํางานเป็ นทีม ด้วยหลักสังคหวัตถุ เพราะฉะนัน พุทธการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการที!อาศัยหลักคิดทาง
พระพุทธศาสนาจะโอกาสและกระบวนทัศน์ทน!ี ่าสนใจมากอย่างยิง! สําหรับยกระดับสมรรถนะให้กบั ข้าราชการเพือ! ละลาย
ปั ญหาให้หมดไปพร้อมที!สร้างภาพลักษณะใหม่ท!ดี ตี ่อสายตาประชาชนและสร้างความเชื!อมันต่
! อ-ระบบราชการให้มี
ความเข้มแข็งในการปฏิบตั งิ านอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพต่อไป

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการเพื7อการมุ่งผลสัมฤทธิ=
การมุ่งผลสัมฤทธิ คือ ความมุ่งมันจะปฏิ
!
บตั หิ น้าทีร! าชการหรือเกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิทีส! ่วนราชการกําหนดขึน อีก
ทังยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบตั งิ านตามเป้ าหมายทีย! ากและท้าทายชนิดทีอ! าจ
ไมเคยมีผใดสามารถกระทํ
ู้
าได้มาก่อนซึง! ใน ระดับที! 5: แสดงระดับสมรรถนะทีข! า้ ราชการมีความกลาตัดสินใจแม้วาการ
ตัดสินใจนันจะมีความเสีย! ง เพื!อให้บรรลุเป้ าหมายของหน่ วยงาน หรือส่วนราชการโดยมีการคํานวณผลได้ผลเสียอย่าง
ชัดเจนและดําเนินการเพื!อให้ภาครัฐและประชาชนไดประโยชนสูงสุด สามารถบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจน
ทรัพยากรเพื!อให้ไดประโยชนสูงสุดต่อภารกิจของหน่ วยงานตามทีว! างแผนไว้ ผ่านกระบวนการหรือขันตอนในระดับที!
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สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.), คู่มือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือ
สมรรถนะหลัก, พิมพ์ครังที! 1, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั ประชุมช่าง จํากัด, 2553), หน้า 1-2.

ตํ!ากว่ามาแล้ว ทังในชันของ “ความพยายาม”“ผลสําเร็จ” การปรับปรุงวิธกี ารทํางานจนถึงการปฏิบตั หิ น้าทีร! าชการทีไ! ด
ผลงานอย่างโดดเด่นหรือแตกต่าง ดังได้กล่าวมาแล้วในแต่ละระดับจึงจะสามารถวัดหรือประเมินสาระสําคัญในเรื!องของ
การตัดสินใจซึ!งอาจจะเป็ นการตัดสินใจในภาวะเสีย! ง โดยมีเป้ าหมายสําคัญที!สุดอยู่ท!ีการ“บรรลุเป้ าหมายของส่วน
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ราชการ”
ประเด็นที!สนใจและเน้นยํามากเป็ นพิเศษก็คอื เป้ าหมายทางราชการที!ตงอยู
ั ่บนฐานของความสุขประชาชน
เป็ นสําคัญและสําเร็จไปตามพันธกิจของราชการหรือไม่ ซึง! ทําให้เห็นว่า ปรากฏการณ์กบั วิธกี ารปฏิบตั งิ านในปั จจุบนั
แม้ว่าจะมีปรับปรุงเปลีย! นแปลงไปมากก็ตามแต่ความรูส้ กึ ทีย! งั คงติดตามมาโดยตลอดยังขาดความชัดเจนในเรื!องของ
การมุ่งผลสัมฤทธิแบบการบริหารเอกชน แต่ถงึ อย่างไรก็ตามการบริหารราชการทีม! ขี า้ ราชการประจําทําหน้าทีใ! นการ
ขับเคลื!อนการพัฒนาทุก ๆ ด้านให้เกิดความพึงพอใจและยังไม่สามารถทําให้ผลสัมฤทธิให้เกิดเป็ นรูปธรรมได้อย่าง
ชัดเจนมากนักเพราะข้าราชการมิใช่มผี ลแทนเหมือนกันภาคเอกชนทีใ! ช้ความฉลาดและความขยันในการสร้างผลกําไร
ให้กบั ตนเอง และยังสามารถสร้างแรงดึงดูดเพื!อการบริการของประชาชนได้มากยิง! ขึน ทําให้ขา้ ราชการขาดแรงกระตุ้น
เพื!อ มุ่ ง ผลสัม ฤทธิของเป้ า หมายที!กํา หนดไว้ ดัง นัน การพัฒ นาสมรรถนะที!มุ่ ง ผลสัม ฤทธิในการปฏิบ ัติง านของ
ข้าราชการอาจจะต้องสร้างระบบความท้าทาย การมอบหมายระบบการตัดสินใจ การกระตุน้ ให้เกิดการทุ่มเทเสียสละต่อ
ประเทศชาติ รวมทังการยึดมันในเป้
!
าหมายตามพันธกิจทีก! ําหนดของทางราชการต่อไปได้ดว้ ยหลักอิทธิบาทธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หมายถึง บาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง ข้าราชการมีจติ ใจทีป! ระกอบคุณธรรมเป็ นเครื!องให้ลุถงึ
ความสําเร็จตามทีต! นประสงค์ ผูห้ วังความสําเร็จในสิง! ใดต้องทําตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิง! ทีเ! รียกว่า อิทธิบาท ซึง! จําแนกไว้
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เป็ น 4 ประการ ได้แก่
1. ฉันทะ การสร้างความพอใจในการปฏิบตั ขิ องข้าราชการ ซึง! มีความจําเป็ นในระบบราชการ ข้าราชการจะต้อง
ตระหนักและเห็นคุณค่า ของความรัก ความพอใจในงานทีป! ฏิบตั อิ ยู่ คือ มีใจรัก มีความพอใจจะทําสิง! นัน สามารถทํา
ด้วยใจรัก ต้องการทําให้เป็ นผลสําเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานทีท! ํา มิใช่สกั ว่าทําพอให้เสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากได้
รางวัลหรือผลกําไร หรือเงินเดือนตามทีร! ะบบราชการกําหนด ซึง! เมื!อข้าราชการมีความรักในงานทีป! ฏิบตั จิ ติ ใจจะมุ่งสู่
เป้ าหมายได้ไม่ยากเย็นนัก
2. วิรยิ ะการสร้างข้าราชการให้มพี ลังอย่างมากเพื!อการสูง้ าน ซึง! เป็ นความเพียร ความพยายาม การทุ่งเทสรรพ
กําลังภายในตันเอง เห็นเป็ นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน รวมทังมีความพากเพียรประกอบการงานทีไ! ด้รบั มอบหมายมีความ
ขยันหมันประกอบความดี
!
ทุกอย่าง หมันกระทํ
!
าสิง! นันด้วยความพยายามเข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิง ไม่ทอ้ ถอย
ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะสําเร็จตามทีก! าํ หนดไว้
3. จิตตะ การสร้างให้ขา้ ราชการมีความเอาใจใส่ในงาน มีความคิดอุทศิ ตัวต่อการงาน มีใจจดจอ มีความจริงจัง
กล่าวคือ ข้าราชการที!ปฏิบตั งิ านเพื!อมุ่งผลสัมฤทธิจะเอาจิตฝั กใฝ่ ตังจิตรับรู้ในสิง! ที!ทํา และทําสิง! นันด้วยความคิดไม่
ปล่อยจิตใจให้ฟ้ ุงซ่านเลื!อนลอย ใช้ความคิดในเรื!องนันบ่อยๆ เสมอๆ ทํากิจหรืองานนันอย่างอุทศิ ตัวอุทศิ ใจ
4. วิมงั สา การส่งเสริมให้ขา้ ราชการทํางานด้วยปั ญญา มีการไตร่ตรอง มีการพิสจู น์ มีการทดสอบ มีการตรวจ
ตรา มีการปรับปรุง และแก้ไขสามารถจะใช้ปัญญาสอบสวน กล่าวคือ ข้าราชการหมันที
! จ! ะใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิง! หย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง เป็ นต้น ในสิง! ทีท! าํ นัน โดยรูจ้ กั ทดลอง วางแผน
4
วัดผล คิดค้น วิธแี ก้ไขปรับปรุง เป็ นต้น เพื!อจัดการและดําเนินงานนันให้ได้ผลดียงิ! ขึนไป
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กล่าวได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการเพื!อการมุ่งผลสัมฤทธิด้วยหลักอิทธิบาทธรรมเป็ นการสร้างระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับบทบาทหน้าทีข! องการปฏิบตั งิ านซึง! ธรรมชาติของระบบราชการทีไ! ม่เอืออํานวยมาก
นักต่อการจัดการสร้างความพอใจมากนักเพราะผู้ทเ!ี ข้ามาทํางานใหม่จะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัตติ ่างๆ มาด้วย
สายการเรียนสาขาและศาสตร์นันๆ ทําให้บางครังตัวของข้าราชการเองกลับมีปัญญาด้านความสุขถึงแม้ว่าจะมีความ
มันคงก็
! ตาม แต่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านทีส! ง่ ผลให้เกิดผลสัมพันธ์ในทางปฏิบตั มิ ากนักเพราะหากใจไม่รกั หรือไม่
ชอบในตําแหน่งทีต! นเองปฏิบตั อิ ยู่ย่อมปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลสัมฤทธิเพราะขาดพลังสร้างสรรค์ผลให้เกิดขึนจึงจําเป็ นจะต้อง
สร้างความพอใจในงานนันๆ ซึง! เป็ นจุดเริม! ต้นของความสุขในการปฏิบตั ิ เมื!อผูป้ ฏิบตั งิ านมีความคุณภาพ ผลผลิตหรือ
เกณฑ์มาตรการปฏิบตั งิ านก็สามารถเป็ นไปตามกรอบทีก! าํ หนด นอกจากนี การรับสมัครงามเข้ามาทํางานในหน่ วยงาน
ราชการไม่ได้กาํ หนดเอาความเก่งในแต่ละศาสตร์แต่คดั เลือกโดยกําหนดวุฒทิ างการศึกษามาเป็ นเกณฑ์ทาํ ให้ผูท้ ศ!ี กึ ษา
ด้วยตนเองอาจจะมีความเก่งมากกว่าผูท้ เ!ี รียนจบมาในสาขานันๆ ก็ได้ แต่ดว้ ยระบบคิดของหน่วยงานราชการยังไม่เปิ ด
โอกาสหรือไม่เชื!อว่าคนทีพ! ฒ
ั นาตนเองจะเก่งกว่าผูท้ จ!ี บสาขาหรือศาสตร์นนๆ
ั มาโดยตรงทําให้ขา้ ราชการมีแต่พรแสวง
แต่ขาดพรสวรรค์ในการปฏิบตั งิ านนันเองทีจ! ะนําไปสูก่ ารสร้างสรรค์ผลงาน และผลสัมฤทธิในการปฏิบตั งิ าน

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการเพื7อการบริ การ
คํานิยามของสมรรถนะในด้านการบริการทีด! ี หมายถึง ความมุ่งมัน! ความตังใจ และความพยายามทีจ! ะให้บริการ
แกผูขอรั
้ บบริการจากงานในหน้าทีร! าชการของตนหรืองานอื!นทีเ! กีย! วข้องได้กําหนดสมรรถนะสูงสุดทีร! ะดับที! 5 ซึง! เป็ น
เกณฑ์สมรรถนะของข้าราชการเพื!อให้บริการทีเ! ป็ นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แกผูรั้ บบริการคิดถึงผลประโยชนของผูรั้ บ
บริการในระยะยาว และพรอมทีจ! ะเปลีย! นวิธหี รือขันตอนการให้บริการ เพื!อประโยชนสูงสุดของผูรั้ บบริการ สามารถเป็ น
ทีป! รึกษาทีม! สี ว่ นช่วยในการตัดสินใจทีผ! รัู้ บบริการไววางใจ และสามารถให้ความเห็นทีแ! ตกต่างจากวิธกี าร หรือขันตอน
ทีผ! รัู้ บบริการต้องการให้สอดคลองกับความจําเป็ น ปั ญหา โอกาส เพื!อเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริงของผูร้ บั บริการโดยมี
ทักษะ ศักยภาพในการบริการด้วยความเต็มใจ การช่วยแก้ปั ญหาการให้บริการทีเ! กินความคาดหวัง ทําความเข้าใจและ
ให้บริการที!ตรงตามความต้องการทีแ! ท้จริงของผูร้ บั บริการ จนถึงในระดับที! 5 คือการให้บริการที!เป็ นประโยชน์อย่าง
แท้จริงแก่ผรู้ บั บริการ ตามกรณีตวั อย่างทีแ! สดงไว้ อันได้แก่ การคิดถึงประโยชน์ของผูร้ บั บริการในระยะยาว โดยพร้อม
จะเปลี!ยนแปลงวิธกี ารหรือขันตอนของการปฏิบตั ิหน้าที!ราชการเท่าที!จะสามารถกระทําได้ เพื!อประโยชนสูงสุดของ
ผูร้ บั บริการและทีเ! ป็ นนัยสําคัญอีกประการหนึ!งก็คอื การรับภาระหน้าทีเ! สมือนเป็ นทีป! รึกษาทีม! สี ่วนในการตัดสินใจ โดย
มีความไว้วางใจของผูร้ บั บริการเป็ นส่วนประกอบ เช่น การแนะนําผูรั้ บบริการไม่ให้ซือบริการทีเ! กินกําลังทังๆ ทีก! ารซือ
บริการ เช่น ที!ว่านันจะเป็ นประโยชน์ ต่ อหน่ วยงานงานของตน ซึ!งจะทําให้ผู้รับบริการเชื!อมันและไว้
!
วางใจในการ
ให้บริการในลักษณะ เช่น ที!ว่านี หรือการผลักดันให้หน่ วยงานหรือผู้ปฏิบตั ิหน้าที!ทร!ี าชการแก้ไขปั ญหาการร้องเรียน
ของผู้รบั บริการ หรือ ถือเอาปั ญหาของผูรั้ บบริการเป็ นหลักในการดําเนินการ ไม่ใช่เช่นแต่ความสะดวกของผู้ปฎิบตั ิ
5
หน้าทีร! าชการ เป็ นต้น
การจะทําความเข้าใจเกี!ยวกับการบริการต่อประชาชนของข้าราชการอาจจะต้องปรับทัศนคติเสียก่อนเพราะที!
ผ่านมาประชาชนจะไม่มคี วามรูส้ กึ ว่า ข้าราชการเป็ นผูใ้ ห้บริการประชาชน แต่ประชาชนจะมีความรูว้ ่าจะข้าราชการเป็ น
เจ้านายของประชาชนทีจ! ะต้องปฏิบตั ิตามคําสังของข้
!
าราชการ เป็ นทําให้ความเชื!อมัน! ความเชื!อใจ และไว้วางใจต่อ
ข้าราชการจึงไม่บงั เกิดขึน แต่กระนันข้าราชการยุดใหม่ได้ปรับเปลีย! นวิธคี ดิ ไปตามเกณฑ์ของสํานักงานข้าราชการพล
เรือนอย่างมากทําให้การบริการประชาชนเริม! ทีจ! ะทําให้ประชาชนกล้าทีจ! ะเข้าไปใช้บริการมากยิง! ขึน ดังนัน การบริการ
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อ้างอิงแล้ว, คู่มือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะหลัก, พิมพครังที! 1, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั
ประชุมช่าง จํากัด, 2553), หน้า 13.

ประชาชนที!ส ามารถสร้า งความพอใจ มัน! ใจต่ อ ประชาชนได้ด้ว ยความมุ่ ง มัน! ความตังใจ และความพยายามที!
ประกอบด้วยความอดทน และอดกลันอย่างยิง! ซึง! ในหลายกรณีจะพบว่า ประชาชนทีเ! ข้าไปพบเจ้าหน้าทีจ! ะเข้าไปด้วย
ความไม่รบู้ า้ ง ความต้องการทีห! ลากหลายบ้าง เป็ นต้นทําให้ขา้ ราชการทีม! อี ยู่จาํ นวนเกิดอาการหงุดหงิดบ้าง ขัดใจบ้าง
หรือแม้กระทังมี
! ความโกรธขึนมาบ้างทําให้ภาพลักษณ์ขององค์กรนันสูญเสียไป เพราะการพัฒนาสมรรถนะการบริการที!
ต้องพบปะผูค้ นมากมายจนเกิดความเครียด ความกดดันต่าง ๆ นานา หากไม่ได้รบั การพัฒนาทางด้านอามรณ์จะส่งผล
ต่อการบริการประชาชนที!ย!ําแย่กว่าในยุคอดีตจึงต้องใช้กระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณการเพื!อพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีความอดทน และอดกลัน มีความงดงามทางพฤติกรรมทางกาย
ทางวาจา และจิตใจทีด! งี าม
ธรรมะทีท! ําให้ผูป้ ระพฤติปฏิบตั กิ ลายเป็ นคนงามหรือข้าราชการทีแ! สดงออกถึงความงดงามทางกาย ทางวาจา
และทางกริยามารยาทต่าง ๆ เพราะการบริการประชาชนมีความจําเป็ นถึงมิตรไมตรีของข้าราชการที!มตี ่อประชาชน
อย่างแรงกล้าเพื!อสามารถทําให้ขา้ ราชการมีความกล้าแดสงออกถึงจิตวิญญาณของการบริการด้วยหัวใจซึง! จะได้รบั การ
ยกย่อง สรรเสริญจากประชาชนในกาลเบืองหน้า ซึง! ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า ธรรมทีท! ําให้งาม หรือธรรมะทีท! ําให้ผู้
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ประพฤติปฏิบตั กิ ลายเป็ นบุคคลทีง! ดงามตามมารยาทประเพณีนิยมในสังคมนัน ๆ ประกอบด้วย 2 ประการ ได้แก่
1. ขันติหมายถึง ข้าราชการมีความอดทนอดได้ทนได้เพื!อบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ ซึง! ขันติท!ี
7
ปรากฏในโอวาทปาติโมก บทแรกว่า “ความอดทนคือ ความอดกลันเป็ น ตบะอย่างยิง! ซึง! เป็ นการรักษาปกติภาพของ
ตนไว้ได้ในเมื!อถูกกระทบด้วย สิง! อันไม่พงึ ปรารถนา จําแนกตามเหตุทค!ี วรอดทนเป็ น 4 อย่าง คือ1. ทนต่อความลําบาก
ตรากตรํา ไม่แสดงความขีแบะแงะงอน 2. ทนต่อทุกขเวทนา คือ เมื!อเจ็บป่ วยไมแสดงอาการทุรนทุรายเกินเหตุ 3.ทน
ต่อความเจ็บใจ คือ ทนต่อความกระทบแดกดันของคนอื!น และ 4. ทนต่ ออํานาจกิเลส คือ เมื!อไดลาภยศก็ไมแสดง
8
อาการตื!นเต้น ตาโต จะเห็นได้ว่า ข้าราชการทีป! ฏิบตั หิ น้าทีใ! นหน่ วยงานราชการจะต้องอดทนต่อการปฏิบตั งิ านอย่าง
หนึ! ง ซึ!ง ต้ อ งปฏิบ ัติง านในลัก ษณะจํา เจหรือ มีค วามซําซากที!ต้อ งใช้ค วามอดทนสูง เพื!อ เอาชนะการงานอย่ า งนั น
นอกจากนีประเภทงานการบริการประชาชนเป็ นงานหนึ!งทีต! ้องทนกับพฤติกรรมของประชาชนหลากหลายรูปแบบและ
ความต้องการทีแ! ตกต่างกันบางครังอาจจะกระทบกระทังกับข้าราชการ บางครังอาจจะกระทบกระทังกั
! บเพื!อนร่วมงาน
จนนําไปสูค่ วามเบื!อหน่ายในสถานทีท! าํ งาน และไม่ตอ้ งการทีจ! ะอดทนอยู่ในสถานทีน! ัน ๆ เป็ น สภาพการณ์ในลักษณะ
ดังกล่าวหากไม่มคี วามอดทนจะปฏิบตั งิ านต่อไปไม่ได้ หากปฏิบตั ติ ่อไปจะเกิดความขัดแย้งขึนมา นอกจากข้าราชการที!
ถูกฝึกอบรมมาให้รบั กับสถานการณ์อย่างนันได้เป็ นอย่างดี และประเด็นทีส! าํ คัญอย่างหนึ!งของข้าราชการ ได้แก่ ความ
อยาก ความต้องการ ความโลภทีเ! กินขอบเขตจนเกินไปซึง! เกีย! วพันกับเรื!องอารมณ์ภายในหรือทีเ! รียกว่า กิเลส หมายถึง
ความอยากได้สงิ! ตอบแทนบ้าง อยากมียศ มีบา้ น มีสงิ! ของต่างๆ จนนําไปสู่การคอรัปชันในวงราชการ
!
และไม่อยากจะ
ออกไปจากสภาพแวดล้อมที!เอือต่อการได้ผลประโยชน์อย่างนัน เป็ นต้น ซึ!งสิง! เหล่านีเป็ นต้นเหตุทําให้ขา้ ราชการมี
พฤติกรรมไม่งดงามในสายตาประชาชนจึงต้องให้ขา้ ราชการฝึกฝนอบรมเรื!องความอดทนต่อสิง! ต่าง ๆ โดยเฉพาะความ
อยากที!เกินขอบเขตดังนัน ความอดทนของข้าราชการจะต้องทนได้กบั กิเลสของตนเองโดยสะกดกิเลสเอาไว้อย่าให้
กิเลสมีกาํ ลังทําร้ายตนเอง รวมทังผูท้ ม!ี คี วามอดทนต่อสภาพเช่นนันจะทําให้ผอู้ !นื รักและเป็ นมิตรอีกด้วย
2. โสรัจจะ หมายถึง ข้าราชการมีความเสงีย! ม มีอธั ยาศัยงามรักความประณีตหมดจด มีเรียบร้อยงดงาม ซึง! งาน
การให้บริการประชาชนอย่างน้อยทีส! ุดจะต้องมีภาพลักษณะทีด! ูดมี สี ง่าราศี มีกริยามรรยาททีง! ดงามตามแบบอย่างทีด! ี
ของผูอ้ !นื มีการใช้วาจาทีไ! พเราะ ซึง! หากแม้นว่าจะมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างก็สามารถสยบอารมณ์นนได้
ั จะไม่แสดงอาการ
หน้าบึงตึงแต่ประการใดออกมาให้ผอู้ !นื เห็นอย่างเด็ดขาด ดังนัน การฝึ กฝนอบรม การตังตนไว้ในสิง! ทีอ! งค์กรหรือสังคม
6

อ้างอิงแล้ว, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครังที! 34, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธกิ ารศึกษาเพื!อสันติภาพ,
2559), หน้า 65.
7
พระไตรปิ ฏกฉบับภาษาไทย เล่มที! 10 ข้อที! 90 หน้าที! 50.
8
พันเอกปน มุทุกนั ต, แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์คลังวิทยา, 2514), หน้า 178.

กําหนดสามารถแสดงสมรรถนะตามกรอบทีห! น่ วยงานบังบัญชาคาดหวังอย่างนัน ซึง! จะเห็นได้ว่า ระหว่างความอดทน
กับความสงบเสงีย! มจะมีลกั ษณะเกือกูลซึง! กันและกันทังสองอย่างเมื!อปฏิบตั ไิ ปพร้อม ๆ จะทําให้ขา้ ราชการทีท! ําหน้าที!
การบริการประชาชนเกิดความรักศรัทธาในระบบราชการมากยิง! ขึนก็ดว้ ยข้าราชการทุกคนล้วนมีจติ ใจใฝ่ บริการอย่าง
งดงามตามกรอบทีอ! งค์กรคาดหวังและตรงกับหลักทางพระพุทธศาสนา

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการเพื7อความเชี7ยวชาญในอาชีพ
การสังสมความเชี
!
ย! วชาญในงานอาชีพ คือ ความสนใจใฝ่ รสู้ งสมความรู
ั!
ความสามารถของตนในการปฏิบตั หิ น้าที!
ราชการ ด้ว ยการศึก ษา ค้น คว้า และพัฒ นาตนเองอย่า งต่ อเนื! อ ง จนสามารถประยุ ก ต์ใ ช้ความรู้เชิง วิช าการและ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบตั ริ าชการให้เกิดผลสัมฤทธิซึง! ในเกณฑ์ระดับที! 5 สนับสนุ นการทํางานของคนในส่วน
ราชการทีเ! น้นความเชีย! วชาญในวิทยาการด้านต่างๆ ให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชีย! วชาญในองค์กร ด้วย
การจัดสรรทรัพยากรเครื!องมือ อุปกรณ์ ท!ีเอือต่ อการ พัฒนา สามารถบริหารจัดการให้ส่วนราชการนํ า เทคโนโลยี
9
ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าที!ราชการในงานอย่างต่อเนื!องเพื!อนํ าไปสู่ความเป็ นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ทีส! ามารถปรับเปลีย! นประสบการณ์อย่างมืออาชีพเพื!อการดํารงอยู่ขององค์กรหน่ วยงานและการแข่งขันของ
โลกยุคใหม่ เพราะฉะนัน การสร้างระบบความเชีย! วชาญในอาชีพหรือความเป็ นเอตทัคคะในทัศนะทางพระพุทธศาสนา
หมายถึง ความชํ!าชองในการปฏิบตั ธิ รรม เช่น การนังสมาธิ
!
จนชํานาญ การเดินจงกรมอย่างชํ!าชอง การฝึ กดูลมหายใจ
ของตนเอง เป็ นต้น ซึง! สิง! เหล่านีต้องอาศัยเวลาและผู้เชีย! วชาญมากกว่าตนเอง ในแต่ระบบราชการจะถูกจัดระบบมา
ตังแต่การคัดเลือกคนเข้ามารับราชการตามสายของวุฒทิ างการศึกษาทําให้สามารถปฏิบตั ิหน้าตามกรอบที!ตนเองมี
ความรูแ้ ล้ว แต่จุดเน้นทีส! าํ คัญในการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการเพื!อความเชีย! วชาญในอาชีพอยู่ทโ!ี จทย์กล่าวคือ การ
ปรับเปลี!ย นวิธีคิด วิธีการดํา เนินงานอย่างเท่า ทันต่ อการเปลี!ยนแปลงของโลกาภิวตั น์ ได้อย่างไร จึงเป็ นคําถามที!
ข้าราชการจะต้องหาคําตอบทีเ! ต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆ มากมายไม่เว้นแม้แต่กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ทิ ย!ี งั ไม่มรี ะบบ
การกระจายอํานาจมากนัก นอกจากนี การเรียนรูส้ งิ! ใหม่อยู่เสมอของข้าราชการจะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสได้รบั การ
บริการที!มคี ุณภาพมากยิง! ขึน เช่น ข้าราชการนํ าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริการแก่ประชาชนในเรื!องต่างๆ ซึ!งการ
บริการมีความรวดเร็วมากยิ!งจากต้องใช้เ วลานานแต่ เมื!อมีการปรับเปลี!ยนวิธีการทํา งานก็ลดระยะเวลาให้บริการ
ประชาชนได้มาก เป็ นต้น ทัศนะทางพระพุทธศาสนาได้ระบุถงึ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการเพื!อความเชีย! วชาญใน
อาชีพซึง! เรียกว่า หลักธรรมมีอุปการะมากประกอบด้วย 2 ประการ ได้แก่
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1. สติ หมายถึง ความระมัดระวังความตื!นตัวต่อหน้าที! ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ การกุมใจไว้กบั กิจ
หรือกุมจิตไว้กบั สิง! ทีเ! กี!ยวข้องจําการที!ทําและคําที!พูดแล้วแม้นานได้ นอกจากนี คําว่า สติ แปลว่า ความระลึก หรือ
ความระลึกได้นัน! คือ สติมคี วามระลึกเป็ นลักษณะมีความไม่ลืมเลือนเป็ นกิจ มีการควบคุมเป็ นเครื!องปรากฏ ส่วนใน
ความหมายทัวๆ
! ไปความระลึกได้นันคื
! อ ระลึกได้ถงึ การกระทําทีพ! ดู และเรื!องทีค! ดิ แม้ว่าล่วงมาแล้วได้หรือระลึกถึงสิง!
11
ทีย! งั มาไม่ถึง นอกจากนี การปฏิบตั ิหน้าที!การงาน คนที!มสี ติสามารถทํางานได้ผลดียงิ! มีความผิดพลาดน้อย หรือ
อาจจะไม่มขี ้อผิดพลาด หากขาดสติงานต้องผิดพลาดอยู่ร!ําไป ทําให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทนั ตามกําหนด ไม่สามารถ
พัฒนาก้าวหน้าได้ และสติเพื!อการทําความดี ผูม้ สี ติสามารถดําเนินชีวติ อยู่ดว้ ยความไม่ประมาท เว้นจากการทําความ
ชัวทุ
! กอย่าง กระทําแต่ความดี และทําจิตให้ผ่องแผ้วจากกิเลสทังปวง สติเป็ นหลักธรรมที!มอี ุปการะมาก พัฒนาจิต
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อ้างอิงแล้ว, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครังที! 34, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธกิ ารศึกษาเพือ! สันติภาพ,
2559), หน้า 17-22.
10
วรินทร์ วิชญานุโรจน์, เข้าใจ เข้าถึง พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ศยาม, 2549), หน้า 107.
11
อ้างอิงแล้ว, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด
มหาธาตุ ท่าพระจันทร์, 2538), หน้า 395.

12

พิจ ารณารู้เ ท่ า ทัน สภาพที!แ ท้จ ริง ทํา ให้การดํา รงชีวิต อยู่ใ นโลกนี อย่ างมีค วามสุข ดัง นัน การพัฒ นาสมรรถนะ
ข้าราชการเพื!อการสังสมความเชี
!
ย! วชาญในอาชีพสติจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ การจดจําสิง! ทีผ! ดิ พลาด และสร้างระบบ
การแก้ไขปั ญหาเพื!อการปรับประยุกต์องค์ความรูใ้ หม่ๆ ได้มากยิง! ขึน
2. สัมปชัญญะหรือปั ญญา หมายถึง ความรู้ตวั ทัวพร้
! อมความรู้ตระหนัก ความรู้ชดั เข้าใจชัด ซึ!งสิง! ที!นึกได้
สัมปชัญญะมาจากคําว่า สํ +ป+ชา หมายความว่าการรูต้ วั ว่าในขณะเวลาทีต! นกําลังทํา พูด และคิดอะไรอยู่ มีความ
รูต้ วั และใจจดจ่ออยู่เสมอ ความรู้ชดั เข้าใจชัดถึงสิง! ที!นึกได้ในขณะที!กําลังกระทําทังทางกาย วาจาและใจ เป็ นเครื!อง
สนับสนุ นสติให้สาํ เร็จตามความต้องการ ฉะนันสัมปชัญญะจึงมีความเกีย! วข้องกับปั จจุบนั เท่านันกล่าวคือ การรูต้ วั ใน
ขณะทีท! ํา คําทีพ! ูด สิง! ทีค! ดิ ซึง! มีสติควบคุมอยู่ก่อนทํา ก่อนพูด ก่อนคิด สัมปชัญญะช่วยประคับประคองอีกชันหนึ!ง ให้
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การทํ า การพูด การคิด ดํ า เนิ น ไปในทางที!ถู ก ต้อ งที!สุ ด สัม ปชัญ ญะจะประกอบด้ว ย 4 ประเภท ได้แ ก่ สาตถก
สัมปชัญญะ คือ รูช้ ดั ว่ามีประโยชน์ หรือตระหนักว่าตรงตามจุดหมาย สัปปานสัมปชัญญะ คือ รูช้ ดั ว่าเป็ นสัปปายะ หรือ
ตระหนักว่าเกือกูลเหมาะสม โคจรสัมปชัญญะ คือ รูช้ ดั ว่าเป็ นโคจรหรือตระหนักในแดนงานของตน และและอสัมโมห
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สัมปชัญญะ คือ รูช้ ดั ว่าไม่หลง หรือตระหนักในตัวสภาวะไม่หลงใหลไม่สบั สนฟั น! เฟื อน ดังนัน การพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการเพื!อความเชีย! วชาญในอาชีพจะต้องสร้างกระบวนการฝึ กฝนอบรมโดยเฉพาะลักษณะในการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการให้มจี ุดมุ่งหมายทีช! ดั เจน การสร้างสิง! แวดล้อมหรือบรรยากาศในการทํางาน ตระหนักถึงการเรียนรูภ้ าระงาน
และการพัฒนาระบบงานให้มคี ุณภาพมากยิง! มีความรับผิดชอบตัวเองไม่ให้หลงใหลได้ปลืมกับสิง! จอมปลอมทังหลาย
และพร้อมทีท! ํางานด้วยจิตใจที!จดจ่อกับสิง! ที!เกิดขึนอยู่ต่อสถานการณ์นันๆ เพื!อให้เกิดการสังสมหรื
!
อการจดจําพร้อม
นําไปประยุกต์ใช้ได้ในโอกาสต่อไป
กล่าวได้ว่า “สติสมั ปชัญญะ” มีอุปการะมากแก่คนเรา โดยเป็ นธรรมควบคุมเส้นทางดําเนินชีวติ ไม่ให้พลังเผลอ
ทําในสิง! ทีไ! ม่สมควร ท่านเปรียบเหมือนหางเสือ ที!คอยกําหนดทิศทางไม่ให้เรือแล่นไปเกยตืน เป็ นเครื!องปลุกเร้าให้
บุคคลมีเหตุผล รูจ้ กั ไตร่ตรองด้วยปั ญญา และสนับสนุนธรรมคือการรูจ้ กั คิดอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะพฤติกรรมของผูม้ ี
สติสมั ปชัญญะ จะแสดงออกมาในลักษณะที!พจิ ารณาด้วยปั ญญาแล้วบริโภคอาหาร รู้จกั ประมาณ รู้จกั คุณโทษของ
อาหารทีจ! ะบริโภค ไม่เผลอสติในการทํางาน มีความรอบคอบ ระมัดระวังในการทํากิจ เป็ นต้น ผูม้ สี ติสมั ปชัญญะ ย่อม
มีความสํานึกรูส้ กึ ตัวอยู่ตลอดเวลา ว่าตัวเองเป็ นใคร มีหน้าทีอ! ย่างไร เมื!อปฏิบตั หิ น้าทีอ! ยู่ รูต้ วั อยู่เสมอว่าตัวเองกําลัง
15
ทําอะไร ดีหรือชัว! เป็ นคุณหรือโทษ เท่ากับว่าควบคุมตัวเองไว้ได้ตลอดเวลา

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการเพื7อความถูกต้อง ชอบธรรม
การยึดมันในความถู
!
กต้องชอบธรรมและจริยธรรม คือการดํารงตนและประพฤติปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องเหมาะสมทัง
ตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื!อรักษาศักดิศรีแห่งความเป็ นข้าราชการ ตาม
เกณฑ์สมรรถนะระดับที! 5 แสดงสมรรถนะการอุทศิ ตนเพื!อความยุตธิ รรมยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชนและชื!อเสียงของ
ประเทศชาติแม้ในสถานการณทีอ! าจเสีย! งต่อความมันคงในตํ
!
าแหน่งหน้าทีก! ารงานหรืออาจเสีย! งภัยต่อชีวติ เป็ นระดับที!
ผูปฏิ
้ บตั หิ น้าทีร! าชการจะต้องสามารถรับกับทุกสถานการณอันไม่ชอบไม่ควรหรือไม่เป็ นไปตามกฎหมายบ้านเมืองได้
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ทังนี เนื!องจากผูท้ จ!ี ะได้รับการประเมินในระดับนี จะต้องเป็ นข้าราชการซึง! สามารถใช้ “อํานาจรัฐ” เพื!อให้เกิดประโยชน์
ทังทางตรงและทางอ้อมแก่ผูข้ อรับบริการได้ สถานภาพของผูด้ ํารงตําแหน่ งระดับนีจึงมีความเปราะบางและอ่อนไหว
มาก และไม่ใช่เรื!องง่ายทีจ! ะยึดมันในความถู
!
กต้องชอบธรรมในตัวบทกฎหมายในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนได้
หากมิได้ยึดมันในกฎหมายหรื
!
ออุดมการณ์แห่งตน หรือไม่มีความกล้าหาญที!จะอุทศิ ตนเพื!อพิทกั ษ์ความถูกต้องไว้
เพราะแรงกระทบที!จะบังเกิดขึนจะมีความรุนแรง เช่น การโยกย้ายตําแหน่ งหน้ าที!การงาน การกลันแกล้
!
งในทาง
ราชการ หรือการข่มขู่ในรูปแบบต่างๆ ที!เป็ นภัยต่อชีวติ เป็ นต้น แต่ผู้ท!จี ะได้รับการประเมินสมรรถนะในระดับนี ก็
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จะต้อ งแสดงให้เ ห็น ประจัก ษ์ ว่ า พร้อ มที!จ ะอุ ทิศ ตนเพื!อ พิท ัก ษ์ ค วามถู ก ต้อ งและความยุ ติธ รรมไว้ เพราะฉะนั น
ข้าราชการอันเป็ นตัวแทนของระบบการพัฒนาประเทศหากมีความไม่ยุตธิ รรม มีความลําเอียงไปข้างนายทุนประเทศ
นันจะถูกเปิ ดโอกาสให้นายทุนได้เข้าสัมปทานทรัพยากรภายในประเทศจนสุดท้ายประชาชนทีเ! ป็ นเจ้าของจะถูกกดขีข! ่ม
เหงทางแรงงาน สินค้าและบริการต่างๆ เพราะนายทุนจะกําหนดอัตราการซือขายได้ดว้ ยตนเอง ซึ!งมีระบบราชการ
เอืออํานวยให้อย่างถูกกฎหมาย เป็ นต้น เมื!อเป็ นลักษณะดังกล่าวจะได้ช!อื เป็ นข้าราชการไม่ได้แต่เรียกว่า พวกโจรที!
อํานาจโดยการสร้างความไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม ให้เกิดความถูกต้อง ชอบธรรมจะส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนทุก
หย่อมหญ้า ดังนัน ทัศนะทางพระพุทธศาสนาพยายามพูดถึงความถูกต้อง ชอบธรรมโดยการที!ระบบราชการหรือ
ข้าราชการจะต้องมีความเป็ นกลางในทุกๆ เรื!อง มองเห็นประชาชนเป็ นที!ตงหรื
ั อมองผลประโยชน์ของประชาชนมา
อันดับหนึ!งไม่สนใจใยดีกบั ผลประโยชน์ท!นี ายทุนหรือผูม้ อี ํานาจทางการเงินหยิบยื!นมาให้ กล้าที!จะปฏิเสธสิง! ร้องขอ
เหล่านันด้วยใจกลางไม่มอี คติต่อผูใ้ ด ปฏิบตั หิ น้าทีไ! ปตามกรอบกฎหมายบ้านเมืองเป็ นสําคัญ ซึง! การมีความยุตธิ รรม
ดังกล่าวพระพุทธศาสนาเรียกว่า การละเว้นการมีอคติ หมายถึง ฐานะอันไมพึงถึงทางความประพฤติทผ!ี ดิ ความไมเทีย! ง
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ธรรมความลําเอียง ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่
1. ฉันทาคติหมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของข้าราชการมีความเป็ นปกติไม่เกิดความลําเอียงเพราะความ
รักใคร่ความชอบโดยส่วนตัว หรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ!งที!เอือประโยชน์ให้กบั ผู้อ!นื ที!เป็ นญาติพ!ีน้อง นายทุน
ครอบครัว มิตรสหาย และอื!นๆ จึงได้ช!อื ว่า การเว้นฉันทาคติ เพราะข้าราชการปฏิบตั งิ านไปตามระเบียบไม่เลือกทีร! กั
มักทีช! งั แต่ประการใดทําให้สงั คมไม่มขี อ้ สงสัยในพฤติกรรมของข้าราชการผูน้ นั
2. โทสาคติหมายถึง การลําเอียงเพราะไม่ชอบ มีความชังในผูน้ ัน ซึง! พฤติกรรมของข้าราชการทีไ! ม่ปกติทําการ
เบียดเบียดเอาผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็ นของตนเองเฉพาะบางรายหรือบางกลุ่มอย่างไม่เท่าเทียม หรือบางครัง
การปฏิบตั ิงานเอือประโยชน์ใ ห้กลุ่มที!ตนเองชอบมาก่อน แต่ กลุ่มที!ไม่ชอบจะไม่ค่อยให้ความสําคัญอย่างนีเรียกว่า
ความลําเอียงเพราะไม่ชอบ ทําให้บรรทัดฐานของการปฏิบตั งิ านล้มเหลวอย่างสินเชิงเพราะข้าราชการไม่ปฏิบตั งิ านไป
ตามกรอบกฎเกณฑ์ทก!ี าํ หนดไว้ ทําให้ประโยชน์บางกลุ่มสูญเสียผลประโยชน์ทค!ี วรจะได้รบั เพราะความไม่ชอบเป็ นการ
ส่วนตัว
3. โมหาคติ ห มายถึ ง การลํ า เอี ย งเพราะความหลงเพราะความโง่ ข องตนเอง เพราะความไม่ รู้ หรื อ
รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ซึง! พฤติกรรมดังกล่าวเกีย! วกับความทันต่อกลไกของผูอ้ !นื การถูกหลอกให้กระทําสิง! ต่างๆ บนพืนฐาน
ของความเชื!อใจจากเพื!อนร่วมงาน จากผูบ้ งั คับบัญชา หรือจากใครก็ตามทีส! ่งผลให้โทษอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการ
การลําเอียงประเภทนีอาจจะเกีย! วข้องกับกิเลสในสันดานทีผ! ูอ้ !นื นําเอาสิง! ของหรือวัตถุอนั เป็ นสิง! ทีถ! ูกใจของข้าราชการ
จึงยอมกระทําผิดกฎหมายเพื!อให้ได้มาซึง! ผลตอบแทนนันๆ อีกทังตัวของเงินทีม! อี าํ นาจต่อจิตใจของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็ น
ข้าราชการหรือไม่กต็ าม ย่อมตกอยู่ภายใต้ระบบเงินแทบทังนันอย่างนีก็เรียกว่า โมหาคติดว้ ยเช่นกัน
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4. ภยาคติ หมายถึง การลําเอียงเพราะความกลัวผูม้ อี ทิ ธิพล กลัวอํานาจเงิน กลัวผูบ้ งั คับบัญชา กลัวจะถูกทํา
ร้ายซึง! พฤติกรรมเหล่านีเป็ นเรื!องของการเอาตัวรอดของมนุ ษย์ทย!ี อมกระทําตามคําข่มขู่ของผูม้ อี ทิ ธิพลในท้องถิน! หรือ
ในสังคมนัน ๆ ข้าราชการก็ยอมคล้อยตามไป หากขัดขืนหรือต่อต้านจะถูกทําร้ายถึงชีวติ ก็ได้ แต่กระนัน สมรรถนะที!
เกีย! วกับความถูกต้อง ชอบธรรมได้ระบุถงึ ความไม่เกรงกลัวต่ออันตรายใด ๆ เพราะข้าราชการจะต้องมีความพร้อมทีจ! ะ
อุทศิ ตนเพื!อพิทกั ษ์ความถูกต้องและความยุตธิ รรมและรักษาความสงบในสังคมนันๆ

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการเพื7อการทํางานเป็ นทีม
การทํางานเป็ นทีม คือ ความตังใจทีจ! ะทํางานร่วมกับผูอ้ !นื เป็ นส่วนหนึ!งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดย
ผูป้ ฏิบตั มิ ฐี านะเป็ นสมาชิก ไม่จําเป็ นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทังความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับ
สมาชิกในทีมซึง! มีเกณฑ์บ่งชีในระดับที! 5 คือ สามารถนําทีมให้ปฏิบตั ภิ ารกิจให้ได้ผลสําเร็จเสริมสร้างความสามัคคีใน
ทีม โดยไม่คํานึงถึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตนคลีค! ลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที!เกิดขึนในทีมประสานสัมพันธ์ สร้าง
ขวัญกําลังใจของทีมเพื!อปฏิบตั ภิ ารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล นอกจากนี ยังแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของการ
ทํางานเป็ นทีมในลักษณะทีเ! ป็ นผูน้ ําทีเ! ป็ นทางการและผูน้ ําทีไ! ม่เป็ นทางการ หรือเป็ นหัวหน้าทีม มีหน้าทีบ! ริหารทีมหรือ
นําทีมไปสูค่ วามสําเร็จ (หรือความล้มเหลว) ได้ การสร้างขวัญ กําลังใจ ความสามัคคีหรือการปลุกเร้าให้สมาชิกในทีม
แสดงออกถึงความเป็ นหนึ!งเดียว หรือแสดงออกถึงสมรรถนะที!แต่ละคนมีอยู่ คือความสําเร็จของหัวหน้าทีมที!ส่งผล
โดยตรงถึงผลสําเร็จของทีมดด้วยอย่างกลมกลืน รวมทังการทําหน้าที!เป็ นผูค้ ลี!คลายหรือแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้ง ซึ!ง
18
มักจะเกิดขึนตามธรรมชาติของการทํางานเป็ นทีม
สังคหวัตถุหรือสังคหพละ แปลว่า กําลังแห่งการสงเคราะห์ หรือมนุษยสัมพันธ์ ซึง! เป็ นธรรมทีส! าํ คัญมากสําหรับ
นักบริหาร ผูท้ าํ งานให้สาํ เร็จโดยอาศัยคนอื!นถ้านักบริหารบกพร่องเรื!องมนุ ษยสัมพันธ์ ก็จะไม่มคี นมาช่วยทํางาน เมื!อ
19
ไม่มใี ครช่วยทํางานเขาก็เป็ นนักบริหารไม่ได้ เพราะฉะนัน ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนัน มนุ ษย์ทุกคนล้วนปรารถนา
เป็ นทีร! กั ของคนรอบข้างเป็ นทีย! อมรับนับถือของทุกๆ คน และปรารถนาทีจ! ะได้ยนิ ได้ฟังคํายกย่องสรรเสริญ มากกว่า
เสียงนินทาว่าร้ายพระพุทธองค์ได้ทรงสอนวิธที จ!ี ะทําตนให้เป็ นทีร! กั ของสังคมว่า ขันแรกให้ปรับทีต! วั ของเราเองก่อน คือ
ต้องทําตัวเราให้เป็ นคนน่ ารักเสียก่อน โดยการปฏิบตั ติ ามหลักสังคหวัตถุ 4 ซึง! เป็ นคุณธรรมทีเ! ป็ นเครื!องยึดเหนี!ยวใจ
คนผูกใจคนและประสานหมู่ชนให้มคี วามสามัคคี เป็ นหลักธรรมทีท! าํ ให้คนเป็ นทีร! กั เป็ นทีช! อบใจของคนทัวไป
! เป็ นการ
20
ปลูกไมตรี เติมนําใจต่อกัน ทําให้สงั คมเป็ นสุข โดยเฉพาะข้าราชการจะต้องปรับเปลี!ยนวิธดี ําเนินการต่อที!มุ่งสู่การ
ปฏิบตั งิ านด้วยระบบทีมงานมากทีม! ลี กั ษณะของความเป็ นพีน! ้อง และเพื!อนร่วมงานทีม! จี ติ วิญญาณของความรัก ความ
สามัคคีกนั ในหมู่คณะอันเป็ นเครื!องแสดงถึงความเจริญขององค์กรและประเทศชาติในอนาคตก็ดว้ ยอาศัยการปฏิบตั งิ าน
21
ตามหลักสังคหวัตถุประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่
1. ทาน หมายถึง ทีม งามในระบบราชการจะต้องมีการกําหนดพฤติกรรมการให้ปัน ความเอือเฟื อ เผื!อแผ่
เสียสละ แบ่งปั น ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปั จจัยสี! ทุน หรือ ทรัพย์สนิ สิง! ของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจและ
ศิลปวิทยาซึ!งเมื!อระบบราชการมีการกําหนดเป็ นยุทธศาสตร์สาํ หรับการสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง สมาชิกจะต้องมีแบบ
ของพฤติกรรมทีช! ดั เจนนันก็
! คอื การให้วตั ถุไม่ตระหนี!ถเ!ี หนียว ไม่ละโมบโลกมากให้เกิดการเบียดเบียนซึง! กันแล้ว การ
ให้ความรูห้ รือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่กนั หรือแม้กระทังให้
! อภัยในเมื!อเพื!อนสมาชิกกระทําผิดอย่างใดอย่างหนึ!ง
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อ้างอิงแล้ว, คู่มือการกําหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะหลัก, พิมพ์ครังที! 1, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั
ประชุมช่าง จํากัด, 2553), หน้า 28-32.
19
อ้างอิ งแล้ว, ทําอย่างไรจึงเรียนเก่ง”, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551), หน้า 70–75.
20
พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาไทย เล่มที! 21 ข้อที! 32 หน้าที! 51.
21
พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาไทย เล่มที! 11 ข้อที! 236 หน้าที! 193.

เป็ นต้น กรอบอย่างนีข้าราชการจะต้องปฏิบตั ิเพื!อให้เหมาะสมกับสมรรถนะที!ควรจะเป็ นในฐานะสมาชิกของทีมงาน
นันๆ
2. ปิ ยวาจา หมายถึง พฤติกรรมการใช้วาจาการสื!อสารอย่างรักกัน ซึง! เป็ นกล่าวคําสุภาพ ไพเราะ น่ าฟั ง ชีแจง
แนะนําสิง! ทีเ! ป็ นประโยชน์ มีเหตุผล เป็ นหลักฐาน ชักจูงในทางทีด! งี ามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้กาํ ลังใจ รูจ้ กั พูด
ให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรีทําให้รกั ใคร่นับถือและช่วยเหลือเกือกูลกันเพราะฉะนัน การพูดเป็ น
ประเด็นใหญ่มากสําหรับสังคมปั จจุบนั ยิง! ในทีมงามยิง! มีความสําคัญอย่างมากเพราะหากมีการพูดหรือการใช้วาจาทีไ! ม่
ดี โกหก มีแต่คําเท็จ จะขาดความไว้วางใจ เมื!อไม่ไว้วางก็ร่วมกันงานไม่ได้ และมีความเสี!ยงต่อความขัดแย้งอื!นๆ
ตามมาส่งผลต่อการล้มสลายของทีมในทีส! ดุ
3. อัตถจริยา หมายถึง พฤติกรรมของทีมงานทีส! ามารถจะทําประโยชน์แก่กนั มีการช่วยเหลือด้วยแรงกายและ
ขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆบําเพ็ญประโยชน์ รวมทังช่วยแก้ไขปั ญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม
เพราะฉะนัน พฤติกรรมเช่นนี จะช่วยพยุงทีมงามให้เกิดความอะลุ่มอล่วยต่อการดําเนินชีวติ ภายในทีมงาน เพราะทุก
คนจะรูข้ อ้ จํากัดของแต่ละคนและพร้อมทีเ! ข้าไปช่วยเหลือผูท้ เ!ี ดือดร้อนมากกว่า ซึง! การช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างย่อม
ทําให้เกิดจดจําในทางทีด! ี ทีเ! รียกว่า ความกตัญ‚ูกตเวทีอย่างนีจะเกิดขึนได้กเ็ พราะการประพฤติตนทีเ! ป็ นประโยชน์ต่อ
ผูอ้ !นื
4. สมานัตตตา หมายถึง พฤติกรรมการรวมกลุ่มทีต! วั บุคคลเอาตัวเข้าสมาน สามารถทําตัวให้เข้ากับเขาได้ วาง
ตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาค ปฏิบตั สิ มํ!าเสมอกันต่อคนทังหลาย ไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์คอื ร่วม
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สุข ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปั ญหาเพื!อให้เกิดประโยชน์สขุ ร่วมกัน เพราะฉะนัน ความเสมอต้นเสมอปลายเป็ นสิง!
ทีส! งั คมไทยมีความต้องการอย่างมากเพราะผูค้ นในยุคปั จจุบนั มักมีอารมณ์ขนๆ
ึ ลงๆ ไม่แน่นอนจึงเป็ นความเสีย! งอย่าง
ต่อการแตกหักของระบบทีมและไม่นําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะใดเพราะทีมงามไม่สามารถจะวางตนเองให้มีความ
สมํ!าเสมอในการดําเนินด้วยระบบทีมงาน

บทสรุปวิ เคราะห์
บทความวิช าการนีมีความมุ่งหวังอย่างยิ!งว่าจะสามารถอธิบายกรอบคิดการพัฒนาข้าราชการที!มีฐานทาง
พระพุทธศาสนาให้สามารถยกระดับสมรรถนะการปฏิบตั หิ น้าทีไ! ด้อย่างสุดตามทีส! าํ นักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนได้กาํ หนดกรอบการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ 5 ประการได้แก่
1. ข้าราชการต้องปฏิบตั งิ านอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ (Achievement Motivation) มีเป้ าหมายเพื!อความมุ่งมันจะปฏิ
!
บตั ิ
หน้าทีร! าชการหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิทีส! ว่ นราชการกําหนดขึนซึง! ผูเ้ ขียนได้นําเอาหลักอิทธิบาทธรรมเข้ามาบูรณาการ
เพื!อเกิดการปฏิบตั งิ านในลักษณะการเสริมสร้างผลสัมฤทธิได้มากยิง! ทําให้เห็นว่า หลักอิทธิบาทเป็ นหลักของฐานแห่ง
ความสําเร็จประโยชน์เมื!อข้าราชการปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึ!งมีการสร้างระบบความพอใจในงาน การความขยันใน
งาน ความมุ่งมันในงาน
!
และการพิจารณาในงาน จะทําให้การปฏิบตั มิ คี วามสําเร็จลุล่วงไปด้วยเพราะข้าราชการได้ช่วย
กําลังกาย กําลังใจ กําลังจิต และกําลังทางปั ญญามาเป็ นตัวขับเคลื!อนในกิจกรรมนันๆ
2. ข้าราชการมีสภาพการบริการทีด! ี (Service Mind) เพื!อความมุ่งมัน! ความตังใจ และความพยายามทีจ! ะให้
บริการแกผูขอรับบริการซึงผูเ้ ขียนได้นําหลักขันติและโสรัจจะมาบูรณาการเพื!อการเสริสร้างระบบการบริการประชาชน
ซึง! ส่วนใหญ่จะพบปั ญหามาทีส! ดุ ก็คอื ระหว่างข้าราชการกับประชาชนสือ! สารกันไม่ค่อยเข้าในความต้องการอีกฝ่ ายหนึ!ง
จะข้าราชการขาดความอดทนแสดงกริยาก้าวร้าวต่อประชาชนจนประชาชนมีความรูส้ กึ ทีไ! ม่ดตี ่อระบบราชการ ดังนัน
การพัฒนาระบบการบริการนอกจากอาศัยเทคโนโลยีแล้วในส่วนของประชาสัมพันธ์หรทอฝ่ ายต้อนรับจะต้องเรียน
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อ้างอิงแล้ว, ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครังที! 82, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั พิมพ์สวย จํากัด, 2550), หน้า 25.

จิตวิทยาเกีย! วกับประชาชนเพื!อไม่ให้เกิดการกระทบกระทังเพราะการบริ
!
การประชาชนเป็ นอย่างของข้าราชการ จึงทํา
ให้พฤติกรรมของข้าราชการมีความงดงามเพียงเพราะการสือ! สารกับประชาชนด้วยความรูส้ กึ ๆ ต่อกัน
3. ข้าราชการมีการสังสมความเชี
!
!ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) เพื!อการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบตั งิ านตามเป้ าหมายทีย! ากและท้าทายชนิดทีอ! าจไม่เคยมีผใู้ ดสามารถกระทําได้มาก่อนซึง! ผูเ้ ขียนได้นํา
หลักสติกบั สัมปชัญญะหรือปั ญญาเข้ามาบูรณาการเพื!อการส่งเสริมการเรียนรูไ้ ด้อย่างเท่าทันต่อการเปลีย! นแปลงของ
สังคมโลกในยุคปั จจุบนั พร้อมการปรับเปลีย! นวิธกี ารทํางานให้มคี วามหลากหลายมากยิง! ขึน เพิม! ช่องทางสําหรับการ
ติดต่อไปยังองค์กรภายนอก อีกทังยังสามารถพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการให้รู้จกั จดจําเรื!องราวในอดีต ปั จจุบนั ที!
ตนเองได้ผ่ายการปฏิบตั งิ านมาจนสามารถทําให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนื!องหรือทีเ! รียกว่า การพัฒนาสมรรถนะได้
ด้วยตนเอง
4. ข้าราชการมีความยึดมันในความถู
!
กต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)เพื!อการดํารงตนและประพฤติ
ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องเหมาะสมทังตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพซึง! ผูเ้ ขียนได้นําหลักการละเว้นอคติมา
ใช้สาํ หรับการบูรณาการทําให้เห็นว่า พฤติกรรมของข้าราชการจะต้องสร้างความเชื!อมันให้
! กบั ประชาชนไม่ว่าผูน้ ันจะ
เป็ นใครก็ตามจะต้องมีบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงานเดียวกันไม่เลือกที!นักมักที!ชงั เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย
เดียวกันจะให้ใครมีอภิสทิ ธิมากกว่านันย่อมทําไม่ได้ เพราะข้าราชการมีหน้าที!ในการรักษากฎหมาย ระเบียบจึงต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีไ! ปตามทีก! ฎหมายกําหนดจึงจะไม่เรียกว่า ละเว้นการปฏิบตั งิ านหรือหน้าที! หรือ การมีอคตินนเอง
ั!
5. ข้าราชการมีระบบการทํางานเป็ นทีม (Team work) เพื!อความตังใจทีจ! ะทํางานร่วมกับผูอ้ !นื เป็ นหนึ!งของทีม
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ ซึง! ผูเ้ ขียนมีความตังใจทีจ! ะนําหลักสังคหวัตถุหรือสังคหพละมาบูรณาการกับทํางานเป็ นทีม
เพราะเห็นว่า สังคหวัตถุ เป็ นหลักธรรมที!ผสานสายสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับประชาชนไว้ด้วย ระหว่างเพื!อน
ร่วมงาน ระหว่างมนุษย์ในองค์กรทังหมดทําให้เห็นการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกมีผลต่อต่อการดําเนินกิจกรรมอื!น
เช่น การให้ การใช้วาจา การสร้างประโยชน์ให้เกิดขึน และความเสมอต้นเสมอปลายย่อมมีอทิ ธิพลกลุ่มหากไม่ปฏิบตั ิ
ตามกรอบทีก! าํ หนดไว้กต็ อ้ งปรับปรุงตนเองให้ดขี นึ หากผิดพลาดบ่อยๆ จะทําให้เป็ นจุดอ่อนของทีมงาม อีกความไว้ใจ
ภายในกลุ่มย่อมรักษาทีมงานไว้ได้หากสมาชิกในกลุ่มไม่มคี วามไว้ใจระบบทีมงามก็เสีย! งจะแตกหัดได้ง่าย
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