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องค์การทั้งหลายทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน ย่อมประกอบกอบด้วยปัจจัยหลายส่วน ทั้งส่วนด้าน
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งกระบวนการและวิธีการดาเนินการทั้งหลาย แต่ปัจจัยที่สาคัญ
ที่สุดคือ คน เพราะคนมีความแตกต่างจากปัจจัยอื่น ทั้งในด้านการคิดและการกระทา ซึ่งปัจจัยอื่น ๆ ไม่
สามารถมีคุณลักษณะเช่นนี้ได้ สิ่งสาคัญอีกประการ คือ องค์การจะเกิดความเจริญก้าวหน้าหรือเสื่อมสลาย
คือนักบริหารขององค์การหรือหน่วยงาน เพราะนักบริหารนอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
แล้ว ยังจะต้องมีจริยธรรมในจิตใจและพฤติกรรมแห่งความดีงามที่แสดงออกในบทบาทของการดารงตนเอง
ให้ อ ยู่ ใ นกรอบแห่ ง จริ ย ธรรมและการสร้ า งปฏิ สั ม พัน ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา รวมทั้ งการ
บริหารงานให้เกิดคุณภาพอันยึดโยงเกี่ยวกับจริยธรรม
การพัฒนาจริยธรรม จึงเป็นการยกระดับความดีงามในจิตใจของบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี
สิ่งที่สังคมปรารถนา จนเกิดความเคยชิน ในการฝึกฝนหรือพัฒนาการปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีจริยธรรมนั้น
บางครั้งอาจเรียกสลับ กันไปมาระหว่างเรียกชื่อ คุณธรรมและจริยธรรม แต่ไม่ว่าจะเรียกเป็นอย่างไรก็ตาม
สภาพแห่งความดีที่เป็นหลักประพฤติดังกล่าว (คุณธรรมและจริยธรรม) โดยแท้จริงแล้วเป็นหลักสากลอันเป็น
หลักที่ทุกคน ทุกชาติ ทุกศาสนา สามารถประพฤติปฏิบัติได้ โดยหลักแห่งการปฏิบัติย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์
แก่ผู้ปฏิบัติ และองค์กรนั้น ๆ อย่างแน่นอน
ในบทนี้ผู้เขียนได้กาหนดประเด็นสาคัญ ที่จะนาเสนอได้แก่ หลักการพัฒนาจริยธรรม ปัญหาด้าน
จริยธรรมของนักบริหาร และการพัฒนาจริยธรรมนักบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักการพัฒนาจริยธรรม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งปลู ก ฝั ง และพั ฒ นาให้ เ กิ ด แก่ ป ระชาชน
โดยทั่วไป ซึ่งเป็นภาระที่สาคัญที่นักบริหารองค์การทั้งหลายต้องดาเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอันถือ
ได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่ง พระมหาอาจริยพงษ์ คาตั๋น (2554 : 33-34) ได้สรุปจาก พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต) (2539 : 244-245) ที่ได้อธิบายถึงการพัฒนามนุษย์ไว้ว่า จะต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ทั้ง 3 ด้านเป็นการดาเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์อิงอาศัยเป็นปัจจัยส่งผลต่อกัน
และต้องพัฒนาไปด้วยกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. พฤติกรรม สาหรับพฤติกรรมที่ดีงาม คือ พฤติกรรมทางกาย วาจา ที่แสดงออกมาภายนอก ซึ่งมี
ผลต่อตัวเองและผู้อื่น ตามลักษณะที่แสดงพฤติกรรมออกมา เช่น ความมีวินัย ไม่เบียดเบียน การประกอบ
สัมมาชีพ การรู้จักประมาณ เป็นต้น เป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญาเจริญงอกงาม
2. จิตใจ สาหรับจิตใจเป็นสิ่งสาคัญที่เป็นตัวชี้นาพฤติกรรม ต้องสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นในการทา
ความดี หรือสร้างแรงจูงใจให้ทาความดี บ่มเพาะให้มีจิตใจที่ดีงามมั่นคงเข้มแข็ง สามารถควบคุมอารมณ์และ
จิตใจของตนเองได้ในกรณีที่ต้องเผชิญกับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ จากภายนอก
3. ปัญญา เป็นตัวแก้ปัญหา เป็นตัวจัดปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี เป็นตัวนาสู่จุดหมาย
แห่งอิสรภาพและความสุข ต้องพัฒนาให้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการดาเนินชีวิต ใช้วิธีคิดอย่างมีเหตุผล มีวิธีคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างถูกต้องบนฐานของปัญญา การพัฒนาปัญญานี้ต้องควบคู่และอิงอาศัยการพัฒนา
ทั้งพฤติกรรมและจิตใจ
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จากหลักการพัฒนาจริยธรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะต้องพัฒนาให้ครบ
ทั้ง 3 ด้าน และด้านที่สาคัญที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ชี้ให้เห็นเป็นความสาคัญอย่างยิ่ง คือการ
ฝึกฝนพัฒนาปัญญา คือความรู้ เพราะเมื่อปัญญาได้รับการพัฒนาแล้วตัวปัญญาก็จะเป็นตัวกาหนดพฤติ กรรม
ซึ่งสอดคล้องกับ Kohlberg นักวิชาการศึกษาตะวันตกที่เห็นว่า การพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์เป็น
รากฐานของการพัฒนาจริยธรรม โดย Kohlberg เชื่อว่า จริยธรรมของมนุษย์มีระดับพัฒนาการตามระดับวุฒิ
ภาวะเพราะเกิดจากกระบวนการทางปัญญา ซึ่งมีการเรียนรู้มากขึ้น ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ
Kohlberg แม้กระทั่ง Piaget มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากการปรับตัวและความสมดุล
ระหว่างสติปัญญากับสภาวะแวดล้อมที่มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ พัฒนาการมีความต่อเนื่องและเจริญขึ้นตามวุฒิ
ภาวะ โดยนั ก การศึ ก ษาทั้ง สองเชื่ อ ว่ า จริ ย ธรรมของมนุ ษ ย์ มี ก ารพั ฒ นาตามวุ ฒิ ภ าวะ เพรา ะเกิ ด จาก
กระบวนการทางปัญญา
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นการใช้หลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทาง
จริยธรรมโดยมีหลักการปฏิบัติที่สาคัญ คือ (ธีรรัตน์ กิจจารักษ์, 2542 : 260)
1. การยึดมั่นในความดีหรือคุณงามความดีของสังคม คือ การไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่ งไม่ดีทั้งหลาย
เช่น อบายมุขต่าง ๆ และการละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของคนอื่น เป็นต้น การปฏิบัติด้วยการยึดมั่นอยู่กับ
ความดี ก็คือ การกระทาแต่สิ่งดีงาม ไม่ข้องแวะกับสิ่งไม่ดีทุกอย่าง ทุกประการ
2. ปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น กล้าหาญ และอดทน เพราะการปฏิบัติตามหลักจริย ธรรมนั้น นอกจาก
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาแล้ว ผู้ปฏิบัติจาเป็นต้องมีและปฏิบัติด้วยความกล้าหาญ
และความอดทน ใช้หลักการทางสายกลางหรือความพอประมาณ ความเมตตากรุณา และด้วยความยุติธรรม
ทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีงามนั้นต้องมีสติและ
สมาธิอยู่ตลอดเวลา ความมั่นคงและความเที่ยงตรงในด้านจิตใจและการประพฤติปฏิบัติจึงจะดารงอยู่ได้
3. ใช้ปัญญาและพัฒ นาด้านสติปัญญาในการปฏิบัติ หมายความว่า ผู้ ปฏิบัติไม่พอใจเพียงการ
ปฏิบัติ ตามหลักจริยธรรมที่ได้กระทาอยู่ในแต่ละวันเท่านั้น แต่จะต้องใช้สติปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างสรรค์ ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ เกี่ยวกับความดีหรือคุณงามความดีต่าง ๆ ของสังคม เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงคุณงามความดีของตนเอง และยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของตัวเองให้มีระดับสูง
ขึ้นอยู่เสมอ
4. เป้าหมายของการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมคือความสงบสุขยั่งยืนของสังคม หมายความว่า การ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม มีจุดมุ่งหมายคือ การก่อระบบระเบียบ และความมั่นคงยั่งยืนของกลุ่มคนและ
สังคมโดยรวม ผู้ปฏิบัติที่ยึดมั่นและดาเนินการตามหลักปฏิบัติทั้ง 3 ประการข้างต้น จึงเป็นกลไกสาคัญที่จะ
ทาให้กลุ่ม องค์การ สถาบัน และสังคมที่ตนเองดารงอยู่อย่างมีความสุขยั่งยืนตลอดไป
ส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นอันเป็นความพร้อมของผู้ที่จะพัฒนาจริยธรรม ประกอบด้วย (เสนีย์ คาสุข,
2555 : 36)
1. ความพร้อมเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและหลักจริยธรรม ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้มาตั้งแต่วัยต้น
ของชีวิตจากการเลี้ยงดู การศึกษาอบรมและจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยอาจเป็นในวิถีทางที่
ต่างกัน จึงเป็นผลให้บุคคลมีพัฒนาการทางจริยธรรมต่างกัน จากกฎเกณฑ์การตัดสินที่ต่างกัน
2. การใฝ่ธรรม ลักษณะโดยทั่วไปมนุษย์มีธรรมชาติของการแสวงหาความถูกต้อง เป็นธรรม หรือ
ความดีงามตั้งแต่วัยทารก คุณสมบัตินี้ทาให้บุคคลนิยมคนดี ชอบสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ต้องการที่จะ
พั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น คนดี อย่ า งไรก็ ต าม ประสบการณ์ ใ นชี วิ ต จากการเลี้ ย งดู แ ละเจริ ญ เติ บ โตใน
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สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นปัจจัยสาคัญให้บุคคลพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีจริยธรรม
สูงกว่าผู้อื่น
3. การรู้จักตนเองของบุคคลนั้น กล่าวคือ สร้างความสามารถในการพิจารณาให้รู้อิทธิพลของความ
ดีและความไม่ดีของตนให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารเสริมสร้างความดีของตนให้มีพลังเข้มแข็ง ใน
ลักษณะที่ตนเองและสังคมยอมรับได้ ความรู้จักตนเองนี้จะทาให้บุคคลมีความมั่นใจ มีพลังและพร้อมที่จะ
ขจัดความไม่ดีของตน และพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องดีขึ้น
ดังนั้นการพัฒนาจริยธรรม ผู้ปฏิบัติจะต้องเริ่มจากการมีความยึดมั่นในคุณงามความดี มีความมุ่ง
ในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมมีสติพิจารณาและยกระดับจริยธรรมให้สูงขึ้นอยู่เสมอ โดยมีเป้าหมายคือการ
สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดแก่ตนเองและสั งคม นอกจากนี้ผู้ที่จะพัฒนาจริยธรรมต้องมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม เช่น ความพร้อมที่จะพัฒนาจริยธรรม การมีจิตใจที่โน้มไปในทางการปฏิบัติจริยธรรมและการรู้
จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เพื่อให้พัฒนาจริยธรรมมีความเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติ

ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมของนักบริหาร
เป็นที่ทราบกันดีว่า นักบริหารนอกจากจะต้องมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากมายแล้ว
ยั ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ ท รงไว้ ซึ่ ง จริ ย ธรรมเพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งแก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและสั ง คมอี ก ด้ ว ย แต่ ใ น
ชีวิตประจาวันของนักบริหารก็ย่อมจะต้องประสบพบเจอแต่ความยุ่งยากและปัญหาอุปสรรคมากมาย ฉะนั้น
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อจริยธรรมจึงมีมากเช่นกัน สาหรับปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ นักบริหาร สามารถ
จาแนกออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ (ประวัติ พื้นผาสุก, 2549 : 252)

ปัญหาด้านการครองตน
1. ปัญหาที่เกี่ยวกับตัวนักบริหารเอง
เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากนักบริหารขาดความรู้ประสบการณ์ในด้านวิชาชีพ และยัง
ขาดหลักธรรมประจ าใจทางศาสนาที่ตนเองนับถือ เช่น ถ้าทางพุทธศาสนาก็จะขาดสติสัมปชัญญะ ไม่มี
หิริโอตตัปปะ มีการลุแก่อานาจ อคติ 4 และไม่เจริญพรหมวิหาร 4 มีความภาคภูมิใจกับคายกยอและการ
ประจบเอาใจของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา จนเกิดความเคยชิน ทาให้มีนิสัยที่ไม่ดีประจาตัว คือ ชอบดู
ถูกผู้อื่นในเรื่องต่าง ๆ หลอกตัวเองว่ามีความสามารถยากที่จะหาใครมาเทียบ เป็นต้น
นอกจากนั้น การประพฤติตนที่ไม่ดีของนักบริหารเอง ด้วยการกระทาที่ผิดพลาด จนทาให้เกิด
ปัญหาเล็ก ๆ ขึ้นไปจนกระทั่งถึงปัญหาใหญ่โต สามารถแยกความรุนแรงของการกระทาความผิดพลาดนั้น
ออกได้เป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ
1) ข้อผิดพลาดระดับสูงหรือระดับร้ายแรง คือ การประพฤติผิดทั้งกฎหมายและวินัยแห่ง
วิชาชีพนั้น ๆ เช่น การก่อคดีอาญา ละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ก็จะต้องถูกดาเนินคดีทางอาญาหรือการ
ทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งนอกจากจะผิดระเบียบวินัยขององค์การของส่วนราชการแล้ว ยังจะต้องถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมายของสังคม ซึ่งเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาอีกทอดหนึ่งด้วย เป็นต้น
2) ข้อผิดพลาดระดับปานกลางหรือระดับกลาง คือ ระดับที่ผิดศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
ของสังคม เช่น เรื่องชู้สาว เรื่องบกพร่องในหน้าที่ การหมกมุ่นอยู่กับอบายมุข เป็นต้น
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3) ข้อผิดพลาดระดับล่างหรืออย่างอ่อน ๆ เป็นระดับที่ขาดจริยธรรมและได้รับการติเตียน
จากบุคคลอื่น ทั้งด้วย วาจา ด้วยใจ เช่น การชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นในการทางาน การไม่รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่อุทิศตนต่อการทางานเหล่านี้ เป็นต้น
จากระดับของปัญหาดังกล่าว นักบริหารสามารถนาจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยการ
ดารงตนเองอย่ างมีส ติสั มปชัญญะ อัน เป็น ธรรมเบื้องต้นที่จะก่อให้ เกิดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ยังควรที่จะรักษาพฤติกรรมตนเองโดยใช้หลักศีล 5 มาเป็นเครื่องป้องกันหรือประคับประคองไม่ให้
เกิดการกระทาที่ผิดพลาดได้
2. ปัญหาด้านพฤติกรรมของตนที่เกี่ยวกับการทางาน
2.1 ปัญหาการคอรัปชั่น
ปัญหาใหญ่ของการบริหารองค์การทุกระดับ คือ การคอรัปชั่น ยิ่งการบริหารองค์การมี
ความทันสมัยมากเท่าไร กระบวนการและวิธีการคอรัปชั่นก็พัฒนาไปมากเท่านั้น การคอรัปชั่นจึงเป็นการ
ทรยศต่อความไว้วางใจสาธารณะซึ่ง ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2557ข : 39) ได้อธิบายถึง คอรัปชั่น ว่า
หมายถึง การกระทาทุกลักษณะที่เป็นไปโดยมิชอบ หรือเป็นการกระทาที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว โดยใช้
อานาจอิทธิพลที่มีอยู่ตามตาแหน่งหน้ าที่ หรืออาศัยฐานะตาแหน่งพิเศษที่ตนมีอยู่ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนรวม การคอรัปชั่นมีความครอบคลุมถึงการใช้อานาจหน้าที่ ในทางที่ผิดอันเกิดจากการเห็นประโยชน์ของ
ตนเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องเป็นเงินเสมอไป
กมล สกลเดชา (2525 : 80) ได้แบ่งรูปแบบวิธีการคอรัปชั่นไว้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1) วิ ธี ก ารตามน้ า ได้ แก่ การอาศั ย เหตุ ก ารณ์ ห รื อ การปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับทุกประการ เพียงแต่ว่าจะใช้ดุลยพินิจตามอานาจหน้าที่ประการใดประการหนึ่งเท่านั้น
ถ้าไม่ประสงค์จะให้การเป็นไปตามเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น ก็สั่งการในทางปฏิเสธ ซึ่งมีข้ออ้างประกอบความคิดเห็น
โดยง่าย จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประสงค์จะได้ประโยชน์จากการสั่งหรืออนุมัติต้องวิ่งเต้น เพื่อให้การสั่งการเป็นไป
ตามที่ประสงค์ และเมื่อผู้มีอานาจพึงพอใจไม่ว่าจะด้วยผูกพันส่วนตัวหรือลาภสักการะ ก็อาจจะสั่งหรืออนุมัติ
ได้ โดยไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
2) วิธีการทวนน้า ได้แก่ การปฏิบัติใด ๆ ให้สมประโยชน์แก่ผู้วิ่งเต้นติดต่อในทางหลีกเลี่ยง
กฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งการเลี่ยงต่อการถูกกล่าวหา ลงโทษ หรือใช้อานาจไป
ในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือด้วยวิธีการอันทุจริตต่าง ๆ
2.2. สาเหตุของการคอรัปชั่น
ถวิลวดี บุรีกุล (2545 : 5-23) ได้ยกสาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่นที่เ กิดขึ้นในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1) อุ ดมการณ์ ที่ย อมให้ ค อรั ปชั่ นและผลประโยชน์ ขัด กัน เกิ ดขึ้น และไม่คิ ดที่ จะมีวิ ธี
หาทางป้องกัน
2) ปัจจัยภายนอก กล่าวคือ การคอรัปชั่นในประเทศหนึ่งอาจเป็นโรคติดต่อลุกลามไป
อีกประเทศหนึ่ง หรือระหว่างหน่วยงาน
3) ปัจจัยทางการเมือง กล่าวคือ นักการเมืองวางนโยบายหรือตัดสินใจที่ยังประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้อง หากรัฐบาลโกหก โกง และลักขโมยได้ ประชาชนก็สามารถทาได้เช่นกัน
4) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เกิดภาวะขาดแคลนในการบริโภคความเป็นอยู่ของ
ผู้คน
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5) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ การตัดสินปัญหาและการปูนบาเหน็จ หรือ
การลงโทษ มักจะอาศัยเกณฑ์ของชื่อ แซ่ หรือนามสกุลเป็นหลัก
6) ความบกพร่องของเทคโนโลยีและระบบการบริหารเปิดโอกาสให้มีการคอรัปชั่นและ
ผลประโยชน์ขัดกัน
สาหรับการทุจริตในวงการราชการไทย ได้มีผลการวิจัยของ กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ (2557 :
61-74) ที่ได้สรุปสาเหตุของการเกิดทุจริตว่ามาจากสาเหตุหลัก ๆ 3 สาเหตุคือ
1) สาเหตุ ท างด้ า นการเมื อ ง ได้ แ ก่
ระบบอุ ป ถั ม ภ์ ระบบบุ ญ คุ ณ พวกพ้ อ ง
สภาพแวดล้อมให้จาใจปฏิบัติ ต้องการแสวงหาอานาจร่วมเรียกว่า “การฮั้ว” อานาจผูกขาดทางงบประมาณ
ความหละหลวม ความเสี่ยงลงโทษตามกฎหมายต่า มีความโลภเป็นที่ตั้ง
2) สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่านิยมแบบทุนนิยม ความไม่รู้จักพอของผู้มีอานาจ
เจ้ าหน้ าที่รั ฐ รั บ สิ น บน บางครั้ งภาคธุรกิจเป็นผู้ เสี ยผลประโยชน์ ผู้ มีอานาจเสี ยผลประโยชน์ เงิ นเดือ น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐน้อย
3) สาเหตุด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การมีทัศนคติหรือค่านิยมของประชาชนที่เห็น
การทุจริตเป็นเรื่องปกติ การยกย่องเชิดชูคนที่มีเงินว่าเป็นคนดี สังคมมีความอ่อนแอจากการทุจริต ทาให้ขาด
จิตสานึกจริยธรรมหรือความซื่อสัตย์น้อยลง มีความโลภเข้าครองงา สังคมฟุ้งเฟ้อด้วยวัตถุนิยม บริโภคนิยม
และเงินตรา
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสาเหตุการทุจริตในระดับต่าง ๆ และวิธีการต่าง ๆ นั้นมักมีสาเหตุที่มา
จากปัจจัยภายนอกคือสภาพเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านการเมืองที่ใช้ระบบอุปถัมภ์ในการเปิดช่องให้มีการ
ทุจริต และปัจจัยภายในได้แก่มีความโลภเป็นพื้นฐานสาคัญ
2.3 จริยธรรมกับการแก้ปัญหาคอรัปชั่น
การนาหลักจริยธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาคอรัปชั่นโดยเริ่มจากใช้หลักหิริ โอตัปปะ มา
กากับใจไม่ให้คิดอยากได้ อยากมี อย่างผิดวิธี เพราะจะทาให้เกิดโลภ โกรธ หลง และนาไปสู่การกระทาผิด
และถูกลงโทษได้
นอกจากนี้ยังมีหลักจริยธรรมที่ต้องพัฒนาในเรื่องการรู้จักพอ ซึ่ง พระราชวิสุทธิโมลี (ทองดี
สุรเตโช) (2525 : 32-33) ได้อธิบายใน 2 หัวข้อคือ หลักสันโดษ และหลักอัตตัญญุตาและมัตตัญญุตา มี
รายละเอียด ดังนี้
2.3.1 หลักสันโดษ
สันโดษ หมายถึง ความยินดีพอใจในวัตถุที่ได้มาหรือในผลงานที่สาเร็จขึ้นด้วยเรี่ยวแรง
ความพยายามของตนในทางที่ชอบธรรม มี 3 ประการคือ
1) ยถาลาภสันโดษ คือ ความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนได้ในสิ่งที่ตนมี เมื่อได้แค่ไหน มีแค่
ไหนก็ยินดีแค่นั้น มีอย่างไรกินใช้อย่างนั้น แต่มิได้หมายความว่าให้หยุดขวนขวายต่อไป ไม่ต้องคิดก้าวหน้า
หรือหามาเพิ่มเติม มิใช่เช่นนั้น สันโดษข้อนี้เพียงให้ฝึกหัดใจให้เกิดความพอในฐานะที่ตนกาลังมี กาลังเป็น
หรือได้รับ เพื่อป้องกันความทุกข์อันเกิดจากความผิดหวัง
2) ยถาพลสันโดษ ความยินดีพอใจในกาลังของตนที่มีอยู่ รวมไปถึงการใช้กาลังให้
พอดีด้วย ได้แก่ รู้จักประมาณในความรู้ความสามารถของตนนั่นเอง สันโดษข้อนี้เป็นการกระตุ้นให้บุคคลรู้จัก
ใช้ความรู้ความเข้าใจและความสามารถของตนได้เต็มที่ กระตุ้นไม่ให้เป็นคนงอมืองอเท้า เกียจคร้านหรือ
ทางานด้วยความออมแรง เอาเปรียบงาน
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3) ยถาสารุปปสันโดษ ความยินดีพอใจในสิ่งที่สมควรและยินดีพอใจพอสมควร คือ
ในการใช้เรี่ยวแรงให้ได้มาซึ่งวัตถุปัจจัยนั้นต้องเป็นวัตถุปัจจัยที่เหมาะสม ไม่เกิดโทษ ไม่เป็นพิษ เป็นภัย
เรียกว่าไม่ผิดธรรม และวิธีการหาก็เป็นวิธีที่ชอบธรรมถูกธรรมไม่ใช่โดยวิธีทุจริต ฉ้อโกง คอรัปชั่น เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อจากัดขอบเขตของความทะเยอทะยาน ความต้ องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้แคบลงอย่างนี้เรียกว่ายินดี
พอใจพอสมควร สันโดษข้อนี้ฝึกให้บุคคลรู้จักอิ่มตัวเป็น
จะเห็นได้ว่าสันโดษเป็นหลักจริยธรรมที่แก้ปัญหาความโลภหรือความอยากได้ไม่รู้จักพอของบุคคล
หยุดยั้งความมักใหญ่ใฝ่สูง ความทะเยอทะยานอย่างไร้ขอบเขตจากัดของบุคคล และควบคุมความปรารถนา
ของตนให้อยู่ในวงจากัด โดยเมื่อรู้จักความพอดีแล้วก็คิดที่จะใช้ส่วนเกินที่ต นได้ตนมีนั้นช่วยเหลือบุคคลอื่น
ต่อไป
2.3.2 หลักอัตตัญญุตา และมัตตัญญุตา
อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน หมายถึงมองตนเองออกว่าตนเองเป็นใคร มีฐานะ
และภาวะอย่างไร กาลังต้องการอะไร เมื่อมองออกแล้วก็พยายามปรับตัวเองให้เป็นได้อย่างที่ตัวเป็นได้อย่าง
เหมาะสม พยายามวางตนให้สมกับฐานะและภาวะของตน และใช้กาลังความสามารถของตนพัฒนาตนเอง
เพื่อให้ ได้ม าซึ่งสิ่ งที่ต นเองต้องการ รวมถึงความรู้ จักหยุดยั้งความต้องการอันเกิน ขอบเขตก าลั งความรู้
ความสามารถของตน และหยุดยั้งการแสวงหาอันเกินกาลังหรือในทางที่มิชอบ อันจะทาให้ตนเดือดร้อนใน
ภายหลัง
มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ หมายถึง ความรู้จักประมาณในการแสวงหา
เลี้ยงชีพให้เป็นไปในทางที่มิชอบ ไม่ใฝ่สูงทะเยอทะยานจนเกินประมาณ อันจะก่อให้เกิดการแสวงหาในทาง
ทุจริตต่อมา รวมไปถึงความรู้จักประมาณในการใช้สอยพัสดุสิ่งของที่แสวงหามาได้แล้วในทางที่พอเหมาะ
พอควรไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ให้อัตคัดนัก ให้เป็นไปในทางสายกลางคือประหยัดมัธยัสถ์นั่นเอง
นอกจากนี้ วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น จากรายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนา
ดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของ ถวิลวดี บุรีกุล (2545 : 5-37) ได้เสนอแนวทางป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตคอรัปชั่นไว้ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการดังต่อไปนี้
1) การแสดงบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น (Financial Disclosure) การแสดงบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบฐานะทางการเงินของนักบริหาร เจ้าหน้าที่รัฐและครอบครัว ทั้งก่อน และหลังการ
เข้า รั บ ตาแหน่ ง ว่ามี อะไรผิ ด ปกติห รื อส่ อไปในทางคอรั ปชั่ นและผลประโยชน์ ขัด กัน หรือ ไม่ อย่า งไรก็ ดี
มาตรการนี้จะประสบผลสาเร็จหรือไม่ อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกั น เช่น การเคลื่อนไหวทาง
การเงิน ทุกชนิดจะต้องกระทาการผ่านระบบเช็ค หรือการเปิดบัญชีจะต้องใช้ชื่อจริง เป็นต้น
2) การตรวจสอบประวัติก่อนเข้าดารงตาแหน่ง (Profile Clearance) โดยปกติแล้ว ใน
ภาครัฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารจะเสนอชื่อผู้จะดารงตาแหน่งให้วุฒิสภา/รัฐสภาเป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อกลั่นกรอง
เบื้ อ งต้ น และสรรหาบุ ค ลที่ เ หมาะสมมาดารงต าแหน่ ง ซึ่ ง การตรวจสอบประวั ติ อาจกระท าในรู ป แบบ
คณะกรรมการก็ได้ แต่ควรกระทาเป็นความลับและเคารพในสิทธิของผู้ที่ถูกตรวจสอบประวัติ
3) การให้นิย ามระหว่างของขวัญและสิ นบน (Gift and Bribe) กล่าวคือ จะต้องให้
ความหมายอย่างแน่ชัด เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างคาทั้งสอง เพราะคาว่าของขวัญนั้นก็คือสิ่งของที่มี
การให้กัน เพราะมีความเสน่หาระหว่างกันโดยมิให้หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดเมื่อมีการให้ของขวัญ เป็นการ
ให้ในเทศกาลหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามขนบประเพณีของแต่ละสังคม ซึ่งไม่ควรมีมูลค่าจนเกินไป จนเป็นเหตุ
จูงใจให้เกิดพฤติกรรมคอรัปชั่น การให้ของขวัญจะแตกต่างกับสินบน เพราะการให้สินบนเป็นการให้ต่างตอบ
แทน (Reciprocal) ที่ผู้ให้ หวังผลประโยชน์ในมิติใดมิติหนึ่ง จนทาให้ราชการเสียผลประโยชน์ ส่ว นผู้รับ

การพัฒนาจริยธรรมสาหรับนักบริหาร

หน้า 173

สินบนไม่ว่าการให้นั้นจะออกมาในลักษณะสิ่งของหรืออื่นใดก็ตาม ก็จะเอื้ออานวยให้กับผู้ให้ประโยชน์ใ น
ลักษณะต่าง ๆ
4) การห้ามข้าราชการไปทางานกับเอกชนหลังพ้นสภาพข้าราชการ (Post Employment
Restriction) ข้อห้ามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่จะตกอยู่ในกามือของคู่แข่ง
ทางเศรษฐกิจ และอาจจะเป็นการกระทาต่างตอบแทนระหว่างข้าราชการและธุรกิ จ เพื่อชดเชยหรือตอบ
แทนบุญคุณข้าราชการที่เคยเอื้อประโยชน์ให้ขณะดารงตาแหน่ง หรือป้องกันไม่ให้ข้าราชการใช้ความรู้ความ
ชานาญ ทักษะ หรือความสามารถเฉพาะตัว เพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจจนทาให้ข้าราชการหรือประเทศชาติ
เสียหาย เพราะข้าราชการระดับสูงหลายท่าน เมื่อออกจากราชการแล้วอาจใช้ความรู้ความสามารถต่าง ๆ ที่
สะสมมาสมัยยังรับราชการอยู่เพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้องหรือที่ตนปฏิบัติงานอยู่
5) การจั ดการความเสี่ ยง (Risk Management) การจัดการความเสี่ยงหมายถึง การที่
หน่วยงานพยายามคอยสังเกตว่า มีความเสี่ยงที่เกิดจากการคอรัปชั่นหรือผลประโยชน์ขัดกับอะไรบางอย่าง
หรือไม่ มีประเด็นที่ล่อแหลมหรือเอื้อประโยชน์ต่อการคอรัปชั่นหรือไม่ การจัดการความเสี่ยงควรดาเนินการ
ดังนี้
5.1) ส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านคอรัปชั่นและผลประโยชน์ขัดกัน เช่น วัฒนธรรมที่
สาธารณชนจะไม่อดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมการฉ้อราษฎร์ บังหลวงอีกต่อไป ผู้กระทาผิดเป็นผู้เอารัดเอา
เปรียบสังคมหรือองค์การควรจะถูกจับให้ได้และมีการลงโทษ
5.2) นโยบายเกี่ยวกับการคอรัปชั่นควรระบุเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คานิยามของ
คอรัปชั่นและผลประโยชน์ขัดกันที่แน่ชัด กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การค้นหา ติดตาม การฝึกอบรม
และแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาคอรัปชั่น
5.3) แผนงานการแก้ปัญหาคอรัปชั่นควรกาหนดให้แน่ชัด และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งคณะกรรรมการสอบสวน การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การ
หาพยานหลักฐาน การให้ตารวจเข้ามาเกี่ยวข้อง การติดตามเรียกคืนความเสียหาย การรับฟังข้อแนะนา การ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการคอรัปชั่น
6) การให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาและป้ อ งกั น การคอรั ป ชั่ น
(Participations) นั ก บริ ห ารควรเปิ ด โอกาสให้ ภ าคประชาสั ง คม เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการคอรัปชั่น เพราะภาคประชาสังคมจะมีความเป็นอิสระ และปลอดจากผลประโยชน์ส่วนตัวทา
ให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยอาจกระทาได้ในลักษณะของการให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น
การให้คาแนะนาปรึกษา การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนถึงการตรวจสอบควบคุมอีกด้วย
เมื่อกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับปัญหาด้านการครองตน จะพบว่าปัญหาสาคัญจะเป็นปัญหาด้านตัว
บุคคลและพฤติกรรมการทางาน ลักษณะด้านตัวบุคคลเป็นพฤติกรรมการทาผิดพลาดของนักบริหารซึ่งมี
ระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่ ข้อผิดพลาดระดับร้ายแรง ระดับปานกลาง และระดับเพียงเล็กน้อย ส่วนปัญหา
ด้านพฤติกรรมที่พบมากที่สุดและเป็นปัญหาที่นับวันจะยิ่งขยายใหญ่โ ตมากขึ้น คือปัญหาด้านการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นปัญหาการแสวหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ หลักจริยธรรม ที่เป็นเครื่องควบคุมจิตใจเป็น
เกราะป้องกัน จากภายในคือการส่ งเสริมให้ มีหิ ริ (ความละอายแก่ใจ) โอตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป)
นอกจากนี้ยังมีหลักความสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ตนมี ยินดีในสิ่งที่ตนเองได้ หลักการรู้จักตนเองและ
รู้จักความพอประมาณ
ปัญหาด้านการครองคน
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ปัญหาการครองคน คือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างนักบริหารกับผู้ร่วมงาน ปัญหาที่มักจะพบเป็น
ประจา ได้แก่ (ประวัติ พื้นผาสุก, 2549 : 252-255)
1. ปัญหาที่เกิดจากตัวนักบริหารเอง ได้แก่ วัยและวุฒิต่างกัน การวางตัวของนักบริหารสูง
มากหรือต่ามากเกินไป เอาแต่ใจตัวเอง ใช้อารมณ์ และไม่รับฟังความคิดเห็นของลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
เพื่อนร่วมงาน ขาดความเป็นกันเอง ลูกน้องก็หนักใจเมื่อได้เข้าพบ หัวหน้าบางคนเป็นชาวต่างประเทศไม่
เข้าใจภาษาที่ใช้ หรือบางหน่วยงานหัวหน้าชอบใช้ภาษาเทคนิคมากเกินไป มีความลาเอียงอันเกิดจากอคติ
ส่วนตัวของนักบริหารทาให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยและปัญหาการสื่อสาร
2. ปัญหาที่เกิดจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง ได้แก่ ลูกน้องไม่รับผิดชอบงาน เกี่ยงงานกัน
มีความย่อหย่อนไม่ทุ่มเทการทางานให้หน่วยงาน เมื่อมีการผิดพลาดก็มีการโยนความผิดให้ผู้อื่น ปัดความ
รับผิดชอบ ไม่ทาตามคาสั่ง หรือเข้าใจคาสั่งที่สั่งอย่างถูกต้องและชัดเจน มักจะคอยระแวงว่าผู้บังคับบัญชาจะ
จับผิดหรือจ้องเล่นงานตนเองและทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา
3. ปัญหาระหว่างนักบริหารกับนักบริหารด้วยกัน องค์การแต่ละองค์การย่อมจะมีการจัด
โครงสร้างจัดสายการบังคับบัญชา ทั้งสายหลัก สายรอง สายที่ปรึกษาแตกต่างกันไปแล้วแต่บทบาทและ
หน้าที่ ยิ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่ยิ่งต้องมีบุคลาการมากและมีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย
นักบริหารก็มีหลายระดับ มีผู้จัดการใหญ่ มีรองผู้จัดการใหญ่ มีผู้ช่วยแล้วก็ยังมีผู้จัดการฝ่าย
ต่าง ๆ รับผิดชอบแตกต่างกันออกไป บุคลากรเหล่านี้รวมกันเรียกสั้น ๆ ว่า คณะนักบริหารหรือนักบริหาร
นั่นเอง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักบริหารด้วยกันเองมักจะได้แก่เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
3.1 เชื่อว่าตนเองมีความรู้ความสามารถเหนือคนอื่น เชื่อมั่นตนเองมากเกินไป ไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของใคร โดยเชื่อว่าสิ่งที่ตัดสินใจทานั้นถูกต้องเสมอ เพราะเคยกระทามาแล้วไม่เคยผิดพลาด ที่
ถูกที่ควร คือ ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น การตัดสินใจต้องอยู่บนฐานของข้อมูลที่ชัดเจนและสมบูรณ์
3.2 ความแตกต่างระหว่างวัย ความรู้และประสบการณ์ระหว่างคนต่างวัยย่อมเป็นสิ่งที่พบ
เห็นเสมอในสังคมโดยเฉพาะในองค์กรทั่วไป การรู้จักบูรณาการความแตกต่างเหล่านั้นมาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ และก่อให้เกิดการพัฒนางานขององค์การ เป็นสิ่งที่นักบริหารพึงกระทาและต้องกระทาให้ดีด้วย
3.4 แบ่ งพรรคแบ่ งพวก การแบ่งพรรคแบ่งพวกของกลุ่ มคนในสั งคมเป็นเรื่องปกติ นัก
บริหารไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การหรือต่อการทางานไปเสียทั้งหมด ที่สาคัญ
ต้องมีมุมมองการแบ่งกลุ่มต่าง ๆ ออกมาในเชิงบวก จะต้องวิเคราะห์ให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนแล้วก็จะ
สามารถเลือกสรรมาใช้งานได้
4. เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับเรื่องงาน คนบางคนเอาเรื่องส่วนตัวมาพัวพันกับเรื่องงาน
จนแยกกันไม่ออก เลยกลายเป็นเรื่องเสียหายและไม่ยอมทางานร่วมกัน เกี่ยงกันว่าจะทางานให้ ถ้าไม่เอาคน
นั้นคนนี้มาทางานด้วย ทาให้งานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
5. ขาดมนุษยสัมพัน ธ์กับเพื่อนรวมงาน ไม่มีศิลปะในการพูด การจูงใจ หรือการสื่อสารที่
ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการทางาน
6. ปัญหาระหว่างนักบริหารกับบุคคลทั่วไป ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้สามารถเกิดได้ทั้ง
จากนักบริหารเองที่มีส่วนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น พฤติกรรมที่มักแสดงออก ดังนี้
6.1 การไม่มีมารยาท เอาใจยากใช้แต่อารมณ์
6.2 การไม่เข้าใจระเบียบปฏิบัติหรือวิธีการทางานขององค์การนั้น
6.3 การมุ่งประโยชน์ของตนเองหรือพรรคพวกของตนเอง มาก่อนผลประโยชน์ส่วนรวมทั้ง
องค์การ
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7. มีอคติต่อหน่วยงาน โดยเฉพาะต่อนักบริหารขององค์การนั้น ๆ
จากปัญหาทั่วไปดังกล่าว จะทาให้องค์การนั้นขาดความสุข ปัญหาอื่น ๆ จะเกิดขึ้นตามมาอย่าง
มากมายทั้งในแง่ขวัญและกาลังใจ ทาให้การทางานและผลงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผลเสียโดยรวมก็จะตกอยู่ทั้งกับหน่วยงานและกับผู้ทางานในหน่วยงานทุก ๆ คน ในทางตรงข้าม
หากนักบริหาร ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการนาจริยธรรมที่เกี่ยวกับสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ประกอบด้วย หลักสังคหวัตถุ หลักพรหมวิหาร หลักอปริหานิย ธรรม รวมทั้งการนาหลักสา
ราณียธรรมมาปรับใช้ในการทางานจะก่อให้เกิดผลดีอย่างมากมาย ซึ่งจะส่งดี ดังนี้
1) ทาให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนักบริหารกับนักบริหาร นักบริหารกับผู้ใต้บังคับ
บัญชา และนักบริหารกับประชาชนทั่วไป
2) ทาให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ไว้วางใจ และเข้าใจดีต่อกัน
3) ทาให้งานสาเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การด้วยความราบรื่น
4) ทาให้เกิดความรักใคร่สามัคคี อันจะช่วยป้องกันการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในหน่วยงาน
5) ทาให้เกิดความหวัง ความตั้งใจของชีวิตไปสู่ความสาเร็จ
นอกจากนี้หลักมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งเป็น หลักการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งเพื่อนร่ วมงาน
ผู้เขียนได้สังเคราะห์หลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับมิตรแท้หรือกัลยาณมิตรคือมิตรที่ควรคบ และเมื่อคบกันไปแล้วผู้
เป็ น มิตรกัน จ าเป็ น ต้องมีห ลั กธรรมส าหรับปฏิ บัติห รือรัก ษามิตรภาพกันไว้ หลั กธรรมส าหรับปฏิบัติต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อรักษามิตรภาพกันไว้ ที่ปรากฏในสิงคาลกสูตร คือ (พระราชวิสุทธิโมลี
(ทองดี สุรเตโช), 2525 : 61-63)
1) ด้วยการให้ปัน คือ เมื่อคบกับคนใดพึงเสียสละให้ปันของของตนให้แก่คนนั้นด้วย ต้อง
เป็นคนใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว มีน้าใจต่อมิตรคนนั้นเสมอ
2) ด้วยเจรจาถ้อยคาไพเราะ คือ ใช้คาพูดถูกกาลเทศะ โอกาสไหนควรพูดอย่างไร เวลาไหน
ควรพูดหยาบโลนหรือด่ากันเล่นได้ เวลาไหนควรพูดยกย่องให้เกียรติกัน ต้องคานึงอยู่เสมอว่า
อยู่คนเดียวควรระวังยั้งความคิด
อยู่ร่วมมิตรควรระวังยั้งคาขาน
อยู่ร่วมนายเคารพตั้งระวังการณ์
อยู่ร่วมพาลต้องระวังทุกอย่างเอย
3) ด้วยประพฤติประโยชน์ คือ ช่วยเหลือมิตรในกิจการที่จาเป็น ไม่เป็นคนตระหนี่แรงและ
ใจแคบ ออกปากแล้วไม่ยอมช่วยมิตร ควรสร้างประโยชน์แก่มิตรตามกาลัง
4) ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอ คือ วางตนเสมอต้ นเสมอปลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่
รบกวนหรือเซ้าซี้จนเกินไป เมื่อมิตรได้ดีมียศศักดิ์ขึ้น หรือไม่ดูถูกเหยียดหยามเมื่อมิตรได้รับความผิดหวังหรือ
วิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง คงไปมาหาสู่คงเส้นคงวาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
5) ด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความเป็นจริง คือ ไม่มีความอิจฉาริษยามิตรของตน มิตร
ที่ดีหรือประสบผลสาเร็จอย่างไรก็ไม่ปกปิดหรือแกล้งทับถมให้ความดีด้วยลงไป หรือแกล้งใส่ร้ายใส่ความมิตร
เพื่อเอาตัวรอด ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตร
เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้แล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นมิตรที่ดี สาหรับหลักจริยธรรมที่ใช้สาหรั บ
ตอบแทนมิตร (ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน) มี 5 ประการ คือ
1) รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว คือเมื่อมิตรมีความประมาทหรือหลงผิดไปในทางใด ทางหนึ่ง
เช่ น หลงผู้ ห ญิ ง จนลื ม การงาน ถล าตัว ไปในการพนั น ก็ห าทางเตื อ นสติ มิต รให้ เ ห็ นทางที่ ถู กต้ อ ง หรื อ
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ช่ว ยเหลื อด้ว ยประการอื่น ช่ว ยรั กษาชื่อเสี ย งของมิตรที่ประพฤติไม่ดีด้ว ย หรือป้องกันมิให้ มิตรประสบ
อันตรายเพราะความประมาทพลั้งเผลอ ทั้งในการปฏิบัติงานและการครองเรือน
2) รักษาทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ประมาทแล้ว คือมิใช่จะรักษาตัวมิตรผู้ ประมาทหรือหลงผิด
ไปแล้วเท่านั้น แม้ทรัพย์ของมิตรผู้นั้นก็เป็นหน้าที่ของมิตรจะหาทางป้องกันมิให้เสียหายด้วย หรือช่วยปกป้อง
รักษาสิทธิ์ในทรัพย์ของมิตรมิให้ถูกโกง มิให้ถูกเบียดบัง ถูกลักขโมยไปด้วย
3) เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพานักได้ คือเมื่อมิตรประสบภัยหรือได้รับความวิบัติก็เต็มใจช่วยเหลือ
เต็มที่ เพื่อให้พ้นภัยหรือเพื่อให้เกิดความอบอุ่นใจในยามนั้น
4) ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ คือเมื่อมิตรประสบความวิบัติ ก็ไม่ปลีกตัวออกห่าง ไม่ละทิ้งด้วย
ความใจแคบ แต่เต็มใจช่วยมิตรก่อร่างสร้างตัวใหม่ทุกวิถีทางจนกว่ามิตรจะพึ่งตัวเองได้
5) นับถือตลอดถึงญาติของมิตร คือให้ความเคารพนับถือหรือให้เกียรติแก่บิดามารดาหรือ
ญาติของมิตร ประดุจเป็นบิดามารดาหรือญาติของตนเอง
เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ มิตรภาพของทั้งสองฝ่ายก็จะมีแต่ความมั่นคงและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความแตกร้าว
ในมิตรภาพจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลย เมื่อมิตรยังมีอยู่ตราบใดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก็ยังคงอยู่ตราบนั้น
และความสงบสุขในองค์การหรือหน่วยงานก็ยังคงมีอยู่ตราบนั้น
เมื่อกล่าวโดยสรุปของปัญหาด้านการครองคน รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ หลักจริยธรรมด้าน
การครองคนซึ่งเป็นทักษะที่จะปฏิบัติต่อกัน เป็นการกระทาที่มุ่งให้เกิดความรู้สึกความปรารถนาดีต่อกัน ด้วย
การเปิดใจ ให้โอกาส เสียสละแบ่งปัน มีความเห็นอกเห็นใจ มีการให้อภัยและยินยอมโอนอ่อน ผ่อนปรน
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ตลอดจนความผูกพันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อันจะทาให้เกิดความรักความสามัคคี
ความสุขย่อมเกิดมีในองค์การนั้น ๆ ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับเมื่อนาไปปฏิบัติก็จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ของงาน และทั้งการครองใจคนจะทาให้เกิดพลังกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่เข้มแข็ง ในองค์การให้เกิด
ความร่วมมือ ลดการต่อต้านและการแตกแยกในหน่วยงาน องค์การก็ประสบผลสาเร็จ การดาเนินงานก็บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ปัญหาเกี่ยวกับการทางาน
ธีรรัตน์ กิจจารักษ์ (2542 : 264) ได้อธิบายลักษณะของปัญหาเกี่ยวกับการทางานของนักบริหารไว้
ดังนี้
1. ทางานโดยยึดระเบียบและกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่รู้จักการจัดการ เรียกว่า
ตึงจนเกินไปจนทาให้บรรยากาศทางานเคร่งเครียด งานล่าช้าเพราะไปติดกับกฎระเบียบมากจนเกินไป ปกติ
นักบริหารจะต้องยึดสายกลาง เช่น หลักมีอยู่ว่า
- ทุจริต ผิดระเบียบ ผิดวินัย
- สุจริต ไม่ผิดระเบียบ ไม่ผิดวินัย
แต่บางครั้งเราก็สามารถดาเนินการบางอย่างที่ไม่ให้ผิดระเบียบ เพื่อจะไม่ผิดวินัย โดยรวดเร็ว
ได้ขึ้นอยู่กับความชัดเจน และประสบการณ์ของนักบริหาร
2. สนใจผลประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าการปฏิบัติเพื่องาน ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์
ทั้งที่วัตถุและไม่ใช่วัตถุ โดยเชื่อว่าเมื่อทางานก็จะต้องได้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า องค์การไม่ใช่ของเราคนเดียว
นักบริหารจะต้องคิดว่า องค์การเป็นของทุกคน ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดและชอบ ไม่ผูกขาดความรัก ความเป็น
เจ้าของแต่ผู้เดียว ต้องทางานเพื่องานทาดีเพื่อดี ต้องคิดว่าทุกคนมีความสาคัญ และมีความจาเป็นเหมือนกัน
และเท่ากันเพียงแต่แบ่งหน้าที่กันทางานเท่านั้น
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3. สนใจความก้าวหน้าของตนเองเท่านั้น โดยไม่สนใจว่าจะทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่มี นัก
บริหารจานวนไม่น้อยที่ก้าวสู่ความสาเร็จด้วยการเหยียบไหล่ผู้อื่นขึ้นไป หรือทาให้พ้นทางไปเสีย นักบริหาร
จะต้องเข้าใจว่าความสาเร็จองค์การนั้นเป็นผลงานจากการกระทาของผู้ใต้บังคับบัญชา นักบริหารคนเดียวทา
อะไรไม่ได้ ต้องยกย่องชมเชยประกาศผลงานของคนอื่นให้สังคมรู้แจ้งประจักษ์จริง
จากปั ญหาเรื่ องการทางานดังกล่ าวนักบริห ารสามารถแก้ไขปัญหาโดยการใช้หลั กจริยธรรมที่
เกี่ยวกับการทางาน เช่น การใช้หลักอิทธิบาท 4 การใช้หลักฆราวาสธรรม 4 เป็นต้น ก็จะเป็นปัจจัยทาให้
ปัญหาลดไปในที่สุดได้
ส่วนปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาครัฐของไทย ยังเป็นปัญหาในลักษณะค่านิยมในการ
ทางาน เพื่อให้ค่านิยมของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งทางานให้เกิดประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจึงได้
มีมติในการประชุมเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบแผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐที่
ครอบคลุมแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการจึงจัดทา “ค่านิยม
สร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ” ไว้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงปฏิบัติ ดังนี้ (วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ และพฤทธิภูมิ
พลอยงาม, 2559 : 17)
ประการแรก กล้ ายื น หยั ดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง หมายถึง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม
เสียสละอดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ
ประการที่สอง ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มี
หลักธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ต่อประชาชน ต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ต่อองค์การ และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
ประการที่สาม โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทางานขององค์การให้มีความ
โปร่งใส มีกลไกให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
ประการที่สี่ ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาคไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
ในการให้บริการ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้าใจเมตตา เอื้อเฟื้อ
ประการที่ห้า มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึงทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนด ทางานให้เกิดผลดีแก่
หน่วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่ งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้น
การทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม
สาหรับข้าราชการซึ่งเป็นผู้บริหารควรประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการนี้ เป็น
แบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ถือเป็นต้นแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง

การพัฒนาจริยธรรมของนักบริหาร
โดยที่จ ริย ธรรมเป็ น เครื่องส่ งเสริมความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของสังคมดังได้กล่ าว
มาแล้ว ฉะนั้นนักบริหารหรือผู้รับผิดชอบที่ต้องการความสงบสุขร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร
และสังคมส่วนรวม ควรต้องมีการฝึกฝนหรือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมเป็นเบื้องต้นเสียก่อน เมื่อตนเอง
มั่นคงสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้แล้ว ก็จะสามารถขยายไปสู่สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมใน
ที่สุด
หลักการบริห ารเพื่อส่ งเสริมจริยธรรมตามที่ส มาคมการบริห ารงานบุคคลระหว่างประเทศ ได้
เสนอแนะไว้ ดังนี้ (สมคิด บางโม, 2549 : 111-112)
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1. มาตรฐานทางจริยธรรมควรมีความชัดเจน เพื่อที่บุคลากรขององค์การจะได้รับทราบถึงหลักการ
และมาตรฐานที่เป็นที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของตน บุคลากรทุกคนควรใช้หลักของการประพฤติปฏิบัติ
เดียวกัน
2. มาตรฐานจริยธรรมควรสะท้อนกรอบกฎหมาย ซึ่งนับเป็นพื้นฐานของมาตรฐานขั้นต่า และหลัก
ของความประพฤติสาหรับบุคลากรทุกคน
3. ควรมีการชี้นาในเรื่องจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน และควรส่งเสริมการฝึกอบรมใน
เรื่องจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการวิเคราะห์ปัญหาเชิงจริยธรรม และการใช้
เหตุผลเชิงศีลธรรม
4. ลูกจ้างและบุคลากรควรรับทราบสิทธิ หน้าที่ และพันธกรณี เมื่อต้องประสบกับปัญหาการ
กระทาผิดจริง ๆ หรือต้องสงสัยว่ากระทาผิด
5. ผู้ที่เป็น ผู้น าทางการเมืองจะต้องประพฤติตนให้ เป็นแบบอย่าง ควรส่งเสริมให้มีการออก
กฎหมายและระเบียบ เพื่อสนับสนุนการประพฤติตามหลักจริยธรรมและลงโทษการประพฤติผิด
6. กระบวนการตัดสินใจควรมีความโปร่งใส และเปิดให้องค์ก ารจากภายนอก เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ
เข้ามาตรวจสอบ และประชาชนควรสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของทางราชการได้
7. ควรมีบทแนะแนวที่ชัดเจนสาหรั บปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ กับเอกชนในการร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานระหว่างสองฝ่าย เช่นประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการปรับหรือแปรรูปการจ้างงาน
ภาครัฐ เป็นต้น
8. ฝ่ายบริหารควรแสดงและส่งเสริมการประพฤติตามหลักจริยธรรม และควรกระตุ้นให้เกิดการ
ประพฤติที่ได้มาตรฐานระดับสูง โดยการให้แรงจูงใจที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงาน
9. นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ควรเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็น
ความตั้งใจจริงในเรื่องของจริยธรรม
10. สภาวะการจ้ า งงานในภาครั ฐ ควรเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม หรื อ ช่ ว ยสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม การเคารพ และทาตามหลักพื้นฐานของ
จริยธรรมในการทางาน จะช่วยให้องค์การของรัฐ เป็นองค์การที่ดาเนินงานด้วยการยึดมั่นในหลัก การอย่าง
จริงจังได้
11. ควรสร้างกลไกในการตรวจสอบ เพื่อให้ข้าราชการมีภาระรับผิดชอบในการกระทาของตนต่อ
ผู้บังคับบัญชา และที่สาคัญกว่านั้นคือต่อสาธารณะ ภาระความรับผิดชอบควรจะเน้นไปที่เรื่องการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมและการมุ่งผลสัมฤทธิ์
12. ต้องมีการวางขั้นตอน กระบวนการและบทลงโทษที่เหมาะสมสาหรับจัดการต่อการกระทาผิด
ส่วนสาคัญของการวางโครงสร้างองค์กร เพื่อส่งเสริมจริยธรรมจะต้องรวมถึงการหาวิธีการตรวจสอบ และ
สอบสวนประเด็นข้อกล่าวหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบทั้งหลาย
ส าหรั บ ภาคราชการไทย หลั กการเสริมสร้ างการพัฒ นาจริ ยธรรมของของนักบริ ห าร รวมทั้ ง
ข้าราชการในการจูงใจให้การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา, 2559 : 27, 32) คือ
“มาตรา 73 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม และ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดารงตนเป็นข้าราชการที่ดี”
“มาตรา 87 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และ
ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด”
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นอกจากนี้ ก.พ. ยังได้จัดทาประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามเงื่อนไขมาตรา 279 และ
280 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ สาระสาคัญ คือ การกาหนดให้มีค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ คือ (เสนีย์ คาสุข, 2555 : 37-38)
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในวิชาชีพขององค์การ
ค่านิยมดังกล่าวมา นับได้ว่าเป็นหลักที่นักบริหารจะต้องนามาปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างให้
เป็นนักบริหารที่น่าเคารพนับถือ เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและแก่ประชาชนในฐานะนัก
บริหารขององค์การและบทบาทสาคัญอีกด้านคือการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงานได้ได้ประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนอีกด้วย
ส่ ว นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมส าหรั บ ชาวไทยโดยทั่ ว ไป นิ ย มเน้ น พั ฒ นาคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมสาคัญ ๆ ตามยุคตามสมัย ซึ่งแต่ละสมัยมักจะมีการเน้นคุณธรรมเด่นประจาสมัยตามความต้องการ
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ กัน เช่น ยุคโบราณเน้นวาจาสัตย์ สมัยอัศวินเน้นความจงรักภักดีของไทยเราใน
สมัยสุโขทัย บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข ประชาชนสมัยสุโขทัยจึงเน้นเรื่องการทาบุญสุนทาน ซึ่งคุณธรรม
ที่เด่นในสมัยนั้น คือ “ทาน” สมัยอยุธยาตอนต้น โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
อยู่ในช่วงกาลังก่อสร้างบ้านเมือง จึงต้องอาศัยความจงรักภักดี และเน้นวาจาสัตย์ จึงมีลิลิตโองการแช่งน้า
หรือพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยา ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีภัยสงครามรอบบ้านเรา และต้อง
เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 พระองค์จึงเน้นเรื่องการปลุกใจให้คนไทยรักชาติ เน้นค่านิยมไทยปลูกฝังเรื่องความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระองค์ได้นิพนธ์เพลงและบทนิพนธ์ปลุกใจคนไทยไว้มากมาย
อาทิ สยามมานุสติ ปลุกใจเสือป่า เป็นต้น
เมื่อคราวกรุ ง รั ตนโกสิ น ทร์ มีอายุค รบ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หั ว ภู มิพลอดุ ล ยเดช
(รั ช กาลที่ 9) ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรชาวไทยในการพัฒ นาและปลู กฝั งคุณธรรม
จริยธรรม สาหรับประชาชน 4 ประการ เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของชาติบ้านเมือง ดังนี้ (ธีรรัตน์ กิจจารักษ์,
2542 : 285)
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็น
ธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้ น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่ว งความซื่อสัตย์สุ จริตไม่ว่าจะด้ว ยเหตุ
ประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วน
ใหญ่ของบ้านเมือง
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ขอบข่ายวิธีการพัฒนาตนเองของนักบริหาร
การพัฒนาตนเองของนักบริหาร จะต้องคานึงถึงขอบข่าย 3 ด้าน (Newtow and Hington,
1963 : 14) คือ
1. การศึกษาและประเมินตนเอง เป็นการศึกษาส่วนดีและส่วนบกพร่องของตนเอง ทั้งในด้าน
รูปร่างหน้าตา สุขภาพ สติปัญญา ความรู้ทั่วไป ความสามารถพิเศษ การแต่งกาย การพูดจากิริยาท่าทาง
นิสัยใจคอ โดยวิธีการประเมินสามารถทาได้โดยการสังเกตตนเอง และการให้ผู้อื่นวิจารณ์หรือบอกจุดบอดที่
เรามองไม่เห็น
2. ยอมรับและตระหนักในความต้องการที่จะปรับปรุงตนเอง ผลจากการประเมินจากข้อแรก
จะบอกให้ เราทราบว่าเรามีข้อบกพร่ องอะไรบ้าง มีจุดอ่อนด้านใด เราต้องยอมรับข้อบกพร่องและต้อง
ตระหนักเสมอว่า บุคลิกภาพเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่การยอมรับนับถือ ความศรัทธา อันจะนาไปสู่มนุษย
สัมพันธ์อันดีและความสาเร็จ
3. มีแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองไม่ใช่สิ่งที่ง่าย เพราะ
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุดมคติ เกี่ยวข้องกับการลบล้างนิสัยเดิมที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน อันเกิดจากความ
ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ าม เพื่อเป็นที่ชื่นชอบของสังคม เพื่ อความต้องการความ
ปลอดภัยในอาชีพและความต้องการในอานาจ
สาหรับการปรับปรุงพัฒนาตนเองสามาถกระทาได้ 2 ด้าน คือ การปรับปรุงภายนอก และการ
ปรับปรุงพัฒนาภายใน มีอธิบาย ดังนี้
1. การปรับปรุงพัฒนาภายนอก ได้แก่ การปรับปรุงรูปร่างหน้าตา การรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ การปรับปรุงด้านการแต่งกาย การปรับปรุงกิริยาท่าทาง
เพื่อให้เกิดมิตรภาพ รวมทั้งการปรับปรุงด้านการพูด จา โดยใช้คาพูดที่ไพเราะอ่อนหวาน มีประโยชน์และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
2. การปรับปรุงพัฒนาภายใน ได้แก่ การปรับปรุงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกและนิสัยใจคอ
โดยการฝึกให้ยอมรับสภาพของตนเองที่เป็นอยู่โดยการมองภาพพจน์ของตนเองที่เป็นบวก ฝึกการควบคุม
อารมณ์ของตนเอง การอดทนอดกลั้น ไม่แสดงอาการอิจฉาริษยารู้ จักมองโลกในแง่ดี ฝึกให้เป็นผู้มีจิตใจสงบ
ไม่ตื่นเต้นง่าย การเป็นผู้มีระเบียบวินัย และการฝึกให้มีจิตคิดปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ

รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของนักบริหาร
การพัฒนาจริยธรรมสาหรับ นักบริห ารองค์การ อาจกระทาได้หลายวิธีและแต่ละวิธีหรือแต่ล ะ
รูปแบบ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบุคคลและสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและความสงบสุขของสังคม ได้แก่ (ประวัติ พื้นผาสุก, 2549 : 228-230)
1. การพัฒนาจากบุคคลภายนอกหรือจากองค์กรภายนอก
การพัฒนาจริยธรรมจากภายนอก ได้แก่ การที่หน่วยเหนือหรือผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป จัด
กิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาจริยธรรมให้แก่บุคลากรระดับบริหารรอง ๆ ลงมา ซึ่งอาจมีกิจกรรมหลาย
ๆ อย่างอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1.1 การจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ การจัดกิจกรรมดังกล่าวอาจทาให้เฉพาะนัก
บริหารหรือบุคลากรทั้งหมดขององค์การ จุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อที่จะพัฒนาจริยธรรม คุณภาพชีวิต
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โดยรวมของบุคลากร โดยการนาเอาหลักธรรมศาสนามาเป็นแนวปฏิบัติ สถานที่ก็อาจจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมอาจเป็นสถานที่สะอาด สงบร่มเย็น ห่างไกลความวุ่นวายพอสมควร
ประการสาคัญ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการอบรมหรือประชุมสัมมนา ควรเป็นการเน้น
เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูจิตใจโดยเน้นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม
ตลอดจนอาศั ย สั จ ธรรมทางศาสนาเป็ น แนวทางของสั จ ธรรมชี วิ ต โดยเห็ น ความส าคั ญ แก่ บุ ค คลอื่ น
เช่นเดียวกับเห็นความสาคัญของตนเอง อีกทั้งยังจะต้องหาทางปรับปรุงการดาเนินชีวิตในปัจจุบันให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมีความสุข
ส่วนกิจกรรมย่อยก็อาจประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
แสดงบทบาทสมมุติ การฉายภาพยนตร์ ดนตรี และกิจกรรมอื่น ๆ อีกตามความเหมาะสม
1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการส่งเสริมจริยธรรม โดยมากจะเน้นในด้าน
อาคารสถานที่ เช่น การจัดดูแลรักษาความสะอาดบริเวณให้ดูรื่นรมย์แจ่มใส มีภาพและป้ายคาขวัญ คาคม
คติเตือนใจให้ละเว้นความชั่วประพฤติแต่ความดี การสร้างบรรยากาศให้เกิดจิตสานึกในทางที่ดีงาม
1.3 การรณรงค์จูงใจ อาจทาได้โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ชักจูงในโอกาสต่าง ๆ สร้างความ
สนใจโน้มน้าวใจคนให้กระทาแต่สิ่งที่ดีงาม
1.4 ปฏิบัติการทางวินัยและจรรยา คือ การที่มีการปฏิบัติตามวินัยและจรรยาแห่งวิชาชีพ
นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด ดาเนินการกับผู้ที่กระทาผิดตามควรแก่เหตุ ไม่มีการปล่อยปละละเลยจนหย่อนยาน
1.5 การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง วิธีการนี้ทาได้โดยนักบริหารระดับสูงขึ้นไป หรือผู้
ส่งเสริมเองจะต้องปฏิบัติตาม ดารงตน วางตัว แต่งกาย แสดงอากัปกริยาที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้มีจริยธรรม
เช่น มีความเมตตา กรุณา การให้อภัย มีการช่วยเหลือ และไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสีย หรือบกพร่องในด้าน
ศีลธรรมจรรยาเสียเอง
1.6 การใช้มนุษยสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ นักบริหารระดับสูงกระทาได้โดยการ
ติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล แสดงความสนใจและให้รู้ว่า เรารู้จักเขาดีในทุกด้าน มีข่าวคราวและ
เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้อง และแจ้งให้ทราบทั่วกันในรูปของการแจ้งทางวาจาหรือแจ้งทางหนังสือข่าวหรือ
ประกาศขององค์การ
2. การให้ปฏิบัติด้วยตนเอง (วิธีพัฒนาในลักษณะภายใน)
การให้ปฏิบัติด้วยตนเอง หมายถึง การพัฒนาที่ให้ นักบริหารได้เรียนรู้และเข้าใจหลักจริยธรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีความซาบซึ้งและเต็มใจที่จะปฏิบัติด้วยคุณความดีต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งการที่จะเกิด
ความซาบซึ้งได้นั้นทาได้หลายวิธี เช่น
2.1 การศึกษาด้วยตนเอง การเสนอหรือชี้แนะให้ไปอ่านไปศึกษาหลักธรรมะของศาสนาที่
ตนเองนับถือหรือว่าเลื่อมใส ศึกษาผลงานและหลักวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ตลอดจนศึกษา
เปรียบเทียบหลักธรรมคาสอนของศาสนาต่าง ๆ ตามความสนใจและเวลาที่จะอานวยให้
2.2 การศึกษาจากผู้รู้ กระทาโดยการสนทนากับผู้ทรงคุณความรู้ การปรึกษาหารือ การขอ
คาอธิบายเพิ่มเติม หรือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรมจากพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือศึกษา
จากหนังสือธรรมะจากผู้รู้ต่าง ๆ
2.3 การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย กล่าวคือ บุคคลนั้นหรือบุคลากรทั้งหลายในองค์การ
นั้นก็จะต้องเพียรพยายามปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความมีสติ
ระงั บ ความโกรธ ความโลภความเกลี ย ด ความกลั ว หรื อ อารมณ์ ต่ า งๆ อย่ า ให้ มี เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง ใจ ฝึ ก สมาธิ
ปฏิบัติการทาบุญ บาเพ็ญกุศล ช่วยงานสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น เหล่านี้เป็นต้น
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3. การส่งเสริมโดยเลือกยึดหลักจริยธรรมที่เหมาะสม
โกสินทร์ รังสยาพันธ์ (2530 : 89) ได้อธิบายถึง การส่งเสริมโดยการเลือกจริยธรรมที่เหมาะสม
ไว้ว่า การเลือกจริยธรรมที่เหมาะสมนั้นมักจะมีคาถามตามมาเสมอว่า จริยธรรมอะไรที่เหมาะสมหรือที่ควร
ปฏิบัติ และบุคคลหนึ่งควรจะยึดถือ ในประเด็นนี้จะเป็นคาถามที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมและตอบยาก ผู้นาใน
การส่งเสริมหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาจะต้องช่วยให้ข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ดี และ
เป็นไปได้ด้วยกลยุทธ์หลาย ๆ วิธี แล้วให้นักบริหารไปพิจารณาเลือกตัดสินด้วยตนเอง ซึ่งแนวทางในการที่จะ
ช่วยในการพิจารณาก่อนตัดสินใจนั้นอาจเลือกในเรื่องต่อไปนี้
3.1 เลือกจริยธรรมที่มีความสาคัญสูงกว่า เช่น ความกตัญญูต่อสังคมหรือประเทศชาติควร
เลือกก่อนการกตัญญูต่อตัวบุคคล
3.2 เลือกจริยธรรมที่ให้ผลยาวนานยั่งยืนกว่า ส่งผลกว้างไกลกว่า
3.3 เลือกจริยธรรมที่ส่งผลต่ออนาคตก่อนจริยธรรมที่มีผลต่อปัจจุบัน หรือมีผลทันทีทันใด
3.4 เลือกจริยธรรมที่ส่งผลต่อคนหมู่มากหรือสังคมส่วนใหญ่ก่อนจริยธรรมที่ส่งผลต่อคนส่วน
น้อย หรือสังคมส่วนน้อย
3.5 เลือกจริยธรรมที่ส่งผลต่อผู้อื่นก่อนเลือกจริยธรรมที่ส่งผลต่อตัวเอง
3.6 เลือกสิ่งที่เมื่อปฏิบัติแล้วทาให้ภูมิใจ สุขใจกว่าเลือกสิ่งที่ทาให้ได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของภายนอก
การส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม ตามนัยดังกล่าว อาจดาเนินการได้หลายทาง ได้แก่ การปลูกฝัง
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับด้านเศรษฐกิจ ด้วยกิจกรรมและโครงการหลากหลาย

ประโยชน์ของการส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมนักบริหาร
การส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ สามารถได้สรุปไว้ ดังนี้
1. ช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญของจริยธรรม และคิดหาวิธีการที่จะได้ผู้ร่วมงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่มีจริยธรรม เป็นคนที่มีเหตุมีผล อดทนเสียสละ
ซื่อสัตย์ยุติธรรม รู้จักแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูก แล้วเลือกสิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นหลักในการปฏิบัติ
2. ช่วยปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม สังคมใดก็ตามหากมีคนที่ล้วนแต่เป็นคนมี
คุณธรรมสูงหรือมีจริยธรรมมาก สังคมนั้นก็จะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและเป็นสุข
3. นักบริหารของหน่วยงานจะมีความระมัดระวังตนเอง ในการที่จะต้องประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการเป็นผู้กระทาแต่ความดี มีคุณธรรม มีความเมตตา มุทิตา อุเบกขา
ความยุติธรรมต่าง ๆ การส่งเสริมและกระตุ้นทางด้านจริยธรรมตลอดเวลาในหน่วยงานจากทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่
นักบริหารไม่อาจละเลยหรือเมินเฉยในการปฏิบัติได้
4. ผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชากาหนด โดยเฉพาะสิ่งที่
หน่วยงานกาหนดขึ้นมาด้วยนโยบายขององค์การหรือหัวหน้ากาหนดขึ้นมาเป็นนโยบายก็ตาม ผู้เป็นหัวหน้า
นาในการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งอยู่แ ล้วผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องปฏิบัติตามอยู่ดี นานเข้าก็เกิดความคุ้นเคย เป็น
นิสัยประจาตัว และจะกลายเป็นคุณธรรมประจาใจในที่สุด
5. การสิ่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพจะทาให้ผู้คนในองค์การ ในสังคม และ
ชาติ ลดการทาผิดทางด้านศีลธรรม ผู้คนลดการทุจริตคดโกง การเบียดเบียนเอาเปรียบ และทาลายผู้อื่นจะ
น้อยลง ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจะมีมากขึ้น สังคมจะเป็นระเบียบและมีความสงบ
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6. การพัฒนาจริยธรรมทาให้ความเจริญงอกงามเกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยเฉพาะในฐานะที่คนเป็น
ส่วนประกอบในการเป็นสังคม เป็นผู้ที่จะสร้างความเดือดร้อนหรือความร่มเย็นให้แก่สังคม ถ้าได้มีการพัฒนา
บ่อย ๆ และต่อเนื่องเชื่อว่าจะมีผลดีต่อส่วนรวม

สรุป
องค์การทั้งหลายทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน จะเกิดความเจริญก้าวหน้าหรือเสื่อมสลายปัจจัยที่
สาคัญยิ่งคือนักบริหารขององค์การหรือหน่วยงาน เพราะนักบริหารนอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถแล้ว ยังจะต้องมีจริยธรรมในจิตใจที่จะต้องแสดงออกในบทบาทของการดารงตนเอง การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการบริหารงานให้เกิดคุณภาพ นักบริหารจึงต้อง
พัฒนาจริยธรรมอยู่เสมอ กล่าวคือ การยกระดับความดีงามในจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี สิ่งที่สังคม
ปรารถนาและต้องการจนเกิดความเคยชิน
การพัฒนาจริยธรรมนักบริหารจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
พฤติกรรม กล่าวคือ พฤติกรรมทางกายวาจาที่แสดงออกมาภายนอก ซึ่งมีผลต่อตัวเองและผู้อื่น 2) ด้านจิตใจ
กล่าวคือ ต้องสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นในการทาความดี หรือสร้างแรงจูงใจให้ทาความดี บ่มเพาะให้มีจิตใจที่
ดีงามมั่นคงเข้มแข็ง สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเองได้ และ 3) ด้านปัญญา กล่าวคือ มีวิธีคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างถูกต้องบนฐานของปัญญา
การทางานของนักบริหารโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการทางาน หรือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่
ดี ไม่เหมาะสม หรือกระทาในสิ่งที่ผู้ร่วมงานไม่ชอบ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ แต่นักบริหารเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ในด้านดี ทั้งวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีความเหมาะสม เมื่อเกิดปัญหา หรือข้อผิดพลาดขึ้นมาจากการ
ทางาน ก็ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดารงตนเป็นคนดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายและ
เป็นคนดีตลอดไป จึงเป็ นคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์สาหรับ นักบริหาร และเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ
ปัญหาที่พบทางด้านคุณธรรมของนักบริหารมักจะพบและศึ กษาได้จากแหล่งต่าง ๆ โดยสรุปคือ ปัญหาที่
เกี่ยวกับตัว นักบริหารเอง ปัญหาระหว่างนักบริหารกับผู้ร่วมงาน ปัญหาระหว่างนักบริหารกับนักบริหาร
ด้วยกัน ปัญหาระหว่างนักบริหารกับบุคคล ปัญหาทางคุณธรรมของนักบริหารจากการทาผิดวินัย ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารจากสื่อมวลชนต่าง ๆ ปัญหาทางคุณธรรมจากประสบการณ์ของนักบริหาร
ปัญหาทั่ว ๆ ไปเหล่านี้ หากเกิดขึ้นในการทางานร่วมกันขององค์การใดแล้ว จะทาให้องค์ก ารนั้น
ขาดความสุข ปัญหาอื่น ๆ จะเกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย ทั้งในแง่ขวัญและกาลังใจ ทาให้การทางานและ
ผลงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลเสียโดยรวมก็จะตกอยู่ทั้งกับหน่วยงาน
และกับผู้ทางานในองค์การนั้น
การพัฒนาจริยธรรมสาหรับ นักบริหารที่เป็นการแก้ปัญหา และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิด ใช้
หลักการพัฒนาบนพื้นฐานของกรอบข้อกฎหมายและต้องกาหนดมาตรฐานจริยธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งสร้าง
กลไกตรวจสอบและส่งเสริ มให้มีการพัฒ นาจริยธรรมทั้งในส่ วนของนักบริห ารและบุคลากรทุกระดับใน
หน่ ว ยงาน โดยมี รู ป แบบของการพั ฒ นาที่ ป ระกอบด้ ว ย การพั ฒ นาจากภายนอก ซึ่ ง ได้ แ ก่ การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการส่งเสริมจริยธรรม มีการจูงใจให้ปฏิบัติด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งนักบริหารต้อง
เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมด้วย รูปแบบต่อมาคือ การพัฒนาด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งด้านการศึกษาวิธี
ปฏิบัติจากการอ่านค้นคว้าแหล่งความรู้ทางวิชาการและศึกษาจากผู้รู้ รูปแบบสุดท้ายคือ การเลือกจริยธรรม
ที่เหมาะสมกับองค์การ และการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม
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เมื่อนักบริหารได้พัฒนาจริยธรรมทั้งในส่วนของตนเองและบุคลากรในองค์การแล้ว ย่อมทาให้
ปัญหาของบุคลากรขององค์การก็จะมีการกระทาผิดทางด้านศีลธรรม การทุจริต เอารัดเอาเปรียบกันน้อยลง
องค์การก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความรักความสามัคคี เห็นอกเห็นใจกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การ
ทางานก็จะเกิดประสิทธิภาพและเกิดความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

คาถามทบทวน
1. การพัฒนาจริยธรรมต้องพัฒนาให้ครอบคลุมคุณลักษณะกี่ด้าน อะไรบ้าง
2. จงอธิบายปัญหาการครองตนของผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นปัญหาในเรื่องใดบ้าง
3. จงอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นประจาขององค์การโดยทั่วไป ระหว่างนักบริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง
4. ปั ญ หาที่ เ กิ ด กั บ ระหว่ า งนั ก บริ ห ารกั บ นั ก บริ ห ารสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ห รื อ ไม่ จงยกตั ว อย่ า ง
ประกอบคาอธิบาย
5. หลักจริยธรรมที่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งใจไม่ให้กระทาผิด ทุจริตคอรัปชั่นมี จริยธรรมใดบ้าง จง
อธิบาย
6. ปัญหาที่นักบริหารขาดมนุษยสัมพันธ์จะส่งผลกระทบต่อองค์การอย่างไร และควรแก้ไขด้วยวิธี
ใดบ้าง
7. หลักจริยธรรมที่สามารถครองใจคนทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานให้เกิดความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจในการทางาน คือจริยธรรมใดบ้าง จงอธิบาย
8. การพัฒนาจริยธรรมในลักษณะภายในและภายนอก คือการพัฒนาในลักษณะอย่างไร
9. จงอธิบายประโยชน์ของการส่งเสริม พัฒนาจริยธรรมนักบริหาร
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