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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  สังคมโลกและสังคมไทยไดเปล่ียนแปลงไปมากมายในรอบ  2 – 3  ทศวรรษที่ผานมา  
ดวยพลังแหงกระแสโลกาภิวัตนทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  กอปรกับเทคโนโลยีที่กระชับ      
การติดตอส่ือสารระหวางมวลมนุษย ไดผลักดันใหคนไมวาชาติใด  ภาษาใดมีการแขงขันและ 
รวมมือตอกันมากขึ้น  มีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนคานิยม  ความเชื่อ บรรทัดฐานในการดํารงชีวิต          
ระหวางกันสูงขึ้น ยุคโลกาภิวัตนจึงเปนยุคที่ผลักดันใหคนตองมีความเปนพลโลก  และทันโลก 
มากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อการอยูรอดในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น  (อําไพ  สุจริตกุล.  2541 : 16  
อางถึงใน สุมาลี  สุจินดา.  2546 : 1)  จากขางตนสอดคลองกับ  คํากลาวของพระธรรมปฎก  (2535 : 
37 – 38  อางถึงใน มานิตย   คงเจริญ.  2545 : 1)  ไดกลาววา  สังคมไทยในยุคปจจุบันกําลังกาวเขาสู
ภาวะเสื่อมโทรมอยางนาวิตก มีปญหาหลายดาน  เชน  ปญหาดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ตนเหตุของปญหาเหลานี้ เปนผลมาจากปญหาดานจริยธรรม  ไดแก  การขาดระเบียบวินัย   
ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความเมตตากรุณา  รวมทั้งการมีคานิยมเชิงวัตถุนิยมยกยอง 
และปฏิบัติตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่เนนการสรางสรรคทางวัตถุที่หล่ังไหลเขามา  ทําให 
คานิยมทางดานจิตใจ  ซ่ึงยึดความสุขจากความสงบ   ความเพียงพอ  เร่ิมจางหายไป  จึงมุงแสวงหา
ประโยชนใหกับตนเองมากกวาสวนรวมใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  เกิดสภาวะขาด 
ความสมดุล  อันเปนผลใหเกิดภัยธรรมชาติมลภาวะและการขาดแคลนทรัพยากรที่จําเปน 
ตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตวทั้งหลาย  อนึ่งวัฒนธรรมความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอยางมาก  พรอมทั้งความเจริญของเทคโนโลยี
ทางดานขาวสารขอมูลและการสื่อสาร ไดถูกใชในการนํามากลอมมนุษยใหเพลิดเพลิน  ลุมหลง 
อยูในความมัวเมาตางๆ  มากกวาจะใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาตัวมนุษยเอง 
เทคโนโลยีเหลานี้ถูกใชเปนเครื่องมือแสวงหา ส่ิงบําเรอความสุข สนองความโลภ และพรอมกันนั้น
ก็ใชเปนเครื่องมือสนองโทสะ  รับใชการทําลายดวยการเกลียดชังกัน   มีการแยงชิงสิ่งบริโภคกัน 
การครอบงํากันและการพยายามกําจัดกัน   
                 พุทธทาสภิกขุ   (2505 : 45 - 72)  ไดใหทรรศนะไววา  ในแผนการศึกษาทั้งหมดของโลก
สมัยนี้ไมไดรวมสิ่งที่เรียกวา  บรมธรรม   เขาไวดวย  (บรมธรรม  แปลวา  ธรรมอันเปนบรม  คือ  
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สูงสุด  หรือ  อยางยิ่ง  ไมมีอะไรดีไปกวานี้)  ทําใหไมมีหลักสูตรอะไรสอนใหเด็กๆ  รูวาเกิดมา
ทําไมเมื่อคนเราไมรูวาเกิดมาทําไม  ก็ไมรูวาจะไปทางไหนและจะไดอะไรเปนสิ่งสูงสุด  การศึกษา
ในปจจุบันยึดหลักการศึกษาเพื่อการอยูรอด   ซ่ึงมิไดหมายความวาไดส่ิงที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได  
เพราะการศึกษาเพื่อความอยูรอดนั้นเปนอุดมคติของคนขี้ขลาด  มีความหมายถึงแตวัตถุเทานั้น   
ไมมีบรมธรรม   ซ่ึงเปนการอยูรอดทางจิตสํานึกและทางวิญญาณอันสูงสง  พรอมกับใหทรรศนะวา   
การศึกษานั้นเปนการประหารเสีย  ซ่ึงสัญชาตญาณของสัตว   เพราะเมื่อเด็กคลอดออกมาจาก 
ทางหนาทองแมนั้น  ยังเต็มไปดวยสัญชาตญาณสัตว  และก็เติบโตมาในลักษณะนั้น  เพราะฉะนั้น 
การศึกษาจึงควรมุงที่จะประหัตประหารสัญชาติญาณสัตวนั้นใหส้ินไปใหมีการประพฤติกระทํา
อยางมนุษยท่ีมีจิตใจสูงเกิดขึ้นแทน  จึงตองเปนการจัดการศึกษาเพื่อบรมธรรม  เพื่อใหธรรม 
ครองโลก   เพื่อใสจริยธรรมลงในจิตใจของนักเรียน  มิใชเพียงเพื่อเอาตัวรอดเปนยอดดีเทานั้น   
และไพทูรย   สินลารัตน  (2534 : 15)  ไดสรุปไววา  จริยธรรม  เปนเรื่องสําคัญยิ่งในปจจุบัน   
โดยเฉพาะในสังคมที่มีระบบการแขงขันสูง  เยาวชนของชาติเคยชินกับระบบการแขงขันตั้งแต
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย   การเห็นแกตัวไดเกิดขึ้นกันอยางกวางขวาง   การพัฒนาคน
ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  จึงเปนการยากที่ใหทุกคนมองเห็นจริยธรรม  เพราะตองหาทางใหตนเอง
อยูรอด  และอยูในสังคมไดอยางมีหนาตา  การจะแกไขปญหาเหลานี้จําเปนตองเนนใหคนมี 
จริยธรรมควบคูไปกับการศึกษาในสวนอ่ืนๆ  ดวย เพราะจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญที่จะนํามา 
ซ่ึงความเจริญกาวหนาในสังคมและของประเทศชาติ   
  การใหการศึกษานั้นจะตองคํานึงถึงทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญาควบคู
ไปดวย  เพราะถาผูเรียนมีความรูสูงแตขาดความเจริญทางดานจิตใจ ก็จะทําใหเกิดปญหาขึ้นได  
กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสําคัญของการแกปญหา  ความเห็นแกตัวของคนในชาติโดยเริ่ม   
ตั้งแตการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาชั้นสูงขึ้นไป เพราะเปน              
รากฐานสําคัญของการศึกษาทางดานจริยธรรมใหมีคุณคา  โดยกําหนดไวในวิชาพระพุทธศาสนา         
มีองคประกอบ  5  ดาน  คือ  ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความเสียสละ
และความอดทน  จากจริยธรรมทั้ง   5  องคประกอบนั้น   สิทธิโรจน  วงศวิทยาเจริญพัฒนา (2545 : 
77)  ไดกลาวไววา  ประชาชนของประเทศใดสวนใหญมีวินัยประเทศนั้นก็มักจะมีความสงบสุข           
สวนประเทศที่ขาดวินัยการเปนอยูของประเทศนั้นๆ  ก็มักจะมีปญหา  ประเทศไทยของเราก็มี 
หลายเรื่องที่ยังขาดวินัยอยู  การจะสรางคนไทยใหมีวินัยที่จะใหสัมฤทธิ์ผลในระยะยาวและทําได
งายนาจะเริ่มสรางที่เยาวชน  จากบทความเรื่อง   เมืองไทยจะรุงเรืองพลเมืองตองมีวินัยของธนาคาร 
กสิกรไทย  (2535 : 19 - 20)  ไดใหความสําคัญของการมีระเบียบวินัยวา  การอยูรวมกันของคน 
หมูมาก  ซ่ึงตางกันโดยชาติตระกูล และนิสัยใจคอ   ถาขาดระเบียบหรือวินัยเปนเครื่องควบคุมแลว
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ตางคนก็ตางจะทําไปตามอัธยาศัยและตามที่ตนถนัด   ความขัดกันและลักล่ันกันก็จะเกิดขึ้น   
ยิ่งมากคนเทาใด  ยิ่งขัดและลักล่ันกันมากขึ้นเทานั้น  เมื่อเปนเชนนั้น  การงานที่จะทําก็เสียผล  
ทั้งความสงบสุขก็หามีแกหมูคณะนั้นไม   ฉะนั้นเพื่อความสําเร็จและความเรียบรอยแหงการงาน 
เพื่อความสงบสุขแหงหมูคณะ และที่สุด  เพื่อความเจริญรุงเรืองของบานเมือง  จึงจําเปนตองมีวินัย
เปนเครื่องควบคุม ระเบียบวินัยเปนสิ่งที่ชวยควบคุมใหบุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลง 
ทางสังคม  ซ่ึงทําใหสะดวกในการปกครอง  หากสมาชิกทุกคนมีระเบียบวินัย  สังคมหรือชุมชนนั้น
ก็จะมีความสงบสุข  และเจริญกาวหนา 
                 ความซื่อสัตยและความเปนธรรม   สิทธิโรจน  วงศวิทยาเจริญพัฒนา  (2545 : 78)   
ไดใหความคิดเห็นไววา  ในปจจุบันทั่วโลกประสบปญหาเรื่องความซื่อสัตย  คือคนเราซื่อสัตย 
นอยลง และนับวันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย   อันจะเปนเหตุทําใหสังคมไมนาอยู เกิดการเอารัด 
เอาเปรียบกัน  คนที่ดอยกวาหรือคนจนมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบ  หากปลอยใหเปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ   
สักวันหนึ่งคนที่ดอยโอกาสหรือคนจนก็จะอยูไมได เพราะไมมีจะกิน  เมื่อนั้นสังคมของเราก็จะ 
ลมสลาย  เพราะคนจนนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ  พวกเรา หมายถึง คนไทยทุกคนตองชวยกันขจัด 
คนที่ไมซ่ือสัตยหรือคนโกงใหนอยลงหรือหมดไป และการที่จะทําใหคนโกงนอยลงหรือหมดไป
นั้นเปนเรื่องยาก  แตพวกเราก็ตองชวยกันทํา  แตที่จะทํางายกวาก็คือเราตองชวยกันสรางเยาวชน
ของเราใหเปนคนที่ซ่ือสัตย  วินัย   พัฒนรัฐ และคณะ  (2533 : 5)   กลาวถึง  ความสําคัญของ 
ความซื่อสัตย   วาเปนส่ิงที่ ทําใหเปนผูที่นาเชื่อถือ และไดรับความไววางใจจากผูอ่ืน อยูรวมกันได
อยางมีความสุขกาย  สบายใจ  เกิดความภาคภูมิใจ และยังชวยรักษาชื่อเสียง วงศตระกูลอีกดวย  
และยังกลาวถึงดานความเสียสละ วาคนที่มีความเสียสละนั้นทําใหสังคมมีความสงบสุข  ครอบครัว
มีความสุข และเปนที่นับหนา ถือตาของคนอื่น เชนเดียวกันเยาวชนของชาติตองรูจักเสียสละ เชน  
เสียสละเวลา เสียสละทรัพย ใหแกผูที่ยากไรกวา  เสียสละโอกาสใหแกเด็ก  ผูหญิง  คนชรา  และคน
พิการ ในสังคมใดถาผูคนในสังคมนั้นรูจักเสียสละ  สังคมนั้นๆ  ก็จะนาอยู   
                 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มีสถานศึกษาที่อยูในการควบคุมดูแล 
ทั้งในระดับชวงชั้นที่  1  ระดับชวงชั้นที่  2  ระดับชวงชั้นที่ 3  และระดับชวงชั้นที่ 4   จํานวน  
170  แหง   ไดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามความมุงหมายของกระทรวงศึกษาธิการ   
เพื่อมุงสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาจริยธรรม  ความรู  ความสามารถ  ความสนใจ  ทั้งในดานวิชาการ
และวิชาชีพ   เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2545   มาตรา 6   การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา   ความรู มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการ ดําเนินชีวิตสามารถอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข    
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                  จากสภาพความเปนจริงที่พบเกี่ยวกับปญหาดานจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ในระดับชวงชั้นที่ 3  และระดับ         
ชวงชั้นที่ 4   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1   คือ นักเรียนนยิมที่ดื่มสุรา         
ชอบหนีเรียนไปเดินเลนตามศูนยการคา  นักเรียนแสดงกริยาที่ไมเหมาะสม พูดจาไมไพเราะ            
การแตงกายไมเรียบรอย  ไมมีน้ําใจไมรูจักการเปนผูให ชอบทะเลาะวิวาทไมมีความอดทน 
ในการปฏิบัติงาน  และมีคานิยมที่ไมเหมาะสม  เชน  การเจาะอวัยวะ  การแตงหนามาโรงเรียน   
(มานิตย   คงเจริญ.  2545 : 5)                       
 ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนและมีหนาที่ในการสงเสริม พัฒนาจริยธรรมนักเรียนไดพบ
ปญหาทางดานจริยธรรมของนักเรียนสอดคลองกับปญหาที่กลาวมาขางตน จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงพฤติกรรมนักเรียนในดานจริยธรรม   ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยนําเสนอผลการวิจัย 
เพื่อพัฒนาจริยธรรมใหกับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชวงชั้นที่ 3   และระดับชวง
ชั้นที่ 4   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1   เพื่อศึกษาจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ตามความคิดเห็นของนักเรียน   จํานวน  5  ดาน คือ  ความมีระเบียบ
วินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความเสียสละ  และความอดทน จําแนกตามเขตที่ตั้งของ
สถานศึกษา  
 1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1   ตามความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน  5   ดาน จําแนกตาม
เขตที่ตั้งของสถานศึกษา 
 1.2.3   เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในระดับชวงชั้นที่ 3  และระดับชวงชั้นที่ 4   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
 

1.3   ความสําคัญของการวิจัย 
 
 1.3.1  ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา  ครู  ผูปกครอง 
และชุมชน รวมมือกันในการปลูกฝงจริยธรรมใหแกนักเรียน 
 1.3.2  เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
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 1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.4.1   ขอบเขตของเนื้อหา 
  การวิจัยคร้ังนี้  มุงศึกษาจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระดับ 
ชวงชั้นที่ 3   และระดับชวงชั้นที่ 4   (เฉพาะสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม) ในสถานศึกษา   สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จํานวน   5  ดาน  คือ 
   1)   ความมีระเบียบวินัย 
  2)   ความรับผิดชอบ 
  3)   ความซื่อสัตย 
  4)   ความเสียสละ 
  5)   ความอดทน 
 1.4.2    ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                   1)   ประชากร  ไดแก  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ 
ชวงชั้นที่ 3   และระดับชวงชั้นที่ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  (ศึกษา
เฉพาะโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม)  จํานวน  18   แหง  แบงเปน  2  ระดับ  คือ  เขตชุมชน
เมือง  จํานวน  4   แหง  จํานวนนักเรียน  9,981  คน เขตชุมชนชนบท จํานวน  14  แหง  จํานวน 
นักเรียน  6,928  คน  รวมทั้งสิ้น  16,909 คน   
    2)   กลุมตัวอยาง   ไดแก   นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  จํานวน 18  แหง  จํานวน  375  คนโดยการสุมแบบแบงชั้น  
(Stratified Random Sampling)  จําแนกตามเขตที่ตั้งของสถานศึกษา จากนั้นดําเนินการสุมอยางงาย  
(Simple Random Sampling)  เพื่อใหไดกลุมตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดของ เครจซี่ และ 
มอรแกน  (Krejcie & Morgan. 1970 : 608) ไดกลุมดังตอไปนี้ นักเรียน  เขตชุมชนเมือง  221 คน     
และเขตชุมชนชนบท  154  คน    
  1.4.3    ตัวแปรที่จะศึกษา 
   1)   ตัวแปรตน  ไดแก 

 (1)  สถานที่ตั้ง 
 ก.  เขตชุมชนเมือง 
  ข.  เขตชุมชนชนบท 

   2)   ตัวแปรตาม   ไดแก  จริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1   จํานวน  5   ดาน  คือ 
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(1) ความมีระเบียบวินัย 
(2) ความรับผิดชอบ 
(3) ความซื่อสัตย 
(4) ความเสียสละ 
(5) ความอดทน 

 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จํานวน   5  ดาน คือ  ความมีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบ   ความซื่อสัตย    ความเสียสละ  และความอดทน   ดังภาพ 1 

 
ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 
ภาพ 1   กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 

1. สถานที่ตั้ง 
1.1 ชุมชนเมือง 
1.2  ชุมชนชนบท 

    จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จํานวน   
5  ดาน  ไดแก 

1.  ความมีระเบียบวินยั 
2.  ความรับผิดชอบ 
3.  ความซื่อสัตย 
4.  ความเสียสละ 
5.  ความอดทน 
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1.6  สมมติฐานการวิจัย 
  
 นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  
ที่มีสถานที่ตั้งที่อยูในเขตชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทมีจริยธรรมแตกตางกัน 
 

1.7  ขอตกลงเบื้องตน 
   
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัศึกษาจากนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชวงชัน้ที่ 3  
และระดับชวงชั้นที่ 4  ในสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

1.8  นิยามศพัทเฉพาะ 
 
  1.8.1  จริยธรรมนักเรียน  หมายถึง  คุณงามความดีที่สรางสมอยูในตัวบุคคลโดยผาน
ประสบการณ  ซ่ึงแสดงออกมาจากการกระทําทางกาย  วาจา และใจ  ความประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ 
ทั้งตอตนเอง และสังคม  อันกอใหเกิดการอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคม  ตามจํานวน  5  ดาน   
ไดแก   

1) ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง   การควบคุมความประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง  
เหมาะสม ตามกฎระเบียบของสังคมและศีลธรรมอันนํามาสูความสงบสุขในชีวิตของตนและความ
เปนระเบียบในสังคม 

2) ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวย ความพยายาม  
ความผูกพัน  ความพากเพียร  และความละเอียดรอบคอบ ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่
ใหดียิ่งขึ้น  เพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยรูจักหนาที่ของตนเองและยอมรับผล  การกระทําของตนเอง 

3) ความซื่อสัตย  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย  วาจา 
และใจ  ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  ยึดหลักแหงความยุติธรรม  ซ่ือตรงตอตนเอง  หนาที่การงาน 
คํามั่นสัญญา  แบบแผนกฎหมายที่ถูกตองดีงาม 

4) ความเสียสละ  หมายถึง  การรูจักยอมสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม  
และการใหปนแกคนที่ควรใหดวยกําลังกาย  กําลังทรัพยและกําลังสติปญญา 

5) ความอดทน  หมายถึง  การรูจักควบคุมการกระทําและอารมณของตนใหอยู
ในขอบเขตที่สังคมยอมรับ  ไมกอกริยาใดๆ  เมื่อไดรับการกระทบจากการยั่วอารมณ ความผิดหวัง
หรืออุปสรรคเกิดขึ้น 
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 1.8.2   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปดสอน  ระดับชวง
ชั้นที่  3   และระดับชวงชั้นที่ 4   คือ ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  6         
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จํานวน  18  แหง 
           1.8.3  สถานที่ตั้ง  หมายถึง  สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร ที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู
แบงเปน 2 กลุม  กําหนดโดยการแบงตามการปกครองสวนทองถ่ินไดแก 

1) ชุมชนเมือง  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรมสามัญศึกษาเดิม)  ที่ตั้ง
อยูในเขตเทศบาลเมือง  ไดแก  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  โรงเรียนดัดดรุณี  โรงเรียนพุทธโสธร 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 

2) ชุมชนชนบท หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรมสามัญศึกษาเดิม)  ที่ตั้ง
อยูนอกเขตเทศบาลเมือง ไดแก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4             
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ  โรงเรียน 
บางน้ําเปรี้ยววิทยา   โรงเรยีนดอนฉิมพลีพิทยาคม   โรงเรียนหมอนทองวิทยาคม   โรงเรียนไผดํา
วิทยาคม   โรงเรียนการทํามาหากิน   โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน   โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  
โรงเรียนผาณิตวิทยา   โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปรงวิสุทธาธิบดี 
 

  
  

 


