
เอกสารประกอบการบรรยาย
วชิาเศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวติที่ด ี

(Economics for Better Living: 01999041 )
บทที่ ๑๑

จริยธรรมและธรรมาภบิาล

รศ.ดร. สันติยา  เอกอคัร

๑



๑๑.๑  วตัถุประสงค์
๑๑.๒  ความน า
๑๑.๓  ท่ีมาและความหมายของจริยธรรม
๑๑.๔  จริยธรรมระดบัครัวเรือน
๑๑.๕  จริยธรรมระดบัชุมชนและสงัคม
๑๑.๖   จริยธรรมระดบัผูป้ระกอบการ
๑๑.๗  ธรรมาภิบาล

๒

บทที ่๑๑  จริยธรรมและธรรมาภิบาล
(Ethics and Good Governance)
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๑๑.๑  วตัถุประสงค์

๑๑.๑  เพ่ือให้เข้าใจทีม่าและความหมายของ
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
๑๑.๒  เพ่ือให้เข้าใจจริยธรรมทั้งในระดบับุคคล 
ชุมชนและสังคม และ จริยธรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการ

๑๑.๓  เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทของจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลต่อการด าเนินชีวติทีด่ี

๓
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๑๑.๒  ความน า
ในการด าเนินชีวติประจ าวนั มนุษย์ในสังคมต้องเผชิญ

กบัปัญหาด้านศีลธรรมและจริยธรรมทั้งในฐานะ
 ผู้กระท า VS. ผู้ถูกกระท า

ในเชิงเศรษฐศาสตร์ บุคคลอาจท าหน้าทีเ่ป็น ผู้ผลติ
ผู้บริโภค ผู้ให้บริการ ต้องตดัสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ทีม่กั
มปัีญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาเกีย่วข้อง เช่น

 การหลกีเลีย่งภาษี
 การแอบปล่อยน ้าเน่าเสียลงสู่แม่น ้าล าคลอง
 การทุจริตคอรัปช่ัน

๔

http://www.youtube.com/watch?v=YUNMn23qPLg&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=-wnEs6GqVl4

http://www.youtube.com/watch?v=9_vqJp8qeWw

http://www.youtube.com/watch?v=YUNMn23qPLg&feature=related


๑๑.๓  ทีม่าและความหมายของจริยธรรม

๑๑.๓.๑  ที่มาของจริยธรรม

๑๑.๓.๒  ความหมายของจริยธรรม

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๑๑.๓.๔  จริยธรรมกบัการบริหารจัดการธุรกจิ

๕
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๑๑.๓.๑  ที่มาของจริยธรรม
จริยศาสตร์เป็นสาขาหน่ึงของวชิาปรัชญา 

ที่ศึกษาเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ของความประพฤติชอบ

อนัหมายถึงความประพฤติที่เหมาะสมกบัหน้าที่

และอุดมการณ์  แหล่งทีม่าของจริยธรรมประกอบด้วย

๑)  ปรัชญา
๒)  ศาสนา
๓)  สถาบันกษัตริย์และนโยบายรัฐ

๖



หลกัปรัชญาด้านจริยธรรม
ก. เพลโต มคีวามเช่ือว่า ชีวติมนุษย์ควรมจุีดมุ่งหมาย

เพ่ือปลดเปลือ้งวญิญาณออกจากความทุกข์ 

ชีวติทีส่มบูรณ์ควรมเีหตุผลท าความดด้ีวยความ
บริสุทธ์ิใจและมคีวามยุติธรรม การท าความดเีพ่ือความด ีมใิช่
เพ่ือจุดประสงค์อ่ืนๆ

๗

๑) ปรัชญา

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaigoodview.com/files/u1194/plato1.jpg&imgrefurl=http://www.thaigoodview.com/node/8052&usg=__EyAEtrWxWLX8DaO1Wx_1YQrsVjY=&h=366&w=300&sz=26&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=OZGzFXtJaHyYsM:&tbnh=122&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2595%26hl%3Dth%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaigoodview.com/files/u1194/plato1.jpg&imgrefurl=http://www.thaigoodview.com/node/8052&usg=__EyAEtrWxWLX8DaO1Wx_1YQrsVjY=&h=366&w=300&sz=26&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=OZGzFXtJaHyYsM:&tbnh=122&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2595%26hl%3Dth%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


หลกัปรัชญาด้านจริยธรรม

เพลโต ได้อธิบายถึงคุณธรรมทีส่ าคญัของมนุษย์ 
ม ี4 ประการคือ

ก. ปัญญา (wisdom)

ข. ความกล้าหาญ (courage)

ค. ความรู้จกัประมาณ (temperance)

ง.  ความยุตธิรรม (justice)

๘

๑) ปรัชญา
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หลกัปรัชญาด้านจริยธรรม(ต่อ)
ข. อริสโตเติล มคีวามคดิเห็นและวางหลกัจริยธรรม

ส าหรับชีวติมนุษย์ไว้ ดงันี้

ชีวติทีด่ขีองมนุษย์ต้องด าเนินชีวติไปตามหลกั

เหตุผลท าหน้าทีข่องชีวติให้สมบูรณ์ มคีวามยุตธิรรม รู้จกั

ยั้งคดิ มอีารมณ์ด ีมสุีขภาพด ีการด าเนินชีวติควรปฏิบัติ

ตามทางสายกลาง การปรับตวัของชีวติม ี3 ระดบั คือ 
 ชีวิตในประจ าวัน 

 ชีวิตที่เป็นไปตามสังคม และ

 ชีวิตที่สงบ ๙

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sci.ubru.ac.th/homepage/user22/images/kali1.jpg&imgrefurl=http://www.sci.ubru.ac.th/homepage/user22/payat.html&usg=__8DJgMnx1FESon804cLPaozr9exA=&h=351&w=300&sz=27&hl=th&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=SSGI3spWLuokQM:&tbnh=120&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sci.ubru.ac.th/homepage/user22/images/kali1.jpg&imgrefurl=http://www.sci.ubru.ac.th/homepage/user22/payat.html&usg=__8DJgMnx1FESon804cLPaozr9exA=&h=351&w=300&sz=27&hl=th&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=SSGI3spWLuokQM:&tbnh=120&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


ข. อริสโตเติล (ต่อ)

ความดขีองมนุษย์ ม ี๓ ชนิด คือ

(๑)  ความดภีายนอก  ได้แก่ เกยีรตยิศ ช่ือเสียงฯ

(๒)  ความดทีางวญิญาณ ได้แก่ สตปัิญญา 
ความสุข คุณธรรมฯ

(๓)  ความดทีางร่างกาย ได้แก่ ความสมบูรณ์ทาง
ร่างกาย และสุขภาพดี

หลกัปรัชญาด้านจริยธรรม(ต่อ)

๑๐

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sci.ubru.ac.th/homepage/user22/images/kali1.jpg&imgrefurl=http://www.sci.ubru.ac.th/homepage/user22/payat.html&usg=__8DJgMnx1FESon804cLPaozr9exA=&h=351&w=300&sz=27&hl=th&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=SSGI3spWLuokQM:&tbnh=120&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sci.ubru.ac.th/homepage/user22/images/kali1.jpg&imgrefurl=http://www.sci.ubru.ac.th/homepage/user22/payat.html&usg=__8DJgMnx1FESon804cLPaozr9exA=&h=351&w=300&sz=27&hl=th&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=SSGI3spWLuokQM:&tbnh=120&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


๒)  ศาสนา

ศาสนาเป็นทีม่าของจริยธรรม และเป็นตวัก าหนด

มาตรฐานและคุณค่าทางจริยธรรม เพราะศาสนาเป็นความเช่ือ

ของมนุษย์ ซ่ึงรวบรวมค าส่ังสอนต่างๆ ของหลกัเกณฑ์ในการ

ประพฤตแิละปฏิบัตหิน้าทีใ่ห้เหมาะสม มุ่งสอนให้บุคคลกระท า

ความด ีหรือที่เรียกว่าการรักษาศีล เช่น

ศาสนายวิ

ศาสนาอสิลาม

ศาสนาพุทธ ๑๑



ศาสนายวิ โมเสส เป็นศาสดาแห่งศาสนายวิ

ได้ประกาศ บัญญัต ิ10 ประการ เป็นหลกัปฏิบัตเิพ่ือ

ความดสูีงสุด    เช่น

(๑)  อย่ามีพระเจ้าอ่ืนต่อหน้าเราเลย

(๒) นับถือบิดามารดา

(๓) อย่าฆ่าคน

(๔) อย่าล่วงประเวณี ผวั-เมยี คนอ่ืน

(๕) อย่าลกัทรัพย์ของผู้อ่ืน   ฯลฯ

๒)  ศาสนา

๑๒

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.budpage.com/images/ba02.gif&imgrefurl=http://www.budpage.com/ba02.shtml&usg=__4wUWv-zBXYAo_ihyVpKvRAA2QKc=&h=154&w=220&sz=9&hl=th&start=116&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=9lwfomH3XMrVwM:&tbnh=75&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%26start%3D100%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.budpage.com/images/ba02.gif&imgrefurl=http://www.budpage.com/ba02.shtml&usg=__4wUWv-zBXYAo_ihyVpKvRAA2QKc=&h=154&w=220&sz=9&hl=th&start=116&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=9lwfomH3XMrVwM:&tbnh=75&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%26start%3D100%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.snr.ac.th/wita/music/jesus68.jpg&imgrefurl=http://www.snr.ac.th/wita/music/PPM_Moving01.htm&usg=__R8TljDxZWljJRfTIUgpn-CfaZkA=&h=425&w=305&sz=19&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=OrKq6_8JLydBdM:&tbnh=126&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AA%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.snr.ac.th/wita/music/jesus68.jpg&imgrefurl=http://www.snr.ac.th/wita/music/PPM_Moving01.htm&usg=__R8TljDxZWljJRfTIUgpn-CfaZkA=&h=425&w=305&sz=19&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=OrKq6_8JLydBdM:&tbnh=126&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AA%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


ศาสนาอิสลาม มจีริยธรรมเป็นหลกั
ประพฤตสิ าหรับชีวติ ให้ชีวติมคีวามก้าวหน้าและ

สังคมสงบสุข เช่น

(๑) ความกตญัญูต่อพ่อ แม่

(๒) ความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มเีกยีรต ิและอาวุโส

(๓) ประพฤตดิต่ีอเพ่ือนบ้าน

(๔) ช่วยเหลือผู้ได้รับทุกข์ยาก

(๕) ไม่เปิดเผยความลบัของเพ่ือน   ฯลฯ

๒)  ศาสนา

๑๓



ศาสนาพุทธ พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ. ปยุตโต) ได้อธิบายถึงจริยธรรม

ตามแนวพุทธศาสนาหรือพุทธจริยธรรม

ว่า “จริยธรรม”มาจากค าว่า “พรหมจรรย์”

ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “มรรค ๘” คือ วธีิการฏิบัติ

สายกลาง หรือ มชัฌิมาปฏิปทา ประกอบด้วย อริยมรรคองค์ ๘

ประการ บางคร้ังเรียกว่า“ไตรสิกขา” คือ การศึกษา ๓ ประการ

อนัได้แก่ “ ศีล สมาธิ ปัญญา”

๒)  ศาสนา

๑๔



ระบบของมชัฌมิาปฏิปทา
มชัฌมิาปฏิปทา เป็นประมวลค าสอนภาคปฏิบัต ิคือ

จริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนามอีงค์ประกอบ ๘ ประการ
มรรค ๘

“ศีล” “สมาธิ” “ปัญญา”

• สัมมาวาจา
• สัมมากมัมันตะ
• สัมมาอาชีวะ

• สัมมาวายามะ
• สัมมาสติ
• สัมมาสมาธิ

• สัมมาทิฏฐิ
• สัมมาสังกปัปะ

http://www.youtube.com/watch?v=bYwLktLDmWo

http://www.youtube.com/watch?v=bYwLktLDmWo


ระบบของมชัฌมิาปฏิปทา

สัมมาวาจา วาจาชอบ (right speech)
หมายถงึ การประพฤติด้วยวจีสุจริต หรือ เรียกว่า การ
เจรจาชอบ การสนทนาในส่ิงทีส่ร้างสรรค์และดงีาม
วจีสุจริต 4 ประกอบด้วย 1.ไม่พูดเทจ็ 2.ไม่พูดส่อเสียด 
3.ไม่พูดหยาบ 4.ไม่พูดเพ้อเจ้อ

“ศีล” ประกอบด้วย

๑๕

มชัฌมิาปฏิปทา เป็นประมวลค าสอนภาคปฏิบัต ิคือ
จริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนามอีงค์ประกอบ ๘ ประการ



ระบบของมชัฌมิาปฏิปทา

“ศีล” ประกอบด้วย
สัมมากมัมนัตะ การกระท าชอบ (right action)หมายถงึ 

การประพฤติด้วยกายสุจริต หรือ การประพฤติที่ดงีามทางกาย
กายสุจริต 3 ประกอบด้วย 1.ไม่ฆ่าสัตว์ 2.ไม่ลกัทรัพย์ 
3.ไม่ประพฤติผดิในกาม

สัมมาอาชีวะ  การเลี้ยงชีพชอบ (right livelihood)หมายถงึ 
การประกอบอาชีพด้วยความสุจริตและชอบธรรม หรือ 
เรียกว่า การเลี้ยงชีพในทางทีช่อบ ๑๖

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.gardeningthai.com/wp-content/uploads/2009/03/gardenthai_gardener-296x300.gif&imgrefurl=http://www.keajon.com/gardening/&usg=__ZMwFfAkYTJ4z69ypl6GsFcN77AA=&h=300&w=296&sz=16&hl=th&start=42&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Y2U5XbDhGn7xpM:&tbnh=116&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259E%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.gardeningthai.com/wp-content/uploads/2009/03/gardenthai_gardener-296x300.gif&imgrefurl=http://www.keajon.com/gardening/&usg=__ZMwFfAkYTJ4z69ypl6GsFcN77AA=&h=300&w=296&sz=16&hl=th&start=42&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Y2U5XbDhGn7xpM:&tbnh=116&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259E%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


ระบบของมชัฌมิาปฏิปทา

มชัฌมิาปฏิปทา เป็นประมวลค าสอน
ภาคปฏิบัต ิคือจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนา 

มอีงค์ประกอบ 8 ประการ 

สัมมาวายามะ พยายามชอบ(right effort)

หมายถงึ ความเพยีร ความพยายาม ความอุตสาหะ

ในทางทีถู่กต้อง

“สมาธิ” ประกอบด้วย

๑๗

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://learners.in.th/file/nattida_nattida/dfg.jpg&imgrefurl=http://learners.in.th/blog/nattidakaewkum/304588&usg=__vdV4-fThQcaR1HTy4A9TEMHogbA=&h=334&w=312&sz=10&hl=th&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=vQxpdJBkNh5zAM:&tbnh=119&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://learners.in.th/file/nattida_nattida/dfg.jpg&imgrefurl=http://learners.in.th/blog/nattidakaewkum/304588&usg=__vdV4-fThQcaR1HTy4A9TEMHogbA=&h=334&w=312&sz=10&hl=th&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=vQxpdJBkNh5zAM:&tbnh=119&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1


ระบบของมชัฌมิาปฏิปทา

สัมมาสติ ระลกึชอบ(right mindfulness)

หมายถงึ การไม่ปล่อยให้เกดิความพลั้งเผลอ 

จิตเลื่อนลอย ด ารงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ

“สมาธิ” ประกอบด้วย

สัมมาสมาธิ จิตมัน่ชอบ(right concentration)

หมายถงึ การฝึกจิตให้ต้ังมั่น สงบ สงัด จากกเิลส 

นิวรณ์อยู่เป็นปกติ
๑๘



ระบบของมชัฌมิาปฏิปทา

“ปัญญา” ประกอบด้วย

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (right view or

Right understanding) หรือความเข้าใจทีถู่กต้อง

หมายถงึ เห็นถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา

๑๙
รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Zk2jDtlR_20/SYvgrWxrpSI/AAAAAAAAALE/GGBnbsA1-TU/s320/Y3708400-20.jpg&imgrefurl=http://clickeverything.blogspot.com/2009/02/blog-post_1113.html&usg=__FKGqs5yB4s7EbDApqJWJfy1TwW4=&h=187&w=295&sz=17&hl=th&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=pjkhtUyV4HMqaM:&tbnh=73&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%26um%3D1%26hl%3Dth%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Zk2jDtlR_20/SYvgrWxrpSI/AAAAAAAAALE/GGBnbsA1-TU/s320/Y3708400-20.jpg&imgrefurl=http://clickeverything.blogspot.com/2009/02/blog-post_1113.html&usg=__FKGqs5yB4s7EbDApqJWJfy1TwW4=&h=187&w=295&sz=17&hl=th&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=pjkhtUyV4HMqaM:&tbnh=73&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%26um%3D1%26hl%3Dth%26tbs%3Disch:1


ระบบของมชัฌมิาปฏิปทา

“ปัญญา” ประกอบด้วย

สัมมาสังกบัปะ ความด าริชอบ (right thought)

หมายถงึ ความนึกคดิในทางทีถู่กต้อง เป็นกลาง 

ไม่เอนเอียง ไม่ยดึติด

๒๐



๓)  สถาบนักษตัริย์ และนโยบายรัฐบาล  

สถาบนักษตัริย์

(๑)  การรักษาความสัจ

(๒) การรู้จักข่มใจตนเอง

(๓) การอดทน อดกลั้น อดออม

(๔) การรู้จักละวางความช่ัว ความทุจริต 

เสียสละประโยชน์ตน เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม     

๒๑http://www.youtube.com/watch?v=dT7yL9v6e-g&feature=related

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.212cafe.com/boardvip/user_board/newkarien/picture/00229_2.jpg&imgrefurl=http://www.212cafe.com/boardvip/viewcomment.php%3FaID%3D536030%26user%3Dnewkarien%26id%3D229%26page%3D2%26page_limit%3D50&usg=__jo285flrbHyoGbybnmYUhz9NP4k=&h=400&w=533&sz=41&hl=th&start=32&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Scfj5tf9D9BzDM:&tbnh=99&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.212cafe.com/boardvip/user_board/newkarien/picture/00229_2.jpg&imgrefurl=http://www.212cafe.com/boardvip/viewcomment.php%3FaID%3D536030%26user%3Dnewkarien%26id%3D229%26page%3D2%26page_limit%3D50&usg=__jo285flrbHyoGbybnmYUhz9NP4k=&h=400&w=533&sz=41&hl=th&start=32&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Scfj5tf9D9BzDM:&tbnh=99&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.youtube.com/watch?v=dT7yL9v6e-g&feature=related


นโยบายรัฐบาล
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาตกิ าหนดค่านิยม     

พืน้ฐาน ๕ ประการ

(๑)   การพึง่ตนเอง ขยนัหมัน่เพยีรและมคีวามรับผดิชอบ

(๒)  การประหยดัและออม

(๓)  การมรีะเบียบวนัิย และเคารพกฎหมาย

(๔)  การปฎบิัตติามคุณธรรมของศาสนา

(๕)  ความรักชาต ิศาสน์ กษัตริย์

๓)  สถาบนักษตัริย์ และนโยบายรัฐบาล  

๒๒



๑๑.๓.๒  ความหมายของจริยธรรม

จริยธรรม  หมายถึง  ระบบการท าความด ีละเว้นความช่ัว

(ศ.ดร.ดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ, ๒๕๓๘)

จริยธรรม  หมายถึง  ธรรมชาตหิรือหลกัธรรมที่

บุคคลควรประพฤติ

(ผศ.บุญม ี แท่นแก้ว, ๒๕๓๔)

๒๓

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://img.online-station.net/_news/2006/0407/04102_online4u_153_002.jpg&imgrefurl=http://www.online-station.net/news/view.php%3Fid%3D4102&usg=__9SBzulxUFU44IiCOmACo3z_td2I=&h=266&w=450&sz=29&hl=th&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=eh5HSMOPk_VsLM:&tbnh=75&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://img.online-station.net/_news/2006/0407/04102_online4u_153_002.jpg&imgrefurl=http://www.online-station.net/news/view.php%3Fid%3D4102&usg=__9SBzulxUFU44IiCOmACo3z_td2I=&h=266&w=450&sz=29&hl=th&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=eh5HSMOPk_VsLM:&tbnh=75&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1


จริยธรรม หมายถึง  ความประพฤต ิการกระท า

และความคดิทีถู่กต้อง เหมาะสม การท าหน้าที่

ของตนอย่างสมบูรณ์ เว้นในส่ิงทีค่วรเว้น  

กระท าในส่ิงทีค่วรกระท าด้วยความฉลาด

รอบคอบ รู้เหตุผล ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล  

(วศิล  อนิทสระ, ๒๕๒๕)

๑๑.๓.๒  ความหมายของจริยธรรม

๒๔
รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th



สรุป จริยธรรม จึงเป็นความเช่ือหรือ

ความคดิทีว่่า ความประพฤติใดถูก ความประพฤติ

ใดผดิ อนัเป็นการก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรม

ที่ได้รับการยอมรับร่วมกนัของคนส่วนใหญ่ในสังคม

เพ่ือการด ารงตนประกอบอาชีพ และอยู่ร่วมกนัใน

สังคมอย่างมคีวามสุข 

๑๑.๓.๒  ความหมายของจริยธรรม

๒๕



จริยธรรมจะมคีวามเกีย่วข้องกบัความสัมพันธ์

พืน้ฐานระหว่างมนุษย์ทีใ่ช้หลกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา

น่ันคือ ถ้าเราต้องให้ผู้อ่ืนคดิและปฏิบตัิต่อเราอย่างไร

เรากค็วรคดิและปฏิบตัิต่อผู้อ่ืนในมาตรฐานเดยีวกนั

๑๑.๓.๒  ความหมายของจริยธรรม

๒๖



๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม (capitalism) หมายถึง 
ระบบเศรษฐกจิทีผ่นวกเอาความเป็นเจ้าของหน่วยการผลติ
และการแข่งขันเพ่ือแสวงหาผลก าไร

ดงัน้ันระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมมลีกัษณะที่
ส าคญั ๓ ประการ

การให้เอกชนเป็นเจ้าของทรัพยากร
การแข่งขันอย่างเสรี
มเีป้าหมายในการแสวงหาผลก าไร

๒๗



๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

การจดัสรรทรัพยากรมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ (efficiency)
บุคคลตดัสินใจเลือกอย่างมเีหตุผล (rationality)
เพ่ือให้เกดิความพอใจสูงสุด (maximize utility)

ธุรกจิมพีฤตกิรรมมุ่งหวงัผลก าไร (for profit)

ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม (capitalism) หมายถึง 
ระบบเศรษฐกจิทีผ่นวกเอาความเป็นเจ้าของหน่วยการผลติ
และการแข่งขันเพ่ือแสวงหาผลก าไร

๒๘



๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์
ในแนวคิดทฤษฎเีศรษฐศาสตร์เสรีนิยม 

ดังที่ Adam Smith ได้กล่าวไว้ว่า

“It is not from the benevolence of 

the butcher, the brewer, or the baker, that we expect 
our dinner, but from their regard to their own 
interest.  

We address ourselves, not to their humanity but to 
their self-love, and never talk to them of our own 

necessities but of their advantage”* ๒๙

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/502/14502/images/new/003.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/yipphanchan/2009/04/15/entry-1&usg=__d-7XtuoXxU-Beb2AfWtXtsGJSRM=&h=352&w=289&sz=12&hl=th&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=M7u5PCLBgQooTM:&tbnh=120&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%2B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%26hl%3Dth%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/502/14502/images/new/003.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/yipphanchan/2009/04/15/entry-1&usg=__d-7XtuoXxU-Beb2AfWtXtsGJSRM=&h=352&w=289&sz=12&hl=th&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=M7u5PCLBgQooTM:&tbnh=120&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%2B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%26hl%3Dth%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


แต่ความรักตนเองเหล่านีก้ต้็องอยู่บนพืน้ฐาน
ความถูกต้องด้านศีลธรรม (moral sentiments)
ที่เน้นพฤตกิรรมทีด่อีนัต้องประกอบด้วยความเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืนและการมวีนัิยต่อตนเอง (self-discipline)

ตลอดจนการเข้ามามบีทบาทของภาครัฐในการ
ออกกฎหมายเพ่ือให้เกดิความยุตธิรรมกบัทุกฝ่าย

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์และจริยธรรม ต้องมกีารน ามาผสมผสานกนั
อย่างสมดุล อนัจะน าไปสู่ผลของการพฒันาอย่างยัง่ยืน

๓๐



และตลาดทีจ่ะก่อให้เกดิประสิทธิภาพและสวสัดกิาร
สูงสุดจะต้องอยู่ภายใต้ข้อสมมุตติลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
(perfect competition) ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงันี้

๑) ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัลกัษณะและคุณภาพ

ของสินค้าและบริการ และต้นทุนของทางเลือกอ่ืนๆ 

ในการผลติสินค้าจะต้องมี อย่างสมบูรณ์

และ ไม่มีต้นทุน ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเหล่านี้

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๓๑



๒)  ไม่มีต้นทุนในการท าสัญญาและต้นทุนในการเป็น

เจ้าของทรัพย์สิน และมีการให้สิทธิของความเป็นเจ้าของ

ปัจจัยการผลติ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากรัฐบาล

๓)  บุคคลมีพฤติกรรมทีม่ีเหตุผล จัดล าดับความชอบของ

ตนเองได้และตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๓๒



๔) ไม่มีบุคคลใด (ทั้งผู้ขายและผู้ซ้ือ) มีอทิธิพล

ในการก าหนดราคาตลาด

๗)  ธุรกรรมในตลาดไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อบุคคลที่สาม

หรือที่เรียกว่าผลกระทบภายนอก (externalities)

๕) ผู้ซ้ือและผู้ขายสามารถเข้ามาในตลาดหรือ

ออกจากตลาดได้อย่างเสรี
๖) สินค้าและบริการที่เสนอขายในตลาดไม่มี
ความแตกต่างกนั

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๓๓



และในความเป็นจริงมสีาเหตุหลายประการทีท่ า
ให้ตลาดขาดประสิทธิภาพ   ได้แก่

๑) ต้นทุนการท าธุรกรรมทางเศรษฐกจิไม่เท่ากบัศูนย์

เช่น การทีผู้่ซ้ือและผู้ขายจะตกลงกนัได้มกัจะมี

ต้นทุนต่างๆ เกดิขึน้ เช่น ต้นทุนการส่ือสาร ต้นทุน

การคมนาคม ตดิต่อกนั

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๓๔
รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th



๒)  ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร ทั้งในด้านของ

ผู้ผลติที่ไม่สามารถจะทราบถึงวิธีการผลติของคู่แข่งขนั

ในขณะเดียวกนัผู้บริโภคขาดข้อมูลเกีย่วกบัทางเลือก

ต่างๆ ที่มีอยู่ หรือข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะของสินค้า

อนัอาจจะเน่ืองมาจากการไม่แสวงหาข้อมูลของผู้บริโภค

หรือการได้รับข้อมูลจากการโฆษณาที่บิดเบือนความจริง

และในความเป็นจริงมสีาเหตุหลายประการทีท่ า
ให้ตลาดขาดประสิทธิภาพ   ได้แก่

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๓๕



๓)  อ านาจการผูกขาดในตลาด (monopolistic power) 
ซ่ึงจะเกดิขึน้เม่ือผู้ซ้ือหรือผู้ขายมอีทิธิพลในการ
ก าหนดราคา เช่น 

การได้รับสัมปทานจากรัฐบาล 

การรวมตัวกนัของผู้ผลติหรือธุรกจิ (collusion)

การกดีกนัไม่ให้ผู้แข่งขนัรายใหม่เข้าสู่ตลาด

และในความเป็นจริงมสีาเหตุหลายประการทีท่ า
ให้ตลาดขาดประสิทธิภาพ   ได้แก่

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๓๖



๔)  ผลกระทบภายนอก (externalities) หมายถึง ผลกระทบทั้งในเชิงบวก 
และเชิงลบ ที่เกดิขึน้กบับุคคลที่สาม (third party) โดยต้นทุนหรือ
ประโยชน์ที่เกดิขึน้ไม่ได้ถูกน าไปรวมไว้ในราคาที่ท าการซ้ือขาย เช่น 
๔.๑) ผลกระทบในเชิงลบต่อสาธารณชนท่ีเกิด

จากโรงงานปล่อยควนัพษิออกสู่บรรยากาศ

๔.๒)  ผลกระทบในเชิงบวกต่อสาธารณชนท่ีเกิด

จากการท่ีประชาชนเข้ารับการฉีดวคัซีนเพ่ือ

ป้องกันโรคระบาด

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๓๗
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การศึกษาวเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการ
ตดัสินใจในการประกอบธุรกรรมและด าเนินนโยบาย
ทางเศรษฐกจิทีค่ านึงถึงเฉพาะความสนใจของบุคคล
และประสิทธิภาพ 

โดยไม่ได้ค านึงถึงส่ิง ดลใจทางด้านศีลธรรมและ
จริยธรรมแล้ว  จะท าให้คุณภาพของการตดัสินใจลด
ต า่ลง

และมีผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินชีวติ ดัง
จะอธิบายในประเดน็ต่างๆ ได้ดงันี้

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๓๘



(๑)  การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิที่มี
เป้าหมายเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิโดยวัดจากอตัราการขยายตัว

ของผลผลติเป็นหลกั โดยไม่ได้ให้

ความส าคัญกบัการกระจายรายได้

และผลผลติอย่างเป็นธรรม

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๓๙



(๒)  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิทีว่ัดจากปริมาณผลผลิต
การสะสมความมั่งคั่งของทรัพย์สินและเงินลงทุน น ามาซ่ึงความ
เจริญด้านวัตถุ และพฤติกรรมบริโภคนิยม การแก่งแย่งแข่งขนักนั 
โดยขาดหลกัจริยธรรม และศีลธรรม

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๓๙



(๓) การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพฒันา
เศรษฐกจิโดยมิได้ค านึงถึงจริยธรรมและศีลธรรม จะท าให้การตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกจิมุ่งไปสู่การท าลายส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ได้รับความพอใจสูงสุด
และผลก าไรสูงสุด โดยขาดการวิเคราะห์ถึงผลกระทบภายนอกที่เป็นลบ 
(negative externalities) ต่อบุคคลที่สาม

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๔๐



(๔) การพฒันาเศรษฐกจิโดยมิได้ค านึงถึงจริยธรรมและ
ศีลธรรม น าไปสู่การเกดิปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ

๑๑.๓.๓  จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์

๔๐
http://www.youtube.com/watch?v=T2ZRlHVOVDM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=T2ZRlHVOVDM&feature=related


๑๑.๓.๔  จริยธรรมกบัการบริหารจัดการธุรกจิ

“There is one and only one social responsibility 
of business - to business - to use its resources and 
engage in activities designed to increase its profits so 
long as it stays within the rule of the game, which is 
to say, engages in open and free competition without 
deception or fraud”

ได้มีนักคิดได้เสนอค าตอบที่แตกต่างกนัสองแนวทาง 
คือ Milton Friedman ไม่เห็นด้วยกบัแนวคิดทีว่่าธุรกจิควรมี
ความรับผดิชอบต่อสังคม โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้

๔๑



โดย Friedman เช่ือว่าหน่วยธุรกจิทีใ่ช้ทรัพยากร
ไปเพ่ือสังคมแทนทีจ่ะใช้ไปตามหลกัเหตุและผลใน
เชิงเศรษฐศาสตร์ ในระยะยาวจะเป็นโทษต่อสังคม 

เพราะการทีธุ่รกจิต้องแบกรับภาระต้นทุนทางสังคม 
จะท าให้ต้นทุนในการด าเนินธุรกจิสูงขึน้ ประสิทธิภาพลดลง

๑๑.๓.๔  จริยธรรมกบัการบริหารจัดการธุรกจิ

๔๒
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ในทางตรงกนัข้าม Archie Carroll มีความเห็นว่าองค์กร
ธุรกจิน้ันมีความรับผดิชอบ ๔ ประเภทคือ

(๑) ความรับผดิชอบด้านเศรษฐกจิ น่ันคือ ธุรกจิมี
หน้าทีผ่ลติสินค้าและบริการทีม่คุีณค่าแก่สังคมเพ่ือท าให้
เกดิผลก าไรแก่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น

(๒) ความรับผดิชอบด้านกฎหมาย หมายความว่า 

องค์กรธุรกจิมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องเคารพ เช่ือฟัง

และปฏิบัตติามกฎหมาย

๑๑.๓.๔  จริยธรรมกบัการบริหารจัดการธุรกจิ

๔๓



(๓) ความรับผดิชอบด้านจริยธรรม  หมายความว่า        
ผู้บริหารจดัการธุรกจิควรปฏิบัตติามความเช่ือทีสั่งคม
ยอมรับว่าเป็นพฤตกิรรมทีถู่กหลกัจริยธรรมและศีลธรรม

(๔) ความรับผดิชอบด้วยความสมคัรใจ  เป็นความ
รับผดิชอบตามที่องค์กรจะเห็นสมควรไม่มใีครบังคบั

๑๑.๓.๔  จริยธรรมกบัการบริหารจัดการธุรกจิ

๔๔
รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th



โดยสรุปจริยธรรมทางธุรกจิ (business ethics)  

หมายถึง การน าปรัชญาแห่งจริยธรรมและศีลธรรมที่
กล่าวถึงแล้วข้างต้นมาประยุกต์กบัพฤตกิรรมทางธุรกจิ

หน่วยธุรกจิจะต้องยอมรับมาตรฐานของพฤตกิรรม

ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมมาถือปฏิบัตเิป็นนโยบาย

ธุรกจิ  เหตุและผลของความมจีริยธรรมของธุรกจิ

จงึอธิบายได้ดงันี้

๑๑.๓.๔  จริยธรรมกบัการบริหารจัดการธุรกจิ

๔๕



(๑) ประชาชนทัว่ไปทีเ่ป็นผู้บริโภค  มกัจะคาดการณ์

ว่าหน่วยธุรกจิควรมพีฤตกิรรมทีถู่กตามหลกัจริยธรรม

และมีความรับผดิชอบร่วมกบัสังคม

(๒) หน่วยธุรกจิไม่ควรท าอนัตรายต่อประชาชน

โดยทัว่ไป และผู้มปีระโยชน์ร่วมในธุรกจิ (stakeholders)

๑๑.๓.๔  จริยธรรมกบัการบริหารจัดการธุรกจิ

๔๖



(๓) หน่วยธุรกจิควรมจีริยธรรมเพ่ือเป็นเกราะ

ป้องกนัภัยจากคู่แข่งขัน  หรือป้องกนัภัยจากการทีผู้่มี
ประโยชน์ร่วมในธุรกจิมพีฤตกิรรมผดิจริยธรรมและ
ศีลธรรม  

๑๑.๓.๔  จริยธรรมกบัการบริหารจัดการธุรกจิ

๔๗



(๔) ความมจีริยธรรมภายในองค์กรจะช่วยป้องกัน

และลดแรงกดดนัทีเ่กดิขึน้กบัคนท างาน  ท าให้คนงาน
ระดบัต่างๆ ท างานอย่างมคีวามสุขใจซ่ึงกนัและกนั 

ท าให้การปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพเกดิ
ประโยชน์ทั้งกบันายจ้าง ลูกจ้างและสังคมโดยส่วนรวม

๑๑.๓.๔  จริยธรรมกบัการบริหารจัดการธุรกจิ

๔๘
รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th

http://www.youtube.com/watch?v=Km22eloU_EQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Km22eloU_EQ&feature=related

