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บทคัดย1อ
สั ง คมป3 จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากผลความก9 า วหน9 า ของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ทํ า ให9
เหตุการณ<ที่เกิดขึ้น ณ จุดหนึ่งจุดใดจะส@งผลกระทบแพร@กระจายไปยังส@วนอื่นได9อย@างรวดเร็ว โดยเฉพาะความ
เสื่อมโทรมด9านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมที่มาจากสาเหตุของการยึดวัตถุมากกว@าความดี การแข@งขันเพื่อ
เอาชนะแทนการร@วมมือ การมองคนอื่นเปGนคู@แข@งมากกว@าเปGนพันธมิตร การศึกษาน@าจะให9ทางออกที่ดีต@อ
ป3ญหาดังกล@า ว และผู9นําด9 านการศึกษาไม@ว@าจะเปGน ผู9บริหารการศึกษาและผู9บ ริหารสถานศึ กษาน@าจะเปG น
ความหวังของการเปGนแบบอย@างที่ดีด9านจริยธรรมต@อครู นักเรียน และบุคคลอื่นในสังคมเพราะผู9บริหารเปGนผู9ที่
มี บ ทบาทสํ า คั ญในการกํ า หนดนโยบายและทิ ศทางของหน@ ว ยงาน เปG น ผู9 ที่ตั ด สิ น ใจในเรื่ องสํ า คั ญในการ
บริหารงานของหน@วยงานดังนั้นผู9บริหารทางการศึกษาควรจะมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การบริหารงาน
คําสําคัญ: คุณธรรม, จริยธรรม, จรรยาบรรณวิชาชีพ
Abstract
At present, societies have undergone changes, due to the advancement of
communicative technology. This leads to a situation at any point of time widely and rapidly
affects other related sectors, specifically the decadence of ethics among societies. This is
derived from the materialist practice, rather than decency. That is, people tend to compete
one another to conquer, leaving behind collaboration. Others, in the same course, are
perceived as competitors, not allies. Education hence tends to offer the solution to such a
problem. Educational leaders, including educational managers and directors of educational
institutes, have to portray virtues and ethics for teachers, students, and others in
communities. This is because these executives play a significant role in designating policies
and directions of their organizations. They have to decide upon crucial issues related to
organizational management. Therefore, professional executive should possess within them
professional virtues and ethics, including governmental regulations and managerial
professionalism.
Keywords: virtues, ethics, professional ethics
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บทนํา
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเปG น สิ่ ง ที่ ดี ง าม เปG น กรอบของความประพฤติ ความคิ ด ที่ สั ง คมหรื อ บุ ค คลมี
ความเห็นร@วมกันว@าเปGนสิ่งที่ดีมีประโยชน<มากกว@าโทษ ทั้งนี้ทุกประเทศล9วนต9องการให9พลเมืองของตนเปGนคนที่
มีคุณธรรมเพื่อนํามาสู@ความสงบสุขของสังคม สําหรับประเทศไทยแล9วได9มีการกล@าวถึงคุณธรรมของประชาชน
โดยเน9นการปลูกฝ3งตั้งแต@เด็ก สนับสนุนการศึกษาอบรมให9เกิดความรู9คู@คุณธรรม ซึ่งอาศัยความร@วมมือจาก
หลากหลายสถาบันทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ครอบครัวและสื่อด9วย โดยเฉพาะป3จจัยด9านสื่อที่ถือว@ามีส@วนใน
การสะท9อนสภาพวิถีชีวิต การปลูกฝ3งคุณธรรมจริยธรรม การอบรมบ@มเพาะทัศนคติ ค@านิยมต@าง ๆ และขัด
เกลาพฤติกรรม
ดังนั้นคุณธรรม จริยธรรมจึงเปGนสิ่งสําคัญในสังคม ที่จะนําความสุขสงบและความเจริญก9าวหน9ามาสู@
สังคมนั้น ๆ เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย@อมส@งผลให9มีความสะอาด และสว@างในจิตใจ จะทําการ
งานใดก็ไม@ก@อให9เกิดความเดือดร9อน ไม@ก@อให9เกิดทุกข<แก@ตนเองและผู9อื่น เปGนบุคคลที่มีคุณค@ามีประโยชน< และ
สร9างสรรค<คุณงามความดี ดังนั้นการพัฒนาคนจึงเปGนรากฐานของการพัฒนาประเทศ โดยมีการศึกษาที่มี
มาตรฐานเปGนเครื่องมือสําคัญของการขับเคลื่อนไปสู@เปgาหมาย โดยอาศัยการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาให9มีประสิทธิภาพนั้น จําเปGนต9องอาศัยผู9บริหารที่มีความรู9 ความสามารถควบคู@
ไปกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการบริ ห าร มี คุ ณ สมบั ติ ข องผู9 นํ า ที่ ดี ผู9 บ ริ ห ารต9 อ งช@ ว ยพั ฒ นาองค< ก รให9
เจริญก9าวหน9า
บทความนี้ ผู9เขียนจะได9อธิบายถึง ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของนัก
บริหาร แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู9นําเชิงจริยธรรม จริยธรรมสําหรับนักบริหาร การเสริมสร9างคุณธรรม –
จริ ย ธรรมสํ า หรั บ ผู9 บ ริ ห าร หลั กธรรมที่ ใช9 ยึ ด ถื อในการควบคุ มการใช9 อํา นาจของผู9 บ ริ ห าร ประโยชน< ของ
คุณธรรม จริยธรรม
ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี ความประพฤติและจิตใจ ซึ่งสามารถแยกออกเปGน 2
ความหมาย คือ
1. ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน<สุขแก@ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา
ค@านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณีหลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การรู9จักไตร@ตรองว@าอะไรควรทํา ไม@ควรทํา และอาจกล@าวได9 ว@าคุณธรรม คือ จริยธรรมแต@ละข9อที่
นํามาปฏิบัติจนเปGนนิสัย เช@น เปGนคนซื่อสัตย<เสียสละ อดทน มีความ รับผิดชอบ ฯลฯ
คุณธรรม จึงหมายถึง “สภาพคุณงามความดี” ซึ่งเปGนลักษณะหรือคุณสมบัติทางบวกที่ถือกันว@าดีงาม
ทั้งทางกาย วาจา และใจ เช@น 1. ความจริงใจ ซื่อสัตย< พูดจริง ทําจริง 2. การฝmกฝนข@มใจ รู9จักควบคุมจิตใจ
ฝmกหัดดัดนิสัย แก9ไขข9อบกพร@อง ปรับปรุงตนเองให9เจริญก9าวหน9า ด9วยป3ญญาความรู9 3. มีความอดทน ตั้งหน9า
ทําหน9าที่การงานด9วยความขยันหมั่นเพียร เข9มแข็ง ไม@หวั่นไหวในจุดมุ@งหมาย 4. ความเสียสละ เปGนเรื่องสําคัญ
อย@างมาก ต9องมีความเสียสละประโยชน<ส@วนตน เพื่อประโยชน<ส@วนใหญ@ของบ9านเมือง ผู9มีน้ําใจเสียสละ มีจิตใจ
โอบอ9อมอารี เอื้อเฟqrอเผื่อแผ@ทุกคนในสังคม ช@วยเหลือเท@าที่เห็นว@าสมควรจะช@วยเหลือได9 เห็นใครควรแก@การ
ช@วยเหลือก็ช@วยเหลือตามกําลัง (สํานักงานพระพุทธศาสนาแห@งชาติ.(มปป.))
บุญเลิศ จุล เกีย รติ (2557) ให9ความหมายของ คุณธรรม คือ หลากความจริ งหลั กการปฏิบั ติ
ประกอบด9วยจริยธรรมมี 2 ความหมาย คือความประพฤติเพื่อประโยชน<สุขแก@ตนและสังคมซึ่งมีพื้นฐานมาจาก

70

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

หลักศีลธรรมทางศาสนาค@านิยมทางวัฒนธรรมประเพณีหลักกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกนัยหนึ่งคือการ
รู9จักไตร@ตรองว@าอะไรควรไม@ควร
สรุป คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีและความถูกต9องซึ่งบุคคลควรยึดมั่นไว9เปGนหลักการใน
การปฏิบัติตนจนเปGนนิสัย ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน<แก@ตนเองและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลัก
ศีลธรรมทางศาสนา ค@านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรู9จักไตร@ตรองว@า
อะไรควรทําไม@ควรทํา และอาจกล@าวได9ว@าคุณธรรมคือ จริยธรรมที่นํามาปฏิบัติจนเปGนนิสัย เช@น เปGนคนซื่อสัตย<
เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
คําว@า “จริยธรรม” แปลมาจากภาษาอังกฤษว@า Ethics หรือ Ethical rules หรือ Ethical principles
มาจากคํ า ว@ า ภาษากรี ก ว@ า ethos ซึ่ ง แปลว@ า อุ ป นิ สั ย ธรรมเนี ย มที่ ป ฏิ บั ติ กั น มาช9 า นาน พจนานุ ก รม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได9ให9ความหมายของคําว@า “จริยธรรม” ไว9ว@า จริยธรรม หรือจรรยาบรรณ
หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู9ประกอบอาชีพการงานแต@ละอย@างกําหนดขึ้น เพื่อรักษา ส@งเสริมเกียรติ
คุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปGนลายลักษณ<อักษรไว9หรือไม@ก็ได9 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546)
พระพรหมคุณาภรณ< (ป.อ.ปยุตฺโต) (2555) ได9อธิบายความหมายของคําว@า “จริยธรรม” ไว9ว@า
จริยธรรม มาจากคําว@า “พรหมจรรย<” หมายถึง ความประพฤติอันประเสริฐ หรือ ประพฤติบริสุทธิ์อย@างพรหม
การดําเนินชีวิตอันประเสริฐ การครองชีพอย@างประเสริฐ หรือความเปGนอยู@อย@างประเสริฐ ซึ่งในพุทธศาสนา
หมายถึ ง มรรค คื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ส ายกลาง ประกอบด9 ว ยองค< ป ระกอบ 8 ประการ บางครั้ ง เรี ย กว@ า
“ไตรสิกขา” คือ การศึกษา 3 ประการ อันได9แก@ ศีล สมาธิ ป3ญญา ดังนั้น จริยธรรมหรือ พรหมจรรย< มรรค
และไตรสิกขา ทั้งหมดนี้เปGนทางปฏิบัติเพื่อนํามนุษย<ไปสู@จุดหมายในชีวิต
“จริยธรรม” แปลว@า ธรรมที่เปGนข9อประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึ่งก็คือ กฎเกณฑ<ความ
ประพฤติของมนุษย<ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย<เอง ความเปGนผู9มีปรีชาญาณ (ป3ญญาและเหตุผล) ทําให9
มนุษย<มีมโนธรรม รู9จักแยกแยะความถูกผิด ควรไม@ควร โดยจริยธรรมมีลักษณะ 4 ประการ คือ 1. การตัดสิน
ทางจริยธรรม (Moral Judgement) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพื่อตัดสินการกระทําของผู9อื่น 2.
หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเปGนความสัมพันธ<ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลก@อนที่จะปฏิบัติการต@างๆ
ลงไป 3. หลักการทางจริยธรรมเปGนหลักการสากลที่บุคคลใช9ตัดสินใจในการกระทําสิ่งต@าง ๆ 4. ทัศนะเกี่ยวกับ
จริยธรรมได9มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเปGนทัศนะในการดํารงชีวิตของตน และของ
สังคมที่ตนอาศัยอยู@
จรวยพร ธรณินทร< (2557) กล@าวว@าจริยธรรม คือความประพฤติที่เปGนธรรมชาติเกิดจาก คุณธรรมใน
ตัวเองก@อให9เกิดความสงบเรียบร9อยในสังคมรวมสรุปว@าคือขอควรประพฤติปฏิบัติ
สรุป จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่เกิดจากคุณธรรม กฎเกณฑ<ที่เปGนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตน ในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ทําได9ในทางวินัยจนเกิดความเคยชินมีพลังใจ มีความตั้งใจแน@วแน@จึงต9องอาศัย
ป3ญญา และป3ญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผู9อื่น ในทางพุทธศาสนาสอนว@า จริยธรรมคือการนําความรู9
ความจริง หรือกฎธรรมชาติมาใช9เปGนประโยชน<ต@อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ (professional code of ethics) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู9ประกอบ
อาชีพการงานแต@ละอย@างกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและส@งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก ทําให9
ได9รับความเชื่อถือจากสังคม อาจเขียนเปGนลายลักษณ<อักษรหรือไม@ก็ได9 เช@น จรรยาบรรณของแพทย< ก็ คือ
ประมวลความประพฤติที่วงการแพทย<กําหนด เพื่อเปGนแนวทางสําหรับผู9เปGนแพทย<ยึดถือปฏิบัติ
เอกพั นธ< ป3 ดถาวะโร (2555) จรรยาบรรณ คือ รูป แบบหนึ่งของจริย ธรรมในวงการวิชาชี พเปG น
ข9อกําหนดกฎเกณฑ<ให9ผู9ประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติมีปากาศิตบังคับในระดับ “พึง” คือ พึงทําอย@างนั้น พึงทํา
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อย@ า งนี้ ไม@ ใช@ เ ปG น การบั งคั บโดยเด็ ด ขาด แต@ ผ ลสั มฤทธิ์ ห รื อเปg า หมายของจรรยาบรรณและศั กดิ์ ศรี ของผู9
ประกอบวิชาชีพโดยมีจุดมุ@งหมายเพื่อคนและเพื่องาน ดังนั้น ในแต@ละวิชาชี พจึงได9กําหนดจรรยาบรรณมา
กําหนดบทบาทหน9าที่ และพฤติกรรมของสมาชิกในวงการวิชาชีพ
บุญเลิศ จุลเกียรติ (2557) จรรยาบรรณวิชาชีพหมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู9ประกอบอาชีพ
การงานแต@ละอย@างกําหนดขึ้นเพื่อรักษาและส@งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก ทําให9ได9รับความ
เชื่อถือจากสังคม อาจเขียนเปGนลายลักษณ<อักษรหรือไม@ก็ได9
สรุ ป จรรยาบรรณ หมายถึ งเปG น ข9 อควรประพฤติที่ดี งาม สํ า หรั บ สมาชิ กในวิ ช าชี พนั้ น ๆ ข9 อควร
ประพฤตินี้ ถ9าเราฝyาฝqนจะเกิดโทษ จรรยาบรรวิชาชีพจึงเปGนมาตรฐาน ความประพฤติ และวิจารณญาณ ทาง
ศีลธรรมและวิชาชีพ ที่เปGนกฎเกณฑ<หรือแบบแผนของความประพฤติ สําหรับยึดถือเปGนแนวปฏิบัติ ของผู9
ประกอบวิชาชีพหนึ่งหลักปฏิบัติดังกล@าวอาศัยหลักธรรมความถูกต9องส@วนใหญ@กําหนดโดยสมาคมวิชาชีพนั้น ๆ
จอมพงศ< มงคลวนิช (2556) ได9ให9ความหมายการบริหารไว9ว@า หมายถึงการดําเนินงานของกลุ@มบุคคล
เพื่อให9บรรลุวัตถุประสงค<ที่วางไว9
จรุณี เก9าเอื้ยน (2557) ได9ให9ความหมายการบริหารไว9ว@า หมายถึง กระบวนการทํางานกับคนและโดย
คน เพื่อให9บรรลุเปgาหมายสูงสุดขององค<กร
สรุ ป ได9 ว@ า การบริ ห าร หมายถึ ง กระบวนการในการดํ า เนิ น งานในรู ป แบบที่ ห ลากหลายโดยมี
จุดมุ@งหมายเพื่อให9ภารกิจขององค<กรบรรลุเปgาหมายตามวัตถุประสงค< โดยอาศัยกระบวนการวางแผน การจัด
องค<กร การสั่งการ การควบคุม กาติดตามและการประเมินผล โดยใช9ทรัพยากรและเทคโนโลยีให9เกิดประโยชน<
สูงสุด
เนตร<พัณณา ยาวิราช(2550) ได9กล@าวว@า ภาวะผู9นําหมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับ
บัญชาบุคคลอื่นโดยได9รั บการยอมรั บและยกย@องจากบุคคลอื่น เปGนผู9ทําให9บุคคลอื่ นไว9วางใจและให9ความ
ร@วมมือ
ผู9นํา (Leader) และผู9บริหาร หมายถึง ผู9มีอิทธิพลต@อผู9อื่นและสามารถใช9ศิลปะ จูงใจให9ผู9อื่นคิดตาม
หรือปฏิบัติตามส@วนความเปGนผู9นํา (Leadership) คือ กระบวนการที่มีอิทธิพลต@อกลุ@มเพื่อให9บรรลุ เปgาหมาย
ของกลุ@ม ผู9บริหาร (Manager) ทุกคนควรเปGนผู9นําด9วย แต@ผู9นําอาจไม@สามารถเปGนผู9บริหารที่ดีได9ทุกคน เพราะ
ผู9บริหารนอกจาก จะต9องมีทักษะของผู9บริหาร (Managerial Skills) แล9วยังต9องมีความสามารถในการทํา
หน9าที่ของ ผู9บริหารคือ การวางแผน (Planning) การจัดองค<การ (Organizing) การนํา (Leading) และ การ
ควบคุม (Controlling) ด9วยการนําองค<กร หรือทําหน9าที่ Leadership คือหน9าที่ของผู9นําที่เด็ดขาดเปGนสิ่งที่
สังคมไทยต9องการ แต@การกล9าตัดสินใจที่ดีนั้นต9องขึ้นอยู@กับผลประโยชน<ส@วนรวมไม@ใช@ส@วนตน
ประชุม โพธิกุล (2550) ที่กล@าวว@าความเปGนผู9นําทางด9านจริยธรรมหมายถึงการที่ผู9นําปฏิบัติตนให9
สอดคล9องกับ ความเปGนจริง (Reality) ผู9นําด9านจริยธรรมเกี่ยวข9องกับความยุติธรรม ความเสมอภาค ความ
มุ@งมั่น ความรับผิดชอบและพันธกิจ
จึงสรุ ปได9 ว@ า เมื่ อนํ า คุ ณธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พสํ า หรั บ นั กบริ ห ารมารวมกั น ให9
ความหมายไว9ว@า พฤติกรรมและกระบวนการต@างๆ ที่ผู9นําหรือผู9บริหารแสดงออก ถึงค@านิยมของตนเองและ
กล9าหาญที่จะยึดค@านิยมหลักเหล@านั้นในการให9บริการที่ดีต@อส@วนรวมอีกทั้งยังสามารถจูงใจให9ผู9ตามมองไกลไป
กว@าผลประโยชน<ส@วนตัว แต@มุ@งไปที่ประโยชน<ขององค<การหรือเพื่อส@วนรวมแทนซึ่งถือว@าเปGนการยกระดับ
คุณธรรม ของผู9ตามให9สูงขึ้นอีกด9วย
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ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
แพรภัทร ยอดแก9ว(2553)ได9ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของพีอาเจต< แต@โคล
เบิรก<ได9ปรับปรุงวิธีวิจัย การวิเคราะห<ผลรวมและได9วิจัยอย@างกว9างขวางในประเทศอื่นที่มีวัฒนธรรมต@างไป
วิธีการวิจัย จะสร9างสถานการณ<สมมติป3ญหาทางจริยธรรมที่ผู9ตอบยากที่จะติดสินใจได9ว@า “ถูก” “ผิด” “ควร
ทํา” “ไม@ควรทํา” อย@างเด็ดขาด เพราะขึ้นอยู@กับองค<ประกอบหลายอย@าง การตอบจะขึ้นกับวัยของผู9ตอบ
เกี่ยวกับความเห็นใจในบทบาทของผู9แสดงพฤติกรรมในเรื่องค@านิยม ความสํานึกในหน9าที่ในฐานะเปGนสมาชิก
ของสังคม ความยุติธรรมหรือหลักการที่ตนยึดถือ
โคลเบิร<ก ให9คําจํากัดความจริยธรรมว@า จริยธรรมเปGนความรู9 ความเข9าใจเกี่ยวกับความถูกผิด และ
เกิดขึ้นจากขบวนการทางความคิดอย@างมีเหตุผล ซึ่งต9องอาศัยวุฒิภาวะทางป3ญญา
โคลเบิร<ก เชื่อว@าพัฒนาการทางจริยธรรมเปGนผลจากการพัฒนาการของโครงสร9างทางความคิด ความ
เข9าใจเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนั้น โคลเบิร<กยังพบว@า ส@วนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไม@ถึงขั้น
สูงสุดในอายุ 10 ป• แต@จะมีการพัฒนาขึ้นอีกหลายขั้นจากอายุ 11 – 25 ป• การใช9เหตุผลเพื่อการตัดสินใจที่
เลือกกระทําอย@างใดอย@างหนึ่ง จะแสดงให9เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช9เหตุผลเชิงจริยธรรม
ไม@ได9ขึ้นอยู@กับกฎเกณฑ<ของสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยเฉพาะ แต@เปGนการใช9เหตุผลที่ลึกซึ้งยากแก@การเข9าใจยิ่งขึ้น
ตามลําดับของวุฒิภาวะทางป3ญญา
ความสําคัญของคุณธรรม-จริยธรรม
จากราชกิจจานุเบกษา(2562) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ประกาศสมเด็จพระเจ9าอยู@หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล9าฯ ให9ประกาศว@าโดยที่เปGนการสมควรมีกฎหมายว@าด9วย
มาตรฐานทางจริยธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล9าฯ ให9ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว9โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห@งชาติทําหน9าที่รัฐสภา โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดังกล@าว
มีผ ลใช9 บั งคั บ ตั้งแต@ วั น ที่ 17 เมษายน 2562 เปG น ต9 นไป ซึ่ งสาระสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจ9าหน9าที่ของรัฐในฝyายบริหาร
มาตรา 5 มาตรฐานทางจริ ย ธรรม คื อ หลั กเกณฑ< การประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย@ า งมี คุ ณธรรมของ
เจ9าหน9าที่ของรัฐ ซึ่งจะต9องประกอบด9วย
(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได9แก@ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย< และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย<ทรงเปGนประมุข
(2) ซื่อสัตย<สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบต@อหน9าที่
(3) กล9าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต9องชอบธรรม
(4) คิดถึงประโยชน<ส@วนรวมมากกว@าประโยชน<ส@วนตัว และมีจิตสาธารณะ
(5) มุ@งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(6) ปฏิบัติหน9าที่อย@างเปGนธรรมและไม@เลือกปฏิบัติ
(7) ดํารงตนเปGนแบบอย@างที่ดีและรักษาภาพลักษณ<ของทางราชการ
2. การกําหนดผู9รับผิดชอบในการจัดทําประมวลจริยธรรม
มาตรา 6 ให9องค<กรกลางบริหารงานบุคคลของหน@วยงานของรัฐมีหน9าที่จัดทําประมวลจริยธรรม
สําหรับเจ9าหน9าที่ของรัฐที่อยู@ในความรับผิดชอบในกรณีที่เปGนเจ9าหน9าที่ของรัฐซึ่งไม@มีองค<กรกลางบริหารงาน
บุคคลที่รับผิดชอบ ให9องค<กรต@อไปนี้เปGนผู9จัดทําประมวลจริยธรรม
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(1) คณะรัฐมนตรี สําหรับข9าราชการการเมือง
(2) สภากลาโหม สําหรับข9าราชการทหารและข9าราชการพลเรือนกลาโหม
(3) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สําหรับผู9บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) คณะกรรมการพั ฒ นาและส@ ง เสริ ม องค< ก ารมหาชน สํ า หรั บ ผู9 บ ริ ห าร เจ9 า หน9 า ที่ และ
ผู9ปฏิบัติงานขององค<การมหาชน
ในกรณีที่มีป3ญหาว@าองค<กรใดเปGนผู9จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ9าหน9าที่ของรัฐประเภทใด ให9
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเปGนผู9มีอํานาจวินิจฉัย
3. การกําหนดให9มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
มาตรา 8 กําหนดให9มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย@อว@า “ก.ม.จ.”
ประกอบด9วย
(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปGนประธานกรรมการ
(2) ผู9แทนคณะกรรมการข9าราชการพลเรือนที่ได9รับมอบหมาย เปGนรองประธานกรรมการ
(3) กรรมการโดยตํ า แหน@ ง จํ า นวนห9 า คน ได9 แ ก@ ผู9 แ ทนที่ ได9 รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ข9 า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คณะกรรมการข9 า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
คณะกรรมการข9าราชการตํารวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส@วนท9องถิ่น และสภากลาโหม
อย@างละหนึ่งคน
(4) กรรมการผู9ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต@งตั้งจํานวนไม@เกินห9าคนเปGนกรรมการ
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักบริหาร
คุณธรรม จริยธรรมที่กําหนดไว9สําหรับผู9บริหารอาจจะแตกต@างกันไปสําหรับองค<การ แต@โดยทั่วไป
คุณธรรมจริยธรรมหลักของผู9บริหารองค<การ ประกอบด9วย
1. เปGนผู9มีหลักธรรมในการครองงานที่ดี ด9วยคุณธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ได9แก@
ฉั น ทะ ความรั ก งาน คื อ จะต9 อ งเปG น ผู9 รั ก งานที่ ต นมี ห น9 า ที่ รั บ ผิ ด ชอบอยู@ และจะต9 อ งเอาใจใส@
กระตือรือร9นในการเรียนรู9งาน และเพิ่มพูนวิชาความรู9ความสามารถในการทํากิจกรรม และมุ@งมั่นที่จะทํางาน
ในหน9าที่รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให9สําเร็จเรียบร9อยอยู@เสมอ
วิริยะ ความเพียร คือ จะต9องเปGนผู9มีความขยันหมั่นเพียรประกอบด9วยความอดทนไม@ย@อท9อต@อความ
ยากลําบากในการประกอบกิจการงานในหน9าที่หรือในอาชีพของตน
จิตตะ ความเปGนผู9มีจิตใจจดจ@ออยู@กับการงาน ผู9ที่ทํางานได9สําเร็จด9วยดี มีประสิทธิภาพนั้น จะต9องเปGน
ผู9เอาใจใส@ต@อกิจการงานที่ทํา และมุ@งกระทํางานอย@างต@อเนื่องจนกว@าจะสําเร็จ
วิมังสา ความเปGนผู9รู9จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเองและของผู9น9อยหรือผู9อยู@ใต9
บังคับบัญชา ว@าดําเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว9หรือไม@
2. รู9จักหลั กปฏิบั ติต@อกัน ด9ว ยดี ระหว@ างผู9บั งคั บบั ญชากับ ลูกน9อง หรือผู9อยู@ใต9ผู9 บังคั บบั ญชา ตาม
หลักธรรมของพระพุทธเจ9าด9วยการจัดการให9ตามกําลัง กล@าวคือ มอบหมายหน9าที่การงานให9ตามกําลังความรู9
สติ ป3 ญ ญา ความสามารถ ด9 ว ยการให9 อ าหารและบํ า เหน็ จ รางวั ล กล@ า วคื อ เมื่ อ ทํ า ดี ก็ จั ก ยกย@ อ งชมเชย
สนับสนุน อุดหนุน ให9ได9รับบําเหน็จรางวัล ด9วยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข9 กล@าวคือ ต9องรู9จักดูแลสาร
ทุกข< สุกดิบ ของผู9อยู@ใต9บังคับบัญชา ไม@เปGนผู9แล9งน้ําใจ
3. เปGนผู9มีมนุษย<สัมพันธ< (Human Relation) ที่ดี ด9วยคุณธรรม คือ พรหมวิหาร ธรรมและสังคหวัตถุ
เปGนต9น
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4. เปGนผู9มีความคิดริเริ่ม (Initiatives) ด9วยความคิดสร9างสรรค< (Creative) โครงการใหม@ ๆ ที่เปG น
ประโยชน<สุขแก@หมู@คณะสังคม และประเทศชาติ และวิธีการทํางานใหม@ ๆ ให9การปกครองการบริหาร กิจการ
งานได9บังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
5. มีความคิดพัฒนา (Development) คือ เปGนนักพัฒนา ปรับปรุงแก9ไขสิ่งที่ล9าหลังหรือข9อบกพร@อง
ในการทํางานให9ดีขึ้นอยู@เสมอ
6. เปGนผู9มีสํานึกในภาระหน9าที่ความรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) สูง คือ มีสํานึกใน
ความรับผิดชอบต@อตนเอง โดยการศึกษาหาความรู9 เพิ่มพูนศักยภาพ และสํานึกในการสร9างฐานะของตนเอง
และมีสํานึกในหน9าที่ความรับผิดชอบต@อส@วนรวม คือ ต@อครอบครัว ต@อองค<กรและหมู@คณะที่ตนรับผิดชอบอยู@
และต@อสังคมประเทศชาติ ให9จริญสันติสุขและมั่นคง
7. มีความมั่นใจตนเอง (Self Confidence) สูง นี้หมายถึง มีความมั่นใจโดยธรรมคือมีความมั่นใจใน
ความรู9ความสามารถ สติป3ญญาและวิสัยทัศน< และทั้งคุณธรรม คือความเปGนผู9มีศีลมีธรรม อันตนได9ศึกษา
อบรมมาดี แล9 ว มิ ใช@ มีความมั่ น ใจอย@ า งผิ ด ๆ ลอย ๆ อย@ า หลงตั ว หลงตน ทั้ ง ๆ ที่ แท9 จ ริ ง ตนเองหาได9 มี
คุณสมบั ติ และคุ ณธรรมดี สมจริ งไม@ และจั กต9 องรู9จั กแสดงความมั่ น ใจในเวลาคิ ด พูด ทํ า ให9 เหมาะสมกั บ
กาลเทศะ บุคคล สถานที่ และประชาชนด9วย
8. เปG นผู9 ป ระกอบด9 วย “หลั กธรรมาภิ บ าล” คื อ คุ ณธรรมของนั กปกครอง นั กบริ หารที่ดี (Good
Governance) คือ
หลักความถูกตอง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยป3ญหา ทําการตัดสินใจ (Decision Making) และสั่ง
การ(Command) ด9วยความถูกต9องตามกฎหมายบ9านเมือง และกฎระเบียบข9อบังคับขององค<กรที่ออกมา
ถูกต9องตามหลักศีลธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม ถูกต9องตามนโยบายของผู9บังคับบัญชาหน@วยเหนือ และ
ถูกต9องตรงประเด็นตามหลักวิชาและได9รับความพึงพอใจจากประชาชนที่เกี่ยวข9องทุกฝyาย
หลักความเหมาะสม คือ รู9จักคิด พูด ทํา กิจการงาน และปฏิบัติงานได9เหมาะสมถูกกาลเทศะ
บุคคล สังคมและสถานการณ< กล@าวคือ เปGนผู9มีสัปปุริสธรรม คือ คุณธรรม ของสัตบุระษคือคนดีมีศีลธรรม มี 7
ประการ คือ ธัมมัญ„ุตา อัตถัญ„ุตา อัตตัญ„ุตา มัตตัญ„ุตา กาลัญ„ุตา ปริสัญ„ุตา ปุคลัญ„ุตา
หลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉสัย สั่งการ กระทํากิจการงาน ด9วยความบริสุทธิ์ใจ คือ ด9วย
เจตนาความคิดอ@านที่บริสุทธิ์
หลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติต@อผู9อยู@ได9ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข9อง
ด9วยความชอบธรรม บนพื้นฐานแห@งหลักธรรม หลักการ เหตุผล และข9อมูลที่ถูกต9องเชื่อถือได9
การเสริมสรางคุณธรรม – จริยธรรมสําหรับผูบริหาร
นักบริหารที่ดีควรมีหลักธรรมสําหรับพัฒนาตนเพื่อเสริมสร9างคุณธรรม ได9แก@
ศีล คือ การสํารวมระวัง ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย และทางวาจาให9เรียบร9อยดีงามไม@ประพฤติ
เบียดเบียนตนเองและผู9อื่น
สมาธิ คือการรักษาใจให9ผ@องใสปราศจากกิเลสนิวรณ< แล9วให9ตั้งมั่นอยู@ในอารมเดี่ยว
ปLญญา คือ การรอบรู9กองสังขาร รอบรู9สภาวะธรรมที่ประกอบด9วยป3จจัยปรุงแต@ง (สังขาร) และที่ไม@
ประกอบด9วยป3จจัยปรุงแต@ง (สังขาร คือพระนิพาน) และรู9แจ9งเห็นแจ9งพระอริยสัจ 4 รวมเปGนผู9มีป3ญญาอัน
เห็นชอบรอบรู9ทางเจริญ ทางเสื่อม แห@งชีวิต ตามที่เปGนจริง
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หลักธรรมที่ใชยึดถือในการควบคุมการใชอํานาจของผูบริหาร
ผู9บริหารเปGนผู9มีอํานาจในการให9คุณให9โทษแก@ผู9ใต9บังคับบัญชา การพิจารณาคดีความชอบ ปลด ย9าย
ให9ออก การเลื่อนตําแหน@ง ถ9าเปGนผู9บริหารไม@มีอคติ ตั้งมั่นในความถูกต9องตามหลักธรรมดังต@อไปนี้
หิริ ได9แก@ ความละอายใจ ละอายต@อการกระทําชั่ว
โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต@อบาป ความชั่ว
ขันติ ความอดทน อดกลั้นที่จะไม@กระทําสิ่งที่ไม@ดีทั้งหลาย
โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม รักษาอากัปกิริยาให9เหมาะสม
ขอดีของคุณธรรม จริยธรรม
1. เปGนผู9ที่มีความเพียรความพยายามประกอบความดี ละอายต@อการปฏิบัติชั่ว
2. เปGนผู9มีความซื่อสัตย<สุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา
3. เปGนผู9มีสติป3ญญา รู9สึกตัวอยู@เสมอ ไม@ประมาท
4. เปGนผู9ใฝyหาความรู9 ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง
5. เปGนผู9ที่รัฐสามารถอาศัยเปGนแกนหรือฐานให9กับสังคม สําหรับการพัฒนาใด ๆ ได9
แนวทางการพั ฒ นาคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมที่ กํา หนดโดยรั ฐ บาล จากคุ ณสมบั ติ ของผู9 มีจ ริ ย ธรรม
ดังกล@าว แสดงถึงความเปGนคนที่มีคุณภาพ มีภาวะความเปGนผู9นํา อันเปGนที่ต9องการขององค<การและสังคมทุก
ระดับ รัฐบาลไทยได9เห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของประชาชนในด9านจริยธรรมและคุณธรรมใน
สั ง คม จึ ง ได9 บ รรจุ ไ ว9 ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ฉบั บ ที่ 8 โดยเน9 น การพั ฒ นาจิ ต ใจในลั ก ษณะที่
สอดคล9องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมป3จจุบัน ซึ่งผลที่ปรากฏในป3จจุบันก็คือ มีการเผยแผ@
ธรรมะทางสื่อต@าง ๆ มากมาย วัดวาอารามก็ได9เข9ามามีส@วนร@วมส@วนช@วยในการอบรมสั่งสอนด9วยดี จริยธรรม
เปGนจริยสมบัติ
ประโยชนPของคุณธรรม จริยธรรม
- สร9างแบบแผนให9บุคคลสามารถปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตได9อย@างถูกต9อง
- สร9างความมั่นใจใจการดําเนินชีวิตของบุคคลได9
- สร9างความมีระเบียบวินัยในสังคม
- สร9างคุณประโยชน<ให9แก@สังคมประเทศชาติได9อย@างมากมาย
- สร9างมาตรฐานและความยุติธรรมในด9านคุณภาพในอาชีพ
- สร9างมาตรฐานในการประกอบอาชีพ ทําให9ผู9ประกอบอาชีพเห็นควมสําคัญตระหนักและรับผิดชอบ
ต@อสังคม
สรุป
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพต@อการบริหารงานนี้ การครองตนตามหลักการแห@งความ
ดีที่เรียกว@า “มีคุณธรรม จริยธรรม” ของ ผู9บริหารย@อมเปGนการสร9างศรัทธาและนํามาซึ่งการสนับสนุนการ
บริหารงาน ที่ดี กล@าวได9ว@า ความศรัทธาเปGนผลลัพธ<ที่สําคัญ ของการมี “คุณธรรม จริยธรรม” ศรัทธาทําให9
เกิดการยอมรับเกิดความร@วมมือ เกิดความสมัครใจ เมื่อประกอบกับวิธีการบริหารงานที่ถูกต9องตามหลักการที่ดี
ผลของการบริหารงานย@อมสําเร็จลุล@วงตามเปgาหมาย และเปGนไปอย@างยั่งยืน ผู9บริหารจึงถือเปGนหนึ่งในกุญแจ
สําคัญที่จะทําให9องค<การดําเนินการอย@างมีคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากผู9บริหารมีหน9าที่ในการตัดสินใจเปGน
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ส@วนใหญ@ เพราะฉะนั้นผู9บริหารจึงมีโอกาสมากกว@าคนอื่นในการที่จะก@อให9เกิดแนวคิดทางด9านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพขึ้นในองค<การ คุณค@า และเหตุผลทางด9านคุณธรรม จริยธรรม
ของผู9บริหาร โดยเฉพาะอย@างยิ่งผู9บริหารระดับสูง จะเปGนแบบอย@างให9บุคคลอื่นๆ ในองค<การยึดถือปฏิบัติตาม
โดยคุณลักษณะของการเปGนผู9นําาทางด9านคุณธรรม จริยธรรม จะแสดงให9เห็นถึงลักษณะที่มีศีลธรรมในเรื่อง
ของการมีอิทธิพลในแง@บวกขององค<การ เพราะคุณสมบัติของผู9นําที่เน9นด9านคุณธรรม จริยธรรม ทําให9มีผู9
ดําเนินตามในองค<การด9วย ซึ่งการมีมาตรฐานทางด9านศีลธรรมของผู9บริหารจะทําให9สามารถตัดสินใจทางด9าน
คุณธรรม จริยธรรมในที่ทําางานได9ง@ายขึ้น
รายการอางอิง
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส<
พับลิเคชั่นส<.
พระพรหมคุณาภรณ< (ป.อ.ปยุตฺโต). (2555). พจนานุกรมพุทธศาสตรPฉบับประมวลธรรม (พิมพPครั้งที่16).
กรุงเทพฯ: เอส. อาร<. พริ้นติ้งแมสโปรดักส<.
จอมพงศ< มงคลวนิช. (2556). การบริหารองคPการและบุคลากรทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
วี.พริ้นท<.
จรุณี เก9าเอื้ยน. (2557). เทคนิคการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา กลยุทธPและแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับผูบริหารมืออาชีพ. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ<.
เนตร<พัณณา ยาวิราช (2550). การจัดการสํานักงาน : Office Management. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ< บริษัท
เซ็นทรัลเอ็กเพรส จํากัด.
ประชุม โพธิกุล. (2550). ความกลาทางจริยธรรมของผูนําทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาผู9บริหาร
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
แพรภัทร ยอดแก9ว. (2553). พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรPก (Kohlberg). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
สยาม.
ราชกิจจานุเบกษา.(2562). พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562. (ราชกิจจานุเบกษา เล@ม
136 ตอนที่ 50 ก หน9า 1 วันที่ 16 เมษายน 2562.
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห@งชาติ.(มปป.). ศีลธรรม. (ออนไลน<) เข9าถึงได9จาก. http://www.onab.go.th.
(วันที่ค9นข9อมูล: 20 กรกฎาคม 2562).
บุ ญ เลิ ศ จุ ล เกี ย รติ . (2557).
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมกั บ การปฏิ บั ติ ง าน. (ออนไลน< ) เข9 า ถึ ง ได9 จ าก.
http://www.gotoknow.org posts. (วันที่ค9นข9อมูล: 23 กรกฎาคม 2562).
จรวยพร ธรณินทร<. (2557). ความหมายและหลักการของคุณธรรมศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ
ธรรมาภิบาล. (ออนไลน< ) เข9า ถึงได9 จาก. www.charuaypontorranin.com/index. (วัน ที่ค9น
ข9อมูล: 23 กรกฎาคม 2562).
เอกพันธ< ป3ดถาวะโร. (2555). จรรยาบรรณวิชาชีพ. (ออนไลน<) เข9าถึงได9จาก
http://www.aekapan.blogspot.com/2012/08/blog-post.html. (วันที่ค9นข9อมูล: 23
กรกฎาคม 2562).

77

