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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 เอกสารและงานวิจัยที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา           
ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของมีหัวขอดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม 
2.1.1 ความหมายของจริยธรรม 
2.1.2 องคประกอบของจริยธรรม 
2.1.3 ลักษณะทางจริยธรรม 
2.1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจริยธรรม 
2.1.5 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล 
2.1.6 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
2.1.7 การสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน 

2.2 การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชวงชั้นที่ 3  และระดับชวงชั้นที่ 4   
(กรมสามัญศึกษาเดิม) 

2.3 การใชวงจร  PDCA  มาใชในการสงเสริมจริยธรรมในสถานศึกษา 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม 
 

2.1.1 ความหมายของจริยธรรม   
  คําวา จริยธรรมเปนคําที่เปรียบไดกับคําในภาษาอังกฤษ  1  คํา  คือ  คําวา  Moral  
หรือ Morality  ซ่ึงมาจากภาษาลาติน  และคําวา  Ethics  ซ่ึงมาจากภาษากรีก  มีนักวิชาการและ 
นักการศึกษาหลายทานใหความหมายของ จริยธรรมไว ดังนี้ 
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  จริยะ  คือ  ความประพฤติ กริยามารยาทที่ควรปฏิบัติ ซ่ึงตองเปนการแสดงออก 
ในทางที่ดีเทานั้น จริยธรรม คือ ธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ  หรือศีลธรรม กฎของศีล  (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525.  2530 : 14) 
  กรมการศาสนา  (2521  อางถึงใน มานิตย  คงเจริญ. 2545 : 1)   ไดใหความหมาย
ไวดังนี้   จริยศึกษา   คือ   การศึกษาที่จัดเพื่อสรางคุณลักษณะของพลเมือง  ใหมีคุณธรรม 
บุคลิกลักษณะ  อุปนิสัย และพฤติกรรมใหเปนคนที่มีศีลธรรมตามความตองการของประเทศชาติ 
 สุพัตรา  เลิศประเสริฐรัตน  (2544 : 12)  ใหความหมายของจริยธรรม  คือ   
หลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือ 
ศีลธรรม  คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นถึงความเจริญงอกงามในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบ 
แบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม  อยูในสภาพแวดลอมที่โนมนํา 
ใหบุคคลมุงกระทําความดี ละเวนความชั่ว   มีแนวทางความประพฤติอยู เ ร่ืองของความดี   
ความถูกตอง  สมควรในการปฏิบัติตนเพื่ออยูในสังคมไดอยางสงบเรียบรอย  และเปนประโยชน 
ตอผูอ่ืน  มีคุณธรรมและมโนธรรมที่สรางความสัมพันธอันดีโดยมีสํานึกที่จะใชสิทธิและหนาที่ 
ของตนตามคานิยมที่พึงประสงค 
 จักรพงษ  นิลพงษ  (2543 : 15)  ใหความหมายของจริยธรรมไววา  จริยธรรม
หมายถึง  ความประพฤติอันถูกตองดีงามซึ่งมนุษยทั้งหลายพึงนอมนําไปปฏิบัติใหเหมาะสมกับ 
วิถีชีวิตของตนและสังคม 
 พระราชวรมุนี  (2528 : 34)  กลาววา   คําวา จริยะ จริยา   ตลอดจนจริยธรรม 
หมายถึง  การดําเนินชีวิต  ความเปนอยู  การยังมีชีวิตใหเปนไป  การครองชีวิต  การใชชีวิต   
การเคลื่อนไหวของชีวิตทุกแงทุกดานทุกระดับ  ทั้งทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  
 เกียรติคุณ  สิทธิชัย  (2545 : 21)  กลาววา จริยธรรม  คือ มาตรฐานความดีความชั่ว
ของความสัมพันธ ของกระบวนการเรียนรู 
 สุวรรณ  พุฒคง  (2545 : 15)   อธิบายวา  จริยธรรม หมายถึง ความดีงามสิ่งที่              
ควรประพฤติ  (ไมรวมความชั่วที่ไมควรประพฤติ)  คําวา  “จริยธรรม”  เปนสมุหนาม  (คําเรียกนาม)  
ของสิ่งที่ควรประพฤติทั้งหลาย 
 เรสท  (Rest. 1976 : 6)  กลาววา  จริยธรรมเปนมโนทัศนที่มีความเกี่ยวของกับ 
ความยุติธรรม  การมีปะทะสัมพันธในสังคม  (Social Interaction) โดยไมเกี่ยวของกับคุณคา 
หรือความรูสึกสวนตัวของแตละคน 
 แบนดูรา (Bandura. 1986 : 496 - 497)  ไดใหความหมายวา จริยธรรมนั้นเปน 
กระบวนการที่แสดงถึงกฎเกณฑหรือมาตรฐานที่คนในสังคมปฏิบัติ 
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 จากการศึกษาเอกสารดังกลาว  สามารถสรุปความหมายของจริยธรรมไดวา  
จริยธรรม   คือ แนวทางหรือกฎเกณฑในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองดีงาม  เปนลักษณะที่สังคม
ตองการ กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคม 

2.1.2 องคประกอบของจริยธรรม 
    ประภาศรี   สีหอําไพ   (2535 : 12)  อธิบายวา  จริยธรรมเปนเครื่องกําหนด 
หลักปฏิบัติในการดํารงชีวิตเปนแนวทางใหอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอย ซ่ึงประกอบดวย 
องคประกอบดังตอไปนี้ 

1) ระเบียบวินัย (Discipline)  เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่ง  สังคมที่ขาดกฎเกณฑ
ทุกคนสามารถทําทุกอยางไดตามอําเภอใจ  ยอมเดือดรอนระส่ําระสาย  ขาดผูนําผูตาม  ขาดระบบ 
ที่กระชับความเขาใจเปนแบบแผนใหยึดถือปฏิบัติการหยอน  ระเบียบวินัยทําใหเกิดการละเมิดสิทธิ
และหนาที่ตามบทบาทของแตละบุคคล  ชาติใดไรระเบียบวินัยยอมยากที่จะพัฒนาไปไดทัดเทียม
ชาติอ่ืน  บุคคลจึงควรปฏิบัติตามจารีตประเพณีของสังคม 

2) สังคม (Society)  เปนการรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบ 
แบบแผน  กอใหเกิดขนบธรรมเนียมที่ดีงามมีวัฒนธรรมอันแสดงถึงระเบียบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

3) อิสระเสรี  (Autonomy)  ความมีสํานึกในมโนธรรมที่พัฒนาเปนลําดับ 
กอใหเกิดความอิสระ  สามารถดํารงชีวิตตามสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษาและประสบการณในชีวิต  
มีความสุข ในระเบียบวินัย  และสังคมของตน  เปนคานิยมสูงสุดที่คนไดรับการขัดเกลาแลว
สามารถบําเพ็ญตามเสรีภาพเฉพาะตนไดอยางอิสระสามารถปกครองตนเองและชักนําตนเอง 
ใหอยูในทํานองครองธรรม 
 พรชัย  โพธ์ิงาม  (2546 : 10)  เสนอองคประกอบสําคัญของจริยธรรม 3  ประการ    
สรุปไดดังนี้ 
  1)   สวนประกอบดานความรู  (Moral Reasoning)  คือ ความเขาใจในเหตุผลของ
ความถูกตองดีงาม  สามารถตัดสินแยกความถูกตองออกจากความไมถูกตองไดดวยความคิด 
 2) สวนประกอบดานอารมณความรูสึก  (Moral  Attitude  and  Belief)   คือ   
ความพึงพอใจ ศรัทธา  เล่ือมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ 
 3) สวนประกอบดานพฤติกรรมแสดงออก   (Moral Conduct)   คือ พฤติกรรม 
การกระทําที่บุคคลตัดสินใจกระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ 
 ปยนันท  ภิรมยไกรภักดิ์   (2544 : 2 - 3)  อธิบายวา  มนุษยเกี่ยวของกับจริยธรรม
หลายลักษณะหลายประเภท   เชน   ความรู  ทัศนคติ  การใชเหตุผล  และพฤติกรรมตางๆ 
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 ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง  การมีความรูความเขาใจในสังคมของตนนั้นถือวา                     
การกระทําชนิดใดควรกระทํา  และการกระทําชนิดใดควรงดเวน 
 ทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมตางๆ  วาตนชอบหรือไมชอบในลักษณะนั้นๆ  เพียงใด ทัศนคติเชิง 
จริยธรรมจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ  คือ จะใชทํานายพฤติกรรมทางจริยธรรมไดอยางแมนยํา 
 เหตุผลทางจริยธรรม หมายถึง  การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่จะกระทํา 
หรือเลือกที่จะไมกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยม 
ชมชอบหรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น สําหรับ กัลยา  
ศรีปาน (2542 : 10)  กลาววา  การจําแนกองคประกอบของจริยธรรมตามความคิดเห็นของ 
นักจิตวิทยานั้นมีความคลายคลึงกัน แตเลือกชื่อตางกันออกไป ซ่ึงอาจสรุปไดวาจริยธรรมจําแนก
เปน  3  องคประกอบ คือ 
                1)   องคประกอบทางปญญา  (Cognition)  คือ  สวนที่เปนความรู  ความเชื่อตางๆ   
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม  ซ่ึงเปนความรู ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตอง ดีงาม  
สามารถตัดสินแยกพฤติกรรมที่ดีที่ถูกที่ควร  ออกจากพฤติกรรมที่ไมดี  ไมถูกไมควร มโนทัศนอ่ืน
ท่ีใชเรียกองคประกอบสวนนี้  ไดแก ความคิดทางจริยธรรม (Moral Thought)  คานิยมทางจริยธรรม   
(Moral Value)  ความเชื่อทางจริยธรรม  (Moral Judgement)   การใชเหตุผลทางจริยธรรม (Moral 
Reasoning)  และความรูความเขาใจทางจริยธรรม  (Moral Cognition) 

  2)  องคประกอบทางอารมณ  (Affection)  คือ  ความรูสึกหรือปฏิกิริยาที่มีตอ
ลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวา  ตนชอบหรือไมชอบเพียงใด  ซ่ึงสวนใหญจะสอดคลองกับ
คานิยมในสังคมนั้น  องคประกอบในดานนี้มีความหมายกวางกวาความรู  ความเขาใจเชิงจริยธรรม               
ของบุคคล เพราะรวมทั้งความรูและความรูสึกในเรื่องนั้นๆ  เขาดวยกัน และองคประกอบดานนี้ 
ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได  มีมโนทัศนนี้ใชเรียกแทนองคประกอบนี้  ไดแก  เจตคติทาง
จริยธรรม (Moral Attitude)   ความรูสึกทางจริยธรรม  (Moral Feeling)  และปฏิกิริยาทาง 
จริยธรรม  (Moral Reaction) 
  3)  องคประกอบทางพฤติกรรม  (Behavior)  คือ  พฤติกรรม หรือบุคคลแสดง 
ตอตนเอง  ตอผู อ่ืน และตอส่ิงแวดลอม เปนพฤติกรรมที่สามารถตัดสินใจไดวาดีหรือไมดี   
ถูกหรือผิด   ควรหรือไมควร  ซ่ึงเปนอิทธิพลสวนหนึ่งที่มีผลตอการกระทํา หรือไมควรกระทํา 
พฤติกรรมใดจะขึ้นอยูกับอิทธิพลขององคประกอบทั้งสองประการที่กลาวมาแลว  พฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมเปนสิ่งที่สังคมใหความสําคัญมากกวาดานอื่นๆ  ทั้งนี้เพราะการกระทําในทางที่ดี 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 13 

และเลวของบุคคลนั้น  สงผลโดยจริงตอความผาสุกและความทุกขของสังคม  มโนทัศนที่ใชเรียก 
องคประกอบสวนนี้   ไดแก  ความประพฤติทางจริยธรรม 
             2.1.3  ลักษณะทางจริยธรรม 
 ธนเศรษฐ  จําปางาม   (2543 : 2 - 5)  ไดแบงลักษณะตางๆ  ของมนุษยที่เกี่ยวของ
กับจริยธรรม  คือ   
 ความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลมีความรูวาในสังคมตนนั้นถือวา 
การกระทําชนิดใดดี  ควรกระทํา  การกระทําใดเลว  ควรงดเวน และรูวาลักษณะและพฤติกรรม
ประเภทใดเหมาะสมหรือไมเหมาะสมมากนอยเพียงใด ปริมาณความรูเชิงจริยธรรม ขึ้นอยูกับอายุ                
ระดับการศึกษา  และพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลดวยทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคล           
สวนมากจะสอดคลองกับคานิยมในสังคมนั้น  แตอาจจะแตกตางไปก็ได  ทัศนคติเชิงจริยธรรม 
ของบุคคลสวนมากจะสอดคลองกับคานิยมในสังคมนั้น  แตอาจจะแตกตางไปก็ได ทัศนคติ 
เชิงจริยธรรมมีความหมาย  กวางกวาเชิงจริยธรรม เพราะรวมเอาความรูทางจริยธรรมและความรูสึก      
ในเรื่องนั้นๆ ไวดวย 
 ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมตางๆ วาตนชอบหรือไมชอบลักษณะนั้นๆ  เพียงใด  ทัศนคติเชิงจริยธรรม
ของบุคคลสวนมากจะสอดคลองกับคานิยมของสังคมนั้น  แตบุคคลบางคนในสถานการณปกติ 
อาจมีทัศนคติตางไปจากคานิยมของสังคมก็ได  ทัศนคติเชิงจริยธรรมนั้นจะรวมทั้งความรูและ 
ความรูสึกในเรื่องนั้น  ในชวงเวลาหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 
 เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง  การที่บุคคลใหเหตุผลในการเลือกที่จะไมกระทํา
หรือเลือกที่จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณนั้นๆ  เหตุผลดังกลาวชวยใหทราบ 
เหตุจูงใจที่อยูเบื้องหลังการกระทําของบุคคล  ซ่ึงการกระทําบางอยางอาจจะขัดกับความรูสึก        
ของบุคคลสวนใหญ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลและสถานการณเปนลําดับ 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยม 
ชมชอบหรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑ หรือคานิยมสังคมนั้น  พฤติกรรมที่สังคม
ยอมรับ  เชน  การใหทาน  การเสียสละ  การชวยเหลือผูอ่ืน  เปนตน สวนพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ซ่ึงเกิดขึ้น  ในสภาพที่บุคคลถูกยั่วยุใหกระทําผิดกฎเกณฑ  เพื่อประโยชนสวนตน  เชน  การโกง  
การกลาวเท็จ  ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่จะไมเกิดขึ้น ในผูที่มีจริยธรรมสูง พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
เปนส่ิงที่สังคมใหความสําคัญมากกวาจริยธรรมประเภทอื่นๆ  เพราะการกระทําในทางที่ดีและ 
เลวของบุคคล  ยอมสงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของสังคม 
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          2.1.4   ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจริยธรรม 
  นวลละออ  แสงสุข  (2544 : 13 - 16)  ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม                
ของเพียเจต  (Piaget.  1932 : 357)  พบวา  พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยขึ้นอยูกับความฉลาด 
ในการรับรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ   คือ พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยขึ้นอยูกับ 
การพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลนั้นเอง  ซ่ึง เพียเจต  ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญา            
ไว  4  ขั้น   คือ  
 1)  ขั้นรับรูประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  (Sensorimotor Operation)  เปน
ระยะตั้งแต  แรกเกิด –  2  ป  เด็กจะรับรูประสาทสัมผัสอยางงายๆ  ทําใหเกิดการพัฒนาการทาง 
สติปญญาและความนึกคิด  เด็กจะมีโครงสรางทางความคิดจากสิ่งที่พบเห็นและจากสิ่งที่สัมผัส  
  2) ขั้นความคิดกอนปฏิบัติการ  (Pre – Operational Thinking)  ชวงอายุ   2 - 7  ป           
เด็กเริ่มใชภาพแทนวัตถุและเหตุการณ  สามารถเลียนแบบคนอื่นได และพัฒนาอยางรวดเร็ว
สามารถใชภาษาติดตอทางสังคมไดอยางกวางขวาง  และเร่ิมพัฒนาความคิดเชิงตรรกศาสตร        
ความคิดสวนใหญตองเกิดจากความรูสึกจากประสาทสัมผัส 
 3) ขั้นปฏิบัติการดวยรูปธรรม  (Concrete  Operational  Thinking)  ชวงอายุ  7 -  
11  ป  เด็กจะมีความคิดเชิงตรรกศาสตรในสิ่งที่มองเห็นและจับตองได และคนหาความจริงเกี่ยวกับ
วัตถุและส่ิง แวดลอมเปนแบบแผน 
 4) ขั้นปฏิบัติการดวยนามธรรม  (Formal  Prepositional Thinking or Formal  
Operational Thinking)  ชวงอายุ  11 – 15  ป  พัฒนาการทางสติปญญาและความคิดของเด็กเปนขั้น
สูงสุด   สามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือขอมูลที่มีอยูได  สามารถแกปญหาดวยวิธีการทาง 
วิทยาศาสตร  ซ่ึงเพียเจต  พบวา  การตัดสินทางจริยธรรมมีสวนสัมพันธกับหลักการทางสติปญญา
ดวยและการพัฒนาการทางจริยธรรมจะเปนไปตามลําดับขั้นตอนตอเนื่องกัน 
 โดย  เพียเจต  ไดแบงระดับพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน  3  ระดับ คือ  

1) ขั้นกอนจริยธรรม  อายุเกิด -  ขวบ  เปนขั้นที่ยึดถือตนเองเปนสวนใหญ   
เอาแตใจตนเอง ไมเขาใจและไมรับรูสภาพแวดลอมและกฎเกณฑใดๆ  ทั้งสิ้น  การประพฤติ
ปฏิบัติการกระทําอยางอิสระ เพื่อสนองความตองการทางรางกายของตนเอง  

2) ขั้นฝกคําสั่ง หรือความจริงที่เห็นไดชัดวาอายุ  2 – 11   ป  เร่ิมพัฒนาจริยธรรม
สามารถเขาใจบทบาทของตนเอง  ประพฤติโดยยึดคําสั่งเปนเกณฑ เปนระยะวานอนสอนงาย         
เชื่อฟงอยูในโอวาท ไมเขาใจเหตุผลในทางนามธรรม  ยึดปริมาณทางกายภาพที่ เห็นไดชัด  
เชน  ขนาดของความเสียหายที่เกิดจากการกระทํา  เปนระยะที่สามารถปลูกฝงจริยธรรมไดงาย 
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3) ขั้นยึดหลักแหงตน เร่ิมอายุ  12  ปขึ้นไป การพัฒนาพฤติกรรมในวัยนี้เปน
ระยะคอนขางยาก  เพราะเด็กจะใชสติปญญาหาเหตุผล  เปนระยะแสวงหาคานิยมของตนเอง  
เพื่อนําไปสูการดําเนินชีวิต  เมื่อเปนผูใหญเด็กจะใชสติปญญาในการตัดสินจริยธรรมตางๆ  เพื่อเปน
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก  (Kohlberg.  1969 : 167) 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2542 : 29 - 30)  ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการทาง 
จริยธรรมของโคลเบอรก  (Kohlberg)  ซ่ึงไดทําการศึกษาคนควาโดยอาศัยแนวคิดของ เพียเจต  
(Piaget)  เปนพื้นฐาน โคลเบอรก  เช่ือวา  พัฒนาการทางการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของมนุษย 
เปนไปตามลําดับขั้นบุคคลพัฒนาการขามขั้นไมได เพราะการใหเหตุผลในระดับที่สูงขึ้นไป 
จะเกิดขึ้นไดดวยการมีความสามารถในการใชเหตุผลในขั้นต่ําอยูกอนแลวและตอมา บุคคลจะไดรับ        
ประสบการณทางสังคมใหมๆ หรือเขาใจความหมายของประสบการณเกา  ขั้นสูงตอไปมีมากขึ้น
ตามลําดับ  สวนเหตุผลในขั้นที่ต่ํากวาก็จะถูกใชนอยลงจนถูกละทิ้งไปในที่สุด  โคลเบอรก ไดแบง
พัฒนาการออกเปน  3 ระดับ และระดับออกเปน  2  ขั้นดังนี้ 
  1) ระดับกอนกฎเกณฑ เปนพัฒนาการของเด็กอายุ   2 - 10  ป  เด็กจะใช 
การลงโทษ และรางวัลเปนการตัดสินการถูกผิด เปนวัยเชื่อถือผูใหญ  ความสนใจอยูที่ตนเอง 
ไมเขาใจระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑทางสังคม  พัฒนาการของเด็กวัยนี้มี  2  ข้ัน  คือ  
 (1)  ขั้นที่  1  เปนขั้นการใชการลงโทษเปนเหตุผลของการตัดสิน เปนวัยที่มี
อายุระหวาง  7 – 10 ป  เปนขั้นหลบหลีกการลงโทษ  เด็กจะทําตามกฎเกณฑหรือคําสั่งของผูใหญ
เพราะกลัวการลงโทษ 
 (2)  ขั้นที่  2  เปนขั้นใชการตอบสนองความตองการของตนเปนเหตุผล 
ในการตัดสินใจ  เปนวัยที่มีอายุระหวาง  7 – 10  ป  เปนขั้นแสวงหารางวัล  เด็กจะทําดี  ทําตาม 
คําส่ัง  กฎระเบียบตางๆ  เพื่อใหไดมาเพื่อส่ิงที่ตนตองการ  รางวัลเปนสิ่งตอบแทนมาตัดสินใจ 
ในการประพฤติปฏิบัติ 
 2) ระดับตามกฎเกณฑ  เปนพัฒนาการของเด็กอายุ  6 – 16  ป  พัฒนาการทาง 
จริยธรรมระดับนี้จะยึดถือกฎเกณฑของสังคมเปนกลุม  ไมอยากทําความผิดเพราะตองการ 
ใหกลุมหรือสังคมยอมรับตน  หรือใหตนเปนที่ยอมรับของกลุม  เปนวัยที่ยึดถือบุคคลที่ตนรัก 
เปนแบบฉบับ หรือระเบียบของกลุมเปนเกณฑ  แบงเปน  2 ขั้น  ตอเนื่องจาก  2 ขั้นแรก  คือ  
 (1) ขั้นที่ 3 ขั้นใหการยอมรับของสังคมเปนเหตุผลในการตัดสินใจ ชวงอายุ 
10 – 13  ป   ขั้นนี้เด็กจะทําตามความคิดเห็นของกลุม  ทําตามกฎเกณฑ  หรือแบบฉบับของสังคม
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุม ทําตามผูอ่ืนที่เห็นชอบ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 16 

       (2) ขั้นที่ 4 ขั้นใชระเบียบแบบแผน  หรือกฎเกณฑของสังคมเปนเหตุ 
ในการตัดสินใจชวงอายุ  13 – 16  ป  เปนขั้นทําหนาที่ของสังคม เด็กจะใชกฎเกณฑ  ระเบียบ 
แบบแผนของสังคมมาเปนเกณฑในการดําเนินชีวิต  และ จะปฏิบัติหนาที่ตามคานิยม  และกฎเกณฑ
กลุมและสังคมเพื่อเปนสมาชิกของกลุมหรือสังคม เปนวัยที่ทําหนาที่เพื่อประโยชนของกลุม 
 3) ระดับเหนือกฎเกณฑ ชวงอายุ  16  ปขึ้นไป ระดับนี้จะเขาใจคานิยม  คุณคา
ทางจริยธรรม และหลักเกณฑที่นํามาใชในสังคมในสถานการณตางๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ไมยึดถือตัวบุคลหรือคานิยมเฉพาะกลุม เปนจริยธรรมที่แยกออกจากกฎเกณฑตายตัว  และ 
การคาดหวังของคนอื่น แตใชความคิดตรึกตรองชั่งใจเปนแนวทางเลือกประพฤติปฏิบัติ  แบง
ออกเปน  2  ขั้นตอน  ตอเนื่องจาก  4  ขั้นตอนแรกตามลําดับ 
 (1) ขั้นที่  5  ขั้น ใชสัญญาณทางสังคมเปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกกระทํา                   
โดยมีเหตุผล นําคานิยมของสังคม  สภาพการณ  สิทธิหนาที่  ตลอดจนกฎเกณฑท่ีเปนเหตุผล 
ที่คนสวนใหญยอมรับมาเปนเหตุผลในการตัดสินการกระทํา  โดยไมขัดตอสิทธิพึงมีพึงได 
ของคนสวนใหญ  เพราะเห็นความสําคัญของคนหมูมาก  สามารถบังคับใจตนเองได  ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของคนอื่นการกระทําจะคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน  เปนชวงอายุ  16 ปขึ้นไป 
 (2) ขั้นที่ 6  ข้ันที่ใชจริยธรรมเปนเหตุผลในการตัดสิน  เปนระดับพัฒนาการ
ที่เห็นในผูใหญที่มีความรูและประสบการณอยางกวางขวาง  มีวัฒนธรรมดีงาม มีความเจริญ 
ทางสติปญญา  ขั้นนี้เปนขั้นสูงสุดของเหตุผลเชิงจริยธรรม  คํานึงถึงความถูกตองเปนเกณฑ 
การตัดสินใจ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อความสงบสุขของสวนรวม เปนขั้นที่บุคคลมีความละอาย 
ตอการทําความชั่ว ไมทําผิดทั้งในที่ลับและที่แจง เปนขั้นที่ยอมรับคุณคาของมนุษย 

พัฒนาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม  ทั้ง  6  ขั้นนี้  จัดเปน  3  ระดับ  ซ่ึงแบงเปน  
3  ระดับ ในทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมโคลเบอรก  ดังในตาราง 
 
 
ตาราง  1   พัฒนาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม   

 

ระดับจริยธรรม ขั้นการใชเหตผุลเชิงจริยธรรม 
ระดับกอนกฎเกณฑ 
(pre-conventional level) 
อายุ  10 – 16  ป 

ขั้นที่  1  ขั้นการหลบหลีกการถูกลงโทษ 
              (อายุ 2 - 7  ป) 
ขั้นที่  2  ขั้นแสวงหารางวัล 
              (อายุ 13 – 16  ป) 
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ตาราง  1  (ตอ)  พัฒนาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม   
 

ระดับจริยธรรม ขั้นการใชเหตผุลเชิงจริยธรรม 
ระดับตามกฎเกณฑ 
(convention level) 
อายุ  10 – 16  ป 

ขั้นที่  3  ขั้นทําตามที่ผูอ่ืนเหน็ชอบ 
              (อายุ 10 – 13  ป) 
ขั้นที่ 4  ขั้นทําตามหนาที่ของสังคม 
             (อายุ 13 – 16  ป) 

ระดับกอนเกณฑ 
(post convention level) 
อายุ  16  ปขึ้นไป 

ขั้นที่ 5  ขั้นใชสัญญาณสังคม 
             (อายุ  16  ปขึ้นไป) 
ขั้นที่ 6  ขั้นใชหลักการจริยธรรมสากล 
             (วัยผูใหญ) 

 
(ที่มา : ดวงเดอืน  พันธุมมาวิน.  2542 : 63-65) 
 
  

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  แบนดูรา   (Social Learning Theory) 
แบนดูรา  (Bandura. 1986   อางถึงใน สมชาย  ธัญธนกุล.   ม.ป.ป.  : 34 – 36)  

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  เชื่อวา พฤติกรรมทางสังคมเกิดจากการเรียนรูโดยการสังเกตและ 
การเลียนแบบอยางจากบุคคลอื่น ผลการทดลองจากเด็กอายุ 5 ป แบนดูรา สรุปความคิดเห็นจาก 
ผลการทดลองวา  “เด็กไมเพียงแตจะเรียนรูพฤติกรรมตางๆ  จากการสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืน 
เทานั้น  หากยังเรียนรูโดย ไมมีแรงเสริมกําลัง จากภายนอกอีกดวย”  จากนั้น แบนดูรา ไดศึกษา 
คนควา  เกี่ยวกับอิทธิพลของรางวัลและการลงโทษที่มีตอพฤติกรรมของเด็ก และพบวา การเห็น
พฤติกรรมที่ไดรับรางวัลหรือการลงโทษจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมตอบสนองของเด็กๆ 
ในครั้งแรกเทานั้น แตไมใชปจจัยโดยตรงของการสรางพฤติกรรม ปจจัยสําคัญอยูที่วา เด็กที่ไดรับ
รางวัล หรือลงโทษจากการแสดงพฤติกรรมของตนเปนครั้งแรก 

ปจจุบันนี้  นักจิตวิทยาในกลุมการเรียนรูทางสังคมไดนําแนวคิดของนักจิตวิทยา
ในกลุมพัฒนาการทางปญญาและความคิดมาผสมผสานกับหลักการของตน  และประกาศทฤษฎี 
ขึ้นใหม  ใหช่ือวา ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาและสังคม  (Cognitive Social Learning Theory)  
ทฤษฎีนี้มีความคิดพื้นฐาน ดังนี้ 

1)   แตละบุคคลจะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตลอดเวลา บุคคล และสิ่งแวดลอม
ตางมีอิทธิพลตอกันและกันเสมอมา 
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2) บุคคลอาจจะเรียนรูจากการเรียนแบบอยางของผูอ่ืน โดยไมมีแรงเสริมกําลัง
จากภายนอก 

3) การเรียนรูและการไดรับรูอาจจะไมใชส่ิงเดียวกันกับการแสดงพฤติกรรม  
แรงเสริม  กําลังอาจไมใชส่ิงสําคัญในการเสริมสรางพฤติกรรม แตแรงเสริมกําลังมีความสําคัญและ
มีอิทธิพลตอการกระทําตางๆ ในชีวิตประจําวันของบุคคล 

4) การรับรูและการคาดหวังทางปญญาความคิด จะมีผลตอการกระทําของบุคคล
การคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตน เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเลือกวิธีแสดง
พฤติกรรมของบุคคล 

5) กระบวนการทางปญญาความคิด จะชวยใหบุคคลสามารถควบคุมตนเอง  
ควบคุมพฤติกรรม และประเมินคุณคาของตนเองได 
 2.1.5   องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล 
     สุชาติ น้ําประสานไทย (2542 : 33)  กลาวถึงการศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพล 
ตอการพัฒนา จริยธรรมจะชวยในการอภิปรายวา การที่บุคคลมีคุณสมบัติทางจริยธรรมแตกตางกัน 
มีความเกี่ยวเนื่องมาจากปจจัยใดบาง  และจะเปนแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมใหสูงขึ้น   
โดย การพัฒนาองคประกอบตางๆ  ที่มีความสัมพันธกับจริยธรรม  จําแนกเปน 3  ประการ ดังนี้  

1)  องคประกอบดานกายภาพ  ไดแก  การศึกษา  อายุ  และเพศของบุคคล 
2) องคประกอบทางบุคลิกภาพ ไดแก 

(1) ลักษณะที่มุงอนาคต  หมายถึง  ความปรารถนาที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให
สําเร็จลุลวงไปไดดี แมจะเผชิญอุปสรรคตางๆ  ก็ไมยอทอ  ทั้งนี้ โดยมุงที่จะใหเกิดผลสําเร็จที่ดีงาม
ตามความปรารถนาในอนาคตเปนหลัก  
 (2)  เจตคติตอกฎหมาย  ความเปนระเบียบและศีล  5  หมายถึง  ความคิดเห็น  
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอกฎหมาย  ความเปนระเบียบเรียบรอยของศีล 5 

3) องคประกอบทางสภาพแวดลอม  ไดแก  ฐานะทางครอบครัว ผูเล้ียงด ูวิธีการ 
อบรมเลี้ยงดู  การใชส่ือมวลชน  สภาพแวดลอมที่โรงเรียน และอิทธิพลของตัวแบบ 

ดวงเดือน   พันธุมนาวิน  (2542 : 9 - 15)   ไดกลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของหรือมี 
อิทธิพลตอ จริยธรรม พอสรุปไดดังนี้ 

1)  อายุและระดับการศึกษา 
 ผลการวิจัยสวนใหญในสังคมปจจุบัน ยังไมสามารถแยกตัวแปรท่ีเปนอายุ

ออกจากตัวแปรที่เปนระดับการศึกษาของบุคคลได  กลุมตัวอยางที่มีอายุนอย  ระดับการศึกษาต่ํา 
และกลุมตัวอยางที่มีอายุมากก็จะมีระดับการศึกษาสูงไปดวย  โคลเบอรก  (Kohlberg)   ไดประมวล
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ผลการวิจัยไววา  ความรูเชิงจริยธรรมนั้นสวนใหญไมทําใหเขาใจพัฒนาการทางจริยธรรมได 
มากนัก  เปนแตสะทอนใหเห็นระดับสติปญญา  ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและความตองการที่จะให
คนอื่นชื่นชมตนของผูถูกศึกษาเทานั้น  สวนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้นไมพบวา  คนที่อายุมากจะมี
พฤติกรรมเกี่ยวกับการโกง  ขโมย  ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  และการเห็นแกตัว  สวนรวม
แตกตางจากคนที่มีอายุนอย  ทั้งนี้อาจเปนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้น  ขึ้นอยูกับสถานการณที่บุคคล
นั้นกําลังประสบอยู  มากกวาจะขึ้นอยูกับลักษณะนิสัยเชิงจริยธรรมของบุคคลแตเพียงอยางเดียว 
นอกจากนั้นบุคคลอาจมีพฤติกรรมที่เหมือนกันแตมีเหตุผลในการเลือกกระทําตางกันไดเสมอ 

(1) เพศ 
แมวาความมีจริยธรรมสูงจะไมใชลักษณะที่สังคมกําหนดไวสําหรับเพศ

ใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะแตสิงที่กระตุนความสนใจในการเปรียบเทียบจริยธรรมของชายกับหญิง 
คือทฤษฎี  จิตวิเคราะห  ฟรอยด  ซ่ึงทํานายวา ชายจะมีจริยธรรมสูงกวาหญิง และทฤษฎีพัฒนาการ
ของลักษณะที่สงเสริมจริยธรรม  ซ่ึงใหขอทํานายตรงกันขามกับทฤษฎีของ ฟรอยด วา เพศกับอายุ          
รวมกันจะชวยใหเขาใจพัฒนาการทางจริยธรรมไดละเอียดยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบ
ความแตกตางทางจริยธรรรม ระหวางหญิงกับชายควรจะพิจารณาตัวแปรหรือลักษณะทางสังคม          
อ่ืนๆ  ดวย 
          2.1.6   พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยม 
ชมชอบหรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้นพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรม  ซ่ึงเปนการกระทําที่สังคมเห็นชอบและใหความสําคัญมากกวาดานอื่นๆ   ทั้งนี้ เพราะ
เปนการกระทําในทางที่ดีและเลวของบุคคลนั้น  สงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของ
สังคม  การศึกษาดานอื่นๆ ของจริยธรรม  จึงเปนเพียงเพื่อใหเขาใจและสามารถทํานายพฤติกรรม
ในสถานการณตางๆ  ของบุคคลเทานั้น   (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.  2542 : 3)   

กรมวิชาการ (2523  อางถึงใน อุไรวรรณ  อินทยารัตน.  2541 : 12)  ไดให 
ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไววา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง  พฤติกรรม 
การกระทําที่บุคคลตัดสินใจจะกระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ  ทั้งนี้จะเกิดขึ้น 
กับอิทธิพลของความเขาใจในเหตุผลของความถูกตอง  ดีงาม และความพึงพอใจที่จะนําจริยธรรม 
มาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ   

 สมนฤมล  เพ็ชรมณี  (2543 : 9)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ไววา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 20 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยม 
ชมชอบ เปนการกระทําที่แสดงใหเห็นวาบุคคลมีหลักการในการปฏิบัติที่ดีตอตนเอง ตอผูอ่ืนและ
สังคม   

รุจี  เสงเนตร  (2540 : 16)  กลาววา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  เปนสิ่งที่สังคมให    
ความสนใจมากที่สุด  ดังนั้น  นักวิชาการจึงไดศึกษาพฤติกรรมของมนุษย  เพื่อจุดประสงคที่           
จะหาทางควบคุมพฤติกรรมนั้น  คือ สงเสริมใหเกิดการทําดีใหมาก  และปองกันหรือขจัดการทําชั่ว
ใหนอยลง 

สวัสดิ์  สุวรรณอักษร  (2535 : 69 – 72)  ไดกลาวไววา  นับตั้งแตปการศึกษา  
2543  เปนตนมา  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทของสถานศึกษาในการดําเนินงาน 
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2533  โดยใหมีการสอดแทรกการอบรม
เชิงจริยธรรมดานตางๆ  เชน  ความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย อดทน  มีวินัยพึ่งตนเอง  
เสียสละ  ตรงตอเวลา  ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ  อยางสม่ําเสมอ
สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  (2534 : 10  อางถึงในพรชัย   โพธ์ิงาม.  2546 : 18)  กําหนด 
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ควรปลูกฝง  คือ คานิยมพื้นฐานหาประการ  ไดแก  การพึ่งตนเอง  
ขยันหมั่นเพียร และ ความรับผิดชอบ  การประหยัดและอดออม  การมีระเบียบวินัย  และเคารพ
กฎหมาย  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  การรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  

สุมณธา  แกนกูล  (2544 : 1 – 2) ไดสรุปลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติ
ตองการและจําเปนตองปลูกฝง  คือ  ความมีระเบียบวินัย   ซ่ือสัตยสุจริต  ขยันประหยัด  รับผิดชอบ  
มีความคิดริเร่ิม  กระตือรือรน  จงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  เสียสละ  กลาหาญ  
เมตตาอารี  กตัญู และสามัคคี  

กรมวิชาการ  (2524 : อางถึงใน มนตรี  วงศละคร.  2543 : 10 – 16)  ไดวิเคราะห
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ควรปลูกฝงใหกับนักเรียนนักศึกษา  ดังนี้  คือ   ความรับผิดชอบ   
ความซื่อสัตย  ความมีเหตุผล  ความกตัญูกตเวที  ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ ความสามัคคี     
การประหยัด  ความยุติธรรม  ความอดทน  และความเมตตากรุณา  ซ่ึงสอดคลองกับคุณธรรม 
จริยธรรมที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย     
ฉบับปรับปรุง  

อัจฉรีย  ศรีไตรรัตน  (2542 : 26 - 27)  คือ  ดานการพัฒนาตนเอง ไดแก  ความมี
ระเบียบวินัย   ความซื่อสัตย   ความกลาหาญ  ความมีเหตุผล  ความรับผิดชอบ  ความเมตตากรุณา  
ความสุภาพเรียบรอย    ความกระตือรือรน   การสนใจตอการเรียน  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
ดานพัฒนาอาชีพ ไดแก  ความขยัน  อดทน  ความสามัคคี  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  นิสัยรัก 
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การทํางานความสามารถในการจัดการและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต   ดานพัฒนาสังคม  
ไดแก  ความกตัญูกตเวที  คานิยมในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  มีความเสียสละ            
สํานึกในสิทธิและหนาที่ เห็นแกประโยชนสวนรวมมีความรักและหวงแหนธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  

จึงสรุปไดวา  โรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จึงตองดําเนินการปลูกฝงจริยธรรมใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในดานความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละและความอดทน 
        2.1.7   การสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานสําคัญของบุคคลและสังคมสวนรวม  ความสําคัญของ 
การศึกษาตามกฎปฏิญาณสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนกําหนดวาทุกคนมีสิทธิในการศึกษา  การศึกษา
จะตองเปนการบังคับ  การศึกษาจะตองเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มที่  ยังความเคารพ
ตอสิทธิมนุษยชน  สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชาติ  กลุมเชื้อชาติและศาสนา ความสําคัญ
ของการศึกษาจึงเปนปจจัยพื้นฐานปจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิต  การจัดการศึกษาที่ตองคํานึงถึง 
สังคม  แวดลอมและปจจัยอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของทันสมัย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 
4 - 20)  มีจุดหมายเพื่อมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  
และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดจุดมุงหมาย 
ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไปนี้ 

1) เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยในตนเอง   ปฏิบัติตามหลักธรรมและ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

2) มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรัก 
การคนควา 

3) มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา 
ทางวิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด  
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

4) มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะ
การคิด  การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 

5) รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา 

ผูบริโภค 
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7) เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

8) มีจิตสํานึกในการอนุลักษณภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี กีฬา   
ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

9) รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู  
กําหนดไวที่สถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  จึงไดกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรขั้นพื้นฐานใหมีสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวยองคความรู
ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนเปน   
8  กลุมสาระ คือ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   กลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   กลุมสาระ 
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 การสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน  จุดมุงหมายสวนใหญเปนการสอนในวิชา 
พระพุทธศาสนา  เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีคุณภาพในการดํารงชีวิต  มีศีลธรรมคุณธรรม 
ประจําใจและมีคุณสมบัติตางๆ  ตามความประสงคของสังคมไทย  และมีการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมไวในวิชาจริยธรรม  เพื่อใหนักเรียนรูจักดํารงชีวิตบนพื้นฐานแหงคุณธรรม  มีความกลา
ทางจริยธรรม  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  มีความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความอดทน  
รูจักประหยัด  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว  ทองถ่ิน และประเทศชาติ (คําพลอย   
โพธ์ิทอง.  2542 : 58) 
 สราวุธ  จิตบุญมี  (2543 : 1)  ไดเสนอวาการสอนวิชาพระพุทธศาสนานั้นจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองเนนทั้งภาคความรู   ความเขาใจ  และการฝกปฏิบัติ  รวมทั้งจัดบรรยากาศ   
ส่ิงแวดลอมและกิจกรรมเสริมพิเศษ  เพื่อสงเสริมความประพฤติของนักเรียนใหอยูในขอบเขต 
ที่ดีงามมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนและยึดถือคุณธรรมจริยธรรมมาปฏิบัติจนเกิด 
ความเคยชินเปนนิสัย  ผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาควรพิจารณามีดังตอไปนี้ 
 1)  ควรคํานึงถึงจุดประสงคของวิชาพระพุทธศาสนาอยูตลอดเวลาในขณะที่สอน
และศึกษาจากคูมอืหรือแผนการสอนอยูเสมอ 
 2) ควรสอนโดยวิธีช้ีแจงสิ่งที่ถูก  ส่ิงที่ผิด  ส่ิงใดควร  ส่ิงใดไมควร อธิบาย 
โดยยกเหตุผลหรือตัวอยางใหนักเรียนเห็นจริง เพื่อใหนักเรียนเขาใจและเกิดความศรัทธาทั้งกาย  
วาจา  และใจ 
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 3) ควรสอนโดยวิธีสาธิตหรือทําใหดูเปนแบบอยางที่ดีทั้งในและนอกโรงเรียน 
เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตามดวยความเลื่อมใสศรัทธา  และครูอาจารยทุกคนในโรงเรียนและคน 
ในชุมชนหรือในสังคมตองเปนแบบอยางที่ดีใหนักเรียนเห็นอยูเสมอ 
 4) ควรสอนดวยความรัก  ความเอาใจใสอยางจริงใจตอนักเรียน  มีความรูสึก 
ที่ละเอียดออน  ชางสังเกตตอพฤติกรรมของนักเรียน  และเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไมดีงามเกิดขึ้น  ควรจะมี 
ความกระตือรือรนที่จะแนะนําสั่งสอนหรือใหคําปรึกษาดวยความจริงใจและเต็มใจ 
 5) ควรหมั่นศึกษาหาความรูและขอมูลเพิ่มเติมอยู เสมอ  ทั้ งในเรื่องของ
พระพุทธศาสนาและวิทยาการดานอื่นๆ  เพื่อใหกาวทันตอความผันผวนเปลี่ยนแปลงทุกดานของ
สังคมและวัฒนธรรม และพรอมที่จะใหความรูที่ถูกตองตามหลักพุทธธรรมแกนักเรียน 
 6)  ควรสอนโดยวิธีใหนักเรียนไดมีโอกาสอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 
ใหมากที่สุด  ไมควรผูกขาดเปนผูพูดหรือบรรยายแตผูเดียวควรสรางสถานการณหรือยกปญหา 
หรือตัวอยางขึ้นแลว  ใหนักเรียนวิเคราะหเหตุและผล พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขโดยใช 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 7) ควรเลือกอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

   8) ควรเปดโอกาสใหคนมีสวนรวม หรือเขารวมในกิจกรรมในวันสําคัญทาง 
พระพุทธศาสนา หรือพานักเรียนไปรวมกิจกรรมตางๆ ที่วัดจัดขึ้นในวันสําคัญ 

พุทธทาสภิกขุ  (2505  อางถึงใน ชอบ  เอ่ียมประสงค. 2544 : 28)  ไดแสดง 
ความคิดเห็นวาการที่เราจะมีการศึกษาดี  คือ  จริยธรรม  โดยเฉพาะจะสําเร็จประโยชนตอนักเรียน
ไดจริงนี้  เราตองมีองค  3  เปนอยางนอย  คือ  

1) มีครูดี  คือ  มีครูซ่ึงเปนผูที่มีคุณลักษณะสมบูรณพรอมทั้งดานความรู  และ
ความประพฤติเหมาะสมตอการเปนผูสอนคนใหเปนคนดี  มีความรูไดแทจริง 

2) มีวิธีการสอนดี  คือ  เปนผูที่สามารถสอนหรือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ
แหงความเปนพลเมืองดีตามที่สังคมตองการ 

3) มีส่ิงแวดลอมดี  คือ  จัดหรือพัฒนาสิ่งทั้งปวงที่นักเรียนจะเรียนรูไดดวย
ประสาทสัมผัสจากทางดานกายและใจ  เปนตน  ใหมีลักษณะเอื้อตอการพัฒนาใหนักเรียนเปนผูมี
ความประพฤติดี 

และยังสอดคลองกับ ณรงค  ศิลารัตน  (2544 : 18 - 19)   ไดสรุปวา  องคประกอบ
สําคัญๆ  ของการสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียนนั้น  ไดแก 

1) การบริหารโรงเรียน  ไดแก  การปฏิบัติเปนแบบอยางของครูแกนักเรียน   
การกําหนดระเบียบขอบังคับ  ติดตามผล  เปนตน 
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2) การสอนหรือวิธีการสอนของครู 
3) การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสอดคลองกับการสอนของครู 
4) การจัดกิจกรรมจริยศึกษา 
ทั้ง  4  องคประกอบนี้  ควรตองดําเนินไปพรอมๆ  กัน และมีความสัมพันธกัน 

ทั้งหมด  การสงเสริมจริยธรรมใหแกนักเรียนในโรงเรียนจึงจะบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวังไว 
กลาวโดยสรุปไดวา  ภาระหนาที่ของโรงเรียนมิไดมีแตการจัดการเรียนการสอน

ใหนักเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตเทานั้น  หากแตมีความรับผิดชอบที่จะตอง
สรางคุณสมบัติของความเปนพลเมืองดี  มีคุณธรรม ใหแกเยาวชนที่จะออกไปเปนสมาชิก 
ของสังคมอีกดวย  โรงเรียนจึงตองทําหนาที่จัดกระบวนการทั้งมวล  เพื่อเสริมสรางและปลูกฝง 
จริยธรรม  คานิยมอันดีงาม เพื่อนําไปสูชีวิตที่สงบสุข  การสอนใหเยาวชนรูวาสิ่งใดดีส่ิงใดชั่ว   
คือ   การใหความรู   ความเชื่อ  และเนนการสรางทัศนคติ   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช  2544  วิชาพระพุทธศาสนา ไดกําหนดจริยธรรม  ซ่ึงมีองคประกอบ  5  ดาน  คือ    
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความเสียสละ และความอดทน 

ความมีระเบยีบวินัย 
 ชุลีพร  รัตนะเจริญชัย   (2547 : 34 – 35)  ไดกลาวถึงความมีระเบียบวินัยวา   

หมายถึง  เนนใหรูจักปฏิบัติตามที่มีรูป  มีแบบ  มีขั้น  มีตอน  ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การอยูใน
ช้ันเรียน  การทําความเคารพ  มีวินัยในการเลนกีฬา  ซ่ึงเปนสื่อเชื่อมโยงใหเคารพกฎหมายและ
ระเบียบของสังคมตอไป  
 กัลยา  ศรีปาน  (2542 : 135)  กลาววา  การปลูกฝงการมีระเบียบวินัยตองใหได 
ทั้งหลักการและหลักปฏิบัติ  โดยมีหลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย  ดังนี้ 
 1) ความมีระเบยีบชวยประหยดัเวลา และทําใหงานสําเร็จดวยความเรียบรอย 
 2) ผูมีวินัยในตนเองมีความตรงตอเวลา 
 3) การมีวินยัในตนเองเปนสิ่งทีฝ่กฝนได 
 4) การมีวินยัทําใหเกิดการเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน 
 5) การขาดวินยั ทําใหเปนผลเสียแกงานและตนเอง 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  (2526  อางถึงใน  ณรงค  ศิลารัตน 
2544 : 186)  ไดใหความหมายของความมีระเบียบวินัยไววา  หมายถึง  การควบคุมตนเองตาม
กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อความสุขในชีวิต
ของตนและความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม    
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 พนัส  หันนาคินทร  (2529 : 248)  ใหความหมายไววา  ความมีระเบียบวินัย 
หมายถึง  การรูจักปกครองตนเอง  การกระทําตามระเบียบขอบังคับตางๆ  ดวยความสมัครใจ 
ของผูปฏิบัติสอดคลองกับ   ดวงตา  เครือทิวา  (2544 : 99)   กลาววา  ความมีระเบียบวินัยหมายถึง                   
การควบคุมตนเองใหกระทําการและปฏิบัติตนใหอยูในกรอบ หรือทิศทางที่เหมาะสม   
 ชุลีพร  รัตนะเจริญชัย (2547 : 43 – 44)  ใหความหมายของระเบียบวินัยวา   
หมายถึง  การควบคุมความประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง  เหมาะสมกับจรรยา  มารยาท  ขอบังคับ   
ขอตกลง  กฎหมายและศีลธรรม 
 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเปนระเบียบวินัย  คือ  

1) การรกัษาระเบยีบวินยัภายนอก 
(1) การรักษาระเบียบวินัยในการบริโภค  ไดแก  มีมารยาทในการรับประทาน

อาหาร  รับประทานอาหารใหถูกหลักโภชนาการ  และสุขวิทยา 
(2) การรักษาระเบียบวินัยในการบริโภค  ไดแก  การรักษารางกาย  เสื้อผา   

ที่อยูอาศัยและเครื่องใชใหสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย 
(3) การรักษาระเบียบวินัยตอสถานที่  ไดแก  การรักษาความสะอาดและ 

ความเปนระเบียบ  ทั้งในสํานักงาน  วัด  สถานที่ราชการ  และประพฤติปฏิบัติตามกฎ  และ 
ขอบังคับของสถานที่นั้นๆ  ถนน  รถโดยสาร  สวนสาธารณะ ฯลฯ  และประพฤติปฏิบัติตามกฎ  
และขอบังคับของสถานที่นั้นๆ 

(4) การรักษาระเบียบวินัยในการปกครอง  ไดแก  การสรางวินัยเพื่อถือเปน
หลักปฏิบัติ  มีการปกครองดี  มีจรรยา  มีวินัย  ปรับปรุงระเบียบใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติ 
ใหเปนแบบอยาง 

2) การรักษาระเบียบวินัยภายใน ไดแก  การแตงกายและควบคุมทวงทีกิริยา  
วาจา และใจ  ใหหมดจด  งดงาม  ดวยการเวนชั่ว  ประพฤติชอบทั้งตอหนาและลับหลัง  ไดแก  
ระเบียบทวงที  ระเบียบกริยา  ระเบียบวาจา  และระเบียบใจ 

(1) ระเบียบทวงที  ไดแก  การจัดทาทาง  ทําทีใหเหมาะสมกับฐานะและภูมิรู 
ของตน  ไมไดดูหมิ่นผูอ่ืน  ไมทะนงตน 

(2) ระเบียบกริยา   ไดแก  การควบคุมอาการของรางกายที่ เคล่ือนไหว 
ใหปรากฏแกคนทั้งหลาย  โดยควบคุมและปรับปรุงจริยาใหงดงาม  เปนระเบียบวินัย  มีกิริยาดี 
สุภาพออนโอน  ประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมแกบุคคล  โอกาส  เวลาและสถานที่ 

(3) ระเบียบวาจา  ไดแก  การพูดสมานไมตรี  พูดไพเราะ  พูดดี  ไมพูดเท็จ  
ไมพูดสอเสียด  ไมพูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ 
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(4) ระเบียบใจ  ไดแก  การรูจักควบคุมจิตใจและอารมณ  ใหอยูในกรอบ
ระเบียบที่ดีงาม 
  วินัย   พัฒนรัฐ  และคณะ  (2533  อางถึงใน ญานี  ทองพลับ.  2543 : 21)  ไดให          
ความหมายไววา  ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสม
สอดคลองกับจรรยามารยาท  ขอบังคับ  คําส่ัง  ระเบียบ  กฎ  กติกาตางๆ  ที่กําหนดไวเปนแนว
ปฏิบัติของผูที่อยูในสังคมนั้น และกลาวถึงประโยชนของการมีระเบียบวินัยไววา 
 1) ชวยใหเปนคนมีนิสัยรักความเปนระเบียบเรียบรอย 
 2) ชวยใหงานเสร็จรวดเร็ว เรียบรอย 
 3) ชวยใหไดรับการยกยองชมเชยจากผูอ่ืน 
 4) เปนที่รักและไววางใจแกบุคลทั่วไป 
 สิทธิโรจน  วงศวิทยาเจริญพฒันา  (2545 : 77 – 80)  ไดเสนอแนวทางในการสราง
เยาวชนใหเปนคนดีมีคุณธรรมในดานความมีวินัย  ดังนี้ 
 1) วินัยในครอบครัว  บิดามารดาตองอบรมบุตรหลานใหมีวินัย  และทําตัวเปน
แบบอยาง  
    (1) มีวินัยเคารพเชื่อฟง ตามลําดับอาวุโส 
    (2) มีวินัยในการใชจายเงิน 
    (3)  มีวินัยในเรื่องของเวลา 
 2) มีวินัยในโรงเรียน  ครูตองชวยออกระเบียบอบรมใหลูกศิษยเปนคนมีวินัย 
    (1)  วินัยในหองเรียน 
    (2)  วินัยในการจัดอันดับกอนหลัง 
    (3)  วินัยในเรื่องของเวลา 
 3) มีวินัยเมื่ออยูในสังคม  พอแมและครูตองอบรมหรือทําตัวเปนแบบอยาง 
ในเรื่องของวินัยในสังคม 
    (1) วินัยเกี่ยวกับการขับขี่รถหรือการจราจร 
  (2)  วินัยในการเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
  (3)  วินัยเกี่ยวกับการเสียภาษี 
 ชุติมา  สัจจานนท  (2540 : 146 – 147)  ไดกลาววา  การมีวินัยเปนการอยูรวมกับ 
ผูอ่ืนในสังคมนั้น  วินัยเปนสิ่งที่จําเปน  วินัยเปนปจจัยที่เกื้อหนุนใหเจริญดวยคุณธรรม ชวยควบคุม
ชีวิตจิตใจของคนใหอยูในระเบียบอันดีงาม  มีความสามัคคีพรอมเพียงและชวยสรางความเจริญ
ใหกับตนเองและสังคม 
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 จึงสรุปไดวา  จริยธรรมดานความมีระเบียบวินัย  นักเรียนตองแสดงออกใหเห็น
ถึงความมีระเบียบวินัย  ทั้งระเบียบวินัยภายนอกและระเบียบวินัยภายใน 
 ความรับผิดชอบ 
 ณรงค  ศิลารัตน  (2520 : 28)  กลาวคือ  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความยอมรับรู
แลวตอบสนอง   ไมใช เพียงแตคิดอยู ในใจ   ตองเปนความยอมรับรูแลวตอบสนอง   คือ  
การตอบสนองสิ่งที่ตองกระทํา  ความรับผิดชอบแบงไดเปน  3  ชนิด 

1) ความรับผิดชอบตอสังคม  หมายความวา  ความรับผิดชอบตอสมบัติของ
สังคมรับผิดชอบตอคุณหรือคาของสังคม 

2) ความรับผิดชอบตอตนเอง 
3) ความรับผิดชอบตอธรรมชาติ  หรือตอพระธรรม 
กรมวิชาการ  (2523  อางถึงใน  ชุลีพร  รัตนะเจริญชัย.  2547 : 40)  ไดให 

ความหมายของความรับผิดชอบไววา  หมายถึง  ความมุงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ดวย 
ความผูกพัน  ดวยความพากเพียร  และละเอียดรอบคอบยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
เพื่อใหบรรลุความสําเร็จ  ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น  ความรับผิดชอบมี  
2  อยาง  คือ  

1) ความรับผิดชอบตอตนเอง  หมายถึงลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
  (1)  รูจักระวังสุขภาพอนามัยใหสมบูรณอยูเสมอ 
  (2)  ตั้งใจเลาเรียนหมั่นใฝหาความรู 
  (3)  ประพฤติตนใหเหมาะสม  ละเวนความชั่ว 
  (4)  รูจักปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
  (5)  รูจักประมาณคาใชจาย  และมีความประหยัด 
  (6)  สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
  (7)  ตรงตอเวลา 
  (8)  สามารถควบคุมตนเองได 
  (9)  พึ่งตนเอง 

2) ความรับผิดชอบตอสังคม  ทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคม  เร่ิมตั้งแตครอบครัว            
โรงเรียน  ชุมชน  ประเทศชาติ  เราจึงมีหนาที่รับผิดชอบที่จะตองทําตอผูอ่ืนที่อยูรวมในสังคม       
เดียวกัน  เพื่อความสงบสุข  ความเจริญกาวหนา  และความมั่นคงของสังคม 
   สุเทพ  ยงยุทธ  (2544 : 53)  ไดใหความหมายไววา  ความรับผิดชอบคือ    
การยอมรับรู และสํานึกในการกระทําของตนเอง  ยอมรับผลการกระทําของตนเองดวยความเต็มใจ
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ไมวาผลการกระทํานั้นจะเปนผลดีหรือผลราย แลวพรอมที่จะปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  ความ
รับผิดชอบเปนส่ิงเกื้อหนุนใหบุคคลปฏิบัติสอดคลองกับกฎจริยธรรมและกฎเกณฑของสังคมโดย
ไมตองมีการบังคับและควบคุมจากผูอ่ืน 
 สําหรับ  อัมพร  สาระพันธ  (2547 : 34)  ใหความหมายไววา  ความรับผิดชอบ     
หมายถึง  การรูจักหนาที่ที่ตนตองปฏิบัติ หรือกระทํา  ไมนึกถึงแตสิทธิเพียงอยางเดียว  แตเปน 
การกระทําที่ควรกระทํา  หรือตองกระทําตามสถานภาพ  (ตําแหนง)  ของบุคคลนั้นๆ  
 กรมวิชาการ  (2524  อางถึงใน จักรพงษ  นิลพงษ. 2543 : 44 – 45)  ใหความหมาย
ของความรับผิดชอบไววา  หมายถึง  ความมุงมั่นตั้งใจที่จะกระทําการปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน  
ดวยความพากเพียร และความละเอียดรอบคอบ  ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่  เพื่อให
บรรลุสําเร็จตาม  ความมุงหมาย  ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น 
 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ  คือ 

1) เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อผลงานนั้นๆ 
2) ซ่ือสัตยตอหนาที่โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว 
3) เคารพตอระเบียบ  กฎเกณฑและวินัยในตนเอง 
4) มีอารมณหนักแนนเมื่อเผชิญกับอุปสรรค 
5) รูจักหนาที่และการกระทําตามหนาที่เปนอยางดี 
6) มีความเพียรพยายาม 
7) มีความละเอียดรอบคอบ 
8) ใชความสามารถอยางเต็มที่ 
9) ปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นทั้งตนเองและสังคม 
10) ตรงตอเวลา 
11) ยอมรับการกระทําของตนเอง 
ปยนันท  ภิรมยไกรภักดิ์  (2544 : 54)  กลาวไววา   ความรับผิดชอบ  หมายถึง  

ความขยันขันแข็ง  ซ่ือสัตย  มีหิริโอตัปปะ  พยายามทํางานของตนใหลุลวงไปดวยดี   โดยไมละเมิด
สิทธิและหนาที่ของคนอื่น  รวมทั้งมีการเตรียมวางแผนไวลวงหนาดวย  นอกจากนี้ยังรับรูและ 
ยอมรับการกระทําของตนเองไมวาผลการกระทําจะเปนอยางไร 

 ธีรกุล  สถิรนาถ (2543 : 36)  สรุปไววา ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงหมาย 
ที่ปฏิบัติตอหนาที่การงานและตอชุมชนดวยความเต็มใจ  และมีความรูและความเขาใจถึง 
ความสําคัญตอความรับผิดชอบตอหนาที่การงานและตอชุมชน  ซ่ึงสามารถแสดงออกไดโดยการ
เอาใจใสใน การทํางาน  การเพียรพยายาม  การยอมรับผลการกระทําของตนเอง การปรับปรุงงาน
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ตนเองใหดีขึ้น  การชวยรักษาทรัพยสมบัติของสวนรวม การชวยแกไขสิ่งที่เปนอันตรายตอชุมชน                
การชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม  และการไมละเลยหนาที่  พลเมืองดี 
 บุญเตือน  ปนแสง  (2535 : 30)  ใหความหมายของความรับผิดชอบไววา หมายถึง 
ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความสนใจ  พากเพียรพยายาม และละเอียดรอบคอบ มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย  รักษาสิทธิ และหนาที่ของตนยอมรับฟงความคิดเห็น         
ของผูอ่ืน ยอมรับผลการกระทําของตนเองดวยความเต็มใจ  ทั้งในดานผลดีและผลเสีย  อีกทั้ง
พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น  ไมปดความรับผิดชอบใหผูอ่ืน  มีความซื่อสัตยสุจริต
และตรงตอเวลา 
 จึงสรุปไดวา  จริยธรรมดานความรับผิดชอบนักเรียนตองแสดงออกถึงการปฏิบัติ 
หนาที่ดวยความเพียรพยายาม  ละเอียดรอบคอบ  เปนคนซื่อสัตยตอหนาที่  เคารพตอกฎเกณฑ             
ตรงตอเวลา  และยอมรับการกระทําของตนเอง   ตลอดจนปรับปรงุงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นอยูเสมอ 
  ความซื่อสัตย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  (2541 : 284)   ไดใหความหมาย
ของความซื่อสัตยวา  ความซื่อสัตย  หมายถึง การประพฤติตรง และจริงใจ ไมคิดทรยศ  ไมคดโกง 
และไมหลอกลวง 
 จุฑาธิป  เปยมประถม  (2545 : 18)  ใหความหมายวา  ความซื่อสัตย  หมายถึง   
ลักษณะพฤติกรรม หรือความรูสึกของบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนด  
ไมทุจริต หรือไมประพฤติมิชอบ  รับผิดชอบตอหนาที่  ตรงตอเวลา  ยุติธรรม  และละอายเกรงกลัว
ตอบาป 
 ชุลีพร  รัตนะเจริญธรรม  (2547 : 34 – 35)  ใหความหมายวา  ความซื่อสัตย   
หมายึง  การมีคานิยมประพฤติปฏิบัติตรงตอความจริงอัน ไดแก การตรงตอหนาที่ความรับผิดชอบ  
การตรงตอคํามั่นสัญญา  การตรงตอระเบียบกฎเกณฑที่ดีของสังคม และในพระพุทธศาสนาไดแบง
ความซื่อสัตยออกเปน  3  ดาน  คือ  
 1) ความซื่อสัตยทางกาย   หมายถึง   การไมฆาสัตว  การไมลักทรัพย   การไม
ประพฤติผิดในกาม  และการใหความชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังและโอกาสเทาที่จะสามารถทําได 
 2) ความซื่อสัตยทางวาจา  หมายถึง   การพูดความจริง   ตรงไปตรงมา  การพูด 
ในสิ่งที่ควรพูด  ไมพูดเพอเจอ  และตองเปนคําพูดที่ออนหวานนาฟง 
 3) ความซื่อสัตยทางใจ   หมายถึง    กิจกรรมที่ใชใจเปนสําคัญ   อันไดแก   
การไมโลภท่ีอยากไดของคนอื่นมาเปนของตน 
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 กรมวิชาการ  (2524   อางถึงใน  ปยนันท   ภิรมยไกรภักดิ์.  2544 : 50)  ให 
ความหมายวา  ความซื่อสัตย  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความ 
เปนจริง  ประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา  ทั้งกาย  วาจา และใจ  ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

 อัมพร  สาระพันธ  (2547 : 27)  กลาววา  ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง ความภักดี  
ความซื่อตรง  การประพฤติตรง  คือ  มีความตรง  ไมคดโกง  ไมหลอกลวง  และไมเอาเปรียบ 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2526  อางถึงใน  สุพัตรา  เลิศประเสริฐรัตน.  2544 : 60)   
อธิบายความซื่อสัตยวา  เปนจริยธรรมที่เนน  ความซื่อตรงตอตนเอง  หนาที่การงาน  คํามั่นสัญญา               
แบบแผน  กฎหมาย และความถูกตองอันดีงาม  ลักษณะพฤติกรรม ไดแก 

1) ซ่ือตรงตอเวลา 
2) ซ่ือตรงตองานของตนเองที่กําหนดไว 
3) ซ่ือตรงตอหนาที่การงานที่อยูในความรับผิดชอบของตนเอง 
4) ซ่ือตรงตอคุณธรรมที่ยึดปฏิบัติ 
5) ซ่ือตรงตอการนัดหมาย 
6) ซ่ือตรงตอการใหสัญญา 
7) ซ่ือตรงตอทรัพยสินของผูอ่ืน 
8) ซ่ือตรงตอระเบียบแบบแผนประเพณ ี  
9) ซ่ือตรงตอหนาที่การงานของผูอ่ืน 
10) ซ่ือตรงตอกฎหมายที่เกี่ยวกับสังคม 
11) ซ่ือตรงตองานที่ไดรับมอบหมาย 
12) ซ่ือตรงตอขอมูลปจจุบัน  โดยรูจักจําแนกระหวางขอมูลและคาประเมิน 

ของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 ขอดียะ หลีหมาด  (2543 : 5)  กลาววา  ความซื่อสัตย  หมายถึง  การปฏิบัติ 

ตรงไปตรงมา  ทางกาย  วาจา  และใจ  ทั้งตอตนเองและตอผูอ่ืน 
               ปยนันท  ภิรมยไกรภักดิ์   (2544 : 54)  ไดอธิบายความหมายของความซื่อสัตย 
ไววา  หมายถึง  การประพฤติตนดวยความจริงใจ  และตรงไปตรงมา  ทั้งวาจาและใจ  ทั้งตอตนเอง
และผูอ่ืน 
 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย  คือ  

1) ความตรงตอเวลา 
(1) ไมคลอยตามพวกที่ลากหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย 
(2) ไมคดโกง  ตั้งใจทําจริง 
(3) ประพฤติตรงตามพูดและคิด 
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2) ความซื่อสัตยตอหนาที่การงาน 
(1) ไมเอาเวลาทํางานในหนาที่ไปทําประโยชนสวนตัว 
(2) ไมใชอํานาจหนาที่ทําประโยชนสวนตัว 

3) ความซื่อสัตยตอบุคคล 
(1) ประพฤติตรงไปตรงมา  ไมคิดคดตอผูอ่ืน 
(2) ไมชักชวนไปทางเสื่อมเสีย 
(3) ไมสอพลอเพื่อหาประโยชนสวนตัว 

4) ความซื่อสัตยตอสังคมและประเทศชาติ 
(1) รวมมือรวมใจกันทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(2) ไมเห็นประโยชนสวนตน  หรือเอาดีเขาตน 
(3) ไมรวมมือกันทํางานใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

กนก  จันทรขจร  (2535 : 694 – 695)  ใหความหมายวา  ความซื่อสัตย  หมายถึง               
ตรงและจริง  ความซื่อตรง ไมมีเลหเหล่ียม ประพฤติปฏิบัติซ่ือตรงทั้งกาย  วาจา  ใจ  และยังกลาวถึง
ความซื่อสัตยวา  เปนคุณธรรมประจํามนุษย  คนเราจะไดช่ือวามีความสัตย  ตองมีความจริง   
5  ประการ  คือ  

1) จริงตอการงาน  หมายถึง  ทําอะไรทําจริง  มุงใหงานสําเร็จเกิดประโยชน 
สวนตนหรือสวนรวมไดจริง 

2) จริงตอหนาที่  หมายถึง  ทําจริงในงานที่ไดรับมอบหมาย  ซ่ึงเรียกวาหนาที่
ทํางานเพื่องาน  ทํางานใหดีที่สุด ไมเลินเลอ  ไมหละหลวม  ไมหลีกเล่ียงบิดพริ้ว  เอาใจใสหนาที่ 
ใหงานสําเร็จเกิดผลดี 

3) จริงตอวาจา  หมายถึง  การพูดความจริง  ไมกลับกลอก  หรือตลบตะแลงรักษา
วาจาสัตยอยางเครงครัด  พูดจริง  ทําจริงตามที่พูด  ดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่วา  “ความสัตยจริง 
เปนวาจาที่ไมตาย” 

4) จริงตอบุคคล หมายถึง  มีความจริงใจตอคนที่เกี่ยวของจริงใจตอมิตรและ 
ผูรวมงานจริงใจตอเจานายของตน  เรียกวา  มีความจงรักภักดีหรือสวามิภักด์ิ  จริงใจตอผูมีพระคุณ  
เรียกวา  มีความกตัญูกตเวที 

5) จริงตอความดี  หมายถึง  มุงประพฤติปฏิบัติตอความดีจนติดเปนนิสัย   
เปนบุคคลที่ประกอบดวยคุณธรรม  คือ  หิริ  ความละอายแกใจที่ประพฤติชั่ว  และโอตัปปะ  คือ  
ความเกรงกลวัตอความผิดที่ตนจะไดรับทั้งในที่ลับและที่แจง 
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 ชุติมา  สัจจานันท  (2540 : 84 – 89)  ใหความหมายไววา  ความซื่อสัตยสุจริต   
คือ การประพฤติปฏิบัติตนอยางซื่อตรง  ทั้งกาย  วาจา ใจ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ทั้งตอหนาและ 
ลับหลัง และยังกลาวอีกวา  ซ่ือสัตย  ยังหมายรวมถึง  ความซื่อตรงตอหนาที่  ความสุจริตตออาชีพ             
ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง  รวมทั้งซื่อตรงตอผูอ่ืน  จักเปนที่เชื่อถือ  เคารพนับถือ
ในสังคม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  (2541 : 284)  ใหความหมายวา  
ความซื่อสัตย  หมายถึง  ความประพฤติตรง และจริงใจ  ไมคดิทรยศ  ไมคดโกง และไมหลอกลวง 

จึงสรุปไดวา พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความซื่อสัตย นักเรียนตองแสดงออก 
ถึงความซื่อสัตยตอตนเอง   ความซื่อสัตยตอหนาที่การงาน    ความซื่อสัตยตอบุคคล  และ 
ความซื่อสัตยตอสังคมและประเทศชาติ 

ความเสียสละ 
 จักรพงษ  นิลพงษ  (2543 : 36)  ไดใหความหมายของความเสียสละไววา   

หมายถึง  การรูจักสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม หรือบริจาคสิ่งของ  เงินทองแกผูที่ควรรับ  
รวมทั้งเพื่อสวนรวม  เพื่อสาธารณกุศล  มีการบํารุงรักษา โรงพยาบาล ทําถนน  สรางสะพาน   
หรือบริจาคทรัพยชวยเหลือผูประสบทุกขภัยตางๆ  เปนตน    

 กัลยา  ศรีปาน  (2542 : 99)  ใหความหมายของความเสียสละไววา  หมายถึง   
การยอมยกผลประโยชนสวยตัวใหแกบุคคลอื่นหรือสังคมเมื่อมีโอกาส    

 อังคณา  บุญสุวรรณ (2541 : 37)  นิยามวา  ความเสียสละ  คือ  การละความ 
เห็นแกตัว   การทําเพื่อคนอื่นหรือสวนรวม  การแบงปนแกผูอ่ืน หรือกลุมบุคคลที่ควรใหดวย 
กําลังกาย   กําลังทรัพย   กําลังความคิด    
 กรมวิชาการ  (2524  อางถึงใน  อัมพร  สาระพันธ.  2547 : 31)  ใหความหมาย 
ไววา  ความเสียสละ คือ  การละความเห็นแกตัว  การแบงปนใหคนที่ควรให  ดวยกําลังกาย   
กําลังทรัพย   กําลังสติปญญา  รวมทั้งรูจักสลัดทิ้งอารมณรายในตนเองดวย 
 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเปนผูเสียสละ  คือ  

1) การใหทางกาย 
(1) ชวยเหลือผูอ่ืนทําธุรการงานที่ไมมีโทษ 
(2) ไมนิ่งดูดาย 
(3) ชวยเหลืองานสาธารณประโยชน 

2) การใหทางวาจา 
(1) ชวยเหลือใหคําแนะนําทั้งทางโลก และทางธรรม 
(2) ชวยเจรจาเอาเปนธุระใหสําเร็จประโยชน 
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3) การใหสติปญญา 
(1) ชวยแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา 
(2) ชวยแกปญหาเดือดรอนแกคนที่เดือดรอน 
(3) ชวยคิดแนวทางที่ถูกที่ชอบ 
(4) ชวยเพิ่มพูนความรูใหแกผูอ่ืนตามกําลังสติปญญา 

4) การใหดวยกําลังทรัพย  เชน 
(1) แบงปนเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูขัดสนที่ควรให 
(2) แบงปนเงินทองใหผูขัดสนที่ควรให 
(3) สละทรัพยสินเพื่อสาธารณกุศล 

5) การใหทางใจ 
(1) ยินดีเมื่อเห็นผูอ่ืนมีความสุข 
(2) ใหอภัยในทางผิดของผูอ่ืนที่สํานึกผิด 
(3) ไมอาฆาตจองเวร 
(4) ไมสมน้ําหนาผูอ่ืน 
(5) ความโลภอยากไดของคนอื่นมาเปนของตน 

สุมณธา  แกนกูล  (2544 : 9)  บันทึกไววา  ความเสียสละ หมายถึง  ยอมรับ 
ความลําบากเพื่อใหคนอื่นมีความสุข  เชน  พอแมของเรายอมลําบากทุกอยาง  เพื่อหาเงินทอง 
มาเล้ียงดูลูก  ใหลูกของตนเองไดอยูดีกินดีหรือไดเรียนหนังสือ  เพื่อใหลูกของตนเองมีความ
เจริญกาวหนา   

พยุงศักดิ์  สนเทศ  (2530 : 31 – 34)  ใหความหมายของความเสียสละไววา   
หมายถึงการละความเห็นแกตัว  การใหแกบุคลที่ควรใหดวยกําลังกาย  กําลังทรัพย  กําลังความคิด   
รวมทั้งการรูจักสลัดทิ้งอารมณรายในตัวเอง  โดยที่จะตองใหความชวยเหลือผูอ่ืนทํากิจการงาน 
เทาที่ทําได  ไมนิ่งดูดาย  ใหคําแนะนํา  ชวยแกปญหา  ชวยเพิ่มความรูตามกําลังสติปญญา  และ 
มีความยินดีเมื่อเห็นผูอ่ืนมีความสุข  ใหอภัยอยูเสมอ 
  รุจิร   ภูสาระ  (2541 : 18)   อธิบาย   ความเสียสละไววา  หมายถึง  การบริจาค  
การละความเห็นแกตัว  การแบงปนส่ิงตางๆ ใหแกผูอ่ืน  และยังกลาวถึงวิธีปฏิบัติตนใหเปนคนที่มี
ความเสียสละไวดังนี้ 

1)  บริจาคทรัพยหรือส่ิงของใหกับผูอ่ืนที่เดือดรอนหรือยากจนกวา  เชน ไดแก  
อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัยเกิดขึ้นกับพี่นองรวมชาติ  หรือรวมโลก  เราควรแสดงความเห็นใจ 
โดยการบรจิาคทรัพยสินหรือส่ิงของไปชวยเหลือผูเดือดรอนเหลานั้น 
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2)  ยอมสละแรงกายชวยเหลือผูที่ออนแอกวา  เชน  สละที่นั่งบนรถโดยสารใหกับ
คนชรา  สตรีมีครรภ  คนพิการ หรือเด็ก  เปนตน 

3)  บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน  โดยสละแรงกาย  แรงใจ  ในการพัฒนาโรงเรียน  
วัด หรือชุมชน  เปนตน 

4)  ไมแสดงความเห็นแกตัว  โดยการนําเอาของสวนรวมมาเปนของสวนตน 
จึงสรุปไดวา พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความเสียสละ นักเรียนตองแสดงออกถึง              

ความเสียสละทางกาย  ทางวาจา  ทางสติปญญา  กําลังทรัพย  ทางวาจา  เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสวนรวมตามความคาดหวังของสังคม 
  ความอดทน 
 มนตรี  กําลังดี   (2543 : 42)   ใหความหมายของความอดทนไววา  หมายถึง   
การรูจักอดกลั้นตอความยากลําบากของงาน  ตออุปสรรคทั้งหลายรวมทั้งความเขาใจผิด และ  
ความไมสุจริตใจทั้งหลายที่บุคคลอื่นมีตอตน  ตลอดจนความสงบเสงี่ยม  ออนนอมถอมตน   
  กรมวิชาการ  (2542 : 10 - 16) ใหความหมายของความอดทนไววา  หมายถึง  
ความอดทนของรางกายและจิตใจในการทํางานทุกอยางดวยความเขมแข็ง  ขยันหมั่นเพียร  
ใชสติปญญาควบคุมตนเองใหอยูในเหตุผล  ไมหวั่นไหวตออารมณ  หรือถอยคําที่ทําใหเจ็บแคน  
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความอดทน  คือ  ความบากบั่นพยายาม  ไมทอถอย  ไมยอมแพ พยายาม
ตอสูเพื่อเอาชนะอุปสรรคจนประสพความสําเร็จ  กระตือรือรน  และหนักแนน  ไมหวั่นไหวงาย   
  กระทรวงศึกษาธิการ (2525  อางถึงใน  จุฑาธิป   เปล่ียนประถม.  2545 : 31)   
ไดกลาวไววา  ความอดทน  บางทีบุคคลอาจไดรับการกระทบกระทั่งจากผูอ่ืนที่แสดงกิริยาไมดีงาม  
เปนเพราะบุคคลผูนั้นไมอาจขมใจของเขาไดบุคคลอีกผูหนึ่งก็จะตองขมใจไมแสดงความโกรธ 
ตอบ ยิ่งกวานั้น  เมื่ออีกฝายหนึ่งลุแกโทษแสดงความหยาบคายออกมากลายเปนเรื่องทะเลาะวิวาท
ลุกลามใหญโต  มนุษยจึงจําเปนตองมีขันติ  คือ ความอดทนเขาชวยยับยั้งอีกขั้นหนึ่ง  คือการหยุด 
โตเถียงเสียเร่ืองก็จะระงับไปได  ตอจากนั้นจึงพยายามทําดีตอไปก็จะพนจากการเปนคูอริตอกัน  
ฝายที่ขุนใจก็จะหายโกรธ  และอาจจะละอายใจเปลี่ยนมารักนับถือกันในภายหลังได  และไดกลาว
ลักษณะของผูที่มีความอดทนไวดังนี้ 
 1)  เปนผูอดกล้ันตอทุกสภาวะไดดี 
 2)  เปนผูไมดุราย  ใจราย  ขมใจความโกรธไดดี 
 3)  เปนผูที่ไมผูกน้ําตาใหแกใคร  ไมกอทุกขใหผูอ่ืนเดือดรอน 
 4)  เปนผูที่มีจิตใจสดชื่น  แจมใสอยูเสมอ 
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 วัลลภ  กันทรัพย  และไทย  ทิพยสุวรรณกุล  (2529 : 771)   ใหความหมายของ            
ความอดทนไววา  ความอดทนเปนความสามารถในการควบคุมสภาวะทางอารมณ  หรือการกระทํา
ของตนใหเปนแบบอยางสงบราบเรียบ  และเปนปกติพรอมทั้งยังสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ตางๆ  
ที่มีอยูตอไป  ไมมีการหยุดชะงัก  ลาชา  เมื่อตองเผชิญกับสถานการณ  ส่ิงแวดลอมที่เปนอุปสรรค  
หรือถูกชักจูงใหไขวเขว 

มนตรี  วงศละคร (2543 : 41)   ใหความหมายของความอดทนไววา  หมายถึง 
ความหนักแนนของจิตใจที่จะยืนหยัดตอสูกับปญหา  อุปสรรคตางๆ  ดวยความอดทน  บึกบึน   
ไมมีความหวั่นไหว  อดทนตอความทุกข  ซ่ึงเกิดจากความเจ็บปวย  อดทนตอความเจ็บใจ  อดทน
ตอความเหนื่อยยากตรากตรํา 
 บุญมี  แทนแกว  (2541 : 121)  ใหความหมายของความอดทนไววา  หมายถึง  
อดทนตออารมณที่ไมนาปรารถนา  ที่ไมพอใจมากระทบทางหู  ตา  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  หรือจะพูด   
อีกอยางหนึ่งวา  “กําลังทนทานแหงใจ” 
 รุจิร  ภูสาระ  (2541 : 1)  ใหความหมายของความอดทนไววา  หมายถึง   
ความพยายามอยางเขมแข็ง  ความหนักแนนมั่นคงของจิตใจ  ไมยอทอตออุปสรรคที่เกิดขึ้น  รูจัก
ควบคุมอารมณใหมั่นคง 
 จึงสรุปไดวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความอดทน  นักเรียนตองแสดงออก 
ถึงความอดทนทางกาย   ทางจิตใจ  ไมหวั่นไหวตออารมณตางๆ ที่มากระทบ  ใชสติปญญา 
ในการควบคุมตนเองใหเปนคนที่มีเหตุผลอยูตลอดเวลา  ไมทอถอย  ยอมแพ  เอาชนะอุปสรรค 
เพื่อใหเกิดความสําเร็จในงาน 
 

2.2  การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชวงชั้นที่  3  และระดับชวงชั้นที่  4  
       (กรมสามัญศึกษาเดิม) 
  
 กรมสามัญศึกษา  (2542 : อางถึงใน  มนตรี  กําลังดี.  2543 : 31)  ไดกําหนดนโยบาย 
การจัดการศึกษาโดยเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เนนผูเรียนเปนคนดีและคนเกง  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  รูจักหนาที่และความรับผิดชอบโดยใชกระบวนการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ 
ในสิ่งที่มีคุณคาในการดํารงชีวิตและการเปนพลเมืองดีของชาติ ในการจัดการศึกษาในระดับ 
มัธยมศึกษา แบงออกเปน  2  ตอน  คือ  มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนี้ 
 ระดับชวงชั้นที่ 3  (มัธยมศึกษาตอนตน)  เปนการศึกษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
คุณภาพ   ความรู  ความสามารถ  และทักษะตอจากระดับประถมศึกษา  ใหผูเรียนไดคนพบ 
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ความตองการ   ความสนใจและความถนัดของตนเอง  ทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ  ตลอดจน 
มีความสามารถในการประกอบการงานและวิชาชีพตามควรแกวัย  และกําหนดใหเปนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตอจากระดับประถมศึกษา  ปการศึกษา 2540  อัตราการเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
รอยละ 94.80  ของผูจบประถมศึกษาปที่ 6  คิดเปนรอยละ 76.22  ของประชากรกลุมอายุ   
12 – 14  ป  ซ่ึงมีจํานวน 3.38  ลานคน  ดานคุณภาพผูจบบางสวนยังขาดทักษะในการเรียบ
เรียงความคิด  การสื่อความอานเขียนไมไดมาตรฐานการศึกษาระดับนี้  และสวนใหญยังไมรูวา
ตั ว เ อ ง 
มีความตองการความสนใจ หรือความถนัดในดานใด ทั้งยังไมสามารถนําสิ่งที่เรียนไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 ระดับชวงชั้นที่ 4  (มัธยมศึกษาตอนปลาย)  เปนการศึกษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษา
ตามความถนัด  และความสนใจ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  หรือ 
เพื่อใหเพียงพอแกการประกอบการงานและอาชีพที่ตนถนัด  ทั้งอาชีพอิสระและรับจาง รวมทั้ง 
สงเสริมใหผู เรียนไดพัฒนาคุณภาพ   จริยธรรมและทักษะทางสังคมที่จํา เปนสําหรับการ
ประกอบการงานและอาชีพ  และการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข  ปการศึกษา 2540  มีผูไดรับ
การศึกษาระดับนี้รอยละ 48.21  ของประชากรกลุมอายุ  15 – 17 ป  ซ่ึงมีจํานวน  3.40  ลานคน  เปน
สั ด ส ว น  
ผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีพ 56 : 44  ดานคุณภาพผูเรียนสวนหนึ่งมุงเนนการสอบเขามหาวิทยาลยั
มากกวาการเรียน   เพื่อใหบรรลุตามจุดมงหมายของหลักสูตร  ทําใหละเลยเนื้อหาความรู   
การฝกทักษะและประสบการณบางสวนที่ควรจะไดรับ  ทําใหมีพื้นฐานความรูไมไดมาตรฐาน  
สําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาและมีผูวิพากษวิจารณวาผูจบการศึกษายังขาดระเบียบวินัย   
ขาดความอดทน  ไมมีความรับผิดชอบ ขาดความพรอมที่จะเรียนรูดวยตนเองไมสามารถนําความรู
จากการเรียนไปใชในชีวิตจริงหรือประกอบวิชาชีพ  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542  : อางถึงใน  
มนตรี   กําลังดี.  2543 : 35) 
         พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 : 5 – 13)  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวด 1
มาตรา 6  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกายจิตใจ  
สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ 
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24  ขอ 4  จัดการเรียนการสอน 
โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยม 
ที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกรายวิชา 
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        มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1  (2543 : 6  อางถึงใน มนตรี   
กําลังดี.  2543 : 32)  ไดวางระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุงหวังใหโรงเรียนทุกแหงสามารถ
ใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงเปนกลไกลในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน   
มีความเปนมาตรฐานอันเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสูผลการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนา 
ศักยภาพของผูเรียนไดตามความตองการ  ดังมาตรฐานที่ 4  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม 
ที่พึงประสงค  โดยมีตัวช้ีวัดดังนี้ 
 1)  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตามหลักเบื้องตนของแตละศาสนา 
 2)  มีความเมตตา  กรุณา  ซ่ือสัตย  สุจริต  และอดทน 
 3)  ใชส่ิงของและทรัพยสินอยางประหยัดและคุมคา  ทั้งของตนเองและของ 
สวนรวม 
 4)  ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  และคานิยมที่พึง
ประสงค 
         การจัดกิจกรรมนักเรียน 
 กิจกรรมเปนสวนหนึ่งของการใหการศึกษา สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อชวยให
นักเรียนไดแสดงความสนใจ  ความถนัด ตามธรรมชาติอันแทจริง กิจกรรมจะชวยในการอบรม      
นักเรียนใหรูจักปรับตัวเองในการทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสียสละ
เพื่อสวนรวม ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย เปนการสรางประสบการณ 
ตามความแตกตางของนักเรียนเพื่อสรางเจตคติที่และพัฒนาบุคลิกภาพอันพึงประสงค  (ปยนันท    
ภิรมยไกรภักดิ์.  2544 : 32) 
 กิจกรรมในโรงเรียนมี  2  รูปแบบ  คือ  กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ         
กิจกรรมเสริม ดังนี้ 
 กิจกรรมการเรียนตามหลักสูตร  เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประกอบความเขาใจ 
ในการสอนบทเรียนใดบทเรียนหนึ่ง  การจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ ขึ้นอยูกับเนื้อหาที่สอนในเวลาเรียน  
อันจํากัดจํานวนคาบ ของวิชานั้นๆ  (ชําเลือง  วุฒิจันทร.  2524 : 159) 
 กิจกรรมเสริม เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหเกิดประโยชนอันแทจริงกับการใหการศึกษา
อบรมเพื่อตอบสนองความตองการของผู เรียน เปนการจัดประสบการณตามความแตกตาง             
ของบุคคล  ซ่ึงเปนกิจกรรมทั้ง  2  รูปแบบ  เรียกวากิจกรรมนักเรียน   (จิตรา. 2542 : 30  อางถึงใน  
ปยนันท  ภิรมยไกรภักดิ์.  2544 : 32) 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับชวงชั้นที่ 3 และระดับชวงชั้นที่ 4  
ใชหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  ซ่ึงไดจัดวิชาจริยศึกษา 
อยูในกลุมสงเสริมลักษณะนิสัย  ซ่ึงเปนการพัฒนาคานิยม  เจตคติ  พฤติกรรม  และบุคลิกภาพ 
โดยใชกิจกรรมจริยศึกษา  ศิลปศึกษา  พลศึกษา  ดนตรี  และนาฏศิลป  ลูกเสือ – เนตรนารี   
ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน  (กรมวิชาการ. 2535 : 25) 
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในดานจริยธรรมสถานศึกษาทุกแหงจัดเปนประจํา เชน  
การเขาแถวเคารพธงชาติ  การสวดมนตไหวพระในวันสดุสัปดาห  การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา  เชน วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา  วันอาสาหบูชา  และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเห็น
และความตองการของครูและนักเรียน  (ชําเลือง   วุฒิจันทร.  2524 : 159) 
 จึงสรุปไดวานักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรในบทเรียนเพ่ือเกิดความเขาใจ และจัดกิจกรรมเสริมขึ้นเพื่อใหเกิดประโยชนและสนอง
ความตองการของผูเรียน 
 

2.3  การใชวงจร PDCA มาใชในการสงเสริมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 

การบริหารงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ผูวิจัยใชแนวคิดการบริหารตามแบบวงจรเดมมิ่ง ที่ประกอบดวยการควบคุมและ 

การตรวจสอบคุณภาพ กับหลักการบริหารที่เปนระบบครบวงจร (PDCA)  ซ่ึงประกอบดวย  
การรวมกันวางแผน (P)  รวมกันปฏิบัติตามแผน (D)  รวมกันตรวจสอบ  (C)  และรวมกันปรับปรุง 
(A)  ที่นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนไดดังนี้ 
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                     วงจร  PDCA 
   ในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน    
  
 

 
 
 
ภาพ  2  วงจร  PDCA 
(ที่มา  :  ศุภชัย   อาชีวระงับโรค.  2547 : 32) 
 
 

การนําวงจรคุณภาพ   PDCA  มาใชในการสงเสริมจริยธรรม 
 วงจรเดมมิ่งเปนวงจรที่ตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องจะหยุดชวงหนึ่งชวงใดไมได  
เพราะจะทําใหไมเกิดกระบวนการดังกลาว    การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเปน 
กระบวนการที่มีความซับซอน  มีความสําคัญและตองใชเวลาอยางตอเนื่อง ปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง
ของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คือ จะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การนําวงจรคุณภาพ  PDCA  มาใชในการบริหารงานโรงเรียน  ขั้นตอน
ของกระบวนการมี  4  ขั้น ซ่ึงไดกลาวมาแลวในขางตน  เมื่อผูบริหารจะนําใชไปในการบริหารงาน  
ก็จะสามารถมีแนวทางในการปฏิบัติ  ไดดังนี้ 

ขั้นการวางแผน  (Plan)  เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการ   PDCA  อาจจะแยกได  ดังนี้ 
 1)  กําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงาน  โดยการกําหนดความคิดรวบยอด 
ในการวางแนวทางการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
ครบวงจร และผลที่ไดรับลงสูนักเรียนโดยตรง ซ่ึงเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทั้งหมด 
ในโรงเรียนรวมกัน  ไดแก  ครูประจําชั้น  ครูหัวหนาระดับ  รองผูบริหารฝายตางๆ  ผูบริหาร 
สถานศึกษา  เมื่อไดขอสรุปจากการวางแผนในการพัฒนาแลวจึงนําเสนอตอคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 
รวมกันปฏิบัต ิ

    รวมกันวางแผน 

 
รวมกันปรับปรุง 

รวมกันตรวจสอบ 
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  2)  วางแนวคิดและรูปแบบในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน  โดยมีรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่  1   
1)   ใหความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน และพฤติกรรมที่จะปลูกฝงความมี

ระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความเสียสละ  และความอดทน 
2)   ความสําคัญ ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ควรปลูกฝงใหนักเรียนเห็นถึง

ความสําคัญ เพราะเม่ือนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมแลวจะ
เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจและการแกไขขอขัดแยงตางๆ  ในบางกรณีบุคคลตองเผชิญ 
กับสถานการณบางอยางขัดแยงกัน  ทําใหเขาตองเลือกทางใดทางหนึ่ง  เชน  ปฏิบัติตามคําสั่ง 
ของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด กับความเปนตัวของตัวเองหรือรักษาความเปนอิสระเสรีของตน 
การปฏิบัติงานดวยความสัตย  สุจริตแตยากจน กับการปฏิบัติงานในทางที่ไมสุจริต แตทําใหรํ่ารวย 
บุคคลจะเลือกเดินทางไหนนั้น คานิยมหรือระบบนิยมที่บุคคลมีอยูจะชวยกําหนดทางเลือกใหเขา 

ดวยเหตุที่คานยิมเปนตวักําหนดความประพฤติและการปฏิบัติของตน และ
การประพฤติการปฏิบัติของตนเปนตวัการทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงไป เราจงึอาจกลาวไดวา  
คานิยมมีสวนทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
เชน  การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี กม็ีสวนทําใหคานิยมใหมๆ  เกิดขึ้นไดเหมือนกัน  พูดอีก 
นัยหนึ่งก็คือ  คานิยมเปนไดทั้งเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง  ดังนัน้คานิยมจึงมคีวามสําคัญมาก 
เพราะสงผลกระทบกระเทือนถึงความเจรญิ ความเสื่อมของสังคม และความมั่นคงของชาติ   
กลาวคือ  สังคมที่มีคานิยมที่เหมาะสมถกูตอง  เชน  ความซื่อสัตย  ความขยันหมัน่เพยีร   
ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินยั   ความสามัคคี  เปนตน  สังคมนั้นยอมจะเจริญกาวหนา 
อยางแนนอน  สังคมใดมีคานิยมไมเหมาะสม  เชน  ขาดระเบียบวินยั  ไรสามัคคี  เกียจคราน ฯลฯ 
สังคมนั้นจะเสือ่มลงและขาดความเชื่อมั่นภายในชาต ิ  จงึจําเปนอยางยิง่ที่สังคมจะตองสรางคานิยม

ที่เหมาะสมและเปนคานยิมทีน่ําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่พงึปรารถนามากที่สุด 

ขั้นที่ 1  ใหความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน และพฤตกิรรมที่จะปลกูฝง 

ขั้นที่ 2  ใหความคิด วิเคราะห ตัดสินใจ และทําความกระจางในตนเอง 

ขั้นที่ 3  ควบคมุตนเองใหมพีฤติกรรมทางดานจริยธรรม 
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3)  ประโยชนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนไดประโยชน  ดังนี้ 
 (1) นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนเฉพาะที่พึงประสงค 

 (2)  นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดความดีและความถูกตอง 
แกสังคมอยางสม่ําเสมอ 

 (3)  นักเรียนเปนบุคคลที่มีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยางเปนสุข และ 
ทําประโยชนใหแกสังคม 

4)   พฤติกรรมที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนใน   5  ดาน   คือ   
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความเสียสละ  และความอดทน 

ขั้นที่ 2  ใหคิดวิเคราะห ตัดสินใจและทําความกระจางในตนเองขั้นนี้เปนการใหนักเรียน
รวมกันคิดวิเคราะหตัดสินใจ และทําความกระจางในคานิยม โดยเลือกใชวิธีการปลูกสรางเสริม 
จริยธรรมใหเหมาะสมกับสถานการณ  ดังนี้ 

1) การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) 
2) การทําคานิยมใหกระจาง (Value Clarification) 
3) การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) 
4) การสื่อความ (Communication) 
5) กระบวนการกลุม (Group Process) 

ขั้นที่  3  ขั้นควบคุมตนเองใหมีพฤติกรรมทางคานิยมจริยธรรม ที่จะปลูกฝงสรางเสริม
โดยตนเองเปนผูกําหนดพฤติกรรม วิธีปฏิบัติ เกณฑเงื่อนไขและบันทึกผลการปฏิบัติผูวิจัย 
ใหนักเรียนควบคุมตนเองในการประพฤติปฏิบัติในคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้  

1) สํารวจตนเองโดยใชแบบสํารวจตนเอง 
2) ระบุพฤติกรรมที่นักเรียนจะปฏิบัติหรือปรับปรุงตนเองใหดี โดยใชแบบ

ประเมินพฤติกรรม 
3) เลือกพฤติกรรมการทําความดี โดยใชแบบพัฒนาตนเอง 
4)  บันทึกพฤติกรรมและผลการกระทําความดี โดยใชแบบพฤติกรรมและ 

ผลการกระทําความดี 
ขั้นลงมือทํา (Do)  ในขั้นนี้เปนขั้นที่ตองมีการลงมือทําตามที่ไดกําหนดไวในขั้นตอน 

ของการวางแผน  บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในงาน / ฝาย  ก็ตองดําเนินงานตามขั้นตอน  
ใชงบประมาณ  ทรัพยากรที่กําหนดไว  ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็ควรจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน และตาม
แผนที่วางไวใหมากที่สุด   
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 ซ่ึงในขั้นตอนของการลงมือกระทําจะทําใหทราบวาแผนที่วางไวมีปญหา หรืออุปสรรค
ใดบาง  ผูที่รับผิดชอบจะตองแกไข ในขั้นตอนนี้ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทในดาน   

1) สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข 
2) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหการปฏิบัติงานให

เปนไปอยางมีคุณภาพ 
3) กํากับ  ติดตาม  (Monitoring)   ทั้งระดับรายบุคคล  รายกลุม  รายหมวด / ฝาย  

เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว 
4) ใหการนิเทศ  เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตรวจสอบหรือประเมิน (Check)  การตรวจสอบผลงาน ประกอบดวย การติดตาม
ตรวจสอบผลปฏิบัติงาน ตามที่กําหนดเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมาย ประชุมพบปะเพื่อรายงาน
ความคืบหนาในการปฏิบัติ และประมวลขอคิดเห็นและขอผิดพลาดตางๆ  และสรุปผลเพื่อ
ดําเนินการแกไขปรับปรุง 

การประเมินผลจะเปนกลไกกระตุนใหเกิดการพัฒนา  เพราะเปนขอมูลยอนกลับที่จะทํา 
ใหผูบริหาร และผูรับผิดชอบงานไดทราบวาการดําเนินงานที่ผานมา ประสพผลสําเร็จมากนอย 
เพียงใด  พบปญหาและอุปสรรคในขั้นตอนใดของการทํางาน จะไดนําอุปสรรคที่พบมาหาขอแกไข  
ซ่ึงในขั้นการตรวจสอบผูบริหารก็สามารถใหครูทุกคนในโรงเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย  
และผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการประเมินตรวจสอบ  ถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารแบบ 
มีสวนรวม    

นอกจากนี้แลวบทบาทของผูบริหารในขั้นตอนนี้ จะตองเปนผูทําใหครู บุคลากรอื่นๆ
รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดเขาใจวา 

1) การประเมินผลเปนการประเมินเพื่อพัฒนา  ไมใชการประเมินเพื่อการจับผิด
การทํางาน 

2) การประเมินเพื่อหาขอบกพรองรวมกัน 
3) การประเมินไมใชการตัดสินถูก - ผิด 

ขั้นการแกไขปรับปรุง (Action)   เปนการนําผลมาวิเคราะห พิจารณาหาตนตอสาเหตุ  
ขอบกพรองการระดมสมองเพื่อการแกไขปองกันไมใหเกิดอีก  การกําหนดมาตรฐานการตัดสินใจ
วาขั้นตอนการทํางานที่ผานมา  นาจะถือเปนมาตรฐานการทํางานหรือตองแกไขปรับปรุงอยางไร   

ซ่ึงนอกเหนือจากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในขั้นตอนของการแกไขปรับปรุง แลว
ส่ิงที่ผูบริหารจะตองกระทํา  ไดแก  ระดมสมองเพื่อรวมกันหาทางแกไข  ในขั้นแรกก็ควรใหผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ หาสาเหตุที่ตนเองคิดวาเปนปญหาจนทําใหไมสามารถดําเนินการ 
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ตามแผน ที่วางไวได  แลวหาแนวทางแกไขรวมมาดวย หลังจากนั้นทุกฝายที่รับผิดชอบก็นําเสนอ
ในที่ประชุมเพื่อที่จะไดใหที่ประชุมไดรับทราบ และยังจะทําใหทราบถึงสาเหตุของปญหาที่
บุคลากรอื่นมอง  รวมท้ังเปนการระดมมันสมองในการแกปญหาอีกดวย  นอกจากนี้ยังทําให
บุคลากรในโรงเรียนไดรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน  ผลที่ไดรับก็จะทําใหทุกคนมีควมรูสึกวา 
ตนเองเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

การบริหารจัดการคุณภาพในโรงเรียนนั้นควรใชวงจร  P D C A ในทุกๆ  กิจกรรม และ
ทุกๆ ระดับ ไมวาจะเปนกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมฝายปกครอง ฝายบริหารและ 
ฝายบริการและยังเปนวิธีการพัฒนาคนใหมีขีดความสามารถสูงขึ้นโดยเฉพาะที่ทํางานตั้งแตระดับ
ลางๆ  ขององคการ ซ่ึงเปนสวนใหญขององคการในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ปฏิบัติอยู 
เปนประจํา โดยใหบุคลากรทุกฝายทุกระดับในโครงการ รวมกลุมคิดหาการปรับปรุงแกไขปญหา
การทํางานและการควบคุมคุณภาพของงาน ซ่ึงนับไดวาเปนวิธีการใชการบริหารแบบมีสวนรวม 
(Participation Management)  ในระดับที่ลดลงไปจนถึงระดับต่ําสุดในองคการอยางไดผล 
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
         2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 

ดนัย  จารุประสิทธิ์   (2533 : 117 - 118)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ทัศนคติเชิงจริยธรรม
ของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา  ในกลุมวิทยาลัยพลศึกษาภาคใต  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาภาคปกติ
ชั้นปที่  1 และชั้นปที่  2  วิชาเอกพลศึกษา  จํานวน  288  คน  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  
เปนแบบสอบถามสํารวจมาตราสวนประมาณคา  ทัศนคติเชิงจริยธรรม  ดานความรับผิดชอบ  
ความมีระเบียบวินัย   ความเสียสละ  และความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาชาย 
มีทัศนคติเชิงจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง  แตนักศึกษาหญิงอยูในระดับสูง  เมื่อเปรียบเทียบ          
ทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักเรียนระหวางชั้นป  พบวา  นักศึกษาชั้นปที่ 1  และปที่ 2  มีทัศนคติเชิง
จริยธรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 เยาวภา  รักการงาน   (2535 : 72)   ไดเปรียบเทียบการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  1    
และชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนสาธิต  สังกัดกระทรวงมหาวิทยาลัย  ในเขตภาคกลาง   
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1  และชั้นปที่ 5  จํานวน  276  คน  เครื่องมือท่ีวัดเปนแบบ
วัดการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  พบวา  
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และชั้นปที่ 5  มีขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมไมแตกตางกัน  แตมี 
คุณลักษณะทางจริยธรรมดานความซื่อสัตย  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 กัลยา  ศรีปาน  (2542 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  กลุมตัวอยางไดแก  นักเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ 
จํานวน  182  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบทดสอบมาตราสวนประมาณคา
ผลการวิจัย  พบวา  ระดับคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนบุญเลิศอนุสรณ  โดยภาพรวม  องคประกอบ
ดานความใฝรู   ดานการประหยัด  ดานความสามัคคี  ดานความเสียสละ  ดานความเมตตากรุณา    
ดานการตรงตอเวลา  อยูในระดับปานกลาง  องคประกอบดานความขยัน  ความมีระเบียบวินัย 
ดานความกตัญูกตเวที  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  
อยูในระดับสูง  สวนดานความอดทน  ดานความซื่อสัตยสุจริต  ความยุติธรรม อยูในระดับต่ํา   
นอกจากนั้นยังพบวา  นักเรียนหญิงมีคุณธรรมจริยธรรมแตกตางจากนักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ 
.05  โดยนักเรียนหญิงจะมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกวานักเรียนชาย  และนักเรียนที่ระดับชั้น 
แตกตางกัน  ก็มีคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  โดยนักเรียนในระดับ
ชั้นสูงกวานักเรียนในระดับชั้นที่ต่ํากวา 

จักรพงษ  นิลพงษ  (2543 : 48)  ศึกษาจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ การศึกษา
ครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาและจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จําแนกตามเพศ  
และระดับชั้นเรียน  ผลการวิจัยพบวา 

1) นักเรียนมีคุณลักษณะทางจริยธรรมสูง  3  ดาน   คือ  ความรับผิดชอบ   
ความมีเหตุผล และความกตัญูกตเวที  คุณลักษณะทางจริยธรรมระดับปานกลาง   8   ดาน    
ความเสียสละ  ความซื่อสัตย  ความประหยัด  ความมีระเบียบวินัย  ความยุติธรรม  และความเมตตา
กรุณา 

2)  นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีคุณลักษณะทางจริยธรรมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  และนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  มีคุณลักษณะทางจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   มีคุณลักษณะทางจริยธรรมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  อยู  6  ดาน  คือ  ความสามัคคี  ความซื่อสัตย   ความประหยัด  
ความมีระเบียบวินัย  และความเมตากรุณา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   กับนักเรียนชั้น 
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มัธยมศึกษาปที่ 3  มีคุณลักษณะทางจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
อยู  3  ดาน  คือ  ความยุติธรรมและความประหยัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มีคุณลักษณะทางจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
อยู  11  ดาน  คือ  ความเสียสละ  ความซื่อสัตย  ความประหยัด  ความมีระเบียบวินัย  ความยุติธรรม  
และความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  ความมานะอุสาหะ  ความกตัญูกตเวที  ความสามัคคี   

 สุมณธา  แกนกูล (2544 : 62 - 63)  ไดศึกษาจริยธรรมนักเรียนในระดับ 
ประถมศึกษาปที่  6  สํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอพะโตะ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดชุมพร  ผลการวิจัยพบวา  ระดับจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  6  สํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอพะโตะ  โดยภาพรวมพบวา  จริยธรรมนักเรียนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายองคประกอบดานความใฝรู  ความอดทน  ความประหยัด  ความเมตตากรุณาความยุติธรรม 
นักเรียนมีจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง  ระดับจริยธรรมของนักเรียนเพศหญิง  แตกตางกัน 
กับนักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .001  โดยคาคะแนนเฉลี่ยระดับจริยธรรมของนักเรียน
เพศหญิงสูงกวาเพศชาย 

 อัมพร  สาระพันธ  (2547 : บทคัดยอ)   ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอเมืองชลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาชลบุรี   เขต 1  การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรม 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรยีนประถมศึกษา  อําเภอเมืองชลบุรี  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต 1  จําแนกตามเพศ และระดับชั้น 

 ผลการวิจัยพบวา 
1)  คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  

อําเภอเมืองชลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมากยกเวนดานความอดทน  อยูในระดับปานกลาง 

2) ผลการเปรียบเทียบ  คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอเมืองชลบุรี   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  
จําแนกตามเพศโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ยกเวน 
ดานความอดทน  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3) ผลการเปรียบเทียบ คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอเมืองชลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  
จําแนกตามระดับชั้น  พบวา  โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันโดยไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 จุฑาธิป  เปยมประถม (2545 : 68)  จริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครูและผูปกครอง   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผูปกครอง   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา   
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และเพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน 
ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผูปกครอง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอ 
บางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา 

 1)  ระดับจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
และผูปกครอง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตาม   
ความคิดเห็นของครูผูสอนของครูและผูปกครอง  ดานความใฝรู  ดานความขยันหมั่นเพียร            
ดานความอดทน   ดานความประหยัด   ดานความซื่อสัตยสุจริต   ดานความมีระเบียบวินัย   
ดานความเสียสละ  ดานความเมตตากรณุา   ดานความตรงตอเวลา   ดานความสามัคคี   ดานความ 
ยุติธรรม   ดานความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  สวนจริยธรรมดานความกตัญูกตเวทีอยูในระดับมาก 

 2) ระดับจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
และปกครอง   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอนของครูและผูปกครอง   ดานความขยันหมั่นเพียร   ดานความอดทน 
ดานความประหยัด    ดานความซื่อสัตยสุจริต    ดานความมีระเบียบวินัย   ดานความเสียสละ  
ดานความเมตากรุณา  ดานความตรงตอเวลา   ดานความสามัคคี   ดานความยุติธรรม   ดานความ 
เปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและโดยรวม  แตกตางกันอยางไมมี 
นัยสําคัญทางสถิติ   สวนจริยธรรมดานความใฝรู และดานความกตัญูกตเวที  แตกตางกันอยาง 
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 สุมาลี   สุจินดา  (2546 : 68 - 69)   จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน
สังกัดคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแหงจันทบุรีเพื่อเปรียบเทียบเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับ         
มัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแหงจันทบุรีจําแนกตามความคิดเห็นของผูปกครองและ
ครู  ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา 

 1) จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน  สังกัดคณะรักกางเขนแหง
จันทบุรี   ตามความคิดเห็นของผูปกครองโดยรวมอยูในระดับมาก และตามความคิดเห็นของครู 
โดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน 
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 2)  จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแหง
จันทบุรี ตามความคิดเห็นของผูปกครองและครูดานความเมตตากรุณา ความสามัคคี ความอดทน  
ความเสียสละ และโดยรวม  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนดานความมีระเบียบวินัย  
ความซื่อสัตย  และความประหยัด  แตกตางกันอยางสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

 ชูพงศ  สุขรัตน   (2546 : 73)   ศึกษาจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน          
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี  การศึกษาคนควาในครั้งนี้มีจุดมุงหมาย   เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   สังกัดสํานักงาน  
การประถมศึกษา  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  จําแนกตามเพศ และระดับชั้น 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1) จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

การศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีใน  5  ดาน  คือ  
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความเสียสละ และความอดทน โดยรวมและ
รายดาน อยูในระดับสูง 

 2) ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม  จังหวัด
ชลบุรี  จําแนกตามเพศ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p  < .05)   

 3) ผลการเปรียบเทียบผลทางจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม  จังหวัด
ชลบุรี  จําแนกตามระดับชั้น  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05) 

2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 ชารพ (Shaarp.  922 : 3843 – A  อางถึงใน  มานิตย  คงเจริญ.  2545 : 38) ไดศึกษา

วุฒิภาวะในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมและประสบการณชีวิตของวัยรุนตอนตน  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาเปนวัยรุนชาย  49   คน  วัยรุนหญิง  40  คน  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบทดสอบ  ดีไฟนิ่ง  
อิซซู   แบบสํารวจประสบการณชีวิตระหวางหัวเ ล้ียวหัวตอของวัยรุน  และแบบทดสอบ 
ความสามารถทางพุทธิปญญาของ  ไอโอวา  (lowa)   ผลการวิจัยพบวา วิจัยทางบานและวุฒิภาวะ
ทางจริยธรรมในเพศชายและเพศหญิง   มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและพบ 
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการเขากลุมทํากิจกรรมรวมกับวุฒิภาวะทาง 
จริยธรรม 
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  โฮลสไตน  (Holstein.  1976 : 51 – 61)   ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปลี่ยนแปลง 
การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กวัยรุนและบิดามารดาของเด็กทําการศึกษาแบบระยะยาว 
ชวงสามป  กลุมตัวอยางเปนเด็กวันรุนชาย หญิง  อายุ  13  ป  จํานวน  53  คน  ที่มีสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจและสังคมระดับเดียวกัน  พบวา  เด็กวัยรุนหญิงมีพัฒนาการทางจริยธรรมอยูใน 
ขั้นที่  3  และเด็กวัยรุนชายอยูขั้นที่ 2  ตอมามีการวัดซ้ําอีกเมื่อเด็กมีอายุ  16  ป  พบวา  วัยรุนชาย 
มีพัฒนาการทางจริยธรรมอยูในขั้นที่  4  ขณะที่วัยรุนหญิงมีพัฒนาการทางจริยธรรมอยูในข้ันที่  3  
และ 5  ปตอมา  มีการวัดซ้ําอีก ปรากฎวา เด็กวัยรุนชายและหญิงมีพัฒนาการทางจริยธรรมกาวหนา
เร็วมาก 

 แมคมูลลัน  (McMullen.  1985. : 616 – A)  ไดศึกษาเกี่ยวกับวินัยและระบบ 
การจัดการที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตนในเขตเมือง         
เพื่อเนนพัฒนาวัยรุน  พบวา ปญหาทางวินัยสวนใหญมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของโรงเรียน  
เพราะนักเรียนตองการสิ่งแวดลอมที่ดี  ยืดหยุนได  โรงเรียนใหความสนใจเอาใจใสและมีระเบียบ
วินัย การวิจัยโดยสนับสนุนใหโรงเรียนจัดระบบอยางมีประสิทธิภาพไดดังนี้ 

1) ฝกครูใหมีการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีในการเรียนการสอน 
2) สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
3) กําหนดความรับผิดชอบตอปญหาโดยการใหคําปรึกษากําหนดแนวทางของ

พฤติกรรม 
4) กําหนดโครงการใหนักเรียนหยุดพักการเรียนชั่วคราว 
5) วางแผนพัฒนาผูทําผิดบอยๆ แตละคนเปนอยางดี 
6) ใหผูปกครองมีสวนรับรูและเกี่ยวของในการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 
ลาเนียร   (Lanier. 1993) ไดทําการวิจัยเรื่อง จริยธรรมและการพัฒนาความคิด 

รวบยอดในเด็กหนุมสาวชาวชนบท  (การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในชนบท)  จุดประสงค 
ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการจัดการศึกษาผลของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรม 
ของนักเรียนระดับขั้นที่  11  และ 12  ในโรงเรียนชนบท  เด็กนักเรียนในชนบทไดรับการอบรม 
ใหคิดและปฏิบัติตามตอๆ  กันมา  ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมในยุคใหม  การทดลอง
ไดแบงนักเรียนออกปนกลุมควบคุมใหไดรับการฝกการใหคําแนะนํา  และการจัดประสบการณ  
และอีกกลุมหนึ่งเปนนักเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนตั้งอยูโรงเรียนระดับกลางถึงโรงเรียนระดับสูง
ผลการวิจัยพบวา  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนทั้ง  2  กลุม  มีความแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญ 
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2.5   สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากเอกสารงานวิจัยดังกลาว   ผูวิจัยนําแนวคิดของ ชุลีพร  รัตนะเจริญชัย (2547)   
ณรงค  ศิลารัตน (2520)   กรมวิชาการ (2524)   ปยนันท  ภิรมยไกรภักดิ์ (2544)   อัมพร  สาระพันธ 
(2547)   จุฑาธิป  เปลี่ยนประถม (2545)   สามารถนํามาสรุปเพื่อเปนกรอบแนวคิดการวิจัยคร้ังนี้           
ไดดังนี้  
 จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 1  ควรมี  5  ดาน  คือ 

2.5.1   ความมีระเบียบวินัย 
1)   การรักษาระเบียบวินัยภายนอก 

          (1)   การรักษาระเบียบวินัยในการบริโภค  ไดแก  มีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร  รับประทานอาหารใหถูกหลักโภชนาการ และสุขวิทยา 
        (2) การรักษาระเบียบวินัยในการบริโภค  ไดแก  การรักษารางกาย  เสื้อผา   
ที่อยูอาศัยและเครื่องใชใหสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย 
      (3) การรักษาระเบียบวินัยตอสถานที่  ไดแก  การรักษาความสะอาดและ             
ความเปนระเบียบ  ทั้งในสํานักงาน  วัด  สถานที่ราชการ  และประพฤติปฏิบัติตามกฎ  และ              
ขอบังคับ  ของสถานที่นั้นๆ  ถนน  รถโดยสาร  สวนสาธารณะ ฯลฯ  และประพฤติปฏิบัติตามกฎ  
และขอบังคับของสถานที่นั้นๆ 
      (4) การรักษาระเบียบวินัยในการปกครอง  ไดแก  การสรางวินัยเพื่อถือเปน
หลักปฏิบัติ  มีการปกครองดี  มีจรรยา  มีวินัย  ปรับปรุงระเบียบใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติ 
ใหเปนแบบอยาง 
    2) การรักษาระเบียบวินัยภายใน ไดแก  การแตงกายและควบคุมทวงทีกริยา  
วาจา และใจ ใหหมดจด  งดงาม  ดวยการเวนชั่ว  ประพฤติชอบทั้งตอหนาและลับหลัง ไดแก 
ระเบียบทวงที  ระเบียบกริยา  ระเบียบวาจา และระเบียบใจ 
     (1)  ระเบียบทวงที  ไดแก  การจัดทาทาง  ทําทีใหเหมาะสมกับฐานะและภูมิรู
ของตน  ไมไดดูหมิ่นผูอ่ืน  ไมทะนงตน 
   (2) ระเบียบกริยา  ไดแก  การควบคุมอาการของรางกายที่เคลื่อนไหวให 
ปรากฎแกคนทั้งหลาย  โดยควบคุมและปรับปรุงจริยาใหงดงาม  เปนระเบียบวินัย  มีกิริยาดี  สุภาพ        
โอนออน  ประพฤติปฏิบัตใิหเหมาะสมแกบุคคล  โอกาส  เวลาและสถานที่ 
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   (3) ระเบียบวาจา  ไดแก  การพูดสมานไมตรี  พูดไพเราะ  พูดดี ไมพูดเท็จ          
ไมพูดสอเสียด  ไมพูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ 
   (4) ระเบียบใจ  ไดแก  การรูจักควบคุมจิตใจและอารมณ  ใหอยูในกรอบ
ระเบียบที่ดีงาม 

2.5.2 ความรับผิดชอบ 
1) ความรับผิดชอบตอสังคม  หมายถึง  ความรับผิดชอบตอสมบัติของสังคม                 

รับผิดชอบตอคุณหรือคาของสังคม 
2) ความรับผิดชอบตอตนเอง 
3) ความรับผิดชอบตอธรรมชาติ  หรือตอพระธรรม 
4) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบคือ 

    (1) เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อผลงานนั้นๆ 
    (2) ซ่ือสัตยตอหนาที่โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว 
    (3)  เคารพตอระเบียบ  กฎเกณฑและวินัยในตนเอง 
    (4) มีอารมณหนักแนนเมื่อเผชิญกับอุปสรรค 
    (5) รูจักหนาที่และการกระทาํตามหนาที่เปนอยางดี 
    (6) มีความเพียรพยายาม 
    (7) มีความละเอียดรอบคอบ 
    (8) ใชความสามารถอยางเต็มที่ 
    (9) ปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นทั้งตนเองและสังคม 
    (10)  ตรงตอเวลา 
    (11)   ยอมรับการกระทําของตนเอง 
2.5.3 ความซื่อสัตย 

          1) ความตรงตอเวลา 
    (1)   ไมคลอยตามพวกที่ลากหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย 
    (2) ไมคดโกง  ตั้งใจทําจริง 
    (3) ประพฤติตรงตามพูดและคิด 

   2) ความซื่อสัตยตอหนาที่การงาน 
   (1) ไมเอาเวลาทํางานในหนาที่ไปทําประโยชนสวนตัว 
   (2) ไมใชอํานาจหนาที่ทําประโยชนสวนตัว 
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   3) ความซื่อสัตยตอบุคคล 
    (1) ประพฤติตรงไปตรงมา  ไมคิดคดตอผูอ่ืน 
     (2) ไมชักชวนไปทางเสื่อมเสีย 
     (3) ไมสอพลอเพื่อหาประโยชนสวนตัว 

   4) ความซื่อสัตยตอสังคมและประเทศชาติ 
     (1) รวมมือรวมใจกันทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ 
     (2) ไมเห็นประโยชนสวนตน  หรือเอาดีเขาตน 
     (3) ไมรวมมือกันทํางานใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

2.5.4 ความเสียสละ 
   1) การใหทางกาย 

  (1) ชวยเหลือผูอ่ืนทําธุรการงานที่ไมมีโทษ 
  (2) ไมนิ่งดูดาย 
  (3) ชวยเหลืองานสาธารณประโยชน 

   2) การใหทางวาจา 
  (1) ชวยเหลือใหคําแนะนําทั้งทางโลกและทางธรรม 
  (2) ชวยเจรจาเอาเปนธุระใหสําเร็จประโยชน 

   3) การใหสติปญญา 
  (1) ชวยแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา 
  (2) ชวยแกปญหาเดือดรอนแกคนที่เดือดรอน 
  (3) ชวยคิดแนวทางที่ถูกที่ชอบ 
  (4) ชวยเพิ่มพูนความรูใหแกผูอ่ืนตามกําลังสติปญญา 

   4) การใหดวยกําลังทรัพย 
  (1) แบงปนเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูขัดสนที่ควรให 
  (2) แบงปนเงินทองใหผูขัดสนที่ควรใหและสละทรัพยสินเพื่อสาธารณะกุศล 

   5) การใหทางใจ 
  (1) ยินดีเมื่อเห็นผูอ่ืนมีความสุข 
  (2) ใหอภัยในทางผิดของผูอ่ืนที่สํานึกคิด  ไมอาฆาตจองเวร 

2.5.5 ดานความอดทน 
   1) ความอดทนของรางกายและจิตใจ 

  (1) ทํางานทุกอยางดวยความเขมแข็ง ขยัน และ อดทน 
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  (2) เอาชนะตออุปสรรคเพื่อใหเกิดความสําเร็จในงาน 
  (3) รูจักควบคุมตนเองใหมีเหตุผลตลอดเวลา 
      (4) ไมหวั่นไหวตออารมณตางๆ ที่มากระทบ 
  (5) ใชสติปญญาควบคุมตนเองใหอยูในเหตุผล 
 
 

 
 
 
 

  
 


