
 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ดวย คณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ

และเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน  ท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใหแกประชาชนในทองถ่ิน โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนใน
แตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหารและ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน  หากคณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวย
การกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ  

เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน 
เมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  ไดกําหนดหลักเกณฑในการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
รณรงคและสงเสริมคานิยมเรื่องความซ่ือสัตย แกกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการทุจริต ใชวิธีการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมอยางเครงครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
สงเสริมใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  (ก.ถ.)  ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขาราชการ  
พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการ พนักงาน 
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไปใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเปนเครื่อง
กํากับความประพฤติของตน ไดแก 

๑. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน

ของประชาชนเปนหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ไดยึดถือเปนแนวทางสําหรับประพฤติตนและ 

เปนหลักการในการปฏิบัติงาน 
 

ดังนั้น  เพ่ือเปนการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด  สามารถนําหลัก
คุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจําวัน และประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม 
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  จึงไดจัดทําโครงการ ฯ นี้ข้ึนมา 

 
 
 
 

/๒. วัตถุประสงค ... 
 
 



-๒- 
 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  ใหกับคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหาร

สวนตําบลบานทาม  ไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยาง
เหมาะสม 

๒.๒ เพ่ือใหคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม เกิดการ
เรียนรูในการอยูรวมกัน  มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมท้ังไดเปดโลกทัศนในการศึกษาองค
ความรูใหม ๆ 

๒.๓ เพ่ือเผยแพรหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหคงอยูและสืบทอดตอไป  
 

๓. เปาหมาย 
๓.๑  คณะผูบริหาร      จํานวน  ๔    คน 
๓.๒  พนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา   จํานวน  11  คน 
๓.๔  พนักงานจาง      จํานวน  10  คน 
๓.๕  พนักงานจางเหมาบริการ    จํานวน  8    คน 

    รวมท้ังสิ้น        จํานวน  33  คน 
 

๔. วิธีดําเนินการ 
๔.๑ วางแผนภายในองคกรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
๔.๒ ติดตอประสานวิทยากร 
๔.๓ ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการ ฯ 
๔.๔ ติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ ใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
วันท่ี 7 เดือน มกราคม ๒๕63  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๖. สถานท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี   
 

๗. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด อบต.บานทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

๙.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๙.๑ คณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ไดนําหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยางเหมาะสม 
 
 
 

/๙.๒ คณะผูบริหาร ... 
 

 
 



-๓- 
 

๙.๒ คณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  เกิดการเรียนรูใน
การอยูรวมกัน  มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมท้ังไดเปดโลกทัศนในการศึกษาองคความรูใหมๆ 
 

๑๐. การประเมินผลโครงการ 
 ๑๐.๑ ประเมินจากการสังเกต  และพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเขารับการฝกอบรม  

  ๑๐.๒  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

                                       
                               ลงชื่อ.......................................................ผูเสนอโครงการ 
                   (นางสาว เบญจวรรณ หลาสมบูรณ) 
                                         นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
-   ความเห็นของหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
 
 
                                ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ                                
                                       (นางสาวธัญญนรี  คลองแคลว) 
                                              หัวหนาสํานักปลัดฯ 
 
-   ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
 

 
                                ลงชื่อ......................................................ผูเห็นชอบโครงการ                                
             (นายวีระชัย  รัมณียรัตนากุล)   
                                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 
-   ความเห็นของผูบริหารคนท่ี ๑ 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
 
 
                                ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ                                
                                           (นายประเสรฐิ  เพราะบุญ) 
             รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

                 
 
 



-๔- 
 
-   ความเห็นของผูบริหารคนท่ี ๒ 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
 
 
                                ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ                                
                                              (นายศักดิ์ชัย  ทารัญ) 
                รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

                    
      

-   ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
 
 
                                ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมัติ  
                (นายกนก  บํารุงโลก)  
                นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางกําหนดการโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

ในวันอังคารท่ี  7  มกราคม  ๒๕63 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

เวลา กิจกรรม 
 

๐๘.๐๐  –  ๐๘.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐  –  ๐๙.๐๐ น. 
 
 

๐๙.๐๐  -  ๑๑.๐๐ น. 
 
 

๑๑.๐๐  –  ๑๒.๐๐  น. 
 
 

๑๒.๐๐  –  ๑๓.๐๐ น. 
 

๑๓.๐๐  –  ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 

๑๔.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น. 
 
 

๑๖.๐๐  -  ๑๖.๓๐  น. 

 
- ลงทะเบียน  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 
- พิธีเปดการอบรม 
  โดย   นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 
- ฟงธรรมบรรยาย  เรื่อง “การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม” 
  โดย    พระครูวิมลศิริสาร เจาอาวาสวัดอรัญญไพรศรี                
 
ฟงการบรรยาย เก่ียวกับ “คุณธรรม จริยธรรม ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ”  
โดย    นายวีระชัย รัมณียรัตนากุล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ฟงการบรรยาย เก่ียวกับ “จริยธรรมของผูนํา (Ethical for Leadership)” 
โดย    นายกนก  บํารุงโลก  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม และ 
         นายประเสริฐ เพาะบุญ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
- ฟงการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายท่ีพนักงาน อบต.ควรทราบ” 
  โดย    นายวีระชัย รัมณียรัตนากุล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม   
 
พิธีปด  

 
หมายเหตุ  อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายชื่อผูเขารวมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

วันอังคารท่ี 7  มกราคม  ๒๕63 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

 
 

 
 
- 
 
 



 

 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม                     . 

ท่ี   ปจ ๗๖๗๐๑.๑/    วันท่ี   2  มกราคม  ๒๕63           .              
เรื่อง  เชิญเขารวมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร และ
พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม                                                               . 
. 
เรียน  คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกทาน  
 

 ดวย  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม

และจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบาน

ทาม เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนหลักการและแนวทาง

ปฏิบัติ ในเรื่องการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและสิทธิผล รวมท้ัง

การรับฟงปญหา และขอคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ  
 

 จึงขอเชิญ  คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกคน รวมโครงการ

อบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหาร

สวนตําบลบานทาม ในวันท่ี  7  มกราคม  ๒๕63  ณ  หองประชุมท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล

บานทาม รายละเอียดโครงการท่ีแนบทาย  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 

      

        
          (นางสาวธัญญนรี  คลองแคลว) 
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 คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการ   คือ  การใชหลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ ตั้งแต 
ระดับปฏิบัติการ และผูบริหารระดับตน ระดับกลาง หรือระดับสูง ใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการ
ปกครองและบริหารท่ีดี (Good Governance) 
          การปกครองและบริหารท่ีดี ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น ผูบริหารงานตองมี “ประมุขศิลป” คือ 
คุณลักษณะความเปนผูนําท่ีดี (Good Leadership) อันเปนคุณสมบัติท่ีดี ท่ีสําคัญ ของหัวหนาฝายบริหาร 
ลงมาถึงหัวหนางานทุกระดับใหสามารถปกครอง และบริหารองคกรท่ีตนรับผิดชอบ ใหดําเนินไปถึงความ 
สําเร็จอยางไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง และใหถึงความเจริญ รุงเรือง และสันติสุข อยางม่ันคง 
          คุณลักษณะความเปนผูนําท่ีดีนั้น เปนท้ังศาสตร ( Science) และศิลป (Arts) กลาวคือ สามารถ 
ศึกษาวิเคราะหวิจัยขอมูลอยางมีระบบ ( Systematic Study) จากพฤติกรรมและวิธีการปกครองการ
บริหาร องคกรใหสําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพสูงมาแลว ประมวลข้ึนเปนหลัก หรือ ทฤษฎี ( Theory) ตาม
วิธีการทาง วิทยาศาสตร ( Scientific Method) สําหรับใชเปนแนวทาง การปฏิบัติงานของหัวหนาฝาย
บริหาร ใหเกิด ประโยชนแกการปกครองการบริหารท่ีดี ( Good Governance) กลาวคือ ใหบรรลุผล
สําเร็จดวยดีมีประสิทธิ ภาพสูงได เพราะเหตุนั้น ประมุขศิลป คือ คุณลักษณะความเปนผูนําท่ีดี จึ่งชื่อวา 
เปนศาสตร (Science) 
         นอกจากนี้ คุณลักษณะความเปนผูนําท่ีดีนั้น ยังเกิดจากการท่ีบุคคลไดเคยศึกษา หาความรู ฝกฝน 
อบรม บมนิสัย และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเปนผูนําท่ีดี มาแตปางกอน คือ แตอดีตกาล จน หลอ
หลอมบุคลิกภาพและสภาวะความเปนผูนําท่ีดี ปลูกฝง เพ่ิมพูน อยูใน จิตสันดานยิ่งข้ึนตอๆ มาจนถึง
ปจจุบัน ประมุขศิลป คือ คุณลักษณะของความเปนผูนําท่ีดีเชนนี้ ชื่อวา เปนศิลป ( Arts) ซ่ึงก็คือ “บุญ
บารมี” นั้นเอง 
          คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการ นั้น ประกอบดวยหลักธรรม ๔ ประการ คือ 
                   ๑. หลักการครองตน 
                   ๒. หลักการครองงาน 
                   ๓. หลักการครองคน 
                   ๔. หลักธรรมาภิบาล 
หลักการครองตน 
หลักการครองตน ประกอบดวยหลักธรรมดังตอไปนี้ 
๑. เปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี คือ เปนผูมีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตท่ีดี 
          ๑.๑ มีสุขภาพกายท่ีดี คือ เปนผูมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีทวงทากิริยา รวมท้ังการแตงกาย ท่ีสุภาพ 
เรียบรอย ดีงาม สะอาด และดูสงางามสมฐานะ 
          ๑.๒ มีสุขภาพจิตท่ีดี คือ เปนผูมีอัธยาศัยใจคอท่ีงาม เปนคนดี มีศีลธรรม ไดแก ศรัทธา ศีล สุตะ 
จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา 
          ผูมีศรัทธา หมายถึง เปนผูรูจักศรัทธาบุคคล และขอปฏิบัติท่ีควรศรัทธา ไมลุมหลง งมงายในท่ีตั้ง
แหงความลุมหลง 
          ผูมีศีล คือ ผูท่ีรูจักสํารวมระวัง ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย และทางวาจา ใหเรียบรอย ดีงาม 
ไมประพฤติเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
          ผูมีสุตะ คือ ผูไดเรียนรูทางวิชาการ และไดศึกษาคนควาในวิชาชีพดี 
          ผูมีจาคะ คือ เปนผูมีจิตใจกวางขวาง ไมคับแคบ รูจักเสียสละ 
          ผูมีวิริยะ คือ ผูขยันหม่ันเพียร ในการประกอบกิจการงานงานอาชีพ และ/หรือในหนาท่ี 
รับผิดชอบ 
          ผูมีสติ คือ ผูรูจัก ยับยั้ง ชั่งใจ รูจักคิดไตรตรองใหรอบคอบ กอนคิด พูด ทํา 
          ผูมีสมาธิ คือ ผูมีจิตใจตั้งม่ัน ขมกิเลสนิวรณ 
          ผูมีปญญา คือ ผูมีปญญาอันเห็นชอบรอบรูทางเจริญ ทางเสื่อมแหงชีวิต ตามท่ีเปนจริง 
 



๒. ผูมีกัลยาณมิตตธรรม คือ ผูมีคุณธรรมของมิตรท่ีดี ๗ ประการ คือ 
     ๑) เปนผูนารัก (ปโย) คือ เปนผูมีจิตใจกอปรดวยเมตตากรุณาพรหมวิหาร 
     ๒) เปนผูนาเคารพบูชา (คร)ุ คือ เปนผูท่ีสามารถเอาเปนท่ีพ่ึงอาศัย เปนท่ีพ่ึงทางใจ 
     ๓) เปนผูนานับถือ นาเจริญใจ (ภาวนีโย) ดวยวา เปนผูไดฝกฝนอบรมตนมาดีแลว ควร แกการยอมรับ
และยกยองนับถือ เอาเปนเยี่ยงอยางได 
     ๔) เปนผูรูจักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา) รูจักชี้แจง แนะนํา ใหผูอ่ืน เขาใจดี แจมแจง 
เปนท่ีปรึกษาท่ีดี 
    ๕) เปนผูอดทนตอถอยคําท่ีลวงเกิน วิพากษ วิจารณ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอ ใหคําแนะนํา
ตางๆ ได (วจนักขโม) 
     ๖) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องท่ีลึกซ้ึง หรือเรื่องท่ียุงยากซับซอนใหเขาใจอยาง ถูกตอง และ ตรงประเด็น
ได (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา) 
     ๗) ไมชักนําในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไมชักจูงไปในทางเสื่อม (อบายมุข) หรือ ไปในทางท่ี
เหลวไหลไรสาระ หรือท่ีเปนโทษ เปนความทุกข เดือดรอน 
หลักการครองงาน 
หลักการครองงาน ประกอบดวยหลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ไดแก 
     ๔.๑ ฉันทะ ความรักงาน คือ  จะตองเปนผูรักงานท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบอยู และท้ังจะตอง เอาใจใส
กระตือรือรนในการเรียนรูงาน และเพ่ิมพูนวิชาความรูความสามารถในการทํากิจการงาน และ มุงม่ันท่ีจะ
ทํางานในหนาท่ีรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนใหสําเร็จเรียบรอยอยูเสมอ 
     ๔.๒ วิริยะ ความเพียร คือ จะตองเปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ประกอบดวยความอดทน ไมยอทอตอ
ความยากลําบากในการประกอบกิจการงานในหนาท่ีหรือในอาชีพของตน จึงจะถึงความสําเร็จ และความ
เจริญกาวหนาได 
    ๔.๓ จิตตะ ความเปนผูมีใจจดจออยูกับการงาน ผูท่ีจะทํางานไดสําเร็จดวยดี มี ประสิทธิภาพนั้น 
จะตองเปนผูเอาใจใสตอกิจการงานท่ีทํา และมุงกระทํางานอยางตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จ ไมทอดท้ิงหรือ
วางธุระเสียกลางคัน ไมเปนคนจับจด หรือทํางานแบบทําๆ หยุดๆ 
           หัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารจะตองคอยดูแลเอาใจใส “ติดตามผลงาน และ/หรือ ตรวจงาน” 
หนวยงานตางๆ ภายในองคการของตน เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการ ใหกิจการ
งาน ทุกหนวยดําเนินตามนโยบายและแผนงาน ใหถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
    ๔.๔ วิมังสา ความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง และของผูนอยหรือ
ของผูอยูใตบังคับบัญชา วา ดําเนินไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวหรือไม ไดผลสําเร็จ หรือมีความ
คืบหนาไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงไร มีอุปสรรคหรือปญหาท่ีควรไดรับการ ปรับปรุง
แกไขวิธีการทํางาน หรือวิธีการบริหารกิจการงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางไร ข้ันตอนนี้ เปน
การนําขอมูลจากท่ีไดติดตามประเมินผลงานหรือตรวจงานนั้นแหละมาวิเคราะห วิจัย ใหทราบเหตุผล ของ
ปญหาหรืออุปสรรคขอขัดของในการทํางาน แลวพิจารณาแกไขปญหาเหลานั้น และปรับปรุงพัฒนาวิธี 
การทํางานใหดําเนินไปสูความสําเร็จ ใหถึงความเจริญกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไปได 
          อนึ่ง อิทธิบาทธรรม ขอ “วิมังสา” คือความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการทํางาน ให
ไดผลดีนี้ กลาวโดยความหมายอยางกวาง จะเห็นมีขอปฏิบัติท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะ ใหไดผลดีและมีความเจริญม่ันคงยิ่งกวาขออ่ืนๆ อีก ท่ีในวงวิชาการ
บริหาร ไดศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแลว ไดแก 
    ก) เปนผูมีความคิดริเริ่ม ( Initiatives) ดวยความคิดสรางสรรค ( Creative) โครงการ ใหมๆ ท่ี เปน
ประโยชนสุขแกหมูคณะ สังคม และประเทศชาติ และวิธีการทํางานใหมๆ ใหการปกครอง การบริหาร 
กิจการงานไดบังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน 
    ข) มีความคิดพัฒนา ( Development) คือ เปนนักพัฒนา ปรับปรุงแกไขสิ่งท่ีลาหลัง หรือขอบกพรอง
ในการทํางานใหดีข้ึนอยูเสมอ 



    ค) เปนผูมีสํานึกในภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ( Sense of Responsibilities) สูง คือ มี สํานึกใน
ความรับผิดชอบตอตนเอง โดยการศึกษาหาความรู เพ่ิมพูนศักยภาพ และ สํานึกในการสราง ฐานะของตน 
และมีสํานึกในหนาท่ีความรับผิดชอบตอสวนรวม คือตอครอบครัว ตอองคกรและหมูคณะ ท่ีตนรับผิดชอบ
อยู และตอสังคมประเทศชาติ ใหเจริญสันติสุข และม่ันคง โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานึกในหนาท่ี รับผิดชอบ
ตอสถาบันหลักท้ัง ๓ ของประเทศ ชาติไทยเรา คือ สถาบันชาติ ๑ สถาบันพระพุทธศาสนา ๑ และสถาบัน
พระมหากษัตริย ๑ เพราะสถาบันหลักท้ัง ๓ นี้ หากสถาบันใดคลอนแคลน ไมม่ันคง ไมวา จะเปนเพราะ
ถูกศัตรูภายใน และ/หรือ ศัตรูจากภายนอกรุกราน ยอมกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักอ่ืนๆ ของชาติ
ไทยเรา ใหพลอยคลอนแคลนออนแอไปดวย 
         ผูนําท่ีดี จึงยอมตองสําเหนียก และจักตองมีความสํานึก ในหนาท่ีความ รับผิดชอบตอ สถาบันหลัก
ท้ัง ๓ นี้ อยางจริงใจ และจะตองรับชวยกันดําเนินการ ใหความ คุมครอง ปองกัน แกไข บํารุง รักษา 
อยางเขมแข็งจริงจัง และตอเนื่อง ใหเกิดความเจริญ และ ความสันติสุขอยางม่ันคง ใหได 
    ฆ) มีความม่ันใจตนเอง (Self Confidence) สูง นี้หมายถึง มีความม่ันใจ โดยธรรม คือ มีความม่ันใจใน
ความรู ความสามารถ สติปญญาและวิสัยทัศน และท้ังคุณธรรม คือ ความเปนผูมีศีล มีธรรม อันตนได
ศึกษาอบรมมาดีแลว มิใชมีความม่ันใจอยางผิดๆ ลอยๆ อยางหลงตัวหลงตน ท้ังๆ ท่ีแทจริง ตนเอง หาได
มีคุณสมบัติและคุณธรรมดีสมจริงไม และจักตองรูจักแสดงความ ม่ันใจ ในเวลาคิด พูด ทํา ให เหมาะสม
กับกาละ เทศะ บุคคล สถานท่ี และ ประชุมชน ดวย 
หลักการครองคน 
หลักการครองคน ประกอบดวยหลกัธรรมดังตอไปนี้ 
๑. รูจักหลักปฏิบัติตอกันดวยดี ระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชา ตามหลักธรรม
ของพระพุทธเจา ชื่อ “เหฏฐิมทิศ” มีเนื้อความวา 
“เหฏฐิมทิศ” คือ ทิศเบื้องต่ํา เจานาย หรือผูบังคับบัญชา พึงบํารุงบาว คือผูใตบังคับบัญชา ดวยสถาน ๕ 
คือ 
     ๑.๑ ดวยการจัดงานใหตามกําลัง กลาวคือ มอบหมายหนาท่ีการงานใหตามกําลังความรู สติปญญา 
ความสามารถ (Put the right man on the right job – รูจักใชคนใหถูกกับงาน) 
     ๑.๒ ดวยการใหอาหารและบําเหน็จรางวัล กลาวคือ เม่ือทําดี ก็รูจักยกยองชมเชย และ/หรือ 
สนับสนุน อุดหนุน ใหไดรับบําเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อนตําแหนงตามสมควรแกฐานะ เม่ือทําไมดี ก็ให
คําตักเตือน แนะนํา สั่งสอน ใหพัฒนาสมรรถภาพใหดีข้ึน ถาไมยอมแกไขพัฒนาตนใหดีข้ึน ก็ตองตําหนิ 
และมีโทษตามกฎเกณฑ โดยชอบธรรม 
     ๑.๓ ดวยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข กลาวคือ ตองรูจักดูแลสารทุกข สุกดิบของ ผูอยูใตบังคับ
บัญชา ไมเปนผูแลงน้ําใจ คือไมปฏิบัติกับลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชา 
     ๑.๔ ดวยแจกของมีรสดีแปลกๆ ใหกิน หมายความวา ใหรูจักมีน้ําใจแบงปนของกิน ของใชดีๆ ให
ลูกนอง 
     ๑.๕ ดวยปลอยในสมัย คือ รูจักใหลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชาไดลาพักผอนบาง 
            สวนบาว หรือลูกนองผูอยูใตบังคับบัญชา เม่ือเจานาย หรือผูบังคับบัญชา ทํานุบํารุงอยางนี้แลว 
ก็พึงปฏิบัติอนุเคราะหเจานาย ผูบังคับบัญชาดวยสถาน ๕ ตอบแทนดวยเชนกัน คือ 
            (๑) ลุกข้ึนทํางานกอนนาย คือ ใหรับสนองงานผูบังคับบัญชาดวยความขยันขันแข็ง ควรมา
ทํางานกอนนาย หรือผูบังคับบัญชา อยางนอย ก็มาใหทันเวลาทํางาน ไมมาสายกวานาย หรือ สายกวา
เวลาทํางานตามปกติ 
            (๒) เลิกการทํางานทีหลังนาย คือ ทํางานดวยความขยันขันแข็ง แมเลิก ก็ควรเลิก ทีหลังนาย 
หรือผูบังคับบัญชา อยางนอยก็อยูทํางานใหเต็มเวลา ไมหนีกลับกอนเวลาเลิกงาน 
            (๓) ถือเอาแตของท่ีนายให คือ มีความซ่ือสัตย จงรักภักดี ไมคดโกงนาย หรือผูบังคับ บัญชา ไม
คอรรัปชั่น ไมเรียกรองตองการโดยไมเปนธรรม หรือเกินเหตุ 



            (๔) ทํางานใหดีข้ึน คือ ตองรูจักพัฒนาคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และวิสัยทัศนในการ 
ทํางาน ใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง 
            (๕) นําคุณของนายไปสรรเสริญ คือ รูจักนําคุณความดีของเจานาย ผูบังคับบัญชา ไปยกยอง 
สรรรเสริญ ตามความเปนจริง ในท่ีและโอกาสอันสมควร 
กลาวโดยยอ ผูบังคับบัญชา กับผูอยูใตบังคับบัญชา พึงปฏิบัติตอกัน ดังคํานักปกครอง นักบริหารแต
โบราณกลาววา 
“อยูสูงใหนอนคว่ํา อยูต่ําใหนอนหงาย” 
“อยูสูงใหนอนคว่ํา” หมายความวา เปนผูปกครอง ผูบังคับบัญชา หรือเปนผูนําคน พึง ดูแลเอาใจใส ทํานุ
บํารุง ผูใตบังคับบัญชา หรือลูกนองดวยดี คือดวยความเปนธรรม ตามหลักธรรมของ พระพุทธเจา ตามท่ี
กลาวขางตนนี้ เพ่ือใหลูกนอง หรือผูใตบังคับบัญชา มีขวัญกําลังใจในการสนองงาน ไดเต็มท่ี อยาให
ลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชา เกิดความรูสึกทอถอย วาทําดีสักเทาใด ผูใหญ ก็ไมเหลียวแล ดังคํา
โบราณทานวา 
           มีปาก ก็มีเปลา เหมือนเตาหอย 
           เปนผูนอย แมทําดี ไมมีขลัง 
หรืออยาใหลูกนอง หรือผูใตบังคับบัญชา เกิดความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจวา ผูใหญไม ยุติธรรม มักเลือกปฏิบัติ
ไมเสมอกัน ดังคําท่ีวา 
           (เรา) ทํางานท้ังวัน ไดพันหา 
          (สวนคนอ่ืน) เดินไปเดินมา ไดหาพัน 
“อยูต่ําใหนอนหงาย”  หมายความวา ลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชา ก็พึงปฏิบัติตน ตอเจานาย หรือ
ผูบังคับบัญชาดวยดี รับสนองงานทานดวยความยินดี ดวยใจจริง และทํางานดวย ความเขมแข็ง ตาม
หลักธรรม คือ “เหฏฐิมทิศ” ดังท่ีกลาวมาแลว 
๒. เปนผูมีมนุษยสัมพันธ (Human Relation) ท่ีดี ดวยคุณธรรม คือ พรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุ 
พรหมวิหารธรรม คุณธรรมเครื่องอยูของผูใหญ ๔ ประการ 
     (๑) เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาท่ีจะใหผูอ่ืนอยูดีมีสุข 
     (๒) กรุณา คือ ความสงสาร ปรารถนาใหผูมีทุกข เดือดรอน ใหพนทุกข 
     (๓) มุทิตา คือ ความพลอยยินดี ท่ีผูอ่ืนไดดี ไมคิดอิจฉาริษยากัน 
     (๔) อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไมยินดียินรายเม่ือผูอ่ืนถึงซ่ึงความวิบัติ โดยท่ีเราก็ชวย อะไรไมได ก็
ตองปลอยวางใจของเราเองดวยปญญา ตามพระพุทธพจนวา “สัตวโลกเปนไปตามกรรม” 
สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ คือ 
      (๑) ทาน รูจักใหปน สิ่งของ ของตน แกผูอ่ืนท่ีควรใหปน 
      (๒) ปยวาจา รูจักเจรจาออนหวาน คือ กลาวแตวาจาท่ีสุภาพออนโยน 
      (๓) อัตถจริยา รูจักประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน 
      (๔) สมานัตตตา เปนผูมีตนเสมอ คือ ไมถือตัวเยอหยิ่ง จองหอง อวดดี 
คุณธรรม ๔ ประการนี้ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอ่ืนไวได และยังความสมัคร สมานสามัคคี ให
เกิดข้ึนระหวางกันและกันดวย หรือจะเรียกวา เปน “หลักธรรมมหาเสนห” ก็ได 
หลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล  คือ   คุณธรรมของนักปกครองนักบริหารท่ีดี (Good Governance) คือ 
๒.๑ หลักความถูกตอง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปญหา การทําการตัดสินใจ ( Decision Making) และสั่ง
การ (Command) ดวยความถูกตองตามกฎหมายบานเมือง และกฎระเบียบขอบังคับ ขององคกรท่ีออก
ตามกฎหมาย ถูกตองตามหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของสังคม ถูกตอง ตามนโยบายของ
ผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ และถูกตองตรงประเด็นตามหลักวิชา และไดรับความพึงพอใจ จากชนท่ี
เก่ียวของทุกฝาย 



๒.๒ หลักความเหมาะสม คือ รูจักคิด พูด ทํา กิจการงาน และปฏิบัติงานไดเหมาะสม ถูกกาละ เทศะ 
บุคคล สังคม และสถานการณ (มีสัปปุริสธรรม) 
สัปปุริสธรรม คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ คือคนดีมีศีลธรรม มี ๗ ประการ คือ 
     ๓.๑ ธัมมัญุตา รูจักเหตุ ไดแก ปญญารูเหตุแหงทางเจริญ และทางเสื่อม เปนตน 
     ๓.๒ อัตถัญุตา รูจักผล ไดแก ปญญารูผล ท่ีเปนมาแตเหตุ หรือปจจัยใหเกิดผลตางๆ ตามท่ีเปนจริง 
     ๓.๓ อัตตัญุตา รูจักตน คือ รูภูมิธรรม ภูมิปญญา และฐานะของตน ตามท่ีเปนจริง แลววางตนให
เหมาะสมแกฐานะ 
     ๓.๔ มัตตัญุตา รูจักประมาณตน ปฏิบัติตน วางตน ใหเหมาะสมแกฐานะ และรูจัก ประมาณในการ
บริโภคใชสอยทรัพยท่ีมีอยู และตามมีตามได 
     ๓.๕ กาลัญุตา รูจักกาล คือ รูจักเวลา หรือโอกาสท่ีควร และไมควรพูด หรือกระทํา การตางๆ 
     ๓.๖ ปริสัญุตา รูจักชุมชน วามีอัธยาศัยใจคอ ฐานะความเปนอยู และขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
หมูชนตางๆ เพ่ือใหรูจักวางตัวใหเหมาะสม 
     ๓.๗ ปุคลัญุตา รูจักบุคคล วามีอัธยาศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปญญา และมีฐานะอยางไร เพ่ือปฏิบัติ
ตน หรือวางตน ใหเหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา 
๒.๓ หลักความบริสุทธิ์  คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระทํากิจการงาน ดวยความบริสุทธิ์ใจ คือ ดวยเจตนา 
ความคิดอาน ท่ีบริสุทธิ์ 
๒.๔ หลักความยุติธรรม  คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติตอผูอยูใตปกครอง และบุคคลท่ีเก่ียวของ 
ดวยความชอบธรรม บนพ้ืนฐานแหงหลักธรรม หลักการ เหตุผล และขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได และตรง
ประเด็น และดวยความเท่ียงธรรม คือ ไมอคติ หรือลําเอียงดวยความหลงรัก หลงชัง ดวยความกลัวเกรง 
และดวยความหลง ไมรูจริง คือขาดขอมูลท่ีถูกตองเชื่อถือได และสมบูรณ เปนเครื่อง ประกอบการวินิจฉัย 
ตัดสินใจ ใหความเท่ียงธรรม 
หลัก “ธรรมาภิบาล” นี้   เม่ือกระจายเปนขอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สําหรับพระราชา มหากษัตริย ท่ีทรงใช
ปกครองพระราชอาณาจักร ใหอาณาประชาราษฎรอยูเย็นเปนสุข ชื่อวา “ทศพิธราชธรรม” อัน
ผูปกครอง/ผูบริหารประเทศชาติทุกระดับ และแมผูบริหารองคกรอ่ืนๆ พึงใชประกอบ การปฏิบัติงานของ
ตน ใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนโดยสวนรวม ไดเปนอยางดี 
“ทศพิธราชธรรม”   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงคุณอันประเสริฐของเรา ไดทรงถือ เปนหลัก
ปฏิบัติ ในการครองพระราชอาณาจักร ใหพสกนิกรของพระองคอยูเย็นเปนสุข เปนท่ีประจักษตา 
ประจักษใจแกชนชาวโลกเสมอมานั้น มี ๑๐ ประการ ตามพระพุทธภาษิตดังตอไปนี้ คือ 
      ๑) ทาน การให 
      ๒) ศีล การสังวรระวังกายและวาจา ใหเรียบรอยดีไมมีโทษ 
      ๓) ปริจจาคะ การเสียสละ 
      ๔) อาชชวะ ความซ่ือตรง 
      ๕) มัททวะ ความสุภาพออนโยน 
      ๖) ตปะ ความเพียรเพงเผากิเลส 
      ๗) อักโกธะ ความไมโกรธ 
      ๘) อวิหิงสา การไมเบียดเบียนผูอ่ืน ตลอดท้ังสัตวใหไดทุกขยาก 
      ๙) ขันติ ความอดทน 
      ๑๐) อวิโรธนะ ความประพฤติปฏิบัติท่ีไมผิดทํานองคลองธรรม และดํารงอาการคงท่ี ไมหวั่นไหว 
ดวยอํานาจยินดียินราย 
 
 
 
 



 
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว มีความสามารถในการใช
งานมากข้ึน ผลของการพัฒนา ทําใหมีการประยุกตใชงานกันอยางกวางขวาง จนอาจกลาวไดวา ปจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีสวนเก่ียวของกับมนุษยทุกคนไมทางตรงก็ทางออม  
              ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศมีท้ังทางบวกและทางลบ ทางบวกทําใหมนุษยมีความ
เปนอยูดีชวยสงเสริมใหมี ประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหเกิดการผลิตในอุตสาหกรรม สงเสริมใหเกิดกา
คนควาวิจัยสิ่งใหม สงเสริมสุขภาพและ ความเปนอยูใหดีข้ึน ทางลบทําใหเกิดอาชญากรรม ทําให
ความสัมพันธของมนุษยเสื่อมถอย ทําใหเกิดการเสี่ยงภัยทางดานธุรกิจ ธุรกิจในปจจุบันจําเปนตองพ่ึงพา
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน ขอมูลขาวสารของธุรกิจฝากไวในศูนยขอมูล หากขอมูลเกิดการสูญ
หาย ยอมทําใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจโดยตรง คอมพิวเตอรเปนอุปกรณท่ีทํางานตามคําสั่ง การนํามาใช
ในทางใดจึงข้ึนอยูกับผูใช จริยธรรมการใชคอมพิวเตอรจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองปลูกฝงใหกับผูใช
คอมพิวเตอร เพ่ือใหรูจักการใชงานท่ีเหมาะสม ในเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศก็จําเปนตองปลูกฝง
เชนเดียวกัน เพ่ือใหผูใชนําไปใชงานท่ีเปนประโยชนเชิงสรางสรรคหรือทางบวก มิใชนําไปใชในทางท่ีไมดี
อยางเชนท่ีเกิดข้ึนเสมอๆ 
 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการตางๆ และระบบงานท่ีชวยใหไดสารสนเทศหรือ
ขาวสารท่ีตองการ โดยจะรวมถึง 
 
1. เครื่องมือและอุปกรณตางๆ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณคมนาคมตางๆ 
รวมท้ังซอฟตแวรท้ังระบบสําเร็จรูปและพัฒนาข้ึนโดยเฉพาะดาน 
 
2. กระบวนการในการนําอุปกรณเครื่องมือตางๆ ขางตนมาใชงาน รวบรวมขอมูล จัดเก็บประมวลผล และ
แสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป 
 
 ในปจจุบันการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกองคกร การเชื่อมโยงสารสนเทศผาน
ทางคอมพิวเตอร ทําใหสิ่งท่ีมีคามากท่ีสุดของระบบ คือ ขอมูลและสารสนเทศ อาจถูกจารกรรม ถูก
ปรับเปลี่ยน ถูกเขาถึงโดยเจาของไมรูตัว ถูกปดก้ันขัดขวางใหไมสามารถเขาถึงขอมูลได หรือถูกทําลายเสีย
หายไป ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดไมยากบนโลกของเครือขาย โดยเฉพาะเม่ือยูบนอินเทอรเน็ต  
 
ดังนั้นการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญไมแพกัน มีรายละเอียดดังนี้  
 
1.ไมควรใหขอมูลท่ีเปนเท็จ 
2.ไมบิดเบือนความถูกตองของขอมูล ใหผูรับคนตอไปไดขอมูลท่ีไมถูกตอง  
3.ไมควรเขาถึงขอมูลของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 
4.ไมควรเปดเผยขอมูลกับผูท่ีไมไดรับอนุญาต 
5.ไมทําลายขอมูล 
6.ไมเขาควบคุมระบบบางสวน หรือท้ังหมดโดยไมไดรับอนุญาต 
7.ไมทําใหอีกฝายหนึ่งเขาใจวาตัวเองเปนอีกบุคคลหนึ่ง ตัวอยางเชน การปลอมอีเมลของผูสงเพ่ือใหผูรับ
เขาใจผิด เพ่ือการเขาใจผิด หรือ ตองการลวงความลับ 
8.การขัดขวางการใหบริการของเซิรฟเวอร โดยการทําใหมีการใชทรัพยากรของเซิรฟเวอรจนหมด หรือถึง
ขีดจํากัดของมัน ตัวอยางเชน เว็บเซิรฟเวอร หรือ อีเมลเซิรฟเวอร การโจมตีจะทําโดยการเปดการ
เชื่อมตอกับเซิรฟเวอรจนถึงขีดจํากัดของเซิรฟเวอร ทําใหผูใชคนอ่ืนๆไมสามารถเขามาใชบริการได  



 
9.ไมปลอย หรือ สรางโปรแกรมประสงคราย (Malicious Program) ซ่ึงเรียกยอๆวา (Malware) เปน
โปรแกรมท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือทําการ กอกวน ทําลาย หรือทําความเสียหายระบบคอมพิวเตอร  
เครือขาย โปรแกรมประสงครายท่ีแพรหลายในปจจุบันคือ ไวรัส เวิรม และมาโทรจัน 
10.ไมกอความรําคาญใหกับผูอ่ืน โดยวิธีการตางๆ เชน สแปม (Spam) (การสงอีเมลไปยังผูใชจํานวนมาก 
โดยมีจุดประสงคเพ่ือการโฆษณา) 
11.ไมผลิตหรือใชสปายแวร (Spyware) โดยสปายแวรจะใชชองทางการเชื่อมตอทางอินเตอรเน็ตเพ่ือ
แอบสงขอมูลสวนตัวของผูนั้นไปใหกับบุคคลหรือองคกรหนึ่งโดยท่ีผูใชไมทราบ 
   
จริยธรรมและคุณธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูใชอินเทอรเน็ตมีเปนจํานวนมากและเพ่ิมข้ึนทุกวัน การใชงานระบบเครือขายท่ีออนไลนและสงขาวสาร
ถึงกันยอมมีผูท่ีมีความประพฤติไมดีปะปนและสรางปญหาใหกับผูใชอ่ืนอยูเสมอ หลายเครือขายจึงไดออก
กฏเกณฑการใชงานภายในเครือขาย เพ่ือใหสมาชิกในเครือขายของตนยึดถือ ปฏิบัติตามกฏเกณฑและ
ไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น ผูใชอินเทอรเน็ตทุกคนท่ีเปนสมาชิกเครือขายจะตองเขาใจกฏเกณฑขอบังคับ
ของ เครือขายนั้นมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูรวมใชบริการคนอ่ืนและจะตองรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเองท่ีเขาไปขอใชบริการตางๆ บนเครือขายบนระบบคอมพิวเตอร เครือขายคอมพิวเตอรท่ี
ผูใชอินเทอรเน็ตเรียกเขามิไดเปนเพียงเครือขายขององคกรท่ีผูใชสังกัด แตเปนการเชื่อมโยงของเครือขาย
ตางๆ เขาหากันหลายพันหลายหม่ืนเครือขายมีขอมูลขาวสารอยูระหวางเครือขายเปนจํานวนมาก การสง
ขาวสารในเครือขายนั้นอาจทําใหขาวสารกระจายเดินทางไปยังเครือขายอ่ืน ๆ อีกเปนจํานวนมากหรือ
แมแตการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสฉบับหนึ่งก็อาจจะตองเดินทางผานเครือขายอีกหลายเครือขายกวาจะ
ถึงปลายทาง ดังนั้นผูใชบริการตองใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหาปริมาณขอมูลขาวสารท่ีวิ่งอยูบน
เครือขายการใชงานอยางสรางสรรคและเกิดประโยชนจะทําใหสังคมอินเทอรเน็ตนาใชและเปนประโยชน
รวมกันอยางดี กิจกรรมบางอยางท่ีไมควรปฏิบัติจะตองหลีกเลี่ยงเชนการสงกระจายขาวไปเปนจํานวนมาก
บนเครือขาย การสงเอกสารจดหมายลูกโซ ฯลฯ สิ่งเหลานี้จะเปนผลเสียโดยรวมตอผูใชและไมเกิด
ประโยชนใด ๆ ตอสังคมอินเทอรเน็ต 
เพ่ือใหการอยูรวมกันในสังคมอินเทอรเน็ตสงบสุข Arlene H.Rinaldi แหงมหาวิทยาลัย ฟอรริดา
แอตแลนติก จึงรวบรวมกฎกติกามารยาทและวางเปนจรรยาบรรณอินเทอรเน็ตหรือท่ีเรียกวา 
Netiquette ไวดังนี้ 
 
จรรยาบรรณท่ีผูใชอินเทอรเน็ตยึดถือไวเปนบทการปฏิบัติเพ่ือเตือนความจํา 
1. ตองไมใชคอมพิวเตอรทํารายหรือละเมิดผูอ่ืน 
2. ตองไมรบกวนการทํางานของผูอ่ืน 
3. ตองไมสอดแนมหรือแกไขเปดดูในแฟมของผูอ่ืน 
4. ตองไมใชคอมพิวเตอรเพ่ือการโจรกรรมขอมูลขาวสาร 
5. ตองไมใชคอมพิวเตอรสรางหลักฐานท่ีเปนเท็จ 
6. ตองไมคัดลอกโปรแกรมผูอ่ืนท่ีมีลิขสิทธิ์ 
7. ตองไมละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยท่ีตนเองไมมีสิทธิ์  
8. ตองไมนําเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
9. ตองคํานึงถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทํา  
10.ตองใชคอมพิวเตอรโดยเคารพกฎระเบียบ กติกามารยาท 
 
 



 
จรรยาบรรณเปนสิ่งท่ีทําใหสังคมอินเทอรเน็ตเปนระเบียบความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องท่ีจะตอง
ปลูกฝงกฎเกณฑของแตละเครือขายจึงตองมีการวางระเบียบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ
และเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน บางเครือขายมีบทลงโทษและจรรยาบรรณท่ีชัดเจน เพ่ือชวยใหสังคมสงบ
สุขและหากการละเมิดรุนแรงกฎหมายก็จะเขามามีบทบาทไดเชนกัน 
 
กฎหมายและศีลธรรม (Motal) เปนกฏเกณฑท่ีเปนลายลักษณอักษรของสังคมมาชานานเราพอเขาใจได
งาย ๆ วา รัฐเปนผูตรากฏหมายข้ึนเพ่ือใชบังคับพลเมืองในอาณาเขตของรัฐ ขณะศีลธรรมเปนขอบัญญัติ
ทางศาสนาซ่ึงเปนหลักความเชื่อของประชาชน จริยธรรม (Ethics) เปนเรื่องของการกําหนดความถูกตองดี
งาม สิ่งท่ีไมควรทํา มีหลักปฏิบัติในระดับท่ีสูงกวามารยาทในสังคม เชน คนท่ีไมยอมเขาแถวเพ่ือขอรับ
บริการตามสิทธิ์กอนหลังอาจถือวาไมมีมารยาทหรือพนักงานคอมพิวเตอรคนหนึ่งเอาขอมูลทางการเงิน
ของลูกคาท่ีเขาจะตองเห็นตามหนาท่ีการงานไปหาผลประโยชนแกตนเอง เชน ขายรายชื่อนั้นใหธุรกิจอ่ืน 
หรือบอกใหแกคูสมรสซ่ึงเปนพนักงานขายตรงไปเสนอขายสินคา การกระทําเชนนี้ถือวาไมถูกตอง ไมมี
จริยธรรม จริงอยู แมวาบริษัทท่ีพนักงานผูนั้นทํางานอยูจะไมเสียหาย แตการนําเอาของบริษัทไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตัวก็เปนสิ่งท่ีไมอาจทําไดอยางเปดเผย หรือพนักงานขายสินคาของทางบริการหนึ่งซ่ึง
ลาออกจากบริษัทเพ่ือไปทํางานกับบริษัทคูแขงแลวใชประโยชนจากความรูในเรื่องขอมูลราคาหรือ
ความลับทางการคาของบริษัทแรกไปใหบริษัทหลัง ก็อาจเรียกไดวาพนักงานคนนั้นไมมีจริยธรรม เม่ือ
สังคมสลับซับซอนข้ึน มีการแบงหนาท่ีกันออกเปนหนาท่ีตาง ๆ จึงมีขอกําหนดท่ีเรียกวา “จรรยาวิชาชีพ” 
(Code of Conduct) ข้ึน เพ่ือใชเปนหลักปฏิบัติของคนในอาชีพนั้น ๆ เราคงเคยไดยิน จรรยาบรรณของ
แพทย ท่ีจะไมเปดเผยเรื่องราวสวนตัวของคนไข จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพท่ีรับเงินทองสิ่งตอบ
แทนเพ่ือเสนอขาวหรือไมเสนอขาวไมเปดเผยแหลงขาวถาแหลงขาวไมตองการจรรยาบรรณวิชาชีพของ
สถาปนิกหรือวิศวกรผูออกแบบท่ีตองไมรับผลประโยชนใด ๆ จากผูขายอุปกรณท่ีใชในงานท่ีเขาออกแบบ 
ซ่ึงขายใหกับผูวาจางงานชิ้นนั้นเพราะเขาไดรับปลตอบแทนจากผูวาจางแลว จรรยาบรรณของวิชาชีพใด ก็
มักกําหนดข้ึนโดยสมาคมวิชาชีพนั้น โดยมีขอกําหนด บทลงโทษท่ีนอกเหนือไปจากกฏหมายบานเมือง 
เชน เพิกถอนสมาชิกภาพ เพิกถอนหรือพักใบประกอบวิชาชีพ และอาจมีกฏหมายรองรับอีกดวย อาชีพ
นักคอมพิวเตอร เปนอาชีพใหมในสังคมสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ ก็เปนสิ่งใหม
ท่ีมีศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเฉพาะของตนซ่ึงบางครัง้ก็แตกตางจากจริยธรรมท่ียอมรับกันมา
แตกอน หลักพ้ืนฐานของจริยธรรมในสังคมสารสนเทศก็คือการเคารพผูอ่ืน เคารพความเปนสวนตัว การ
เขาถึงระบบคอมพิวเตอรและขอมูลก็จะเฉพาะสิทธิ์ท่ีตนเองมีในสวนท่ีเก่ียวของกับงาน  
ลินดา เฮอรนดอน ไดกลาวถึงบัญญัติสิบประการของการใชคอมพิวเตอรไวดังนี้  
1. ไมใชคอมพิวเตอรทํารายผูอ่ืน 
2. ไมรบกวนจนงานคอมพิวเตอรของผูอ่ืน 
3. ไมแอบดูแฟมขอมูลของผูอ่ืน 
4. ไมใชคอมพิวเตอรเพ่ือลักขโมย 
5. ไมใชคอมพิวเตอรเพ่ือเปนพยานเท็จ 
6. ไมใชหรือทําสําเนาซอฟตแวรท่ีตนไมไดซ้ือสิทธิ์ 
7. ไมใชคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยไมมีอํานาจหนาท่ี 
8. ไมฉวยเอาทรัพยทางปญญาของผูอ่ืนมาเปนของตน 
9. คิดถึงผลตอเนื่องทางสังคมของโปรแกรมท่ีเขียน 
10. ใชคอมพิวเตอรในทางท่ีแสดงถึงความใครครวญและเคารพ จรรยาวิชาชีพ ของสมาชิกสมาคม
เครื่องจักรกลคอมพิวเตอร (Association of ComputerMachinery ACM Code of Conduct) ซ่ึงเปน
สมาคมวิชาชีพนักคอมพิวเตอรท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหนึ่งมีดังนี้ 
1. กฏขอบังคับทางศีลธรรมท่ัวไป1. ทําประโยชนใหสังคมและความผาสุกของมนุษย ขอนี้เก่ียวกับ



คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนคุมครองหลักสิทธิมนุษยชน ข้ันพ้ืนฐาน เคารพความหลากหลายของ
วัฒนธรรมท้ังหมด ลดผลดานลบของระบบคอมพิวเตอรท่ีมีตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
2. ไมทําอันตรายแกผูอ่ืน อันตรายหมายรวมถึง การบาดเจ็บหรือผลตอเนื่องดานลบ เชน การสูญเสีย
ขอมูลอันเปนท่ีไมพึงปรารถนา ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีไมพึงปรารถนา 
หลักการขอนี้หามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไปทําอันตรายตอผูใชสาธารณชน พนักงานและนายจาง
อันตรายนี้รวมถึงการจงใจทําลายหรือแกไขขอมูลในแฟมขอมูลและโปรแกรมท่ีทําใหสูญเสีย หรือเสียเวลา
และความพยายามของบุคลากรท่ีจําเปนตองใชทําลายไวรัสคอมพิวเตอรในสภาพแวดลอมท่ีทํางาน นัก
วิชาชีพคอมพิวเตอรจะตองรายงานสัญญาณอันตรายท่ีอาจกอใหเกิดผลตอความเสียหายของสังคมและ
บุคคล แมวาหัวหนางานจะไมลงมือแกไขหรือลดทอนอันตรายนั้น ก็อาจจําเปนตองแจงใหผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ทราบโดยอาจอาศัยผูรวมวิชาชีพเปนผูใหคําปรึกษา 
3. ซ่ือสัตยและไววางใจได นักคอมพิวเตอรท่ีซ่ือสัตยนอกจากจะไมจงใจแอบอางระบบหรือการออกแบบท่ี
หลอกลวงอันเปนเท็จแลว ยังจะตองเปดเผยอยางเต็มท่ีใหเห็นขอจํากัดและปญหาท่ีเก่ียวของกับระบบ
ท้ังหมดอีกดวย 
4. ยุติธรรมและการกระทําท่ีไมแบงแยกกีดกัน ขอบังคับขอนี้ใชคุณคาของความเสมอภาค ความใจกวาง
ใหอภัย เคารพในผูอ่ืน ความเท่ียงธรรม การแบงแยกกีดกันโดยเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ 
สัญชาติ หรือปจจัยอ่ืนเปนสิ่งท่ีไมอาจยอมรับได 
5. ใหเกียรติสิทธิในทรัพยสิน รวมท้ังลิขสิทธิ์และสิทธิ์บัตร แมวาสิ่งซ่ึงมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการ
คา การละเมิดขอตกลงการใชสิทธิ จะไดรับการคุมครองทางกฏหมายอยูแลว แมแตซอฟตแวรท่ีไมไดรับ
การคุมครอง การละเมิดก็ถือวาเปนการขัดตอการประพฤติทางวิชาชีพ การลอกหรือทําสําเนาซอฟตแวร
จะตองทําโดยมีอํานาจหนาท่ีเทานั้น การทําสําเนาวัสดุใด ๆ เปนสิ่งท่ีใหอภัยไมได 
6. ใหเกียรติแกทรัพยสินทางปญญา นักวิชาชีพคอมพิวเตอรจะตองปองกันหลักคุณธรรมของทรัพยสินทาง
ปญญา แมวางานนั้นจะไมไดรับการปองกันอยางเปดเผยก็ตาม เชน งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร  
7. เคารพความเปนสวนตัวของผูอ่ืน หลักการนี้ยังหมายถึง การเก็บขอมูลสวนบุคคลไวในระบบเทาท่ี
จําเปน มีระยะเวลากําหนดการเก็บรักษาและท้ิงอยางชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด การรวบรวม
ขอมูลไวเพ่ือวัตถุประสงคหนึ่ง ขอมูลนั้นจะถูกนําไปใช เพ่ือการอ่ืนโดยไมไดรับคํายินยอมจากผูนั้นมิได  
8. ใหเกียรติในการรักษาความลับ หลักแหงความซ่ือสัตยขอนี้ขยายไปถึงความลับของขอมูลท่ีไมวาจะแจง
โดยเปดเผยหรือสัญญวาจะปกปดเปนความลับ หรือโดยนัยเม่ือขอมูลสวนตัวท่ีไมเก่ียวของกับหนาท่ีของผู
นั้นปรากฏข้ึน จริยธรรมขอนี้เก่ียวของกับการเคารพขอบังคับท้ังหลายท่ีเก่ียวกับความลับของขายจาง 
ลูกคา ผูใช เวนเสียแตเปดเผยโดยกฏหมายบังคับหรือตามหลักแหงจรรยาบรรณนี้ 
2. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ1. มุงม่ันเพ่ือใหไดคุณภาพท่ีดีท่ีสุด และใหตระหนักถึงผลเสียหายท่ีสืบเนื่อง
จากระบบท่ีดอยคุณภาพ2. ไดมาและรักษาไวซ่ึงความเชี่ยวชาญแหงวิชาชีพ3. รับรูและเคารพกฎหมาย
ทองถ่ิน กฎหมายแหงรัฐ และกฎหมายระหวางประเทศ4. ยอมรับและจัดใหมีการสอบทานทางวิชาชีพ 
(Professional Review) 5. ใหความเห็นประเมินระบบคอมพิวเตอรและผลกระทบอยางละเอียดครบถวน 
รวมท้ังการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนไปได 6. ใหเกียรติ รักษาสัญญา ขอตกลง และความรับผิดชอบท่ี
ไดรับมอบหมาย 7. ปรับปรุงความเขาใจของสาธารณชนตอคอมพิวเตอรและผลสืบเนื่อง8. เขาถึง
ทรัพยากรคอมพิวเตอรและสื่บสารเฉพาะเม่ือไดรับมอบอํานาจตามหนาท่ีเทานั้นไมใชระบบคอมพิวเตอร
ของผูอ่ืน ซอฟตแวร แฟมขอมูลใด ๆ โดยไมไดขออนุญาต  
3. จริยธรรมในการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 1. ไมโฆษณาหรือเสนอขายสินคา 2. รูตัววากําลังกลาว
อะไร 3. ถาไมเห็นดวยกับหลักพ้ืนฐานของรายชื่อกลุมท่ีตนเปนสมาชิก ก็ควรออกจากกลุมไมควรโตแยง 
4. คิดกอนเขียน 5. อยาใชอารมณ 6. พยายามอานคําถามท่ีถามบรอย (FAQ) กอนเสมอ 7. ไมสง
ขาวสารท่ีกลาวราย หลอกลวง หยาบคาย ขมขู 8. ไมสงตอจดหมายลูกโซ หรือเมลขยะ 9. ถาสงสัยไมทํา
ดีกวา 10. รูไวดวยวาสําหรับผูเขียน คือ บันทึกฉันทเพ่ือน แตสําหรับผูรับ คือ ขอความท่ีจารึกไวบนศิลา



จารึก 11. ใหความระมัดระวังกับคําเสียดสี และอารมณขัน 12. อานขอความในอีเมล ใหละเอียดกอนสง 
ความประณีตและตัวสะกด การันต เปนสิ่งท่ีควรคํานึงถึง 13. ดูรายชื่อผูรับใหดีวา เขาคือคนท่ีเราตั้งใจจะ
สงไปถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตร จริยธรรมสําหรับผูนํา (Ethical for Leadership) 
ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจอยางรุนแรง ทุกองคกรธุรกิจตางมุงสราง ผลประกอบการใหไดมากท่ีสุด 
เพ่ือการเติบโตหรือความอยูรอด หลายครั้งท่ีผูนําองคกร ตองเผชิญ คือ ความกดดันซ่ึงเปนความขัดแยง 
ระหวางผลประโยชนของตนหรือของบริษัทท่ีตองการกับ ความถูกตองท่ีควรเปนซ่ึงถือเปนสิ่งท่ีสังคมรับรู 
และตองการ ภาวะดังกลาวเรียกวา “Ethical dilemma” ซ่ึงเปนภาวะกดดันท่ีผูนําตองตัดสินใจเลือก เอา
อยางใดอยางหนึ่งระหวางผลประโยชนหรือคุณธรรมซ่ึงไมอยูในทิศทางเดียวกัน สําหรับผูนําท่ีไมมีคุณธรรม
ยอมเลือกผลประโยชนท่ีตนพึงไดกอนแนนอนแลว กลบเกลื่อนพรางตาสังคมในเรื่องความ ไมถูกตองให
ผานพนไปอยางแนบเนียนหรือบางครั้งก็น้ําขุนๆ ดังจะเห็นไดบอยครั้งในสังคมท่ีผูบริโภค ถูกเอาเปรียบ
โดยรูตัวบาง ไมรูตัวบาง 
เนื่องจากเรื่องของจริยธรรมเปนความสมัครใจและเปนคุณธรรมชั้นสูงของคนท่ีจะเลือกปฏิบัติ กฎหมาย
ไมไดมีสวนบังคับจริงจัง ยกเวนสังคมจะชวยกันสอดสองดูแลและบอยคอด จึงพบวาหลายธุรกิจ กอเกิดมา
โดยฉวยเอาความเดือดรอนของผูคน องคกรท่ีขาดจริยธรรมก็เกิดจากคนท่ีไมมีจริยธรรม  
จะเห็นวาผูนําองคกรก็เปนมนุษยคนหนึ่งเหมือนกัน ยอมมีคุณลักษณะประจําตัว(Attribute) ท่ีแตกตางกัน
แลวแตละคนไมเหมือนกัน แตเม่ือมาเปนผูนําและบริหารองคกรแลว มักมีความตองการ ท่ีเหมือนกันคือ 
ผลประโยชนสูงสุด หากแตคุณลักษณะท่ีตางกันซ่ึงข้ึนกับสํานึกความรับผิดชอบแยกแยะ ชั่วดีไมเทากันทํา
ใหระดับของจริยธรรมตางกันสงผลตอพฤติกรรมของผูนําท่ีแตกตางกัน  
เพราะฉะนั้นการเปนผูนําท่ีดีและมีจริยธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ผูนําจะประสบความสําเร็จตามท่ีไดวางไว
ไดอยางดี มีองคประกอบมากมายท่ีจะนํามาพิจารณาการทํางานใหบรรลุเปาหมายและไปในทิศทาง
เดียวกันนั้นจะ ใชความรูความสามารถเพียงดานเดียวคงจะไมพอตอการถึงจุดหมายปลายทาง จึงตอง
ตระหนักและใหความสําคัญกับการมีจริยธรรมดวย 
การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในดานตางๆ พรอมท้ังเรื่องของจริยธรรมของผูนํานั้นจึงเปน
ประเด็นท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในการใชชีวิตและสงใหชีวิตการทํางานดีข้ึนไปดวยจึงจะ
เรียกวา การเปนผูนําและนักบริหารมืออาชีพท่ีมีจริยธรรมอันดีงาม 
การพัฒนาผูนํา ใหมีภาวะผูนํานั้น จําเปนตองใหความสําคัญกับ ท้ัง 5 ดาน  อันไดแก 
1.ความรูความสามารถในงาน 
2.การคิดเชิงกลยุทธ 
3.การพัฒนาภาวะผูนําเพ่ือใหผูนําและนักบริหารมืออาชีพพัฒนาตัวเอง เปนผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
4.มีภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวัตกรรม 
5.มีจริยธรรมอันดีงามและรับผิดชอบตอสังคม 
  
ผูนําและผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีในเรื่องของจริยธรรมนั้น จะทําใหรูจักตัวเอง , รูจักพนักงาน, 
รูจักองคกรและมีทัศนคติเชิงบวก ทําใหการบริหารงานไดตรงตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดอยางสัมฤทธิผล
สําคัญโดยงาย และเม่ือพัฒนาทีมงานโดยจัดการทําเอง จัดการพนักงาน จัดองคการใหเหมาะสมและ
บริหารอยางสรางสรรคแลว ก็จะกลายเปนผูนําและนักบริหารมืออาชีพท่ีทรงคุณคาพรอมท้ังมีจริยธรรม
อันดีงามควบคูไปดวย 
การพัฒนาระดับความสามารถในดานตางๆ ท่ีสําคัญและจริยธรรมของผูนํานั้น จึงเปนแนวทางท่ีองคกร
สวนใหญอยากใหเกิดข้ึนกับผูนําในองคกรของตัวเองโดยการทําใหผูนํามี 5Q ท่ีสูงข้ึน 
  
 
 
 



IQ : ทักษะการคิดแกปญหาอยางฉลาด 
EQ : การจัดการอารมณเชิงลบของตัวเอง 
AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคใหเปนโอกาสท่ีทาทาย 
OQ : การแสดงผลงานท่ีมีคุณคา 
UQ : การเปนบุคคลท่ีมีจริยธรรมอันดี 
  
การประยุกตใชแนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ตางๆ กับเปาหมายในชีวิตหรืองานท่ีไดรับ รวมถึง
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ยอมทําใหผูนําสามารถพิชิตเปาหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธท่ีมี
ตอบุคคลรอบขาง  รวมถึงการเปนผูนําท่ีมีจริยธรรมท่ีดีขององคกรและเขาใจภาวะผูนํากับการ
เปลี่ยนแปลงและการสรางนวัตกรรมไดเปนอยางดี จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จอยางแนนอน  
การเรียนรูและนําแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางเขาใจแนวทาง 5Q นั้น จะทําใหผูนําไดใช
ศักยภาพท่ีมีอยูแลวอยางเต็มท่ีและเต็มกําลังดวยจริยธรรมอันดีงาม นั่นก็หมายความวาจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแตละบุคคลท่ีดีข้ึนท่ีประกอบไปดวยศีลธรรมและจริยธรรม จึงทําใหเกิดผล
งานท่ีมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนและมีคุณคาตอสังคม 
โดยท่ี Q แตละตัวจะสอดคลองกันและทํางานรวมกันอยางเปนระบบ โดยมีหลักของสมาธิเขาไปเปน
พ้ืนฐานของสิ่งเหลานี้ประกอบกับการเพ่ิมในสวนของจริยธรรมอันดีงาม จะทําใหเปน 5Q แบบยั่งยืนแลว
เปนตนแบบเพ่ือองคกรหรือหนวยงานตางๆ ไดนําไปปรับใชใหเขากับวัฒนธรรมขององคกรตัวเอง  
  
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดสรางมุมมองการอยูรวมกันท่ีแตกตางแตไมแตกแยกของผูนํา โดยรูจักตนเองและ

เขาใจผูอ่ืน ผูนําสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดโดยใชหลักของจริยธรรมอันดีงาม เพ่ิมประสิทธิผล
ของการสื่อสาร และสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางตนเองกับผูใตบังคับบัญชาไดอยางลงตัว สามารถ
ประยุกตใช 5Q กับการทํางานเพ่ือการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเกิดการเรียนรูกระบวนการของ 5Q ของผูนําท่ีดีท่ีมีภาวะของผูนํา และนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีรูปแบบและเห็นผลและทรงคุณคาดวยจริยธรรมอันดีงาม มีมุมมองปญหาและอุปสรรค
ของงานท่ีเจออยูดวยมุมมองใหมๆ สามารถนําวิธีการ 5Q ของผูนํามาใชในการแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม 

4. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดปรับบุคลิกภาพของผูนําใหเขากับผูอ่ืนอยางเหมาะสม  
5. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเขาใจเรื่องจริยธรรมอันดีงาม 
6. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเขาใจวาการมีจุดรวม และสงวนจุดตางของผูนําและการอยูรวมกันในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข และบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกันนั้นสําคัญมาก 
7. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดคนพบ “ตัวตน” ของผูนําในแบบฉบับท่ีแทจริงของตนเองซ่ึงตองมีจริยธรรมควบคู

ไปดวย จึงจะสามารถนําพาตนเองและองคกรท่ีมีความหลากหลายไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว รวมถึง
ประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวันและการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเขาใจหลักของ 5Q ผานกิจกรรมดังตอไปนี้ 
– สนุกกับการใช IQ (Intelligence Quotient) แกปญหาตางๆ 
– พัฒนาความฉลาดทางอารมณ EQ (Emotional Quotient) 
– กาวขามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อยางกลาหาญ 
– แสดงผลงานอยางมีคุณคาดวยความเปนเจาของ OQ (Optimist Quotient) 
– พัฒนาตนเองเพ่ืออยูรวมกับสังคม UQ (Unity Quotient)  อยางมีความสุข 
  
9. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดทดลองปฏิบัติผาน Workshop: กําหนดแนวทางพัฒนาจริยธรรมและ 5Q ของ

ตนเอง 



  
ลักษณะของการอบรม 
เปนการเรียนรูเนื้อหาวิชาการ ผาน Work Shop และกิจกรรมตางๆ โดยใชเครื่องมือท่ีเรียกวา 5Q (IQ 
EQ OQ AQ UQ ) และ OD ท่ีหลากหลายประเภทผสมผสานกันพรอมท้ังสอดแทรกเรื่องจริยธรรมไป
ตลอดทุกชวงของการบรรยาย เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการใหเขาใจไดงาย สามารถนําไปปรับใชกับ
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
วิธีการ 
1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทํา Work Shop และกิจกรรมกลุม ในอัตราสวน เนื้อหาวิชาการ 

70 : Work Shop กิจกรรม 30 
2. การใชเครื่องมือทางดาน 5Q และ OD tools และเทคนิคการฝกอบรมหลายประเภท เชน 
• Ai (Appreciative Inquiry) 
• Dialogue สุนทรียะสนทนา 
• เกมพฤติกรรม 
• Work Shop 
• การระดมความคิดดวย 5Q 
• Clip VDO และอ่ืนๆ 
 หัวขอสําคัญในการเรียนรู 
• หลักและวิธีการจัดการงานและคนอยางมีประสิทธิภาพดวยจริยธรรมและ 5Q 

o ใครคือคนท่ีองคกรตองการ 
o บทบาทหนาท่ีของหัวหนางานท่ีมีจริยธรรมอันดีงาม 
o ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษยเพ่ือการจัดการ (การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน)  

  
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของคน 
1. ปจจัยภายใน(Intrinsic factor) ไดแก อารมณ แรงปารถนาและความตองการ(Need) และความรูสึก

ผิดชอบชั่วดี(Moral) 
2. ปจจัยภายนอก(Extrinsic factor) ไดแก โอกาส (Oportunity) และระบบการควบคุมของสังคม 

(Law)สํานึกของความดีและอิทธิพลของสังคม มีบทบาทในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน กอใหเกิดการ
กระทําท่ีดี และรับผิดชอบตอผูอ่ืน (Ethical behavior) หากแตผูท่ีมีคุณธรรมนําการกระทําจะทําให
เกิดจริยปฏิบัติ แบบยั่งยืน สวนผูท่ีอิงบทลงโทษของสังคมก็สามารถเกิดจริยธรรมปฏิบัติไดแตมักจะไม
ยั่งยืน เม่ือมีโอกาส ก็จะกลับไปทํา ผิดอีก 

  
4 มุมมองของของจริยปฏิบัติ (Ethical behavior) 
1. ในมุมมองท่ีถือเอาประโยชนเปนสําคัญ จริยปฏิบัติสงผลท่ีดีมากตอผูคนจํานวนมาก 
2. ในมุมมองจองปจเจกบุคคล จริยปฏิบัติจะใหผลประโยชนระยะยาวแกผูปฏิบัติ 
3. ในมุมมองดานคุณธรรม จริยปฏิบัติเปนการเคารพสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย 
4. ในมุมมองของความยุติธรรม จริยปฏิบัติจะเปนกลาง ชอบธรรม เสมอภาคตอผูคน 

 
 
 
 
 
 



• เรียนรูคน จากโมเดลผูนํา 4 ทิศ 
การสรางแรงผลักดันใหลูกนองทํางานและมุงม่ันทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

o ทฤษฎีการสรางแรงจูงใจ ในการทํางาน 
• เรียนรูทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานท่ีรับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม 

และแกไข ปญหาเบื้องตน และรายงานผูบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   
กรอบการฝกอบรม : รูคน รูงาน รูความตองการขององคกร 
  
ความหลากหลายของกิจกรรม 
  
• รูจักตนเองเพ่ือเขาใจผูอ่ืนดวย 5Q และเขาใจเรื่องของจริยธรรม 
• ความแตกตางของเจนเนอเรชัน (generations’ differences) 
• เราเปนคาเฉลี่ยของคน 5 คน ท่ีเราใกลชิดมากท่ีสุด 
• Work Shop 5Q ฝกเลาเรื่องตามคําสั่งและการแกปญหา 
• การพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีดวยจริยธรรมและ 5Q 
• Work Shop เดาใจเพ่ือนดวยตัวเลข (สงครามตัวเลข) 
• Clip VDO การเขาใจตนเอง 
• เรียนรูการทํางานของสมองท่ีสงผลตอการเขาใจเรื่องจริยธรรม 
• “คิดดวยสมอง…ทําดวยใจท่ีมีจริยธรรมอันดีงาม” 
• การสื่อสารแบบปากตอปาก (Work Shop ใบคํา) 
• ความหมายท่ีแทจริงของชีวิตและจริยธรรมอันดีงาม 
• คําพังเพยไทย (Work Shop สนุกคลายเครียด) 
• WHO ARE YOU (Work Shop) 
• แบบทดสอบสัตวสี่ทิศและความหมายของ 5Q 
• Dialogue (พูดคุยกันแบบสบาย ๆ ในกิจกรรมท่ีผานมา) 
• คนเราแตกตางกันอยางไร? และเราจะไดประโยชนจากความเขาใจความแตกตางนั้นไดอยางไร? 
• เกมนวัตกรรม ฟนเฟองแหงองคกร เพ่ือนําไปประยุกตใหผูเขาอบรม สามารถมีจิตสํานึกในเรื่อง

ของจริยธรรมอันดีงามไดดวยตัวเอง 
• ตนไมแหงองคกร ตนไมจริยธรรมอันดีงาม 
  
ประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
1.ผูเขาอบรมไดสรางมุมมองการอยูรวมกันท่ีแตกตางแตไมแตกแยกของผูนํา โดยรูจักตนเองและเขาใจ
ผูอ่ืน ผูนําสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดโดยใชหลักของจริยธรรมอันดีงาม เพ่ิมประสิทธิผลของการ
สื่อสาร และสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางตนเองกับผูใตบังคับบัญชาไดอยางลงตัว สามารถประยุกตใช 
5Q กับการทํางานเพ่ือการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน 
2.ผูเขาอบรมไดเกิดการเรียนรูกระบวนการของ 5Q ของผูนําท่ีดีท่ีมีภาวะของผูนํา และนําไปสูการปฏิบัติ
อยางมีรูปแบบและเห็นผลและทรงคุณคาดวยจริยธรรมอันดีงาม มีมุมมองปญหาและอุปสรรคของงานท่ี
เจออยูดวยมุมมองใหมๆ สามารถนําวิธีการ 5Q ของผูนํามาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
3.ผูเขาอบรมไดปรับบุคลิกภาพของผูนําใหเขากับผูอ่ืนอยางเหมาะสม 
4.ผูเขาอบรมไดเขาใจเรื่องจริยธรรมอันดีงาม 
5.ผูเขาอบรมไดเขาใจวาการมีจุดรวม และสงวนจุดตางของผูนําและการอยูรวมกันในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุข และบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกันนั้นสําคัญมาก 



6.ผูเขาอบรมไดคนพบ “ตัวตน” ของผูนําในแบบฉบับท่ีแทจริงของตนเองซ่ึงตองมีจริยธรรมควบคูไปดวย 
จึงจะสามารถนําพาตนเองและองคกรท่ีมีความหลากหลายไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว รวมถึงประยุกตใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวันและการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7.เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเขาใจหลักของ 5Q ผานกิจกรรมดังตอไปนี้ 
– สนุกกับการใช IQ (Intelligence Quotient) แกปญหาตางๆ 
– พัฒนาความฉลาดทางอารมณ EQ (Emotional Quotient) 
– กาวขามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อยางกลาหาญ 
– แสดงผลงานอยางมีคุณคาดวยความเปนเจาของ OQ (Optimist Quotient) 
– พัฒนาตนเองเพ่ืออยูรวมกับสังคม UQ (Unity Quotient)  อยางมีความสุข 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผล  

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
ณ. ท่ีหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

คําชี้แจง โปรดใหความรวมมือโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองสี่เหลี่ยมและกรอกรายละเอียดลงในชองวางท่ีตรง
กับทานและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดฝกอบรมใน
โอกาสตอไป  

 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับประเมินท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญของ
หมายตามลําดับ  

กิจกรรม  
ระดับการประเมินผล 

5 4 3 2 1 
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ      
1. การประชาสัมพันธและแจงขอมูลการจัดโครงการ      
2. การติดตอประสานงาน      
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก      
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม      
4. ความเหมาะสมของเครื่องมือ/อุปกรณ      
ดานคุณภาพการใหบริการ      
5. ความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม      
6. การนําเอาความรูไปประยุกตใชในการทํางาน      
7. ความนาสนใจและความตอเน่ืองของการนําเสนอ      
8. ระยะเวลาในการบรรยาย      
วิทยากรผูอบรม      

9. ความรูความสามารถของวิทยากร      
10. เทคนิคการถายทอดของวิทยากร      
11. ความชัดเจนในการตอบคําถาม      
12. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและแสดงความ
คิดเห็น 

     

13. บุคลิกภาพของวิทยากร      
14. ขอคิดท่ีไดรับจากการฝกอบรมท่ีเปนประโยชนสําหรับในการ

ทํางาน 
     

15. คําแนะนําสําหรับแนวทางในการดําเนินงานดานคุณธรรม 
จริยธรรมและความซ่ือสัตยในการทํางาน 

     

16. การตอบสนองตอความตองการของผูเขารับการอบรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยในการทํางาน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลมาจาก :  เอกสารวชิาการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสําคัญของเจาหนาที่ของรัฐ   

จัดทําโดย : นางชโลบล อังสโวท ั ย นางเบญจวรรณ นาวารัตน   นายประวติร บุตรศร ี  นางสาวเยาวมาลยจอยจุฬ ี  นางอัจฉราพร พิบูลยสมบัต ิ
 

 



ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

 
 

 
 

 



ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
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