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การพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ

• ตอ้งรูจ้กัองคก์ร

• เริม่ตน้ทีผู่บ้ริหาร - ช้ีนาํทางเดินใหค้นในองคก์ร เพือ่ใหพ้ฒันาต่อไปไดอ้ย่าง

ยัง่ยืน 

• ทํางานอย่างมีแผน - วางแผนการดําเนินการทีดี่ เพือ่นาํองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

โดยมีความผิดพลาด หรือคลาดเคลือ่นนอ้ยทีสุ่ด

• สือ่สารดว้ยขอ้มูลจริง - ทําใหต้ดัสินใจและวางแผนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์

• ไม่หวงความรู ้- เพือ่ใหน้าํความรูม้าใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด

• ใส่ใจบุคลากร - ซ่ึงเป็นทรพัยากรทีมี่ค่า องคก์รตอ้งใหค้วามสําคญั

• ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

• เพิม่เติมความเป็นเลิศ โดยตระหนกัถงึ - นวตักรรม ธรรมาภิบาล ผลกระทบต่อ

สงัคม การรกัษาสิง่แวดลอ้ม การสนบัสนุนและรบัฟังชมุชน การวางแผนสืบทอด

ตําแหน่ง และการวางแผนการเงิน เป็นตน้



หลกัการบริหาร 5 + 2  

• บริเวณ

• บริภณัฑ์

• บริวาร

• บริการ

• บริกรรม

• บริภาษ

• บริจาค



Ethics  vs Morals

Ethics and morals both relate to “right” and 
“wrong” conduct. 

However, ethics refer to the series of rules 
provided to an individual by an external 
source, e.g. their profession or 
religion. Morals refer to an individual’s 
own principles regarding right and wrong.



จรรยาบรรณ - Code of conduct

➢ กฏเกณฑค์วามประพฤติ หรือมารยาทของผูป้ระกอบ

อาชีพนั้นๆ ตอ้งเป็นเอกลกัษณท์างวิชาชีพ ใชค้วามรู ้

มีองคก์ร หรือสมาคมควบคุม

➢ มีความสําคญัและจําเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกสถาบนั และ

หน่วยงาน เพราะเป็นทีย่ดึเหนีย่วควบคุมการประพฤติ

ปฏิบติัดว้ยความดีงาม



ผูบ้ริหารตอ้งมีจริยธรรม
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จริยธรรม

จริยธรรม เป็นความประพฤติ การกระทํา  และความคิดท่ีถูกตอ้ง  

ดีงาม รวมถึงการทําหนา้ที่ใหค้รบถว้นสมบูรณ ์ เวน้ในสิง่ท่ีควร

ละเวน้ ดําเนินชีวิตดว้ยสติและปัญญา รูเ้หตุ รูผ้ล รูก้าลเทศะ 

กระทําทุกอย่างดว้ยความรอบคอบ เสียสละ มุ่งมัน่ และบากบัน่

จริยธรรม จึงเป็นเครื่องช้ีวดัความเจริญความเสือ่มของสงัคม

จริยธรรม เป็นเร่ืองท่ีจําเป็นยิง่สําหรบัทุกคน ทุกหมู่เหล่า และทุก

อาชีพ ชุมชน สงัคมและองคก์ร จะอยู่รอดและเป็นสุขได ้ก็ดว้ย

จริยธรรม
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ผูบ้ริหารตอ้งมีธรรมาภิบาล
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หลกัธรรมาภิบาล

1. หลกันิติธรรม (The Rule of Law) การตรากฎหมาย กฎขอ้บงัคบั

ใหท้นัสมยั เป็นธรรม เป็นทีย่อมรบัของสงัคม และสงัคมพรอ้มใจ

ปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎขอ้บงัคบัเหล่านั้น  โดยถอืว่าเป็นการ

ปกครองภายใตก้ฎหมาย มิใช่ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของบุคคล

2. หลกัคุณธรรม (Morality) การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม และ

ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนพฒันาตนเองไปพรอ้มกนั เพือ่ใหม้ี

ความซ่ือสตัย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบยีบวินยั ประกอบวิชาชีพ

สุจริตจนเป็นนสิยัประจําชาติ 



หลกัธรรมาภิบาล

3. หลกัความรบัผิดชอบ (Responsibility) การตระหนกัในสิทธิหนา้ที่

ความสํานึกในความรบัผิดชอบต่อสงัคม CSR การใส่ใจปัญหาของ

บา้นเมือง กระตือรือรน้ในการแกไ้ขปัญหา การเคารพในความ

คิดเห็นทีแ่ตกต่าง และกลา้ทีจ่ะยอมรบัผลจากการกระทําของตน

4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมรบัรู ้ และเสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาสําคญัของ

ประเทศ เช่น การแจง้ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ ประชาพจิารณ์

การแสดงประชามติอ่ืนๆ รวมทั้งการร่วมตรวจสอบ  และร่วม

รบัผิดชอบต่อผลของการกระทํานั้น



หลกัธรรมาภิบาล

5. หลกัความคุม้ค่า (Cost–effectiveness) การบริหารจดัการและ

ใชท้รพัยากรทีม่ีจํากดัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ส่วนรวม และรกัษา

พฒันาทรพัยากรธรรมชาติใหส้มบูรณย์ัง่ยืน

6. หลกัความโปร่งใส (Transparency) การสรา้งความไวว้างใจ     

ซ่ึงกนัและกนั ระบบการทํางานทีม่ีความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชนต่์อการบริหารจดัการประเทศ มีระบบหรือ

กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลทีช่่วยใหก้ารทํางานของ

ภาครฐัและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรปัชัน่



ทศพิธราชธรรม



ทศพิธราชธรรม

• ทาน

• ศีล

• บริจาค

• อาชวะ

• มทัทวะ

• ตปะ

• อกัโกธะ

• อวิหิงสา

• ขนัติ

• อวิโรธนะ



หลกัธรรมสําหรบัผูบ้ริหารและผูน้าํทีด่ี - พรหมวิหาร 4

• เมตตา คือ  ความรกัใคร่ปรารถนาดี มีจิตไมตรีและคิดทํา

ประโยชนแ์ก่บุคคลอ่ืน

• กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยใหพ้น้ทุกข์

• มุทิตา คือ ความยินดีในเมือ่ผูอ่ื้นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบนัเทิง

• อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง มีจิตเทีย่งธรรม ไม่เอนเอียง

ดว้ยรกัและชงั
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หลกัธรรมสําหรบัผูบ้ริหารและผูน้าํทีด่ี - สงัคหวตัถุ 4

• ทาน การให ้เสียสละ แบ่งปันแก่ผูอ่ื้น

• ปิยวาจา พูดจาดว้ยถอ้ยคําสุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่ บุคคล เวลา 

สถานที ่พูดในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์พูดในทางสรา้งสรรค์

• อตัถจริยา ทําตนใหเ้ป็นประโยชน ์ตามกําลงัสติปัญญา ความรู ้

ความ สามารถ กําลงัทรพัย ์โดยไม่เดือดรอ้นแก่ตน หรือผูอ่ื้น

• สมานตัตา วางตนใหเ้สมอตน้ เสมอปลาย เหมาะสมกบัฐานะ 

ตําแหน่งหนา้ทีก่ารงาน ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น ร่วมทุกขร่์วมสุข 
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หลกัธรรมสาํหรบัผูบ้ริหารและผูน้าํทีด่ี - อิทธิบาท 4

• ฉนัทะ คือ ความพอใจ รกัในสิง่ทีเ่ราทําและสิง่ทีถู่กตอ้ง ตาม

ทํานองคลองธรรม

• วิริยะ คือ ตอ้งมีความพยายาม ขยนัหมัน่เพยีร เขม้แข็งอดทน ไม่

ย่อทอ้ต่ออุปสรรค

• จิตตะ คือ เอาใจมุ่งมัน่ต่อสิง่ทีทํ่า มีสติ มีสมาธิ และตั้งอกตั้งใจ

• วิมงัสา คือ การรูจ้กัพิจารณาหาเหตุผลใชปั้ญญาในการทํางาน 

เมือ่มีขอ้บกพร่องตอ้งรูจ้กัแกไ้ขปรบัปรุง
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เจา้หนา้ทีข่องรฐัตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติั 

มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลกัเกณฑก์ารประพฤติปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม

ของเจา้หนา้ทีข่องรฐั ประกอบดว้ย 

(1) ยึดมัน่ในสถาบนัหลกัของประเทศ อนัไดแ้ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(2) ซ่ือสตัยสุ์จริต มีจิตสํานึกที่ดี และรบัผิดชอบต่อหนา้ที่

(3) กลา้ตดัสินใจและกระทําในสิง่ที่ถูกตอ้งชอบธรรม 

(4) คิดถงึประโยชนส่์วนรวมมากกว่าประโยชนส่์วนตวั และมีจิตสาธารณะ

(5) มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

(6) ปฏิบติัหนา้ที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั 

(7) ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรกัษาภาพลกัษณข์องทางราชการ



ในทางธุรกิจ มกัจะถอืว่าเป็นอาชีพทีไ่ม่ตอ้งเคร่งครดัคุณธรรม  

เพราะเป็นการแสวงหากําไร 

ทีร่า้ยแรง ก็คือ การเอาเปรียบ หรือขูดรีดลูกคา้และพนกังาน

ในบริษทัของตน

แต่การถอืหลกัจริยธรรม เป็นหนทางทีดี่ทีสุ่ดในการไปสู่ความ 

สําเร็จทางธุรกิจ  ทั้งในดา้นผลตอบแทนในการประกอบ

อาชีพ และผลตอบแทนของผูด้าํเนนิธุรกิจ

การพฒันาองคก์รทางธุรกิจ



บรรษทัภิบาล

มาจากคําว่า  บรรษทั + อภิ + บาล

หมายถงึ การกํากบัดูแลกิจการใหเ้จริญอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ย

เงือ่นไขของความถูกตอ้ง โปร่งใส มีจริยธรรม โดยคํานึงถึงผูมี้

ส่วนไดเ้สียในกิจการเป็นหลกั

หลกัการของบรรษทัภิบาล  คือ  การเคารพสิทธิ และปฏิบติัต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียในองคก์รอย่างเป็นธรรม  มีการเปิดเผยขอ้มูลและ

ความโปร่งใส  และมีความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทั



หลกัการสําคญัอีกขอ้ทีเ่กีย่วกบัคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ คือ

“ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ”

หรือเรียกอีกช่ือหนึง่ว่า “บรรษทับริบาล”

หรือ CSR (Corporate Social Responsibility)

เป็นหลกัการทีมุ่่งสรา้งใหอ้งคก์รมี "ภูมิคุม้กนัทีดี่" ในการดําเนิน

ธุรกิจดว้ยความสํานึกรบัผิดชอบต่อสงัคม ในฐานะพลเมือง

บรรษทั (Corporate Citizen)



บรรษทับริบาล

มาจากคําว่า  บรรษทั + บริ + บาล

หมายถงึ การดูแลรกัษากิจการที่ใหค้วามสําคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย

นอกองคก์ร โดยมีเงือ่นไขของคุณธรรมท่ีจะทําใหอ้ยู่ร่วมกนัใน

สงัคมไดอ้ย่างเป็นปกติสุข

หลกัการของบรรษทับริบาล  คือ การเนน้ใหอ้งคก์รธุรกิจรูจ้กัคิด

แบ่งปัน และดาํเนินกิจการโดยไม่เบียดเบียนสงัคมส่วนรวม   

รูจ้กัให ้รูจ้กัช่วยเหลือ และเอาใจใส่ในการดูแลสงัคม สงเคราะห์

เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มีรบัสัง่ว่า 

our loss is our gain หรือ ขาดทุนคือกําไร



CSR สําหรบัทุกธุรกิจ เป็นหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ ทีจ่ะตอ้ง 

ปฏิบติัดว้ยจิตสํานึกและความกตญัญูรูคุ้ณว่า  ธุรกิจของตน

จะเจริญรุ่งเรืองได ้ก็ตอ้งพึง่พาทรพัยากรธรรมชาติและความ

ตอ้งการของผูค้นในสงัคม จึงเป็นหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ

ของธุรกิจนั้นๆ  จะตอ้งแบ่งปันกาํไรและส่วนเกินของบริษทั   

เพือ่ใหส้ภาพแวดลอ้มและสงัคมดาํรงอยู่ไดอ้ย่างสมดุลยัง่ยืน

ตลอดไป  พรอ้มกบัธุรกิจนั้นๆ ก็จะประสบความสําเร็จอย่าง

มัน่คงยัง่ยืนเช่นกนั

สุเมธ ตนัติเวชกุล



• การทํากิจกรรม CSR จะตอ้งคํานึงถงึผลกระทบทีเ่กิดข้ึนกบัสิง่แวดลอ้มดว้ย

• ในประเทศตะวนัตก ผูบ้ริหารธุรกิจตระหนกัว่า ความยัง่ยนืในระยะยาวของ

ธุรกิจจะเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัความยัง่ยนืในระยะยาวของสงัคม การยกระดบั

สงัคมเป็นหนา้ทีข่องธุรกิจ

• ถา้ธุรกิจใดสามารถตอบโจทยข์องสงัคม ไปพรอ้มกบัการสรา้งกําไรและเพิม่

ขีดความสามารถในการแข่งขนั เชื่อว่าธุรกิจนั้นจะกา้วไปไกลกว่าคู่แข่ง

• ความยัง่ยนืของธุรกิจและสงัคมจะเกิดผลไดจ้ริง ตอ้งเปลีย่นวิธีคิดและวิธี

ทํางาน ใหค้วามสาํคญักบัประเด็นทางสงัคมทีธุ่รกิจมีส่วนในการสรา้งปัญหา

และตอ้งการร่วมแกปั้ญหา และตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการคิดไกล

วิรไท สนัติประภพ



การนาํหลกัคุณธรรม ทั้งบรรษทัภิบาลและบรรษทับริบาลไปใช้

ในการดาํเนินธุรกิจ

ทําใหกิ้จการมีความสมดุลของการพฒันา  ทั้งในแง่ของการ

เจริญเติบโต และความยัง่ยืน  รวมถงึการมีภูมิคุม้กนัใน

กิจการทีพ่รอ้มต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 

จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี



การยึดถอืคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนนิธุรกิจ

จะช่วยใหส้งัคมสงบสุข ประเทศชาติมัน่คง เจริญกา้วหนา้ 

ส่งผลใหธุ้รกิจเติบโต เจริญรุ่งเรือง  อย่างมัน่คงและยัง่ยืน



“...ความจริงใจต่อผูอ่ื้นเป็นคุณธรรมสาํคญัมากสาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการ

ความสาํเร็จและความเจริญ เพราะช่วยใหส้ามารถขจดัปัดเป่า

ปัญหาไดม้ากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหาอนัเกิดจากความ

กินแหนงแคลงใจและเอารดัเอาเปรียบกนั นอกจากนั้น ยงัทําให้

ไดร้บัความเช่ือถือไวว้างใจ และความร่วมมือสนบัสนุนจากทุก

คนทุกฝ่าย ท่ีถือมัน่ในเหตุผลและความดี ผูมี้ความจริงใจจะทํา

การสิง่ใดก็มกัสําเร็จไดโ้ดยราบร่ืน...”

วนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ.2535

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



เศรษฐกิจพอเพยีง



เศรษฐกิจพอเพยีง เป็นปรชัญาช้ีถงึแนวการดํารงอยู่และปฏิบติัตนของ

ประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครวั ระดบัชมุชน จนถงึระดบัรฐั ทั้งในการ

พฒันา   และบริหารประเทศใหด้ําเนินไปในทางสายกลาง   โดยเฉพาะการพฒันา

เศรษฐกิจ  เพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถงึ ความพอ 

ประมาณ   ความมีเหตุผล  รวมถงึความจําเป็นที่จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัที่ดี

พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้

จะตอ้งอาศยัความรอบรู ้  ความรอบคอบ   และความระมดัระวงัอย่างยิง่ในการนาํ

วิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนั 

จะตอ้งเสริมสรา้งพื้ นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจา้หนา้ที่ของรฐั นกัทฤษฎี 

และนกัธุรกิจในทุกระดบั ใหม้ีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต และใหม้ีความ

รอบรูที้่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ

รอบคอบ เพือ่ใหส้มดุลและพรอ้มต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วและ

กวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็น

อย่างดี



.



ความพอประมาณ

- ดําเนินงานโดยยึดหลกัความพอดี ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น

- คํานึงถงึทรพัยากรที่มีอยู่ ใชอ้ย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ

- พฒันาบุคลากรใหทํ้างานดว้ยความเช่ียวชาญและเต็ม

ศกัยภาพ



ความมีเหตุผล

- การบริหารงานดา้นต่างๆ ตอ้งมีการศึกษาและวางแผน

อย่างรอบคอบ

- พฒันางานดา้นต่างๆ ใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว เกิด

การบริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

- ติดตามผลและพฒันาปรบัปรุงนโยบาย ทั้งในระยะสั้น 

ระยะยาว เพือ่ใหเ้กิดความสมดุลและยัง่ยืน



ภูมิคุม้กนัที่ดี

- สรา้งความเขม้แข็งในองคก์ร โดยใชร้ะบบการบริหาร

จดัการทีดี่

- ผูบ้ริหารยอมรบัและตระหนกัถงึความหลากหลายของ

บุคลากรในองคก์ร และบริหารจดัการความแตกต่างนี้ ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ

- ใหค้วามรูแ้ก่บุคลากร เพือ่ใหเ้กิดความเขม้แข็งในการ

รบัมือกบัปัญหา

- ติดตามประเมินผลงานและแกไ้ขอย่างเป็นระบบ



ความรู ้

- ส่งเสริมและพฒันาความรูข้องบุคลากร เพือ่นาํความรูม้า

ใชส้นบัสนุนระบบการทํางาน เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม 

ฯลฯ

- ใหข้อ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน ์หลากหลาย และทัว่ถึง

แก่คนในองคก์ร



คุณธรรม

- ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน

- เสริมสรา้งระบบคุณธรรมในการบริหารงาน บริหารคน

- เสริมสรา้งวฒันธรรมท่ีดีขององคก์รในการอยู่ร่วมกนั

- มุ่งใหเ้ห็นถงึประโยชนส่์วนรวม สรา้งเสริมความสามคัคี 

ความเพียร และความซ่ือสตัย์



ตวัอย่างการดําเนนิงานโดยนอ้มนาํหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการดําเนินธุรกิจ
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