
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน 
 คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงานมความดีและความถูกตองในการแสดงออกท้ังกาย  วาจา  และใจ
ของแตละบุคคลซึ่งยึดมั่นไวเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัย 
 จริยธรรม  หมายถึง  กฎเกณฑท่ีเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในส่ิงท่ีดีงาม  เหมาะสม  และ
เปนท่ีนิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม  เพื่อความสันติสุขแหงตนเองและความสงบเรียบรอยของสังคม 
  ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
1. ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบ 
2. ชวยใหมีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา 
3. ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลในชาติ 
4. ชวยควบคุมไมใหคนช่ัวมีจํานวนมากข้ึน 
5. ชวยใหมนุษยนําความรูและประสบการณมาสรางสรรคแตส่ิงท่ีมีคุณคา 
6. ชวยควบคุมความเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของคนใหเจิญไปพรอม ๆ กัน 

คุณธรรมในการทํางาน 
 คุณธรรมในการทํางาน  หมายถึง  ลักษณะนิสัยท่ีดีท่ีควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพคุณธรรม
สําคัญท่ีชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จมีดังนี้ 

1. ความมีสติสัมปชัญญะ  หมายถึง  การควบคุมตนเองใหพรอม  มีสภาพต่ืนตัวฉับไวในการรับรูทางประสาท
สัมผัส  การใชปญญาและเหตุผลในการตัดสินใจท่ีจะประพฤติปฏิบัติในเรื่องตางๆ ไดอยาง
รอบคอบ  เหมาะสม และถูกตอง 

2. ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาท้ังกาย  วาจา  และใจ  ไมคิดคด
ทรยศ  ไมคดโกง  และไมหลอกลวงใคร 

3. ความขยันหมั่นเพียร  หมายถึง  ความพยายามในการทํางานหรือหนาท่ีของตนเองอยางแข็งขัน ดวยความ
มุงมั่นเอาใจใสอยางจริงจังพยายามทําเรื่อยไปจนกวางานจะสําเร็จ 

4. ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  แบบแผนท่ีวางไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหถูกลําดับ  ถูก
ท่ี  มีความเรียบรอย  ถูกตองเหมาะสมกับจรรยาบรรณ  ขอบังคับ  ขอตกลง  กฎหมาย  และศีลธรรม 

5. ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความเอาใจใสมุงมั่นต้ังใจตองาน  หนาท่ี  ดวยความผูกพัน  ความ
พากเพียร  เพื่อใหงานสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

6. ความมีน้ําใจ  คือ  ปรารถนาดี มีไมตรืจิตตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบความสุข  และชวยเหลือผูอื่น
ใหพนทุกข 

7. ความประหยดั  หมายถึง  การรูจักใช รูจักออม  รูจักประหยัดเวลาตามความจําเปน  เพื่อใหไดประโยชน
อยางคุมคาท่ีสุด 

8. ความสามัคคี  หมายถึง  การท่ีทุกคนมีความพรอมท้ังกาย  จิตใจ  และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  มี
จุดมุงหมายท่ีจะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จโดยไมมีการเกี่ยงงอน 

  จริยธรรมในการทํางาน 
 จริยธรรมในการทํางาน  หมายถึง  กฎเกณฑท่ีเปนแนวทางปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพท่ีถือวาเปน
ส่ิงท่ีดีงาน  เหมาะสม  และยอมรับ 

 



การทํางานหรือการประกอบอาชีพตาง ๆ จะเนนในเรื่องของจริยธรรมท่ีมีความแตกตางกันดังนี ้

           จริยธรรมในการทํางานท่ัวไป 
จริยธรรมท่ีนํามาซึ่งความสุขความเจริญในการทํางานและการดํารงชีวิต  เรียกวา  มงคล  38  ประการ    มงคล
ชีวิตท่ีเกี่ยวของกับการทํางานมีดังนี้ 

1. ชํานาญในวิชาชีพของตน (  มงคลชีวิตขอท่ี 8 ) เปนการนําความรูท่ีเลาเรียน  ฝกฝน  อบรม  มาปฏิบัติให
เกิดความชํานาญจนสามารถยึดเปนอาชีพได 

2. ระเบียบวินัย  (  มงคลชีวิตขอท่ี 9 )  การฝกกาย  วาจาใหอยูในระเบียบวินัยท่ีสังคมหรือสถาบันวางไวเปน
แบบแผน 

3. กลาววาจาดี(  มงคลชีวิตขอท่ี 10 )  คือ  วจีสุจริต  4  ประการ  ไดแก    ความจริง  คําประสาน
สามัคคี  คําสุภาพ  คํามีประโยชน 

4. ทํางานไมค่ังคางสับสน (  มงคลชีวิตขอท่ี 14 )  ลักษณะการทํางานของคนโดยท่ัวไปม ี 2  แบบ คือ 
–  การทํางานค่ังคางสับสน คือ  ทํางานหยาบยุงเหยิง  ทํางานไมสําเร็จ 

–  การทํางานไมค่ังคาง  คือ การทํางานดีมีระเบียบ  ทํางานเต็มฝมือ  และทํางานใหเสร็จ 

 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 จรรยาบรรณเกิดข้ึนเพื่อมุงใหคนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ  ใหเปนคนดีในการบริการวิชาชีพ  ใหคนใน
วิชาชีพมีเกียรติศักด์ิศรีท่ีมีกฎเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณ 
 จรรยาบรรณ  มีความสําคัญและจําเปนตอทุกอาชีพ  ทุกสถาบัน  และหนวยงาน  เพราะเปนท่ียึด
เหนี่ยวควบคุมการประพฤติ  ปฏิบัติดวยความดีงาม 
 ความสําคัญของจรรยาบรรณ 
เพื่อใหมนุษยสามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางสงบสุข  จึงตองมีกฎ  กติกา  มารยาท  ของการอยุรวมกัน  ใน
สังคมท่ีเจริญแลวไมมองแตความเจริญทางวัตถุ 
  

จริยธรรมในการทํางานผูบริหาร 
1. มีหิริโอตตัปปะ 
2. เวนอคติ 4 ประการ 
3. มีพรหมวิหาร 4 
4. มีสังคหวัตถุ 4 

  จริยธรรมของผูประกอบอาชีพคาขาย 
1. ตาดี  หมายถึง  รูจักสินคา  ดูของเปน สามารถคํานวณราคา กะตนทุน  เก็งกําไรไดแมนยํา 
2. จัดเจนธุรกิจ  หมายถึง  รูจักแหลงซื้อขายสินคา  รูความเคล่ือนไหวและความตองการของตลาด 
3. พอมดวยแหลงทุนเปนท่ีอาศัย  หมายถึงเปนท่ีเช่ือถือไววางใจในหมูแหลงลงทุนใหญ ๆ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  หมายถึง  กฎเกณฑหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีผูประกอบอาชีพแตละอาชีพ
กําหนดข้ึนเพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติ  ช่ือเสียง  ฐานะของสมาชิกและวงการวิชาชีพนั้น ๆ ของสมาชิกท่ี
ประกอบอาชีพนั้น ๆ 



ตัวอยางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จรรยาบรรณของผูประกอบอาชีพคาขาย 
1. พึงมีสัจจะ  คือ  ความจริงในอาชีพของตนและผูอื่นท่ีใชบริการของตนอยางเครงครัด 
2. พึงมีเมตตากรุณาตอลูกคาเสมอหนากัน  ไมควรคิดเอาประโยชนตน  หรือผลกําไรลูกเดียว 
3. พึงเฉล่ียผลกําไรผูรวมงานทุกคนเสมอหนากัน 
4. พึงใหเกียรติแกลูกคาทุกคน ไมคดโกง 
5. พึงหาวิธีการรวมมือกับนักการคาอื่น ๆ เพื่อชวยเหลือสังคม 
6. พึงเสียภาษีอากรใหรัฐอยางถูกตองเต็มเม็ดเต็มหนวย 
7. พึงรับผิดชอบตอผูรวมงานทุกคนดวยความเมตตาธรรม 
8. พึงพูดจาไพเราะออนหวานและปฏิบัติตนเปนกัลยณมิตรกับลูกคาทุกคน 
9. พึงบริการลูกคาใหรวดเร็วทันใจเทาท่ีจะทําได 
10. พึงหาทางรวมมือ รวมแรง  รวมใจกับรัฐบาลในการพัฒนาสังคม 

จรรยาบรรณครู 
1. เล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
2. ยึดมั่นในศาสนาท่ีตนนับถือ  ไมลบหลูดูหมิ่นศาสนาอื่น 
3. ต้ังใจส่ังสอนศิษย อุทิศเวลาของตนใหศิษย 
4. รักษาช่ือเสียงของตนมิใหข้ึนช่ือวา  เปนคนประพฤติช่ัว 
5. ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา 
6. ถายทอดวิชาความรูโดยไมบิดเบือนและปดบังอําพราง 
7. ใหเกียรติแกผูอื่นทางวิชาการ  ไมนําผลงานฃของผูใดมาแอบอางเปนของตน 
8. ประพฤติอยูในความซื่อสัตยสุจริต 
9. สุภาพ  เรียบรอย เปนแบบอยางท่ีดีใหแกศิษย 
10. รักษาความสามัคคีระหวางครูและชวยเหลือกันในหนาท่ีการงาน 

จรรยาบรรณแพทย 
1. มีเมตตาจิตแกคนไข ไมเลือกช้ันวรรณะ 
2. มีความออนนอมถอมตน ไมยกตนขมทาน 
3. มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป 
4. มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม มีสติใครครวญเหตุผล 
5. ไมโลภเห็นแกลาภของผูปวยแตฝายเดียว 
6. ไมโออวดวิชาความรูใหผูอื่นหลงเช่ือ 
7. ไมเปนคนเกียจคราน เผอเรอ มักงาย 
8. ไมลุอํานาจแกอคติ 4 คือ ความลําเอียงดวยความรัก 
ความโกรธ ความกลัว ความหลง (โง) 
9. ไมหวั่นไหวตอส่ิงท่ีเปนโลกธรรม 8 คือ ลาภ ยศ สรรเสรญิ  สุข และความเส่ือม 
10. ไมมีสันดานชอบความมัวเมาในหมูอบายมุข 

จรรยาบรรณนักกฎหมาย 
1. พึงถือวางานดานกฎหมายเปนอาชีพไมใชธุรกิจ 
2. พึงถือวากฎหมายเปนเพียงเครื่องมือของความยุติธรรม  มิใชมาตาการความยุติธรรม 



3. พึงถือวานักกฎหมายทุกคนเปนท่ีพึงของประชาชนทุกคนในดานกฎหมาย 
4. พึงถือวาความยุติธรรมอยูเหนืออามิสสินจางหรือผลประโยชนใด ๆ 
5. พึงถือวาความยุติธรรมเปนกลางสําหรับทุกคน 
6. พึงถือวามนุษยทุกคนมีสิทธิในเรื่องยุติธรรมเทาเทียมกัน 
7. พึงขวนขวายหาความรูใหทันเหตุการณเสมอ 
8. พึงงดเวนอบายมุขท้ังหลายอันเปนส่ิงบ่ันทอนความยุติธรรม 
9. พึงรักษาเกียรติยิ่งกวาทรัพยสินใด 
10. พึงถือวาบุคคลมีคาเหนือวัตถุ 

จรรณยาบรรณทหาร 
 1.  มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 2.  ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 3.  ยอมสละประโยชนสวนตน เพื่อผลประโยชนแหงชาติ 
4. รักษาช่ือเสียง และเกียรติศักด์ิของทหาร 
5.  มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต 
6.  ซื่อตรงตอตนเอง ผูอื่น และครอบครัว 
7.  มีลักษณะผูนํา มีวินัย ปฏิบัติตามคําส่ังอันชอบธรรม ถูกตองตามกฎหมาย โดยเครงครัด และปกครองผูใต 
บังคับ บัญชา ดวยความเปนธรรม 
8. ตองไมใชตําแหนงหนาท่ีเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันจักทําให เส่ือมเสียศักด์ิศรี และเกียรติภูมิของ
ทหาร 
9.  ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น อันอาจทําใหเปนท่ีสงสัย หรือเขาใจ
วามีการเลือกปฏิบัติ หรือไมเปนธรรม 
10.  ปฏิบัติตอบุคคลท่ีมาติดตอเกี่ยวของอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
11.  รูรักสามัคคี เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการทหาร 
12.  ตองบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดตอ ทางการทหาร 
13.  พัฒนาตนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให เกิดประโยชนสูงสุดตอทาง
ราชการทหาร 
14. รักษาความลับของทางราชการทหารโดยเครงครัด 

คานิยม 
                ความหมายของคานิยมมีผูรูหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
                คานิยม มาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Value” และมาจากคําสองคําคือ “คา” “นิยม”เม่ือคํา
สองคํารวมกันแปลวา การกําหนดคุณคา คุณคาท่ีเราตองการทําใหเกิดคุณคา คุณคาดังกลาวนี้มีท้ังคุณคาแท
และคุณคาเทียม ซ่ึงคุณคาแทเปนคุณคาท่ีสนองความตองการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวนคุณคาเทียม 
หมายถึงคุณคาท่ีสนองความตองการอยากเสพสิง่ปรนเปรอช่ัวคูช่ัวยาม 
                คานิยม หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลพอใจหรือเห็นวาเปนสิ่งท่ีมีคุณคา แลวยอมรับไวเปนความเช่ือ 
หรือความรูสึกนึกคิดของตนเอง คานิยมจะสิงอยูในตัวบุคคลในรูปของความเช่ือตลอดไป จนกวาจะพบกับ
คานิยมใหม ซ่ึงตนพอใจกวาก็จะยอมรับไว เม่ือบุคคลประสบกับ การเลือกหรือเผชิญกับเหตุการณ ละตอง
ตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งเขาจะนําคานิยมมาประกอบการตัดสินใจทุกคร้ังไป คานิยมจึงเปนเสมือนพื้นฐาน
แหงการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลโดยตรง 



    “คานิยม” หมายถึง ความเช่ือวาอะไรดี ไมดี อะไรควร ไมควร เชน เราเช่ือวาการขโมยทรัพยของผูอื่น 
การฆาสัตวตัดชีวิต เปนสิ่งท่ีไมดี ความกลาหาญ ความซ่ือสัตย เปนสิ่งท่ีดี 
อิทธิพลของคานิยมท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคล 
รองศาสตราจารย สุพัตรา สุภาพ ไดกลาวถึงคานิยมสังคมเมืองและคานิยมสังคมชนบทของสังคมไทยไวคอนขาง
ชัดเจน โดยแบงคานิยมออกเปนคานิยมของคนในสังคมเมืองและสังคมชนบทซึ่งลักษณะคานิยมท้ังสองลักษณะ 
จัดไดวาเปนลักษณะของคานิยมท่ีทําใหเกิดมีอิทธิพลตอคานิยมท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งสามารถแสดงให
เห็นชัดเจนในตาราง 

          คานิยมสังคมเมือง         คานิยมสังคมชนบท 

 ๑. เช่ือในเรื่องเหตุและผล 
 ๒. ข้ึนอยูกับเวลา 
๓. แขงขันมาก 

๔. นิยมตะวันตก 

5. ชอบจัดงานพิธี 
๖. ฟุมเฟอยหรูหรา 

๗. นิยมวัตถุ 

๘. ชอบทําอะไรเปนทางการ 

๙. ยกยองผูมีอํานาจผูมีตําแหนง 

๑๐.วินัย 

๑๑. ไมรักของสวนรวม 

๑๒. พูดมากกวาทํา 

๑๓. ไมชอบเห็นใครเหนือกวา 

๑๔. เห็นแกตัวไมเช่ือใจใคร 

  
๑. ยอมรับบุญรับกรรมไมโตแยง

๒. ข้ึนอยูกับธรรมชาติ 
๓. เช่ือถือโชคลาง 

๔. ชอบเส่ียงโชค 

๕. นิยมเครื่องประดับ 

๖. นิยมคุณความดี 

๗. นิยมพิธีการและการทําบุญเกิน
กําลัง 

๘. ชอบเปนฝายรับมากกวาฝายรุก 

๙. ทํางานเปนเลน ทําเลนเปนงาน 

๑๐. พึ่งพาอาศัยกัน 

๑๑. มีความเปนสวนตัวมากเกินไป 

๑๒. รักญาติพี่นอง 

๑๓. มีความสันโดษ 

๑๔. หวังความสุขช่ัวหนา 

อิทธิพลของคานิยมตอตัวบุคคล 

คานิยมไมวาจะเปนของบุคคลหรือคานิยมของสังคม จะมีอิทธิพลตอตัวบุคคล ดังนี้ คือ 

๑. ชวยใหบุคคลตัดสินใจวาส่ิงใดผิด ส่ิงใดถูก ดีหรือไมดี มีคุณคาหรือไมมีคุณคาควรทําหรือไมควรทํา 



๒. ชวยใหบุคคลในการกําหนดทาทีของตนตอเหตุการณท่ีตนตองเผชิญ 

๓. ชวยสรางมาตรฐาน และแบบฉบับจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคล 

๔. มีอิทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น และเลือกกิจกรรม 

ทางสังคม ซึ่งตนจะตองเขาไปรวมดวย 

๕. ชวยใหบุคคลกําหนดความคิดและแนวทางปฏิบัติ 

๖. ชวยเสริมสรางหลักศีลธรรม ซึ่งบุคคลจะใชในการพิจารณา การกระทําของตนอยางมีเหตุผล 
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