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คุณธรรม-จริยธรรมสําหรับนักบริหาร 

รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย 

 
1. คุณธรรมคืออะไร 
 คุณธรรม เปนคํา สมาส มีลักษณะเปนคํานาม มีความหมายตามพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิต
สถาน ป พ.ศ. 2542 หนา 253 หมายถึง สภาพคุณงามความดี เปนสิง่ทีท่ําใหเกิดประโยชนตอผูทีถ่ือครอง
อยูเมื่อนาํ คําวา “คุณธรรม” ไปประกอบกับลักษณะนามที่เปนบุคคล เชน ครู นกัเรียน ขาราชการ นักธรุกิจ 
คุณธรรม หมายถงึ คุณงามความดทีี่บุคคลนั้น ๆ มีอยู เปนความดทีี่ทาํใหผูที่ถือครองอยู มีความสงบ มี
ความสุข และมากดวยกัลยาณมิตร เนื่องคุณงามความดีที่บุคคลนั้นมอียูเปนสิง่ที่ไมเกิดโทษ ไมเปนผลเสีย
แกผูที่ถือครอง ในทางตรงกนัขามกลบัเปนสภาวะทีท่ําใหบุคคลไมเบียดเบียนตนเอง เกิดประโยชนตอผูอ่ืน 
คุณธรรมจึงเปนสิ่งที่มีคา มีประโยชนยิ่งสาํหรับผูที่ถือครอง 

 คําวา “คุณธรรม” โดยความหมายแลวจะมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “จริยธรรม” ซึ่งหมายถึง 
ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ที่เปนความดีความงาม เปนสิง่ที่ควรกระทาํ โดยปกติ 
เรามักจะคิดอยางคนทัว่ ๆ ไป วา “จริยธรรม” และ “คุณธรรม” เปนสิ่งเดียวกัน คือ เปนความดีความงาม 
เปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ คําสองคํานี้จงึใชทดแทนกันในบางครั้ง อยางไรกต็ามเมื่อนําคํา 2 คํานี้ ไปเทียบเคียง
กับภาษาองักฤษ จะพบวา คําวา คุณธรรม จะตรงกับคําภาษาองักฤษวา “Merit” สวนคําวา จริยธรรม จะ
ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Ethics” เมื่อพิจารณาจากความหมายตามคํา “Merit” เปนคุณสมบัติภายใน
ของบุคคลแตละคน ในทางสังคมวทิยาและจิตวิทยา “คุณธรรม” เปนสภาวะที่บุคคลมีอยูในตนโดยกําเนิด
และโดยการขดัเกลาทางสงัคม ที่เปนสภาวะโดยกําเนดิ หมายถงึ คุณสมบัติทางจิต ที่บุคคลมีอยูตาม
พื้นฐานของจติ ในทางพุทธศาสนา พืน้ฐานของจิตมนษุย 2 ลักษณะมักจะถูกกลาวอางบอยครัง้ คือ จิตที่
ใฝดี กับจิตที่ใฝตํ่า “คุณธรรม” เปนสภาวะใฝดีของจิต 

 สําหรับ จริยธรรม นักสงัคมวิทยาจะมองเปนบรรทัดฐานประเภทหนึง่ ที่ถกูสรางขึน้มาแลวนําไปใช
กับบุคคลเปนแนวทางที่คนในสังคมเหน็พองตองกนัวาเปนความดี ความงามเปนสิง่ที่กระทาํแลวคนอื่นเกิด
ประโยชน มีความสุขสงบเกดิขึ้นแกคนที่อยูรวมกนัเปนหมูคณะ โดยนยันี้ จริยธรรมจึงเปนสิ่งที่อยูภายนอก 
เปนเครื่องมือที่ใชเปนแนวทางในการสรางความมีคุณธรรมใหกับบุคคล กลาวคือ เปนแนวทางที่ผูปฏิบัติ
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ปฏิบัติแลวกอใหเกิดสภาวะที่เปนประโยชนตอผูนัน้ “จริยธรรม” และ “คุณธรรม” จึงเปนสิง่ที่คลายคลึงกนั
ในหนาที่ แตมคีวามตางกนัในที่มา 

2. นักบริหาร คือ ใคร 
 นักบริหาร คือผูนําองคการที่มีความรู ความสามารถในการบรหิารจดัการ เพื่อใหเกิดความสาํเรจ็
ตามเปาหมายขององคการ  นักบริหารจงึจําเปนจะตองใชทัง้ศาสตรและศิลปแหงการบริหารที่จะสามารถ
จูงใจใหผูรวมงานรวมดําเนนิการอยางมุงมั่นจนบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงคขององคการ ดังนัน้ การ
สรางหรือพัฒนานักบริหารใหทาํหนาที่เปนผูนาํหรือผูบริหารองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ จงึเปน

กระบวนการทีสํ่าคัญยิ่งตอการพัฒนาองคการและประเทศใหรุดหนาไปไดโดยรวดเร็วและประหยดั 

 ในยุคแรก ๆ ที่มีการพัฒนาศาสตรเกี่ยวกบั “การจัดการ” นักบริหารในทัศนะของนกัสังคมศาสตร
สาขาการจัดการ หมายถงึผูที่วางแผนเกี่ยวกับงาน เงนิ เทคโนโลยี และคน เปนผูที่กําหนดโครงสรางและ
บทบาทหนาทีข่องสมาชิกในองคการ เปนผูที่ประสานงานใหเกิดความรวมมือระหวางสมาชกิในองคการ 
นักบริหารในยคุแรกไมจําเปนตองปรับตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะการ
แขงขันมีนอย เนื่องจากมีผูผลิตไมมาก ทรัพยากรธรรมชาติมีอยางเหลอืเฟอ มกีารเปลี่ยนแปลงสิง่แวดลอม
ขององคการคอนขางชา “นกับริหาร” จึงหมายถงึ นักจัดการ (Manager) ซึ่งมีหนาที่จัดการทรพัยากรที่ม ี
(คน เงนิ วัตถุดิบ ที่ดิน และ ฯลฯ) ใหสามารถผลิตสินคาและบรกิารดวยตนทนุที่ตํ่าที่สุด เปนบุคคลที่
พยายามทาํสิง่ตาง ๆ ใหถูกตอง (Managers do thing right) เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด 

 ในยุคโลกาภิวตันที่มีสภาพแวดลอมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมาก อันเนื่องมาจากการเทคโนโลยี
การสื่อสารและการจัดระเบยีบของประชาคมโลก สงผลใหมีการแขงขันอยางไรพรหมแดนสงูมาก องคการ
จึงตองมกีารเปลี่ยนแปลงในหลายดาน ส่ิงที่เหน็ไดอยางชัดเจนคือ การใหความสาํคัญกับการเปลี่ยนแปลง
ภายในองคการตามการเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ “นักบริหาร” ในฐานะผู
ควบคุมส่ังการ (Director) มาเปนผูใหการสนับสนนุ (Facilitator) เปลี่ยนจากการแขงขันมาเปนการรวมมือ 
(Collaboration) ลดการใหความสาํคัญกบัวัตถุมาใหความสาํคัญกับคน และทายที่สุดเปลี่ยนแปลงจาก
ความเหมือนมาเปนความหลากหลายในองคการ  

การเปลี่ยนแปลงเหลานีท้ําใหองคการตองการนักบริหารที่เปน “ผูนาํ” (Leader) มากกวา 
“ผูจัดการ” (Manager) นักบริหารที่เปนผูนํา หมายถงึ บุคคลทีท่ําหนาทีท่ําสิง่ทีดี่ที่ถูกตอง (Leaders do 
the right thing) ใหกับองคการ การเปนผูบริหารในยุคโลกาภิวัตนจึงจาํเปนอยางยิง่ที่จะตองมีคุณธรรม 
ทั้งนี้เพราะองคการในยุคสมยัใหม (New society) ซึ่งเปนองคการที่ใชความรูเปนพืน้ฐาน (Knowledge 
based organization) มีการเรียนรูอยูตลอดเวลา (Learning organization) มุงแสวงหาความเปนเลิศ (In 
search for excellent) มคีวามโปรงใส (Transparent) และมีความเปนมาตรฐาน (Standardization) การที่
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ผูบริหารจะทําใหองคการประสบความสาํเร็จในสังคมสมยัใหมได จึงจาํเปนที่ตองใชคุณธรรมและจริยธรรม
พื้นฐานสาํคัญ และเปนสิง่ทีผู่บริหารจะตองทาํใหเกิดขึ้นเปนวัฒนธรรมขององคการ 

 ตามหลกัวิชาการบริหารสมยัใหม นักบริหารผูบริหารที่ประสบความสําเร็จตองมคุีณลักษณะทีดี่ 
หลายประการ เชน มีสุขภาพที่ดี มีประสบการณในงาน มีความคิดสรางสรรค มีความกลาในการตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล มีความอดทน มีความสามารถในการสือ่สารกับผูรวมงานในทุกระดบัไดดี มีมนุษยสัมพนัธดี 
มีบุคลิกภาพด ี ออนนอมถอมตน มีความจงรกัภักดีตอองคการ และ ฯลฯ   

คุณลักษณะทีดี่หลากหลายประการดังกลาวนี้ โดยหลักพุทธศาสนา ผูบริหารหรือนายที่ดีตองม ีศลี 
สมาธิ และปญญา กลาวคอื เปนคนที่มศีีลกํากบัตัวกาํกับใจ เพื่อใหมีความรูจักผิด ชอบ ชั่ว ดี ทําใหรูวา
อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา การมีสมาธทิี่ดี จะทําใหผูบริหารมุงมั่นในการทํางานไดสําเร็จอยางมีสติดวยดี
และรวดเร็ว การใชปญญาหรือความรอบรูที่ชอบดวยเหตุและผลอันกวางไกล ทาํใหสามารถแกปญหาและ
สรางสรรคส่ิงใหมไดดีกวาคูแขง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอความอยูรอด ความมัน่คง และการพัฒนาองคการ
อยางมีประสิทธิภาพในทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็วและรนุแรง นอกจากนี้ 
หลักการของศาสนาอื่น ๆ ก็สมควรจะนํามาใชไดในบริบทของแตละศาสนา เชนเดียวกบัพุทธศาสนา  

 ศาสตราจารย ปเตอร ดรักเกอร วางหลักพื้นฐานในสวนหนาที่เฉพาะของผูบริหารไว 5 ประการคือ 

1. เปนผูกาํหนดเปาหมาย 
2. จัดตั้งองคการและวางระเบยีบปฏิบัติใหเหมาะสม 
3. กระตุนใหพนกังานทํางานดวยการสื่อสารภายในระหวางผูบริหารกับพนักงาน 
4. ติดตามวัดผลในส่ิงที่ไมเปนไปตามเปาหมายหรือตองแกไข 
5. พัฒนาบุคลากรที่เกีย่วของ รวมทัง้ผูบริหารเองดวย 

สําหรับผูบริหารที่เปน CEO หรือผูบริหารระดับสูง จะมีหนาที่เฉพาะเพิม่ข้ึนอีก คือ 

1. เปนผูกาํหนดพันธกิจขององคการใหชัดเจน 
2. วางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
3. ดูแลการจัดระเบียบทรัพยากรณมนุษย 
4. พัฒนาความสมัพันธที่ดีกบัหนวยงานภายนอก 
5. รับใชสังคมหรอืมีบทบาททางสังคมอืน่ ๆ  
6. เลือกจับงานสาํคัญในจังหวะเวลาที่เหมาะสม 
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3. การสรางจริยธรรมเปนวัฒนธรรมขององคการ 
 ศัพทในกระแสที่เปนนักบริหารไดยินไดฟงอยูบอยครั้งมากในปจจุบันคือ คําวา “ธรรมาภิบาล” หรือ 
Good Governance ซึ่งหมายถงึ การบริหารองคการหรือประเทศโดยตั้งมัน่อยูในความดีงาม ความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได ประเมินคุณภาพได หลักการ “ธรรมาภิบาล” จึงเปนหลักการของการสรางจริยธรรม
ในองคการ โดยการใชธรรมาธิปไตยในการบริหาร ซึง่หมายถงึ การยดึถือธรรมและความสาํเร็จของงานเปน
ที่ต้ัง ผูบริหารลักษณะนี้จะยินดีรับฟงคําแนะนาํจากทกุฝาย ใชคนทั้งที่เปนมิตรและศัตรู ยอมรับความ
ผิดพลาดของตนเอง ใชทั้งพระเดชและพระคุณในการบรหิารคนเพื่อใหงานสาํเร็จลุลวงตามเปาหมาย 
ผูบริหารแบบนี้จะแสดงบทบาทของผูใหบริการ (Stewardship) แกผูอยูใตบังคับบัญชา โดยสนับสนุน
แนวคิดทีว่า ผูบริหารที่ดีตองรับผิดและชอบ (Accountability) ตอผูอ่ืนและองคการ ไมปรารถนาจะควบคุม
ผูอ่ืนในลักษณะของเผด็จการ รูจักกาํหนดบทบาทและเปาหมายที่ชัดเจน และดูแลผูอ่ืนดวยความใสใจ ส่ิง
สําคัญที่สุดของผูบริหารประเภทนี้คือ ตองไมมีการเลือกปฏิบัติ (Double Standard) คือคิดอยาง พูดอยาง 
แลวทําอกีอยาง ด่ังทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเตือนหมูขาราชการ นักธรุกิจ และ
ประชาชนชาวไทยทัว่ประเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วนัที ่ 4 ธนัวาคม 2544 ผูบริหารทีเ่ปน
ผูนาํที่ดีจึงเปนตนแบบสําคญัในการสรางจริยธรรมคุณธรรมใหกับสมาชิกในองคการ องคการจะมี
วัฒนธรรมที่มจีริยธรรมหรือไม ข้ึนอยูกับการมีจริยธรรมคุณธรรมของผูบริหาร 

4. คุณธรรมอะไรบางที่ผูบริหารควรมี 
 4.1. คุณธรรมของบุคคลในสังคม 
 ตามความเปนจริงของสังคม ผูบริหารก็คือคนที่มีความสามารถในหลายดานที่เหนือกวาคนทัว่ไป 
ดังนัน้ผูบริหารจึงตองเปนคนดีของสังคม และเกือบทุกสงัคมจะยึดหลกัการของศาสนามาเปนพืน้ฐานของ
ความดีความงามในการอยูรวมกนั แตในหลายกรณีก็อาจมีการปลูกฝงคติธรรมของสังคมโดยไมยึดโยงกับ
ศาสนาโดยตรง เชน ชาวองักฤษ ซึง่เปนทีย่อมรับกันวาเปนชนชาติทีม่จีริยธรรมสูงมากประเทศหนึง่ ปลูกฝง
คตธิรรม ต้ังแตเด็กอยางนอยที่สุด 7 ประการ เพื่อใหเกิด “การยึดมัน่ในความถกูตองชอบธรรม” ซึง่เปน
คุณธรรมที่สูงกวาความซื่อสัตยสุจริต คือ 

• การมีสัจจะ ตองพูดความจรงิ (Truth) 
• มีความซื่อสัตยสุจริต (Honesty) 
• มีความรับผิดชอบในหนาที่ (Sense of Duty) 
• มีความอดกลัน้ (Patience) 
• มีความเปนธรรม (Fair Play) 
• มีการเขาใจผูอ่ืน รูจกัเอาใจเขามาใสใจเรา (Consideration for Others) 
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• มีความเมตตา (Kindness) 

สําหรับคนไทย คุณธรรมจริยธรรมสวนใหญจะประยกุตมาจากพระพุทธศาสนาเปนหลกั ผูบริหาร
เปนบุคคลธรรมดาที่มีครอบครัว จึงเปนฆราวาสที่มีภาระหนาที่รับผิดชอบตอครอบครัวและสังคมใหมีความ
เปนปกติสุข ดังนัน้จึงสมควรอยางยิ่งที่นกับริหารตองสนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลกัธรรมของฆราวาสเปน
เบื้องตน เพื่อบริหารครอบครัวและบริหารองคการใหบรรลุเปาหมายทัง้ที่เปนสวนตัว องคการ และสังคม
โดยรวม  

ฆราวาสธรรม 4 (Virtues for a good Household life ; Virtues for Lay people) เปนธรรม
สําหรับผูครองเรือน ประกอบดวย 

• สัจจะ (Truth and Honesty) คือ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริงทาํจริง - เนนการมี
ศีล 

• ทมะ (Taming and Traing Oneself ; Adjustment) คือ การฝกฝน การขมใจ ฝกหัดดัดนิสัย 
ปรับตัว แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา - เนนการมีใชปญญา 

• ขันติ (Tolerance ; Forbearance) คือ ความอดทน ต้ังหนาทําการงานดวยความ
ขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ไมหวัน่ไหว มัน่ในจุดหมายไมทอถอย - เนนความเพียร 

• จาคะ (Liberality ; Generosity) คือ ความเสยีสละ สละความสขุสบายและผลประโยชน
สวนตัวได ใจกวาง พรอมที่จะรับฟง ความทุกข ความคิดเหน็ และความตองการของผูอ่ืน 
พรอมที่จะรวมมือชวยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตน หรือเอาแตใจตัว - เนนการ
เสียสละ 

 ธรรมทั้ง 4 นี้ ผูครองเรือนทกุคนจําเปนตองฝกปฏิบัติใหเปนนิสัย เพือ่ปองกันตนเองจากการทุจริต
คิดมิชอบ โดยมีจิตใจที่มัน่คงไมหวัน่ไหวไปตามกิเลสตณัหา และมีหริิโอตัปปะ ความละอายและเกรงกลวั
ตอบาป การจะประพฤติปฏิบัติใหไดผล บุคคลจะตองรักษาศีล 5 ใหบริสุทธิ์ และมีการเตือนสติดวยการ
ทบทวนอยางสม่ําเสมอ จึงจะมีปญญาความรูในการพฒันาจิตใจของตนเองสูการเปนฆราวาสโดยสมบูรณ 

สําหรับผูบริหารควรตองมีธรรมะที่สูงกวาฆราวาสธรรม อันนําไปสูความสาํเร็จในการควบคมุ
ตนเองคือ สปัปุริสธรรม (Qualities of a good man ; Virtues of a Gentleman) ซึ่งก็คือธรรมะสําหรับ
สัตบุรุษ หรือผูสงบระงับ หรือธรรมะของผูดี ประกอบดวย 

• ธัมมัญุตา (Knowing the law ; Knowing the cause) แปลวา รูจักธรรมชาติและรูจัก
เหตุ หมายความวา รูหลักตามจริงของธรรมชาติ รูหลักการ กฎเกณฑ แบบแผน หนาที่ ซึ่ง
จะเปนเหตุใหกระทําการไดสําเร็จผลตามความมุงหมาย 
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• อัตถัญุตา (Knowing the meaning ; Knowing the purpose ; Knowing the 
Consequence) แปลวา รูความมุงหมายและรูจักผล หมายความวา รูความหมายและ
ความมุงหมาย และ รูผลที่ประสงคของกิจที่กระทํา 

• อัตตัญุตา (Knowing oneself) แปลวา รูจักตน หมายความวา รูฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง 
ความรู ความถนัด ความสามารถและคุณธรรม ของตนตามจริง เพื่อประพฤติปฏิบัติได
เหมาะสมและใหเกิดผลดี 

• มัตตัญุตา (Moderation ; Knowing how to be temperate) แปลวา รูจักประมาณ 
หมายความวา รูจักความพอเหมาะพอดี  

• กาลัญุตา (Knowing the proper time ; Knowing how to choose and keep time) 
แปลวา รูจักกาล หมายความวา รูวาเวลาไหน ควรทําอะไร 

• ปริสัญุตา (Knowing the assembly ; Knowing the society) แปลวา รูจักชุมชน 
หมายความวา รูจักถิ่น รูจักมารยาท ระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และขอควร
ปฏิบัติตาง ๆ เพื่อปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

• ปุคคลัญุตา (Knowing the individual ; Knowing the different individuals) แปลวา 
รูจักบุคคล หมายความวา รูจักความแตกตางระหวางบุคคลโดยอัธยาศัย ความสามารถ 
และคุณธรรม เพื่อปฏิบัติตอผูนั้นโดยถูกตอง 

 
 ธรรมะชุดนี้สามารถทองจําไดงาย ๆ วา รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักบริษัท 
รูจักบุคคล ซ่ึงเมื่อมีความรูถูกตองในสิ่งเหลานี้แลว ไมมทีางที่จะทําอะไรผิดหรือลมเหลว มีแตตจะสรางสรร
ความเจริญใหแกตนเองและผูอ่ืน 

ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุเคยบรรยายธรรมที่นาสนใจวา ธรรมชีว ี คือ การมีความประพฤตกิาร
กระทําที่เปนธรรมะอยูกับเนือ้กับตัว เปนชวีิตจิตใจนั่นแหละมีธรรมเปนชีวิต จะมีความถูกตองอยูตลอดกาล 
ดังนัน้การดําเนินชวีิตอยางฆราวาสดวยระบบธรรมชีวนีัน้มีความสําคญัอยางยิ่งที่สามารถปองกนัการเปน
ฆราวาสประเภทจมปลักอยูใน อบายมุข 6 ซึ่งเปนปากทางแหงความทุกข อันไดแก 

ด่ืมน้ําเมา ที่นาํสูการขาดสติรับผิดชอบ บทบาทหนาทีใ่นครอบครัวการงานและสังคม 
เที่ยวกลางคนื ที่จะกระตุนความรูสึกของอายตนะ 6 ไดแก ตา หู จมกู ล้ิน กายและใจ ใหหลง

ไปสูความเสื่อมทั้งการงานและสุขภาพ 
ดูการเลน เพลิดเพลนิในการแสดง จนเปนเหตุใหสูญเสียทัง้เวลาและเงนิทอง 
เลนการพนัน ซึ่งมีลักษณะทีท่านกลาววา เหมือนผีสิง คือทําใหหลงเพลิดเพลนิเลนการพนัน

เสียจนทําใหยากจนยิ่งกวาหมดเนื้อหมดตัว 
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คบเพื่อนชั่ว ที่จะชกันาํใหประกอบกิจกรรมของความชัว่ ความไมดีตามกลุมดังคติ คบคน
พาล พาลพาไปหาผิด คบบณัฑิต บัณฑิตพาไปหาผล 

เกียจครานการงาน เปนเรื่องตรงกนัขามกบัการทํางานคือ การปฏิบัติธรรม ที่มีแตจะนําไปสูความ
ออนดวยทั้งสติ ปญญา และประสบการณ 

 อบายมุขทัง้ 6 ขอ ดังกลาวจะนําไปสูความยากจน ขัดสน การเบียดเบียนตนเองและผูที่อยูรอบขาง 
ตลอดจนความเสื่อมทางสุขภาพอนามัย อันเปนตนเหตุของความทุกขในครอบครัว และหากเปนผูบริหารที่
ติดอยูในอบายมุขดังกลาว ยอมงายตอการที่จะกาวไปสูการกระทําทจุริตคิดมิชอบเพื่อใหตัวเองคงอยูได 
 หลักธรรมของพุทธศาสนายงัมีความละเอยีดลึกซึ้ง เพื่อนาํไปสูการประพฤติดี ประพฤตชิอบ 
กลาวคือ หนาที่รับผิดชอบของมนษุยโดยตรงตอ “ทิศทัง้ 6” ซึ่งพระพทุธเจาทานตรสัไววา เปนทศิที่จะตอง
ดูแล อยาใหมอีะไรบกพรอง เพื่อปดกั้นทุกขที่จะเกิดขึ้น ไดแก 

ทิศเบื้องหนา คือ บิดา มารดา ทีกุ่ลบุตรกลุธิดา ตองสงเคราะหเพื่อตอบแทนพระคุณอยางสงูสุด 
ทิศเบื้องหลัง คือ บุตร ภรรยา ที่จะตองดูแล สงเสริมใหมคีวามสุขและความเจริญในสังคม 
ทิศเบื้องซาย คือ มิตรสหาย ที่จะตองเกื้อกูลและพัฒนาไปสูการเปนกลัยาณมิตร 
ทิศเบื้องขวา คือ ครูบาอาจารย ที่จะตองตอบแทนทานดวยความเคารพ เชื่อฟงและกตัญู 
ทิศเบื้องบน คือ สมณะ ทีต่องปฏิบัติตอทานใหเหมาะสม เพื่อที่จะไดเผยแพร ธรรมะ ใหฆราวาส

ไดมีปญญา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลกัพุทธศาสนา 
ทิศเบื้องลาง คือ ผูที่มีฐานะต่ํากวา คือ ผูอยูใตบังคับบัญชา ที่ผูบริหารจะตองรับผิดชอบ ดูแลให

ไดทั้งใจและงาน 
 ดังนัน้ จะเห็นไดวาผูที่ไมบกพรองหรือปฏิบัติอยางดีในการดูแล ทิศทั้ง 6 ดังกลาว ยอมจะหางไกล
จากปญหาแหงความทกุข ความเสื่อมเสียทั้งในที่แจงหรือที่ลับ ในการปองกันนักบริหารจาก อบายมุข 6  
และบํารุงทศิทั้ง 6  ไดอยางสมบูรณนัน้ ธรรมที่เปนพืน้ฐานของนักบริหารในฐานะฆราวาสหรือผูครองเรือน 
ไดแก 
 4.1.1 บุญกิริยาวัตถุ 

นักบริหารมีบทบาทหลายฐานะ ในเบื้องตนคือ ฐานะของมนษุยในสังคมโลก พระพทุธองคได
ประทานธรรมที่เปนรากแกวของความเปนมนุษย อันเปนการสรางพืน้ฐานของคุณงามความดี ใหเกิดขึ้นใน
คนทั่วไป เพื่อการพัฒนาสูการเปนมนุษยที่สมบูรณ ไดแก 

ก  ทานมัย  คือการทาํบุญดวยการเสียสละ แบงปนสมบัติ เงนิทอง เร่ียวแรง วิชาความรู 
ความคิดเหน็ตาง ๆ ซึ่งจะสามารถกอใหเกิดความสุขของผูให และเปนที่ประทบัใจแกผูรับเปนการสราง
ความรัก เชื่อถอืและศรัทธาทีย่ั่งยนื 

ข. ศีลมยั  คือ ขอปฏิบัติเพื่อละความไมดีของกาย วาจา ใจ ไดแก ศีล 5 สําหรับคนทั่วไปเปน
เบื้องตน อันจะนํามาซึง่ความสุขจากการไมเบียดเบียนชวีิตผูอ่ืนทัง้สัตวใหญนอย ไมเปนผูโลภอยากไดของ



คุณธรรมและจริยธรรมนักบริหาร 8 27/12/2004 

ผูอ่ืนที่ไมใชของเรา ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ไมประพฤติผิดลูก และสามีภรรยาของผูอ่ืน ไมนอกใจสามี
ภรรยา เปนผูที่มีวาจาไพเราะ มีสัมมาวาจา ปยะวาจา พูดแตส่ิงที่ดีมปีระโยชน ไมพูดเท็จ ไมเสพสุรายาเมา 
ไมติดหรือคายาเสพติด ผูทรงศีลยอมเปนผูทรงไว ซึง่ความดีงามทัง้ปวง มีเมตตา มจีติใจที่นุมนวล ออนโยน 
มีความสุข ครอบครัวก็จะอบอุน บานเมืองก็จะรมเย็นเปนสุข 

ค. ภาวนามัย  คือ การฝกสติความระลกึรูความนกึคิด หรือการเคลื่อนไหวของจิตเปนวธิีอาน
หรือสํารวจตัวเองใหรูจักความผิด ถูก ชัว่ ดี ไดอยางถูกตอง ยิ่งกวาใหผูอ่ืนมาชีแ้จงความบกพรองของ
ตัวเองใหตัวเองทราบ ในขณะเดียวกนัก็เปนวิธีกาํจดัหรือลดละความผิดที่เคยมมีา และปดกั้นสิ่งไมดี
ทั้งหลายมิใหเกิดขึ้นอีกตอไป การไมสํารวจตนเองทาํใหเกิดเรื่องยุงบอย ๆ การภาวนาจงึเปนวธิีการของผู
แสวงหาความสุขโดยถูกตองอยางแทจริง 
 การหมัน่นอมเขามาดูจิตใจตนเอง จะรักษาจิตใจของเราใหเปนปกตเิสมอ การภาวนาหรือฝกสติ
อยางงาย ๆ ที่พระพุทธองคบอกวา การเจริญอานาปานสติมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ พวกเราสวนใหญไม
เคยไดยินไดฟง หรือเคยไดรับฟง แตไมเคยลองปฏิบัติไมไดสนใจ คิดวายาก ปลอยใหผูอาวโุสหรือพวกเขา
วัดปฏิบัติธรรมทํา โดยที่ไมรูวาการฝกเจรญิอานาปานสตินั้นสาํคัญมาก ทานอาจารยมิตซูโอะ  คเวสโก 6 
ทานสอนวาการปฏิบัติไมยากมากมาย หายใจเขาลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ ก็เทานัน้หายใจเขาลึก ๆ หายใจ
ออกยาว ๆ สบาย ๆ พยายามทาํความรูจกักับลมหายใจ ลมหายใจเขาก็รู ลมหายใจออกก็รู เปนการทําให
ศีลบริสุทธิ์ที่จติ ที่เจตนาถูกตองเปนการเจริญสติ สัมปชัญญะและปญญาดวย เปนการพัฒนาจิตใจโดยตรง 
สุขภาพจิตก็จะดีข้ึน เมื่อเกดิปญหาเปนทกุขไมสบายใจรีบหายใจเขาลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ สบาย ๆ จะ
ทําใหใจของเราสงบเปนปกติ สุขภาพใจก็ดีทานสอนใหต้ังใจปฏิบัติอยางนอยก็กอนนอนกับตอนเชา แค 5 
นาที 10 นาที 20 นาที ก็ได เปนการทําความดีที่เราไดรับผลหรืออานสิงสทนัที เมื่อเราเริ่มปฏิบัติ เราจะเห็น
ส่ิงไมเคยเห็น คือ เห็นตวัของเรา รูจักตวัเองแลวเราจะปติ ดีใจมาก และมีความสุขมาก ดูตัวเอง แกไขตัวเอง 
ปรับปรุงตัวเอง ดีกวาที่จะไปดูไปวิพากษคนอื่นใหเสียเวลาและสรางมลภาวะใหกบัจิตใจตนเอง 
 ดังนัน้ ทาน ศลี ภาวนา  คือการทาํความดีหรือคุณธรรมเบื้องตนที่บุคคลทุกระดับ ทั้งผูบริหารและ
เจาหนาที่ในองคการทุกระดบั ตลอดจนสาธุชนทัว่ไป พงึปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อความสุขสงบของตนเอง
และสังคมอยางยัง่ยนื  

 
4.2. คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 

Richard Draft ปรมาจารยที่มีชื่อเสยีงแหง Owen School of Business ของมหาวทิยาลัย        
แวนเดอรบิวท ไดใหทัศนะวา การบรหิารองคการสมยัใหม ผูบริหารที่ดีควรจะใชการบริหารจัดการที่เนนการ
ใหบริการแกผูอยูใตบังคับบัญชามากกวาการใหอํานาจ ผูบริหารที่ดีควรสงเสริมใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดมี
สวนรวมคิดรวมทาํ รวมรับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการรวมกัน พยายามพัฒนาผูอยูใตบังคับ
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บัญชาใหมีภาวะผูนาํ จนสามารถทํางานแทนได นี่คือคุณธรรมที่นักบริหารที่ดีควรมี Draft ไดนําเสนอ
คุณธรรม 8 ประการทีน่ักบริหารควรม ี(Draft, 2001:212-215) ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญดังนี ้

1. การเปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการบริหารการจัดการองคการ 
2. การยอมรับและเหน็คุณคาของลูกนอง 
3. กระจายอาํนาจใหกับผูอยูใตบังคับบัญชา 
4. สรางความแข็งแกรงใหองคการดวยการสรางทมีงานที่มปีระสิทธิภาพ 
5. แยกเรื่องงานออกจากเรื่องสวนตัว 
6. รับฟงความคดิเห็นของคนอืน่กอนการตัดสินใจ 
7. สรางความศรัทธาเชื่อมั่นโดยทําตวัใหนาศรัทธานาเชื่อถือ 
8. สงเสริมและชวยเหลือใหผูใตบังคับบัญชาใหพัฒนาตนเอง 

พระธีธรรมาภรณ (2541) ไดนําเสนอคุณธรรมของผูบริหารไว 4 ประการ เรียกวา พละ 4 ประการ
ของผูบริหาร พละหรือพลังทั้ง 4 ประการประกอบดวย 

4.1. ปญญาพละ คือกําลังความรูความฉลาด นักบริหารทีดี่ตองมีความรู อยางนอย 3 เร่ือง คือ  

• รูตน (รูความเดนความดอยของตนเอง)  
• รูคน (ความเขาใจในจริตของคน ซึง่มีอยู 6 แบบ คือ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต 

พุทธจิริต และวิตกจริต เพื่อใหสามารถใชคนไดถูกทีถู่กงาน) และ 
• รูงาน (รูเทาคอื รูข้ันตอนของงาน และรูทนั คือ รูทันสถานการณ)  

การที่จะมีปญญาพละได บุคคลจะตองฟงใหมากอานใหมาก รูตามความเปนจริง ปราศจากอคติ 4 
คือ ชอบ ชัง หลง และกลวั และจะตองคิดวิเคราะหขอมูลที่รับมาวาถูกตองควรเชือ่หรือไม การคิดแบบนี ้
ตองเปนการคิดอยางถกูวธิ ี คิดอยางเปนระเบียบ คิดอยางมเีหตุมผีล และคิดใหเรากุศล เปนการคิดเชงิ
สรางสรรค (Creative thinking) ส่ิงสําคัญที่ผูบริหารควรมี คือ มีความรอบรูที่เกิดจากประสบการณการลง
มือทําจริง ๆ จะไดสามารถนําผูอยูใตบังคับบัญชาได ไมใชไดแตคิด และไมเปนพวก Dreamer คือ คนขาย
ฝน ผูบริหารแบบนี้มักจะนําพาองคการและประเทศชาติเขารกเขาพงหลงทาง กวาจะรูตัวองคการและ
ประเทศก็ลมสลาย 

4.2. วิริพละ คือ กําลังความขยนั ผูบริหารทีม่ีคุณธรรมตองมีกาํลังใจที่เขมแข็ง สามารถเผชิญ
สถานการณยากลําบากดวยความไมยอทอ มีความกลาหาญ นักบริหารที่ดีตองมีความกลาไดกลาเสีย 
ผูบริหารที่ดีตองกลารับผิดชอบ กลาที่เผชญิหนาปญหาอุปสรรคตาง ๆ อยางไมยอทอ มีคติประจําใจ วา 
“อุปสรรคบมี บารมีบเกิด” 
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4.3. อนวัชชพละ คือกําลงัการงานที่มีแตความสุจริต ผูบริหารที่ดีตองปลอดจากอบายมุขทัง้ 6 
คือ ปลอดจากการดื่มสุราเปนอาจิณ ปลอดจากการเที่ยวยามวิกาล ปลอดจากการชอบเทีย่วดูการละเลน 
ปลอดจากการคบคนชั่ว ปลอดจากการเลนไพเลนมากฬีาบัตร ปลอดจากความเกยีจคราน ผูบริหารที่ดีควร
ใชมรรค 8 เปนแนวทางในการดําเนนิชีวิต มีสัมมาทิฐิ สัมมาสงักัปโป สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสต ิ
สัมมาสมาธ ิเปนตน 

4.4. สังคหพละ คือ กําลังการสงเคราะห หรือมนุษยสมัพนัธ เปนคุณธรรมที่สําคัญยิง่สําหรับ
ผูบริหาร ถานกับริหารบกพรองเรื่องมนุษยสัมพันธ ก็จะไมมีคนทํางานให นกับริหารจะสามารถผูกใจเพื่อน
รวมงานไดตองอาศัย การให การพูดถอยคาํที่ไพเราะออนหวาน การทาํตัวใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน และการ
วางตวัสม่าํเสมอ พอด ี ไมทอดทิง้เพื่อนรวมงาน การทีน่ักบริหารจะสามารถแสดงพฤติกรรมเหลานี้ได นกั
บริหารจะตองมีเมตตา กรุณา มทุิตาและอุเบกขา เปนที่ต้ัง การสงเคราะหหรือมนุษยสัมพนัธกับผูอยูใต
บังคับบัญชาจงึจะยัง่ยนืและนํามาซึง่ศรัทธาและความเคารพเชื่อถือ 

5. บาปมหันต 7 ประการของนักบริหาร (Seven Deadly Sin) 
 Steven R. Cover ผูเขียน The 7 Habits of Highly Effective People ซึ่งเปนหลกัการพัฒนาคนที่
มีชื่อเสียงมากในทศวรรษนี้ ไดเขียนหนังสอื ชื่อ “Principle-centered Leadership” ไดสรุปบาปมหันต 7
ประการของนกับริหาร ไวดังนี ้

5.1. สรางความร่ํารวยโดยปราศจากการทํางาน (Wealth without work) ผูบริหาร
เปนจํานวนมากไรจริยธรรม ไรคุณธรรม เพราะความละโมบโลภมาก กนิแรงคนอืน่ ตัวอยางในบานเรามี
คอนขางมาก พวกคิดแตจะเอาเปรียบคนอืน่ รวยแบบไมตองลงทนุ พวกสราง network marketing เปน
ตัวอยางที่ดีของผูบริหารที่สรางบาปมหันต 

5.2. หาความสําราญโดยขาดสติ (Pleasure without conscience) นักบริหารระดับสูง
จํานวนไมนอยที่ตกเปนทาสของความสุขสําราญ เห็นวาเปนสิง่ที่ตนเองสมควรจะไดรับโดยมิไดไตรตรองวา
จะเกิดผลเสียตามมาไมวาจะเปนดานเวลา เงินทอง ชือ่เสียง การทาํรายจิตใจของบุคคลที่อยูใกลชิด เชน 
สามีภรรยา ผูรวมงานเปนตน ความสุขชัว่วูบที่ขาดการยัง้คิด ขาดความรับผิดชอบ มักจะทําใหผูนั้นถูกมอง
วา ไรคุณธรรม ไมนาคบหา ไมนาไววางใจ ภาพลักษณที่เสียหายไปของผูบริหาร เปนสิง่ที่สงผลกระทบ
โดยตรงตอองคการและประเทศชาติ ตัวอยางกรณีประธานาธิบดีคลิลตัน กับนางสาวลูวนิสกี ้ เปนตัวอยาง
ของการหาความสําราญโดยขาดสติของผูบริหาร 

5.3. มีความรูแตปราศจากความสุขุมรอบคอบ (Knowledge without strong 
principle character) การมีความรูนอยเปนอันตรายสาํหรับผูบริหาร แตการมีความรูมากแตขาดบุคลิกที่
หลอหลอมใหเปนคนที่ยึดหลกัคุณธรรมอยางมัน่คง ยอมมีอันตรายยิง่กวาเหมือนใหวัยรุนขึ้นขับรถแขง ใน
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ปจจุบันเราสอนคนใหมีความรูมากกวาสอนคนใหมีคุณธรรม เปนอนัตรายอยางยิง่ เพราะเมือ่เยาวชน
เติบโตขึ้นเปนผูใหญ เปนผูบริหารในอนาคต มีความรูจบปริญญาโท ปริญญาเอก แตขาดการขัดเกลาดาน
ศีลธรรมจรรยา มักจะประสบความหายนะไดโดยงาย ดังนัน้ความสมดุลระหวางการปลูกฝงความรูและ
คานิยม จงึมคีวามสาํคัญ คานิยมที่ดี เชน ความเมตตากรุณา ความยุติธรรม เกียรติภูมิ การบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสังคม ความซือ่ตรง ควรไดรับการปลูกฝงในเยาวชนจากบานและโรงเรยีนใหมากขึ้น องคการ
จะดีไดผูบริหารตองมีทั้งความรูและคุณธรรม 

5.4. ทําธุรกิจการคาโดยขาดจริยธรรม (Commerce without morality) Adam 
Smith นักเศรษฐศาสตรตนตําราทุนนิยม กลาวา จริยธรรมเปนรากฐานของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
การทาํธุรกิจจะตองมีความยุติธรรมและเอื้อประโยชนตอคูคาเสมอมฉิะนั้นระบบเสรีนิยมก็อยูไมได การทํา
ธุรกิจการคาแบบซอนเรน หาเหตุผลเขาขางตนเองไมคํานงึวา ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) จะไดรับความ
เดือดรอนหรือไม ในที่สุดกจิการก็จะไดรับความลมเหลว และลมสลายไปในที่สุด ตัวอยางผูสงออกสินคา
ของไทย เปนตัวอยางที่ดีที่สุด ประเทศสิงคโปรเปนนายหนาสงออกสินคาจากประเทศไทยหลายอยาง
เพราะคนไทยทําการธุรกิจแบบขาดจริยธรรม ฝร่ังก็เลยไมอยากจะติดตอคาขายโดยตรงกับคนไทย ทําให
เราสูญเสียประโยชนมหาศาล เปนภาพลักษณที่ติดตาตดิใจ เหมือนในอดีตนักธุรกจิอินเดียทําการคากับคน
ไทยโดยขาดความซื่อสัตยสุจริต จนทาํใหภาพลกัษณของความเปน “แขก” เปนลบฝงลึกอยูในใจของคน
ไทยไมรูลืม 

5.5. มุงวิทยาการมากกวามนุษยธรรม (Science without humanity) ส่ิงที่มนุษย
สรางสมจากววิัฒนาการทางวทิยาศาสตร คือ เทคนิคและเทคโนโลยทีี่หลากหลาย แตหากมนษุย
โดยเฉพาะผูบริหารขาดความเขาใจในจุดประสงคที่แทจริงของการนาํเทคนิคและเทคโนโลยีเขามาใช
ประโยชน มนุษยก็ตกเปนเหยื่อของพวกที่เรียกตัวเองวา “เทคโนแครท” จุดประสงคที่แทจริงของการนํา
เทคโนโลยีมาใชประโยชน คือ การสรางสังคมที่มีความเสมอภาค และความยุติธรรม ถามุงแตสราง
ความกาวหนาของวทิยาการเครื่องมือเครื่องใชโดยไมสนใจหลกัธรรมชาติของมนุษย สังคมก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปอยางผวิเผนิตามกาลเวลา ในที่สุดสกัวนัหนึ่งก็จะจะเปนสังคมที่ไรมนุษยธรรม แบงชนชัน้
เหมือนเดิม 

5.6. เครงศาสนาแตปราศจากการเสียสละ (Religion without sacrifice) หมายถงึ 
ผูบริหารแบบมือถือสากปากถือศีล เปนพวกไมมีจิตใจเอื้ออาทร เสียสละแกผูอ่ืน ส่ิงตองเสียสละใหหมดไป
จากตัวผูบริหาร คือความเหน็แกตัวและความหยิง่ยะโส ผูบริหารเปนจํานวนไมนอยที่คิดวาตัวเองเลิศกวา
คนอื่น ตนเองอยูเหนือคนอ่ืน เพราะมีตําแหนงมีอํานาจ ผูบริหารที่เปนผูนาํทีย่ิ่งใหญ มักจะมีความละอาย
ในการกระทําสิ่งที่เปนความเหน็แกตัวเองมากกวาผูอยูใตบังคับบัญชา ผูบริหารประเภทนีม้ักจะเปนผูสละ
ความหยิง่ยะโส ความถือตัว กล่ํากลืนความทุกขทรมานเพื่อรักษาความสามัคคี ไมใหเกิดการแตกแยก 
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5.7. เลนการเมืองแบบสรางภาพไมยึดถือหลักการ (Politics without principle) 
ในการบริหารจัดการองคการหรือประเทศชาติบานเมืองก็ดี ถาผูบริหารใหความสําคัญกับการสรางภาพ
มากกวาการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริงแลว ประชาชนหรือคนในองคการก็ขาดที่พึง่ เหมือนเดนิทางโดย
ปราศจากเข็มทิศ กุญแจที่ไขสูสังคมหรือองคการทีเ่ขมแข็งอยูที่การสรางคานิยมทางสังคมที่ใหความสําคัญ
กับสวนรวมมากกวาสวนตน เปนองคการที่ผูบริหารมีหลักการมัน่คงแนนอน เปนหลักการที่ต้ังอยูบน
พื้นฐานของคุณความด ี

6. เราจะสรางผูบริหารที่มีคุณธรรมไดอยางไร 
 The Canadian Clearinghouse for Consumer and Corporate Ethics ไดใหแนวทางในการ
สรางคุณธรรมสําหรับผูบริหารไว 10 แนวทางคือ 

1. สรางจรรยาบรรณใหกับธุรกจิ 
2. ผลักดันใหสมาชิกในองคการตั้งแตระดับลางถงึสูงสุดเขาใจจรรยาบรรณของธุรกิจใหตรงกนั 
3. นําเอาจรรยาบรรณผนวกเขาไปสูระบบการประเมินผลงานทุกระดับ 
4. ใหการยอมรับและใหรางวัลแกผูที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยเครงครัด 
5. สรางระบบการใหคําแนะนําเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่สรางขึ้น 
6. อภิปรายจรรยาบรรณที่ขาดความชัดเจนรวมกนั 
7. เผยแพรจรรยาบรรณในสื่อส่ิงพิมพ เชนจดหมายขาวภายในองคการอยางสม่ําเสมอ 
8. มีการสอบถามความเขาใจจรรยาบรรณของพนักงานในองคการ 
9. สรางระบบการใหคําปรึกษาทันทีผานทุกชองทางที่ทาํได เชน ใชระบบ Internet 
10. เปดใหมีการอภิปรายจรรยาบรรณอยางกวางขวาง 

7. บทสงทาย 
 คุณธรรมของนักบริหาร โดยเฉพาะผูบริหารทีเ่ปนผูนาํเปนสิง่สําคัญสําหรบัการทาํธุรกิจในยุค
โลกาภิวัฒน เพราะคุณธรรมของนักบริหารเปนตนแบบของการประพฤติปฏิบัติของคนในองคการ หากนัก
บริหาร มีคุณธรรม องคการก็จะมีวฒันธรรมการทํางานที่มีคุณธรรม คนในองคการก็จะถูกหลอหลอมใหมี
คุณธรรมไปดวย และเมื่อองคการเปนองคการที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ผูเกีย่วของกับองคการ หรือ 
Stakeholders ขององคการก็จะมีแตความศรัทธา เชื่อมั่น และความจงรักภักดีตอองคการ ใหการสนับสนุน
ตอเนื่องสม่าํเสมอ ผลลัพธที่ตามมา คือ ความยัง่ยนืขององคการนัน่เอง เขาทํานองทีว่า “ซื่อกินไมหมด คด
กินเดี๋ยวเดียว” 
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