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คุณธรรมตรงกับค ำในภำษำอังกฤษว่ำ VIRTUE ซึ่ง Longman Dictionary of Contemporary 
English (1995) ให้นิยำมไว้ 2 นัย คือ 1 หมำยถึง ควำมดีงำมของลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมท่ี
เกิดจำกกำรกระท ำจนเคยชิน และ 2 หมำยถึง คุณธรรมท่ีบุคคลได้กระท ำตำมควำมคิดและ
มำตรฐำนของสังคมเกี่ยวกับควำมประพฤติและศีลธรรม 

นอกจำกนี้ ค ำว่ำ คุณธรรม ตำมควำมหมำยของพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 
ยังหมำยถึง สภำพคุณงำมควำมดี ขณะท่ีระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ พ.ศ.2550 บัญญัติว่ำคุณธรรม หมายถึง สิ่งท่ีมีคุณค่ำ มีประโยชน์ เป็นควำมดีงำม เป็น
มโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดควำมชั่ว กลัวบำปเป็นเครื่องกระตุ้น ผลักดันให้
เกิดควำมรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตส ำนึกที่มีควำมสงบเย็นภำยใน และเป็นสิ่งท่ีต้องปลูกฝังโดยเฉพำะ
เพื่อให้เกิดขึ้นและเหมำะสมกับควำมต้องกำรของสังคมไทย 

จำกควำมหมำยข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำ คุณธรรม หมำยถึง “สภาพความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ของคน และแสดงออกเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ดีจนเคยชิน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคม” 

 

 
 

แสดงออกเป็น
การประพฤติ

ปฏิบัต ิ

เกิดประโยชน์
สุขแกส่ังคม 

สภาพคุณงาม
ความดี 

เกิดในจิตใจคน 

คุณธรรมคืออะไร 
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คุณธรรมระดับบุคคล เพื่อมุ่งสู่ควำมส ำเร็จของส่วนรวม ตำมแนวพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร แบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยผลักดัน 

ท ำหน้ำท่ีเป็นแรงผลักดันภำยใน ท ำให้คนเกิดควำมเพียรพยำยำมท ำในสิ่งท่ีมุ่งหมำยไว้
ให้ส ำเร็จประกอบด้วย วินัย อดทน ขยัน เป็นคุณธรรมท่ีสร้ำงฐำนรำกท่ีแข็งแกร่งให้คนใน
สังคม  

กลุ่มที่ 2 คุณธรรมเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง 

ท ำหน้ำท่ีเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงสร้ำงแรงผลักดันให้เกิดคุณธรรมชุดแรก ประกอบด้วย 
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับผิดชอบ เป็นคุณธรรมรำกฐำนของจิตใจท่ีซื่อตรง 

กลุ่มที่ 3 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ง 

ท ำหน้ำท่ีเหนี่ยวรั้งไม่ให้คนท ำในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ผิดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ประกอบด้วย มีสติ พอเพียง เป็นคุณธรรมท่ีสร้ำงฐำนควำมสุจริต ไม่โลภ 
ต้ำนทำนควำมอยำกได้ตำมกระแสนิยม 

กลุ่มที่ 4 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 

ท ำหน้ำท่ีสนับสนุนให้บุคคลได้เข้ำไปมีส่วนร่วมท ำกิจกรรมต่ำงๆ โดยมุ่งหวังผลเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เกิดกำรเคำรพและให้ควำมส ำคัญต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนหลักของ
ควำมเมตตำ กรุณำ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประกอบด้วย เมตตา กรุณา กตัญญู เสียสละ กำร
ปลูกฝังคุณธรรมกลุ่มนี้จะช่วยให้เกิดจิตอำสำ และเปลี่ยนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่ำง
แท้จริง 

คุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน ในสังคมนั้น ยกระดับจำกคุณธรรมระดับบุคคลสู่กำรอยู่ร่วมกัน 
ซึ่งมีหลักกำรส ำคัญ 2 ข้อ คือ ข้อห้ำมกับข้อพึงปฏิบัติ   

 ข้อห้าม คือ ห้ำมท ำให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีควำมทุกข์ 
 ข้อพึงปฏิบัติ คือ ให้ท ำให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีควำมสุข 

หลักกำรส ำคัญของคุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคม คือ ต้องท าเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมที่ใหญ่กว่าเสมอ 

 

ระดับของคุณธรรม 
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“พอเพียง” เป็นศำสตร์พระรำชำและเป็นคุณธรรมฐำนรำกท่ีจะน ำไปสู่คุณธรรมอื่นๆ 
“วินัย” เพื่อเสริมสร้ำงกำรประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีควำมเข้มแข็ง เคำรพกติกำ

กำรอยู่ร่วมกัน 
“สุจริต” เพื่อแก้วิกฤติกำรทุจริตท่ีต้นทำง 
“จิตอาสา” เพื่อให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่ำงปรองดอง 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเน้นคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะ
ละเลยคุณธรรมด้ำนอื่นๆ แต่ยังสนับสนุนให้มีกำรส่งเสริมคุณธรรมท่ีเหมำะกับบริบทของแต่ละ
องค์กรและพื้นที่ท่ีแตกต่ำงกันด้วย 

 

 

 

 

 
 
 

คุณธรรม 

พอเพียง 

วินัย 

สุจริต 

จิตอาสา 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา : สร้างคนดีสู่สังคม 
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คนคุณธรรม 
 

สังคม
คุณธรรม 
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พอเพียง หมำยถึง ควำมพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิตแบบทำงสำยกลำง มีเหตุมีผล ใช้ควำมรู้
ในกำรตัดสินใจอย่ำงรอบคอบ มีควำมพอประมำณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ประมำท สร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 

จำกควำมหมำยของคุณธรรม “พอเพียง” ข้ำงต้น จะเห็นคุณลักษณะของควำมพอเพียง 
ดังนี้ 

 
คุณธรรม “พอเพียง” เป็นคุณธรรมท่ีมีควำมส ำคัญ ถือเป็นปรัชญำในกำรด ำเนินชีวิตท่ี

ถูกต้องของคนไทยและสังคมไทย ซึ่งเรำจะเห็นได้จำกหลักธรรมค ำสอนของศำสนำ และผลเชิง
ประจักษ์จำกกำรปฏิบัติตำมพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนำถบพิตร เกี่ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ควำมพอเพียง เป็นคุณธรรมท่ีต้องพัฒนำและปฏิบัติตำมทำงสำยกลำง ซึ่งน ำไปประยุกต์ใช้
ได้ตั้งแต่วิธีกำรด ำเนินชีวิต หลักกำรเกษตรแนวใหม่ เคล็ดลับกำรท ำธุรกิจ กำรลงทุน ไปจนถึง
นโยบำยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ท่ีเรียกว่ำ “หลัก 3 
ห่วง 2 เงื่อนไข” 

ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ คือ ควำมพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมำณ 

ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล คือ กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับควำมพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่ำงมี
เหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค ำนึงถึงผลท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำร
กระท ำนั้นๆ อย่ำงรอบคอบ 

มีความพอประมาณ พอควร พอดี 
พออยู่ พอกิน มีความสงบ 

ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

มีเหตุมีผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ 
รอบด้าน ค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น 

มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

พอเพียง 

พอเพียง 
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ห่วงที่ 3 มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี คือ กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนต่ำงๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคต 

ท้ัง 3 ห่วงนี้ ผู้ปฏิบัติจะประสบผลได้ยังต้องค ำนึงถึง 2 เงื่อนไขประกอบกัน คือ 

เงื่อนไขความรู้ คือ ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน เพื่อให้มีควำม
รอบคอบในกำรควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยง และประกอบกำรวำงแผนอย่ำงระมัดระวังใน
กำรปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้ำงคือ มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และ
มีควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

หำกถอดนิยำมของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะพบว่ำหัวใจส ำคัญของแนวคิดคือ การพึ่งพาตนเอง 
ไม่ท าอะไรเกินตัว ซึ่งเป็นแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตไปในทำงสำยกลำงท่ีน ำไปสู่ ควำมยั่งยืน 

 

เป็นท่ีปรำกฏชัดเจนแล้วว่ำ ผู้ท่ีน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นคุณธรรมใน
กำรด ำเนินชีวิต จะช่วยให้ชีวิตมีควำมร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่ำนั้น ประเทศต่ำงๆ 
และสังคมโลกได้ยกย่องให้เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
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เราจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

1. พอประมาณ 
ควำมพอประมำณนั้น มีสองนัย นัยหนึ่งคือ การพึ่งตนเอง อีกนัยหนึ่งคือ ความพอดีไม่สุดโต่ง ไม่

ว่ำจะเป็นกำรกระท ำ กำรบริโภค กำรใช้จ่ำย กำรผลิต กำรลงทุน หรือแม้แต่กำรออมก็ต้องอยู่ในระดับ
ท่ีตนเองไม่เดือดร้อน 

2. มีเหตุผล 
ไม่ว่ำจะตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับระดับควำมพอประมำณจะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุผล มีกำร

พิจำรณำเหตุ ปัจจัย และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ต้องมองผลในระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงค ำนึงถึงควำม
เสี่ยง และผลกระทบท่ีจะเกิดจำกกำรตัดสินใจนั้นๆ นี่คือหลักที่จะท ำให้เรำมีควำมรอบคอบ ใช้จ่ำย
พอดีกับอัตภำพ เกิดประโยชน์ หรือแม้แต่ เวลา อย่ำงคุ้มค่ำ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยมนั่นเอง 

3. มีภูมิคุ้มกัน 
กำรกระท ำใดๆ ก็ตำมจะต้องค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น ไม่เฉพำะแต่ในปัจจุบัน แต่

จ ำเป็นต้องมองกำรณ์ไกลถึงอนำคต ค ำนึงถึงควำมเสี่ยง และสำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับ
ผลกระทบ หรือกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ อำทิ กำรงำน กำรเงิน หรือแม้แต่สุขภำพของตัวเอง ฯลฯ 

4. มีความรู้คู่คุณธรรม 
มีควำมใฝ่รู้เกี่ยวกับวิชำกำรและเรื่องต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีจะท ำอย่ำงรอบด้ำน เมื่อมีควำมรู้

ย่อมส่งผลให้มีกำรตัดสินใจท่ีถูกต้อง และสำมำรถปรับใช้ให้เหมำะกับสถำนกำรณ์ นอกจำกนี้ต้องมี
ควำมรอบคอบ และระมัดระวัง รู้จักวำงแผนอย่ำงมีสติ ภำยใต้คุณธรรมควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ ไม่
หลง ด ำเนินชีวิตไปในทำงสำยกลำง 

นี่คือ 4 หลักง่ำยๆ หำกใครท ำได้ท้ังหมด นั่นแสดงว่ำปฏิบัติคุณธรรมควำมพอเพียงได้ดี ชีวิตก็
จะด ำเนินไปอย่ำงเป็นสุข สมดุล และก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนในท่ีสุด 

คุณลักษณะคนพัวใจพอเพียง 

1. ไม่เป็นผู้บริโภคนิยม 
 ใช้จ่ำยอย่ำงพอประมำณ ไม่เกินพอดี มีเหตุมีผล 
 บริโภคอุปโภคอย่ำงคุ้มค่ำ 
 พิจำรณำเลือกผลิตภัณฑ์อย่ำงรอบคอบ ไม่เบียดบังสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ช่วยอุดหนุน

ชุมชน 
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2. มีควำมใฝ่รู้ 
 มีควำมรู้ แต่ไม่ยึดติดต ำรำ 
 พร้อมปรับเปลี่ยน และทดลองสิ่งใหม่ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม 

3. รักษำค ำพูดและซื่อสัตย์ 
 พูดจริงท ำจริง 
 น่ำเชื่อถือ และไว้เนื้อเชื่อใจได้ 

4. ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตนเสมอ 
 ยอมรับและแก้ไขสิ่งบกพร่องของตน 
 บังคับ ควบคุมตนเองให้รู้จักปรับตัว 
 ฝึกฝน ทดลองให้เกิดกำรปรับปรุงให้ถูกต้อง 
 พัฒนำตนเองให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

5. ขยัน อดทน และมีควำมเพียร 
 ขยัน อดทนต่อกำรท ำงำน ควำมเจ็บใจ ทนตรำกตร ำ และข่มอำรมณ์ตนได้ 
 อดทนต่อควำมหนำว ร้อน หิว กระหำย 
 ทนต่อควำมยั่วยวนต่ำงๆ รวมถึงอ ำนำจฝ่ำยต่ ำ 
 มีควำมเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

6. เสียสละและเอื้ออำทรต่อผู้อื่นเสมอ 
 เสียสละ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล 
 ช่วยเหลือ บ ำเพ็ญประโยชน์ 
 ค ำนึงถึงควำมยั่งยืน หรือผลกระทบต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเป็นหลัก 
 ละเว้นควำมโกรธ ควำมเห็นแก่ตัว 
 ใจกว้ำงท่ีจะร่วมงำนกับผู้อื่น 
 ไม่ยึดติดตัวตนของตนเป็นศูนย์กลำง 
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วินัย หมำยถึง กำรยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้ำท่ีของตน ท้ังวินัยต่อตนเองในกำรผลักดัน
ชีวิตให้ก้ำวหน้ำ วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตำมจริยธรรม จรรยำบรรณและเคำรพต่อกฎหมำย 

จำกควำมหมำยของคุณธรรม “วินัย” ข้ำงต้น จะเห็นคุณลักษณะของวินัย ดังนี้ 

 

วินัยตน วินัยชาติ : สองวินัยเป้าหมายเดียวกัน 

วินัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 วินัยในตนเอง คือ วินัย ที่เป็นเครื่องช่วยเหนี่ยวรั้งไม่ให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ี

ไม่ดี และช่วยส่งเสริมผลักดันให้เกิดควำมส ำเร็จในชีวิต ได้แก่ อดทน ขยันหมั่นเพียร 
ตรงเวลำ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง รับผิดชอบต่อหน้ำท่ี พ่ึงตนเอง ประหยัด อดออมฯ 

 วินัยเพื่อส่วนรวม คือ วินัยท่ีเกิดจำกกำรกระท ำของบุคคลแล้วจะช่วยให้กำรอยู่
ร่วมกันในสังคมมีระเบียบ มีควำมสุข และพัฒนำก้ำวหน้ำได้ดี ได้แก่ กำรเคำรพ
ระเบียบกฎหมำย วินัยจรำจร กำรเข้ำคิว เคำรพสิทธิผู้อื่น รักษำทรัพย์สินและ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งหำกขำดวินัยกลุ่มนี้ สังคมจะเกิดปัญหำมำกมำย และพัฒนำ
ไปได้ช้ำ 

ควำมจริงวินัยในตนเองและวินัยเพื่อส่วนรวมไม่ได้แยกออกจำกกันชัดเจน แต่มีควำมสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน คือ ถ้ำบุคคลในสังคมมีวินัยส่วนตน หลำยๆ ด้ำน และท ำจนเป็นนิสัยก็จะกลำยเป็น
วินัยของสังคมเอง และส่งผลต่อกำรพัฒนำสังคมนั้น อีกด้ำนหนึ่ง หำกสังคมมีวินัยหรือกติกำท่ี
ชัดเจน และคนส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติก็จะท ำให้บุคคลต้องปฏิบัติและกลำยเป็นวินัยในตนเองใน
ท่ีสุด 

 

มีระเบียบและจริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของพลเมืองดี 

ปฏิบัติตนตามกติกาขององค์กร 
และสังคมที่ก าหนด 

ปฏิบัติตามกฎกติกา จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ เคารพต่อกฎหมาย 

วินัย 

วินัย 
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จะสร้างวินัยคนไทยได้อย่างไร 

 สร้ำงวินัยด้วยกำรท ำให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน โดยเริ่มจำกกำรเข้ำสู่สังคมหรือชีวิตใหม่ 
 ใช้วินัยท่ีลงตัวแล้ว คือ “วัฒนธรรม” มำช่วย เพรำะวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหนึ่งของกำรสร้ำง

วินัย แผน ควำมเคยชิน พฤติกรรม 
 สร้ำงวินัยให้ได้ผลด้วยระบบควำมสัมพันธ์ขององค์รวม ด้ำนพฤติกรรม ด้ำนจิตใจ และด้ำน

ปัญญำ 
 สร้ำงวินัยโดยกำรใช้ปัจจัยอื่นช่วยเสริม เช่น ควำมเป็นกัลยำณมิตรท่ีเป็นต้นแบบท่ีดี มีควำม

รัก และเหตุผล 
 สร้ำงวินัยด้วยแรงหนุนของสภำพจิตใจ คือ กำรเอำปัจจัยด้ำนจิตใจมำตั้งเป็นอุดมคติ ท่ีเข้ำใจ 

มีควำมมุ่งมั่น 
 สร้ำงวินัยโดยใช้กฎเกณฑ์บังคับ หมำยถึงกำรใช้กฎหมำย กฎเกณฑ์มำควบคุม บังคับ ลงโทษ 
 เห็นควำมดีและประโยชน์ของกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 

คนแบบไหนมีวินัยในตนเอง 

 มีควำมอดทน อดกลั้น 
 มุ่งมั่นตั้งใจ 
 มีควำมรับผิดชอบ 
 ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
 ขยันหมั่นเพียร 

วินัย 

จิตส านึกเพื่อ
ส่วนรวม 

ความ
รับผิดชอบ 

ความเพียร
พยายาม 

ความ
ซ่ือตรง 



จัดท ำโดย  :  กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  1
1 

 

 ใฝ่หำควำมรู้ มีเหตุผล 
 รักษำค ำพูด ตรงต่อเวลำ 
 รู้จักวำงแผนและแบ่งเวลำเป็น 
 เปิดใจรับทุกค ำแนะน ำ หรือค ำติชม และน ำควำมผิดพลำดมำปรับปรุงแก้ไข 

 

สุจริต หมำยถึง ควำมซื่อตรง ควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในกำรรักษำควำมจริง 
ควำมถูกต้อง ควำมเป็นธรรมท้ังปวง กล้ำปฏิเสธกำรกระท ำท่ีไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นท่ี
จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวม 

จำกควำมหมำยของคุณธรรม “สุจริต” ข้ำงต้น จะเห็นคุณลักษณะของสุจริต ดังนี้ 

 

สุจริต เป็นคุณธรรมท่ีเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอื่นๆ เช่น 

 

ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ ยึดมั่นในการรักษา
ความจริง ความถูกต้อง                      

ความเป็นธรรม 

ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม
และต่อต้านการทุจริตด้วยความ                        

กล้าหาญ 

ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง ในการปฏบิัติ
ต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ 

ขับเคลื่อนสังคม สู่ความดีงาม และมี
ธรรมาภิบาล ด้วยการพูด การกระท า 

และการปฏิบัติหน้าท่ี 

สุจริต 

สุจริต 

รู้รักสามัคคี 

ความ
ไว้วางใจ 

ได้รับการ              
ยกย่อง 

ส านึกผิด
ชอบช่ัวดี 

พอเพียง 

รับผิดชอบ 

เห็นแก่
ประโยชน์
ส่วนรวม 

กตัญญู 

(ต่อแผ่นดิน) 

สุจริต 
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จิตอาสา หมำยถึง กำรเป็นผู้ท่ีใส่ใจต่อสังคมสำธำรณะและอำสำลงมือท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
อันมิใช่หน้ำท่ีของตน ด้วยควำมรัก ควำมสำมัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของ
ประเทศชำติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ท ำควำมดีเพื่อควำมดี เอื้ออำทรต่อคนร่วมสังคม ท ำอย่ำง
สม่ ำเสมอจนเป็นนิสัย 

จำกควำมหมำยของคุณธรรม “จิตอาสา” ข้ำงต้น จะเห็นคุณลักษณะของจิตอำสำ ดังนี้ 

 

“จิตอาสา” ช่วยสร้างคนดี สังคมดี อย่างไร 

จิตอำสำ เป็นคุณธรรมสำกลท่ีช่วยให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ซึ่งจิตอำสำจะเชื่อมโยงกับ
คุณธรรมอื่นๆ เป็นคุณธรรมพื้นฐำนของผู้ท่ีมีจิตอำสำ คือ เป็นผู้ท่ีมีควำมรัก ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
มีเมตตำกรุณำ อยำกช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์หรือมีควำมสุข กำรเป็นผู้มีจิตอำสำย่อมมีใจท่ีเป็นผู้ให้ 
หรือ ทำน ซึ่งกำรให้นั้นมิได้หมำยเพียงกำรให้เงินทองสิ่งของเท่ำนั้น แต่หมำยรวมถึงกำรให้
ควำมคิด ให้ค ำปรึกษำและให้เวลำด้วย 

อีกระดับหนึ่งของจิตอำสำ คือ จิตสำธำรณะ คือ มีควำมใส่ใจต่อสังคม หมำยถึง มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำสังคมให้ดีขึ้น แม้ไม่ใช่งำนในหน้ำท่ี เมื่อคนใน
สังคมมีจิตอำสำ จิตสำธำรณะกันมำกขึ้น ก็จะเกิดกำรท ำงำนร่วมกันท ำให้เกิดควำมสำมัคคี
ปรองดอง ช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำและน ำไปสู่สันติสุขได้ 

 

 

 

ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อส่วนรวม ลงมือท าด้วยความรัก 

ความสามัคคี 

ท าความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อ
คน/สังคม โดยมิได้หวังผลตอบแทน 

กตัญญูรู้คุณแผ่นดินที่เกิดและผู้มี
พระคุณ 

ไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือเกื้อกูล
สังคมและผู้คนจนเป็นนิสัย 

จิตอาสา 

เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ เสียสละ จิตอาสา ความสามัคค ี

จิตอาสา 

    รับผิดชอบ 

    เมตตากรุณา 



จัดท ำโดย  :  กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  1
3 

 

คุณสมบัติของจิตอาสาที่ดี 

1. มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อผู้อื่น 
 คิดดี พูดดี และท ำดี 
 จัดกำรชีวิตตนเองได้ 
 ไม่ท ำให้คนอื่นและสังคมเดือดร้อน 

2. เสนอตัวท ำงำนเพื่อผู้อื่น 
 ช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกำส 
 ด้วยควำมสมัครใจและเต็มใจ 
 ไม่ค ำนึงถึงผลตอบแทน ท ำดีเพื่อควำมดี 

3. ใส่ใจต่อสังคม 
 ไม่นิ่งดูดำยต่อปัญหำสังคม 
 เข้ำร่วมแก้ไข ไม่วิจำรณ์อย่ำงเดียว 
 รับฟังและเคำรพต่อควำมเห็นท่ีแตกต่ำง 
 เรียนรู้ท่ำมกลำงกำรปฏิบัติ 
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“การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
สร้างคนดีสู่สังคม” 

 

 

 

 
 

 

แหล่งท่ีมาข้อมูล 


