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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดรวบรวมแนวคดิ  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ  ดังตอไปนี้ 
 2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  2.1.1  ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
  2.1.2  โรงเรียนขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  
 2.2  จริยธรรมของนักเรียน 
   2.2.1  ความหมายของจริยธรรม 
   2.2.2  องคประกอบของจริยธรรม 
   2.2.3  การสงเสริมการสอนจริยธรรมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที ่1 

และชวงชั้นที่ 2 
                   2.2.4  จริยธรรมสําหรับนักเรยีนการศกึษาขัน้พื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2  

จํานวน  13 ดาน 
  2.3  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  
    2.3.1  งานวิจยัในประเทศ 
    2.3.2  งานวิจยัตางประเทศ 
  2.4  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย   
   มีรายละเอียดดังนี ้
 

2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545  มาตรา 4 (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 2-3)  ไดใหความหมายสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
หมายความวา  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา  ในปจจุบันสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีฐานะเปน 
นิติบุคคล โดยไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  (กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา. 
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2549, หนา 98)  มาตรา 35  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2)  เฉพาะที่เปน 
โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลจึง  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่กฎหมาย
ยอมรับ ใหสามารถกระทํากิจการตางๆ ไดดวยตนเองภายในขอบเขตวัตถุประสงค มีสิทธิและหนาที่
ตามบทบัญญัติ แหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และกฎหมายอื่น  ซ่ึงกําหนดสิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาไวเปนการเฉพาะ  
  คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546, 
หนา 8)  ไดกําหนดขอบขาย และภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาออกเปน  4 งาน  ดังนี้  
คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารบุคคล และการบรหิารทั่วไป  ดังนี้ 
 2.1.1  ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
 1)  การบริหารวิชาการ 
 แนวคดิ 
   งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจ 
ในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการ
ไดดวยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา ชุมชน   
ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษา
มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน  
ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   วัตถุประสงค 
  (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  
และสอดคลองกบัความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 
 (2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมี
คุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา 
ตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
 (3)  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัด
ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึด 
ผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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 (4)  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาและบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นๆ  อยาง 
กวางขวาง  
  ขอบขาย ภารกิจ 
 (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  (3)  การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 (4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 (6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 (7)  การนิเทศการศึกษา 
 (8)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 (9)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
 (10)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
 (11)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร 
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 2)  การบริหารงบประมาณ 
   แนวคดิ 
    การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหาร
จัดการมีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณ  แบบมุงเนนผลงานใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ   
รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหาร เพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพ 
ที่ดีขึ้นตอผูเรียน 
   วัตถุประสงค 
    (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว 
โปรงใส  ตรวจสอบได 
  (2)  เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
 (3)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพ 
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   ขอบขายภารกจิ 
(1)  การจดัทําและของบประมาณ 

ก.  การวิเคราะหและพฒันานโยบายทางการศึกษา 
ข.  การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
ค.  การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

(2)  การจดัสรรงบประมาณ 
ก.  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
ข.  การเบิกจายและการอนุมตัิงบประมาณ 
ค.  การโอนเงินงบประมาณ 

(3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผล 
การดําเนินงาน 
   ก.  การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
   ค.  การประเมินผลการใชเงนิและผลการดาํเนินงาน 
   (4)  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพือ่การศึกษา 
   ก.  การจัดการทรัพยากร 
   ข.  การระดมทรัพยากร 
   ค.  การจัดหารายไดและผลประโยชน 
   ง.  กองทุนเพือ่การศึกษา 
   จ.  กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 
   (5)  การบริหารการเงิน 
   ก.  การเบิกเงนิจากคลัง 
   ข.  การรับเงิน 
   ค.  การเก็บรักษาเงิน 
   ง.  การจายเงนิ 
   จ.  การนําสงเงิน 
   ฉ.  การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 
   (6)  การบริหารบัญชี 
   ก.  การจัดทําบัญชีการเงิน 
   ข.  การจัดทํารายงานทางการเงินและงบประมาณ 
   ค.  การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
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   (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
   ก.  การจัดทําระบบฐานขอมลูสินทรัพยของสถานศึกษา 
   ข.  การจัดหาพัสดุ 
   ค.  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจดัจาง 
   ง.  การควบคมุดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสด ุ
 3)  การบริหารบุคคล 
 แนวคดิ 
 การบริหารบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพื่อดําเนินการดานการบริหารบุคคลใหเกิด
ความคลองตัว  อิสระภายใตกฎหมาย  ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู  ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของผูเรียนเปนสําคัญ 
 วัตถุประสงค 
  (1)  เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  (2)  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
  (3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
  (4)  เพื่อใหครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
 ขอบขายภารกจิ 
  (1)  การวางแผนอัตรากําลัง 
  (2)  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
  (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ 
  (4)  วนิัยและการรักษาวินยั 
  (5)  การออกจากราชการ 
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 4)  การบริหารทั่วไป 
   แนวคดิ 
   การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการ
บริหารงานอื่นๆ  บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลัก 
ในการประสานสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆ  ในการใหบริการการศึกษา 
ทุกรูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมให 
การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
เปนหลัก  โดยเนนความโปรงใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวม 
ของบุคคล  ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  วัตถุประสงค 
 (1)  เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการ ใหการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (2)  เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษา 
ตอสาธารณชน  ซ่ึงจะกอใหเกิดความรู  ความเขาใจ  เจตคติ  เล่ือมใส  ศรัทธาและใหการสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 
  ขอบขายภารกจิ 
  (1)  การดําเนินงานธุรการ 
 (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (3)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
 (4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
 (5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
 (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร และบริหารทั่วไป 
 (8)  การดูแลสถานที่และสภาพแวดลอม 
 (9)  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
 (10)  การรับนักเรียน 
 (11)  การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย 
 (12)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (13)  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
 (14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
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 (15)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  
ชุมชน  องคกร  หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

 (16)  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
 (17)  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
 (18)  งานบริการสาธารณะ 
 (19)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
 2.1.2  โรงเรียนขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา 
 จากการปฏิรูประบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงแบงสวนราชการ 
ในกระทรวงการศึกษาธิการเปน  5 องคกรหลัก  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปนหนึ่งในองคกรหลัก  ไดดําเนินการจัดแบงการบริหารการปกครองโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ 
เปน  175 เขตพื้นที่การศึกษา แตละเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนในสังกัด  ซ่ึงประกอบดวย  
โรงเรียนในสังกัดเดิมกอนการปฏิรูปการศึกษา  ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกรมสามัญศึกษา 
 สหวิทยาเขตเปนการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการบริหารการศึกษาของเขตพื้นที่ 
การศึกษา  อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง  วาดวย กําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546  ขอ 5 วรรคสอง โดยการรวมโรงเรียนที่มีพื้นที่ใกลเคียงกัน 
เปนกลุมตามเกณฑที่กําหนดขึ้น ไมมีสถานะเปนหนวยงานในการแบงสวนราชการ แตเปนองคกร 
ที่จัดตั้งขึ้น  พื่อรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ในกลุม 
 สหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  จัดตั้งขึ้นตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขตสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
ประกอบดวย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1  จํานวน 14 โรงเรียน 
ครอบคลุมพื้นที่ในตําบลหนองอิรุณและตําบลหนองไผแกว  เปนโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญเดิม  
1  โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเดิม  1 โรงเรียน   และสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เดิมอีก   12 โรงเรียน   ซ่ึงโรงเรียนทั้ง  
14 โรงเรียน ดังนี้  โรงเรียนบานอางเวียน  โรงเรียนบานบึงกระโดน  โรงเรียนวัดอรุณรังษี   
โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม  โรงเรียนบานตาลดํา  โรงเรียนวัดคลองใหญ  โรงเรียน 
บานเนินโมก  โรงเรียนวัดเขาไผ  โรงเรียนบานหนองปรือ  โรงเรียนบานหนองไผแกว  โรงเรียน
บานปายุบ  โรงเรียนบานปาแดง  โรงเรียนบานบึงมนูญวิทยาคาร และโรงเรียนสมคิดจิตตวิทยา 
 มีบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ทางการศึกษาในสหวิทยาเขต รวมทั้งสิ้น 216 คน  
โดยแยกได  ดังนี้ 
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 1)  ผูบริหารสถานศึกษา และผูชวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน    16  คน 
 2)  ครูสายปฏิบัติงานสอน จํานวน  200  คน 
  แยกเปน 
  (1)  ครูอัตราจาง จํานวน    11  คน 
  (2)  ครูโรงเรียนเอกชน จํานวน    45  คน 
  (3)  ขาราชการครู   จํานวน  144  คน 
  การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะโรงเรียนที่สอน   
ระดับชวงชั้นที่   1   และชวงชั้นที่   2   ในสังกัดของรัฐบาล   จํ านวน  12  โรงเ รียน   คือ  
โรงเรียนบานอางเวียน  โรงเรียนบานบึงกระโดน  โรงเรียนวัดอรุณรังษี  โรงเรียนวัดหนองชัน   
โรงเรียนบานตาลดํา   โรงเรียนวัดคลองใหญ   โรงเรียนบานเนินโมก   โรงเรียนวัดเขาไผ   
โรงเรียนบานหนองปรือ  โรงเรียนบานหนองไผแกว  โรงเรียนบานปายุบ และโรงเรียนบานปาแดง 
 

2.2  จริยธรรมของนักเรียน 
 
 2.2.1  ความหมายของจริยธรรม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2546,  หนา 291)  ไดให 
ความหมายวา  จริยะ (น.)  ความประพฤติ  กิริยาที่ควรปฏิบัติ  (ใชเปนคํานามหนาคําสมาส)  เชน 
จริยธรรมศึกษา  (ป.)  จริยธรรม (น.)  ธรรมที่เปนขอประพฤติ  ปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฏศีลธรรม 
 สุวิชัย  โกศัยยวัฒน  (2539,  หนา 162)  ไดใหความหมายของจริยธรรมวา  
จริยธรรม  หมายถึง  หลักความประพฤติที่อบรม  ศรัทธา และปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลอง
ของคุณธรรม หรือศีลธรรม  คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นความเจริญงอกงาม  ในการดํารงชีวิต 
อยางมีระเบียบแบบแผน  ตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม อยูในสภาพ 
แวดลอมที่โนมนําใหบุคคลมุงกระทําความดี  ละเวนความชั่ว  มีแนวทาง  ความประพฤติอยูใน 
เรื่องของความดี  ความถูกตอง  ความสมควรในการปฏิบัติตนเพื่ออยูในสังคมไดอยางสงบสุข 
เรียบรอย  และเปนประโยชนตอผูอ่ืน  มีคุณธรรมและมโนธรรมที่จะสรางความสัมพันธอันดี  
โดยมีสํานึกที่จะใชสิทธิและหนาที่ของตนตามคานิยมที่พึงประสงค  
 สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ  (2542,  หนา 5)  กลาววา  จริยธรรมเปนความเชื่อ  
และความศรัทธาในระบบคานิยมที่เกี่ยวกับความถูกตองและความดีงาม ที่คนในสังคมเดียวกัน 
มีรวมกัน  ซ่ึงบุคคลสามารถรับรูไดโดยการขัดเกลาโดยตรงหรือโดยออม  โดยทั่วไปการขัดเกลา
โดยตรงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาการขัดเกลา โดยทางออม เนื่องจากกระบวนการ 
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ขัดเกลาทางสังคมที่คนแตละคนไดรับ  ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมไมเทากัน แตละคน 
จึงมีความรูความเขาใจ (ถูกผิด)  ไมเทาเทียมกันในเรื่องจริยธรรม  อีกทั้งจริยธรรมนั้น เปนความเชื่อ
และความศรัทธา  ในระบบคานิยมคุณงามความดี  โดยทั่วไป  มิไดมีการเขียนเปนกฎขอบังคับ  
ใหสมาชิกทุกคนตองยึดถือปฏิบัติตาม  ซ่ึงหากมีการละเมิดจะถูกลงโทษตามสถานภาพของ 
การกระทําผิด 
 จุฑาธิป  เปยมประถม  (2545,  หนา 10)  ไดใหความหมายของจริยธรรม  คือ  
หลักและเหตุผลที่พิจารณาระหวาง ความดีและความชั่ว  การตัดสินใจกับสิ่งที่เกี่ยวของ 3 ประการ 
คือ  ตัวของเราเอง  ผูอ่ืน และความสัมพันธระหวางตนเองและผูอ่ืน  ทั้งนี้เพื่อทําใหสังคมที่ตนเอง
รวมอยูมีความรมเย็นเปนสุข 
 ศิริลักษณ  พรหมงาม  (2546, หนา 12)  ไดใหความหมายของจริยธรรม คือ  
แนวทางหรือหลักเกณฑในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองดีงาม เปนลักษณะที่สังคมตองการ  
กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง  สังคม และผูอ่ืน 
 เพียเจต  (Piaget,  1960,  p. 1)  ไดใหความหมายของจริยธรรมวา จริยธรรม 
เปนลักษณะของมนุษย และหนาที่เกี่ยวกับเกณฑในการใหความรวมมือ การจัดเตรียมทางสังคม 
ความสัมพันธในรูปแบบการกระทํา รวมกัน 
 เจฟฟรีย  (Jeffreys,  1962,  p. 134)  ไดใหความหมายของจริยธรรมวา  จริยธรรม
คือ พฤติกรรมที่สอดคลองกับมาตรฐานของความดี  ความเลว  เปนพฤติกรรมที่มุงไปสูความดี 
ละเวนในสิ่งเลวรายทั้งปวง 
 โคลเบอรก  (Kohlberg,  1964,  p. 4-5) ไดใหความหมายของจริยธรรมวา  
จริยธรรมมีพื้นฐานของความยุติธรรม  คือ  มีการกระจายสิทธิและหนาที่อยางเทาเทียมกัน โดยมิได
หมายถึงเกณฑที่บังคับทั่วๆ ไป  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  จริยธรรม  หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยม 
ชมชอบ  หรืองดเวนพฤติกรรมที่ฝาฝน  บนพื้นฐานของความถูกตองดีงาม  กอใหเกิดการอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข  
 2.2.2  องคประกอบของจริยธรรม 
 องคประกอบของจริยธรรม  ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปจจนกึ 
(2520,  หนา 4-6)  ไดสรุปองคประกอบของจริยธรรมไว  4 ลักษณะ 
 1)  ความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การมีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ในสังคมวาสิ่งใดควรกระทําและสิ่งใดไมควรกระทํา 
  2)  ทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลที่มีตอลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งหรือพฤติกรรมหนึ่งที่เปนไปในทางที่ชอบ 
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 3)  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมที่สังคมยอมรับและ
ตองการ  เชน  ความซื่อสัตย  การไมเอาเปรียบผูอ่ืน 
 4)  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่จะทําหรือ
เลือกที่จะไมกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 
 กรมวิชาการ  (2523,  หนา 28)  ไดสรุปวา จริยธรรมของบุคคลประกอบดวย 
ส่ิงสําคัญ  3 ประการ คือ 
 1)  องคประกอบดานความรู ไดแก  ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดีงาม 
สามารถแยกความถูกผิดไดดวยความคิด 
 2)  องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก ไดแก  ความพึงพอใจ  ศรัทธา  เล่ือมใส 
เกิดความนิยมยินดีที่จะไดรับจริยธรรมมาเปนแนวในการปฏิบัติ 
 3)  องคประกอบดานพฤติกรรมการแสดงออก  คือ  พฤติกรรมที่บุคคลตัดสินใจ 
ที่กระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ กัน 
 ทางพระพุทธศาสนานั้น  พระราชวรมุนี  (2530,  หนา 23)  ไดแบงจริยธรรม 
ออกเปน 
 1)  จริยธรรมภายในเปนจริยธรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติ 
ของบุคคล ซ่ึงเปนรากฐานใหเกิดจริยธรรมภายนอก 
 2)  จริยธรรมภายนอก เปนจริยธรรมที่บุคคลแสดงออกมาเปนการกระทําภายนอก
ที่เราสังเกตเห็นได  เชน  การเอาใจใสในการงาน  ความมีระเบียบวินัย 
 บราวน  (Brown, 1965,  p. 46)  มีความเห็นวาจริยธรรมประกอบดวยองคประกอบ 
3  องคประกอบ  คือ ความรู (Knowledge)  ไดแก  ความเขาใจในเหตุผลของการกระทําส่ิงที่ดีงาม  
และสามารถแยกแยะตัดสิน  การกระทําสิ่งที่ดีหรือไมดีดวยความไตรตรองและความคิด  ความรูสึก 
(Feeling)  ไดแก  ความศรัทธา  เล่ือมใส  ยินดีรับจริยธรรมนั้นมาปฏิบัติ และความประพฤติ 
(Conduct) ไดแก  พฤติกรรมที่บุคคลเลือกกระทํา  ตามการรับรูวาเปนส่ิงที่ดี ถูกตองตามกฎเกณฑ
ของสังคม  
 จากที่กลาวมาพอจะสรุปไดวา  องคประกอบของจริยธรรม มี  3 องคประกอบคือ 
องคประกอบดานปญญา สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูก  ส่ิงที่ผิดได  องคประกอบทางดานอารมณ  
ความรูสึก  เปนการยอมรับพฤติกรรมที่ดีงามไวและพรอมที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติ และ 
องคประกอบทางดานพฤติกรรม  เปนการแสดงออกมาใหเห็น 
 2.2.3  การสงเสริมการสอนจริยธรรมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1  
และชวงชั้นที่ 2 
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 การสงเสริมการสอนจริยธรรมนักเรียน ชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2 มีความสําคัญ
เปนอยางมาก  เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา  พฤติกรรม  อุปนิสัย  บุคลิกภาพ และคุณธรรมในจิตใจ 
ใหเปนผูมีความประพฤติดี  มีจริยธรรมที่ เหมาะสม  และเพียงพอในการที่จะทําหนาที่และ 
รับผิดชอบตอการปฏิบัติตอตนเอง  ตอผูอ่ืนที่อยูรวมกัน หรือเกี่ยวของกัน ตลอดจนหมูคณะ และ
ประเทศชาติ ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีผูเสนอแนะแนวทางไวหลายวิธี ดังตอไปนี้ 
 ชัยพร  วิชชาวุธ และธีระพร  อุวรรณโณ (2525, หนา 22) ไดเสนอแนวทางไว  
4  วิธี  ดังนี้ 
 1)  การปลูกฝงจริยธรรมดวยการกระจางคานิยม (Value  Clarification  ยอวา  
V.C.)  เปนกระบวนการปลูกฝงจริยธรรมดวยตนเอง  คือ เด็กจะเรียนรู  คนหาคําตอบ  พรอมทั้ง 
เปนผูเลือกที่จะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งในดานความเชื่อ  ทัศนคติ  พฤติกรรม และความรูสึกนึกคิด
ที่แสดงออกมาโดยมีผูใหญเปนตัวช้ีนํา หรือจัดการใหมีการชี้นําอยางถูกตองเหมาะสม  เพื่อใหเด็ก
ไดใชความรูสึกนึกคิดของตนพิจารณา เลือกกระทําตามที่ตนตัดสินใจ หรือยึดถือปฏิบัติเปน 
พฤติกรรมของตนในที่สุด 
 2)  การปลูกฝงจรยิธรรมดวยเหตุผล  (Moral  Reasoning  ยอวา  M.R.)  เชื่อวา 
จริยธรรมของบุคคลจะพัฒนาตามระดับพัฒนาการทางสติปญญา ซ่ึงผูกพันกับวัยเด็ก  วิธีปลูกฝง 
จริยธรรมตองใชเหตุผล  เพื่อใหเด็กรูจักการพิจารณา และมีหลักเกณฑในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
ความดี  ความถูกตอง  ความผิดโดยการแลกเปลี่ยนทรรศนะ หรืออภิปรายรวมกันในชั้นเรียน  
ซ่ึงอาจจะมีครูเปนผูชี้แนะใหเหตุผลในขั้นสูงกวานักเรียน 
 3)  การปลูกฝงจริยธรรมดวยการปรับพฤติกรรม  (Behavior  Modification   
ยอวา B.M)  โดยเชื่อวาพฤติกรรมของคนทั่วไปจะถูกควบคุมดวยเงื่อนไข  2 ประการ  ไดแก   
การเสริมแรงและการลงโทษ  ดังนั้น  ถาตองการปลูกฝงหรือรักษาพฤติกรรมใดที่พึงปรารถนา 
ก็ใหแรงเสริมแกการกระทํานั้น  เชน  ชมเชย  การใหรางวัล  แตถาตองการลดพฤติกรรมที่ไมพึง
ปรารถนาก็ใชการลงโทษ  เชน  การตําหนิ  การงดของรางวัล ฯลฯ  ในการปลูกฝง  จริยธรรม  
ดวยการปรับพฤติกรรมนั้น  ผูใหญควรใชเงื่อนไขการเสริมแรงมากกวาการลงโทษ  เพราะอาจ 
ทําใหเด็กพยายามหลีกเลี่ยง  ตอตานผูใหญจะเปนผูสังเกตการเปลี่ยนแปลง  ประเมิน และปรับปรุง 
 4)  การปลูกฝงจริยธรรมดวยการเรียนรูทางสังคม  (Social  Learning  ยอวา S.L)  
เชื่อวาจริยธรรมเปนความเขาใจกฏเกณฑ  สําหรับใชประเมินความถูกผิดของพฤติกรรม 
รวมกฏเกณฑเหลานี้ไดจากการเรียนรู  ซ่ึงเกิดขึ้นในตัวบุคคล เชน การสังเกตจากประสบการณตรง 
ฯลฯ  แลวจึงแสดงออกเปนพฤติกรรมความเชื่อของบุคคล  การปลูกฝงจึงใชการจัดเงื่อนไข 
การเสริมแรงลงโทษ ตามวิธีการปลูกฝงจริยธรรมดวยการปรับพฤติกรรม (B.M.)  พรอมทั้ง 
ใชการอภิปรายตามวิธีการปลูกฝงจริยธรรมดวยเหตุผล (M.R.)  นอกจากนี้มีการจัดประสบการณ 
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ทั้งทางตรงและทางออม  เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู มีหลักเกณฑตัดสินใจจะเลือกหรือไมประพฤติ
ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งจากการที่เกิดการเรียนรู 
 พระราชวรมุนี (2530,  หนา  62)  ไดเสนอแนวทางไววา  การปลูกฝงจริยธรรม 
ใหแกนักเรียนนั้นการสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแกนักเรียนเปนสิ่งแรกที่ตองทํา  องคประกอบ 
ในการสรางศรัทธาที่ สําคัญที่ สุด   คือ   ตัวครู   เพราะนักเรียนยอมจะมองเห็น  และยึดครู 
เปนแบบอยางในความประพฤติ  และไดกลาวถึงกระบวนการในการสรางศรัทธาวาตองอาศัยปจจัย 
2 ประการ คือ 
 1)  ปรโตโฆสะ  หมายถึง  เสียงจากผูอ่ืน  การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก  
เชน  การสั่งสอน  การแนะนําการถายทอด  การโฆษณา  การบอกเลา  ขาวสาร  การชี้แจง  อธิบาย 
การเรียนรูจากผูอ่ืน  โดยผูนั้นมีคุณสมบัติกัลยาณมิตร  องคประกอบดังกลาวเปนองคประกอบ 
ภายนอก  ปจจัยทางสังคม หรือเรียกวา  “วิธีการแหงศรัทธา”  วิธีการที่เร่ิมตนดวยศรัทธาและอาศัย
ศรัทธาเปนสําคัญ  เมื่อนํามาใชปฏิบัติในระหวางการศึกษาอบรม  ตองพิจารณาใหไดรับการแนะนํา
ชักจูงสั่งสอนใหไดผลดีที่สุด 
 2)  โยนิโสมนสิการ  (การทําในใจโดยแยบคาย)  คือ  การใชความคิดถูกวิธี  
ความรูจักคิด  คิดเปน หรือการคิดอยางมีระเบียบ  หมายถึง  การรูจักมอง  รูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลาย 
โดยมองตามสิ่งนั้นๆ  มันเปนของมันและโดยวิธีหาเหตุผล  สืบคนถึงตนเคา  สืบสาวใหตลอดสาย 
แยกแยะสิ่งนั้นๆ  ออกใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ  สืบทอดแหงเหตปุจจัย โดยไมนํา
ความรูสึกดวยตัณหา  อุปทานของตนเขาจับ  ปจจัยนี้ เรียกวา  ปจจัยโยนิโสมนสิการ  ซ่ึงเปนปจจัย
ภายใน ไดแก  ปจจัยในตัวบุคคล  เรียกวา  วิธีการแหงปญญา 
 สุมน  อมรวิวัฒน และสมพงษ  จิตระดบั  (2531, หนา 17)  ไดเสนอแนวทางไว  
4 วิธี   ดังนี้ 
 1)  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรม และโครงการที่เปน
กระบวนการของหลักสูตรชั้นประถมศึกษา  และสงเสริมหลักสูตรเพื่อใหนักเรียนรูจักผิดชอบชั่วดี  
ปฏิบัติตามหลักของศีลธรรม  ประเพณีและศาสนา 
 2)  ประสานงานและรวมมือกับสถาบันอื่นของสังคม เชน ครอบครัว  วัด  องคกร 
สมาคม อาสาสมัคร และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการสงเสริมจริยธรรมและคุณคา
ทางจิตใจใหแกนักเรียน 
 3)  จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีความเปนระเบียบ สะอาด 
สวยงาม และสงบ  เพื่อใหนักเรียนเกิดความเคยชินกับสภาพดังกลาว  นอกจากนี้ครูและบุคลากร 
ในโรงเรียนยังตองทําตนเปนตัวอยางที่ดีในดานบุคลิกภาพ  กิริยามารยาท  และลักษณะนิสัยที่ดี 
อีกดวย 
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 4)  โรงเรียนมีหนาที่วางแผนในการปองกัน  และแกไขพฤติกรรมของนักเรียน 
ที่มีแนวโนมไปในทางที่เสื่อม  โดยเนนการปองกันมากที่สุด  โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมและ
บริการในดานใหคําปรึกษาแนะนํา  การติดตอสัมพันธกับผูปกครอง  เพื่อปองกันปญหาเมื่อเร่ิม 
มองเห็นปญหา และตองแกไขปญหาเมื่อปญหาเกิดขึ้นแลว 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  แนวทางการสงเสริมการสอนจริยธรรมนั้น จะตอง 
มีการรวมมือกันทั้งจากทางโรงเรียน  ครอบครัวและสังคม  ชวยกันปลูกฝงส่ิงที่ดีงาม ใหเกิดขึ้น 
ภายในจิตใจของนักเรียน  ซ่ึงเปนตัวควบคุมในการที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาและสิ่งที่สําคัญ  
คือ การขจัดพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา  เมื่อนักเรียนแสดงออกมาจะตองหาวิธีการแกไขทันที  
และปองกันมิใหเกิดขึ้นอีกตอไป 
 2.2.4  จริยธรรมสําหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2   
จํานวน 13 ดาน  
 สาระพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546, หนา 11-15)  ไดกําหนด มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ไวดังนี้ 
 สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

 มาตรฐานที่ ส 1.1 : เขาใจประวัติ  ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถนําหลักธรรมของศาสนาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
  ชวงชั้นที่ 1  (ป.1 – ป.3) 

(1) รูและเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติ  ศาสนา ศาสดา และคัมภีรของศาสนา 
ที่ตนนับถือ 

(2) รูและบอกหลักธรรมเบื้องตนของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน 
นับถือ เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

(3) รูและเขาใจการบริหารจิตและเจริญปญญาที่เหมาะสมตามวัยโดยใหรู 
ความหมายของ สติสัมปชัญญะ ความระลึกได และรูตัวทั่วพรอม 
  ชวงชั้นที่ 2  (ป.4 – ป.6) 

(1)   รูและเขาใจเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติความสําคัญของศาสนา 
ศาสดา และคัมภีรทางศาสนาที่ตนนับถือ 

(2)   รูและบอกหลกัธรรมสําคัญของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ 
(3)   รูและเขาใจในเรื่องการบริหารจิตและเจริญปญญาโดยใหรูความหมาย

ของสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปญญา 
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 มาตรฐาน ส 1.2 :  ยึดมั่นในศีลธรรม กระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
ชวงชั้นที่ 1  (ป.1 – ป.3) 

(1) ช่ืนชมการทําความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และ ชุมชน 
(2) เห็นคุณคาและตั้งใจทําความดีและบอกเหตุผลการทําความดีของตนเอง

และผูอ่ืนใหบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ไดรับรูและช่ืนชม  เพื่อการอยูรวมกัน 
อยางสันติสุข 

(3) เห็นประโยชนของการฝกสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิเพื่อเจริญปญญา 
ชวงชั้นที่ 2  (ป.4 – ป.6) 

(1) ชื่นชมการทําความดีของบุคคลในสังคมพรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติของตน
เพื่อเปนหลักในการดําเนินชีวิต 

(2) เห็นคุณคาการกระทําความดีของบุคคลสําคัญและเสนอเปนแนวทาง 
การประพฤติปฏิบัติของตนเอง กลุมเพื่อนและสังคม เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

(3) เห็นประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญาตามแนวทางศาสนาและ
สามารถปฏิบัติได 
 มาตรฐานที่ ส 1.3 : ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  คานิยมที่ดีงาม  สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน  
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

ชวงชั้นที่ 1  (ป.1 – ป.3) 
(1) รูและปฏิบัติตนตามคําแนะนําเกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรม คานิยม 

ที่ดีงาม และหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง กลุมเพื่อน และ 
ส่ิงแวดลอมใกลตัว เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  

(2) ใชภาษาในคัมภีรที่ใชในศาสนาที่ตนนับถือและรวมศาสนพิธี  พิธีกรรม  
วันสําคัญของศาสนาตามคําแนะนําที่เหมาะสมกับวัย 

(3) ฝกปฏิบัติการบริหารจิตใหสงบตามคําแนะนําโดยกําหนดรูกาย  วาจา  ใจ 
ใหพรอมกัน 

ชวงชั้นที่ 2  (ป.4 – ป.6) 
(1) รูและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม ตามหลักธรรม

ทางศาสนาที่ตนนับถือในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง กลุมสังคมที่ตนเปนสมาชิกและสิ่งแวดลอมใกลตัว 
ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 



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

 23

(2) ใชภาษาในคัมภีรที่ใชในศาสนาที่ตนนับถือและรวมศาสนพิธี พิธีกรรม 
วันสําคัญของศาสนา ดวยความเต็มใจ 

(3) ฝกบังคับจิตใจใหตั้งมั่นไดโดยมีสติสัมปชัญญะ ในขณะที่ปฏิบัติตาม 
แนวทางของศาสนา 
 จากมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 
ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  มาตรฐาน ส 1.1, 1.2, 1.3  และแนวความคิดของกัลยา  ศรีปาน (2542,  
บทคัดยอ),  มนตรี  กําลังดี (2543, บทคัดยอ),  สุมณธา  แกนกูล (2544, บทคัดยอ) และจุฑาธิป  
เปยมประถม  (2545, บทคัดยอ)  นักเรียนชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ควรไดรับการสงเสริม 
การสอนจริยธรรมใน  13 ดาน  คือ  ความใฝรู  ความขยันหมั่นเพียร  ความอดทน  ความประหยัด  
ความซื่อสัตยสุจริต  ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ความเมตตากรุณา  ความกตัญูกตเวที  
การตรงตอเวลา  ความสามัคคี  ความยุติธรรม และความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตนตาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 1)  ความใฝรู  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา 752)  
ไดใหความหมายของคําวา  ใฝ  หมายถึง  มุงหวังผูกพัน และกัลยา  ศรีปาน (2542, หนา 24)  ไดให
ความหมายไววา  ความใฝรู  หมายถึง  ความตองการหาความรูทั้งในชั้นเรียน และ นอกช้ันเรียน  
เพื่อทําใหตนเองมีความรูกวางขวางเปนบุคคลที่สมบูรณ และมีอนาคตกาวหนา  และ ฑิฆัมพร 
สุภาพ  (2535, หนา 10)  กลาววา  ความใฝรู  หมายถึง  ความอยากรูอยากทําในสิ่งตางๆ และพยายาม
ขวนขวายแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ สวน จุฑาธิป  เปยมประถม (2545, หนา 15)  ไดให 
ความหมายวา  ความใฝรู เปนการฝกปฏิบัติตนใหเปนคนที่แสวงหาความรูอยูเสมอ  เพื่อใหตนเอง 
มีความรูกวางขวาง และสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง  ครอบครัว  สังคม  
และประเทศชาติ  ซ่ึงสอดคลองกับ  ศิริลักษณ  พรหมงาม   (2546, หนา 34)  ไดกลาววา ความใฝรู  
หมายถึง  ความอยากรู  อยากทําในสิ่งตางๆ และพยายามขวนขวายแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกตนเอง  และไดกลาวถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความใฝรู ไดแก  
เขาหองสมุดเพื่อศึกษาหาความรูอยู เปนประจํา   สนใจติดตามขาวเหตุการณในดานตางๆ  
จากแหลงบริการขอมูลอยางสม่ําเสมอ  พูดคุยซักถาม แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ
กับผูอ่ืนเมื่อมีโอกาส  มีความสนใจและตั้งใจเรียน  เขารวมกิจกรรม  รูจักคนควาขอมูลเพิ่มเติม 
จากที่เรียนดวยตนเอง หรือโดยซักถามจากครูอาจารย  พยายามแกปญหาในการเรียนดวยวิธีใหมๆ  
ที่นอกเหนือจากวิธีที่ครูบอก ชอบแนะนําชักชวนใหผู อ่ืน ขวนขวายหาความรูอยู เปนประจํา  
นําขาวคราวหรือขอความรูใหมๆ มาเลาใหเพื่อนฟงเสมอ 
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 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ความใฝรู หมายถึง  ลักษณะของผูที่แสวงหาความรู 
อยูเสมอ เปนผูที่ไมหยุดนิ่ง  เพื่อใหตนเองมีความรูกวางขวาง และสามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนแกตนเอง  ครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ 

 2)  ความขยันหมั่นเพียร  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, 
หนา 166)  ไดใหความหมายของคําวา ขยัน  หมายถึง  การทํางานอยางแข็งขัน ไมปลอยปละละเลย 
ทําหรือประพฤติเปนปรกติสม่ําเสมอ  ไมเกียจคราน  แข็งแรง  เขาที  และ  สุพัตรา  สุภาพ (2525, 
หนา 25)  ไดใหความหมายของ ความขยันหมั่นเพียร ไววา  หมายถึง ความไมยอทอตออุปสรรค 
ทั้งปวง ไมยอทอตอความยากลําบาก และมีความมานะอดทน   สวน กัลยา  ศรีปาน (2542 ,  
หนา  25)  กลาววา  ความขยัน  หมั่นเพียร  หมายถึง  ความมานะพยายามเอาใจใสตองานดวย 
ความกระตือรือรน  ไมนิ่งเฉยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน และมิไดยอทอตออุปสรรค
ตางๆ  เพื่อใหงานสําเร็จตามความมุงหมาย หรือ ความตองการ  สอดคลองกับ จุฑาธิป  เปยมประถม 
(2545, หนา 16)  ไดใหความหมายของ ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายาม  ความตั้งใจ 
ความอดทน ที่จะปฏิบัติกิจกรรม หรืองานใดๆ ใหสําเร็จ 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง  ความพยายาม  
ความตั้งใจจริง  ความอดทน ที่จะปฏิบัติกิจการงานตางๆ ใหสําเร็จไดดวยดี โดยไมยอทอตอปญหา
และอุปสรรคตางๆ   
 3)  ความอดทน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา 
1322)  ไดใหความหมายของคําวา  อดทน  หมายความวา  บึกบึน  ยอมรับสภาพความยากลําบาก 
และกระทรวงศึกษาธิการ (2525, หนา  235)  ไดกลาวถึง  ความอดทน  วาบางทีบุคคลอาจไดรับ 
การกระทบกระทั่งจากผูอ่ืนที่แสดงกิริยาอาการไมดีงาม  เพราะบุคคลนั้นไมอาจขมใจของเขาได 
บุคคลอีกผูหนึ่งก็ตองขมใจ ไมแสดงความโกรธตอบ ยิ่งกวานั้น เมื่ออีกฝายหนึ่งลุแกโทสะ แสดง
ความหยาบคายออกมา กลายเปนเรื่องทะเลาะวิวาทลุกลามใหญโต มนุษยจําเปนตองมี ขันติ  
คือ ความอดทน ชวยยับยั้งอีกขั้นหนึ่ง  คือ  การหยุดโตเถียงเสีย เร่ืองก็จะระงับไปได  ตอจากนั้น 
ถาพยายามทําดีตอไปก็จะพนการเปนศัตรูตอกัน  ฝายที่ขุนใจก็จะหายโกรธ และอาจจะละอายใจ
เปล่ียนมารักนับถือกันในภายหลังได  และ กัลยา  ศรีปาน (2542, หนา 27)  กลาววา  ผูมีความอดทน
ยอมประสบความสําเร็จในการเรียน และการทํางาน  สามารถตัดสินเรื่องราวตางๆ อยางมีเหตุผล 
สวน  จุฑาธิป  เปยมประถม  (2545, หนา 17)  ใหความหมายของความอดทนวา เปนการปฏิบัติตน 
ใหเปนคนมีความมั่นคง  อดทนตออุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ผูมีความอดทนยอมประสบ
ผลสําเร็จในชีวิต  สอดคลองกับ ศิริลักษณ  พรหมงาม (2546, หนา 35)  กลาววา ความอดทน  
หมายถึง การรูจักควบคุมการกระทําและอารมณของตนเองใหอยูในขอบเขตที่สังคมยอมรับได  
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ไมกอปฎิกิริยาใดๆ  เมื่อไดรับการกระทบจากการยั่วอารมณ  การประสบภัย  ผิดหวัง หรืออุปสรรค
ที่เกิดขึ้น 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความอดทน  หมายถึง  ความเขมแข็งของกายและใจ 
มีความมั่นคง  อดทนตออุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ผูที่มีความอดทนยอมประกอบกิจการ 
ไดสําเร็จ 
 4)  ความประหยัด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา 
667)  ใหความหมายวา ประหยัด  หมายถึง  การยับยั้งระมัดระวัง  เชน  ประหยัดปาก  ประหยัด 
คาใชจายแตพอควรแกฐานะ และ  จุฑาธิป  เปยมประถม (2545, หนา 18)  กลาววา  ความประหยัด  
เปนลักษณะที่พึงประสงคตองมุงใหเกิดกับตัวนักเรียน และบุคคลทั่วไป ใหรูจักใช  รักษาดูแล 
ส่ิงของเพื่อใหใชไดนานและเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับ สุจิรา  สุขสาร (2545, หนา 32)  
ไดใหความหมายของความประหยัด  หมายถึง  การรูจักใชทรัพยหรือส่ิงตางๆ ใหเกิดประโยชน 
คุมคามากที่สุดโดยอาศัยความพอดีเปนหลัก และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความประหยัด ไดแก 
การเปนผูมีความประหยัด ดูแลรักษาสมบัติสวนตัวและสวนรวม ช้ีแนะบุคคลอื่นใหเห็นคุณคา 
ของทรัพยากร และเปนแบบอยางที่ดีในการใชส่ิงของและทรัพยสิน และกัลยา  ศรีปาน (2542,  
หนา 29)  กลาววา  การจัดกิจกรรมการประหยัด  เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะในการรูจักใชจายเงิน 
และสิ่งของเครื่องใช  เชน  สมุด  ดินสอ  เสื้อผา  เคร่ืองแตงกาย  น้ํา  ไฟ  อยางประหยัด  การรูจัก
บํารุงรักษาสิ่งของเครื่องใชทั้งของตนเอง  และสวนรวมใหเกิดประโยชน สวนสํานักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2532, หนา 32)  กลาววา  พลเมืองของชาติควรมี 
ความสามารถในการจับจายใชสอยสิ่งที่หามาได หรือส่ิงของที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา  
ควรรูจักสงวนสิ่งของสาธารณสมบัติ และทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสมบัติสวนรวม ทั้งสามารถ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมที่กําลังเสื่อมโทรมใหดีขึ้น และนําขอมูลขาวสารมาวิเคราะห เพื่อใช 
เปนเครื่องมือตัดสินใจในการใชสินคา และบริการตางๆ  นอกจากนั้นควรรูจักการลงทุนเพิ่มผล 
ตอบแทนในอนาคต  และความประหยัดเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สําคัญในสังคม
วัตถุนิยมในปจจุบัน  การขาดความประหยัด  ทําใหทั้งทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรมนุษย  
เงินทอง  เวลา  พลังงานถูกทําลายไป  ทั้งโดยตั้งใจและรูเทาไมถึงการณ  รวมทั้งบริโภคในสิ่งที่ 
ไมจําเปน  ดังนั้น เพื่อพัฒนาชาติใหมั่นคงในดานเศรษฐกิจสังคม  ควรฝกใหนักเรียนมีวินัยเร่ือง 
การประหยัด 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความประหยัด  หมายถึง  การรูจักใชในสิ่งตางๆ   
ตามความจาํเปนใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด และรูจัก  ดูแลรักษาสิ่งของเพื่อใหใชไดนานๆ 
 5)  ความซื่อสัตยสุจริต  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, 
หนา 382)  ไดใหความหมายของความซื่อสัตยวา  ความซื่อสัตย  หมายถึง  การประพฤติตรงและ 



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

 26

จริงใจ  ไมคิดทรยศ  ไมคดโกง และไมหลอกลวง  และ สมาน  ชาลีเครือ (2535, หนา 5)  ไดให
ความหมายของความซื่อสัตยไววา  หมายถึง  ลักษณะพฤติกรรม หรือความรูสึกของบุคคลในสวนที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนด ไมทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รับผิดชอบตอหนาที่ 
ตรงตอเวลา  ยุติธรรม และละอายเกรงกลัวตอบาป  สวน  บัณฑิต  พัดเย็น (2527, หนา 5)  กลาววา 
ความซื่อสัตย  หมายถึง  การปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา  ทาง  กาย  วาจา และใจ ทั้งตอตนเองและ 
ผูอ่ืน  และ สุจิรา  สุขสาร  (2545, หนา 30)  ไดใหความหมายวา  หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ 
ที่แสดงออกถึงความจริงใจ  ไมคดโกงหลอกลวงหรือไมเอาเปรียบผู อ่ืน  และมีพฤติกรรม 
ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย  ไดแก  การปฏิบัติตนเหมาะสมตามหนาที่ มีความซื่อตรงตอตนเอง
และผูอ่ืน ซ่ึง กัลยา  ศรีปาน (2542, หนา 31)  กลาววา  ผูมีความซื่อสัตยสุจริตยอมเปนที่เชื่อถือ 
ของคนทั่วไป และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใครๆ  ก็อยากคบดวย  ไมวาจะไปอยูที่ใดก็จะมี
ความองอาจกลาพูดกลาทําอยางเปดเผย สวน จุฑาธิป  เปยมประถม (2545, หนา 20)  ใหความหมาย
วา ความซื่อสัตย  เปนการกระทําที่ซ่ือตรงและจริงใจ ทั้ง  กาย  วาจา  ใจ  ทั้งตอหนาและลับหลัง 
ผูอ่ืน สอดคลองกับ  ศิริลักษณ  พรหมงาม (2546, หนา 36)  ไดใหความหมายวา ความซื่อสัตย  
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริง ทั้งกาย  วาจา  ใจ  ตอตนเอง
และผูอ่ืน 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ความซื่อสัตย  หมายถึง การปฎิบัติที่ซ่ือตรงและ
จริงใจทั้ง กาย  วาจา  ใจ ทั้งตอหนาและลับหลังผูอ่ืน โดยเปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนด 

 6)  ความมีระเบียบวินัย  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546, 
หนา 935)  ไดใหความหมายของคําวา ระเบียบ  หมายความวา  แบบแผนที่วางไวเปนแนวปฏิบัติ 
หรือดําเนินการ  เชน  ระเบียบวินัย และพระธรรมปฏก  (ป.อ. ปยุตโต) (2539, หนา 8)  
ใหความหมายของความมีระเบียบวินัยไววา วินัยในความหมายของความเปนระเบียบ เชนวา  
การเครงครัดในการเดินทางในจราจร หรือวินัยในการอยูรวมกันในหมูคณะ  เปนตน  อยางที่เขาใจ
กันสวนมากในปจจุบันเปนเพียงสวนเล็กนอยของวินัย  วินัยที่แทจริงในความหมายที่กวาง  
คือ ระบบระเบียบทั้งหมดของชีวิตและสังคมมนุษย  ซ่ึงจะตั้งอยูไดดีเปนผลสําเร็จตองอาศัย 
ความเปนเหตุ  ปจจัยของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้น  โดยเปนเหตุผลแกกัน วินัยจึงมีที่มาของกฎธรรมชาติ
ที่นํามาวางเปนกฎในหมูมนุษย  และ กัลยา  ศรีปาน  (2542, หนา 32)  ไดใหความหมายของ 
ระเบียบวินัยวา  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอยางมีระเบียบของบุคคล  ซ่ึงกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ตามระเบียบกฎเกณฑของสังคม  เพื่อความสงบสุขในชีวิตของตนเอง และความเปนระเบียบ 
เรียบรอยของสังคม สวน สุจิรา  สุขสาร (2545, หนา 27)  กลาววา  ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  
การปฏิบัติตาม  กฎ  ขอบังคับ และกติกาของสังคม  โดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีระเบียบ
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วินัย  ไดแก  รูจักรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน เครงครัดในระเบียบวินัยอยูเสมอ และปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบที่สังคมกําหนด และ จุฑาธิป  เปยมประถม (2545, หนา 21)  ใหความหมายวา  
ระเบียบวินัย หมายถึง  การควบคุมความประพฤติปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมกับจรรยามารยาท  
ขอบังคับ  ขอตกลง  กฎหมาย และศีลธรรม เพื่อความสงบสุขในชีวิตของตนเอง และความเปน
ระเบียบเรียบรอยของสังคม สอดคลองกับ ศิริลักษณ  พรหมงาม  (2546, หนา 37)  ใหความหมายวา 
หมายถึง  ความประพฤติปฏิบัติตาม กฎ  ระเบียบ  วินัย และขอตกลงที่เปนที่ยอมรับของสังคม  
และกลาววาถึงลักษณะที่แสดงถึงความซื่อสัตย  คือ  ทําการงานดวยความซื่อตรง และจริงใจ 
ทั้งตอหนาและลับหลังผูอ่ืน ขอยืมสิ่งของของเพื่อนมาใชแลวรีบคืนเพื่อนทันที  ถาไมทําการบานมา
ไมโกหกวาทํามา  ไมขโมยสมุด  ดินสอ หรือของอื่นๆ ของเพื่อนๆ ยอมรับผิดเมื่อทําของผูอ่ืน 
เสียหาย   ขอยืมของผู อ่ืนกอนหยิบเสมอ  ปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวกับครูวาเวลาทํางานจะ  
ไมลอกเลียนแบบกันหรือแอบดูของเพื่อน 
 ชม  ภูมิภาค  (2525, หนา 135)  ไดกลาววา  การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย    
ตองใหไดทั้งหลักการและการปฏิบัติ  โดยมีหลักเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัย ดังนี้ 
 (1)  ความมีระเบียบวินัยชวยใหประหยัดเวลา  และทํางานใหสําเร็จดวย 
ความเรียบรอย 
 (2)  ผูมีระเบียบวินัยในตนเองตองมีการตรงตอเวลาและหนาที่ 
 (3)  การมีวินัยในตนเองนั้นเปนสิ่งที่ฝกฝนได 
 (4)  การมีวินัยทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 (5)  การขาดระเบียบ ทําใหเปนผลเสียแกงานและตนเอง 
             นอกจากนั้น ยังจะตองมีความรู ความสามารถในสิ่งตอไปนี้ คือ รูจักลักษณะ 
และคุณคาของวินัย ปฏิบัติตนเปนนิสัยและวินัยในตนเอง รูจักปรับปรุงและแกไขนิสัยที่บกพรอง
ของตนเอง  ตลอดจนสามารถบอกประโยชนของความมีระเบียบวินัย 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  การประพฤติ ปฏิบัติ 
อยางถูกตอง เหมาะสมกับจรรยามารยาท  ขอบังคับ  ขอตกลง  กฎหมายและศีลธรรม ในสังคม 
 7)  ความเสียสละ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546,  
หนา 1223)  ไดใหความหมายของคําวา  เสียสละ  หมายความวา  ใหโดยความยินยอม  ใหดวย 
ความเต็มใจ เชน  ทหารเสียสละชีวิตเพื่อปกปองเอกราชของชาติ  พอแมเสียสละทุกสิ่ง ทุกอยาง  
ไดเพื่อลูก และกรมการศาสนา   (2521, หนา 28)  ไดใหความหมายของความเสียสละไววา   
ความเสียสละ  หมายถึง ความรูจักสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม หรือบริจาค 
วัตถุส่ิงของเงินทองใหผู อ่ืนที่ควรไดรับ  รวมทั้งเพื่อสวนรวม เพื่อสาธารณกุศล มีการบํารุง 
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การศึกษา  โรงพยาบาล  ทําถนน สรางสะพาน หรือบริจาคทรัพยชวยเหลือผูประสบทุกขภัยตางๆ  
เปนตน  นอกจากนั้นยังกินความถึงการยอมสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อชาติ หรือมนุษยธรรมเมื่อจําเปน
เสมอ สวน รุจิรา  สุขสาร (2545, หนา 31)  ไดใหความหมายวา  ความเสียสละ หมายถึง  การให
หรือบริจาคสิ่งตางๆ เพื่อประโยชนสวนรวม หรือบุคคลอื่น และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
ความเสียสละ  ไดแก  การรูจักแบงปนทรัพยสินและสิ่งตางๆ  มีความปรารถนาดีตอผูอ่ืน และ 
เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
 กรมวิชาการ (2523, หนา 153)  ไดกลาวถึง  ขอบขายและพฤติกรรม 
ของความเสียสละไว ดังนี้ 

 (1)  การใหทางกาย  เชน 
ก.  ชวยเหลือผูอ่ืนทําธุรการงานที่ไมมีโทษ 
ข.  ไมนิ่งดูดาย 
ค.  ชวยเหลืองานสาธารณะประโยชน 

 (2)  การใหทางวาจา  เชน 
ก.  ชวยเหลือใหคําแนะนําทั้งในทางโลก และทางธรรม 
ข.  ชวยเจรจาเอาเปนธุระใหสําเร็จ 

 (3)  การใหทางกําลังสติปญญา  เชน 
ก.  ชวยแกปญหาเดือดรอนอยางตรงไปตรงมา 
ข.  ชวยแกปญหาเดือดรอนแกคนที่ไมไดกระทําผิด 
ค.  ชวยคิดหาแนวทางที่ถูกที่ชอบ 
ง.  ชวยเพิ่มความรูใหแกผูอ่ืนตามกําลังสติปญญา 

 (4)  การใหดวยกําลังทรัพย  เชน 
ก.  แบงปนเครื่องอุปโภค บริโภค ใหแกผูขัดสนที่สมควรให 
ข.  แบงปนเงินทองใหแกผูขัดสนที่สมควรให 
ค.  สละทรัพยเพื่อสาธารณกุศล 

 (5)  การใหทางใจ  เชน 
ก.  ยินดีเมื่อเห็นผูอ่ืนมีความสุข 
ข.  ไมอาฆาตจองเวร 
ค.  ใหอภัยในความผิดของผูอ่ืนที่สํานึกผิด 
ง.  ไมนึกสมน้ําหนาผูอ่ืนเมื่อเพล่ียงพลํ้า 
จ.  ไมโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน 
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 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ความเสียสละ หมายถึง การสละประโยชนสวนตน 
เพื่อใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน โดยไมหวังผลตอบแทน 
 8)  ความเมตตากรุณา  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546,  
หนา 872)  ไดใหความหมายของคําวา เมตตา หมายความวา  ความรักและเอ็นดู  ความปรารถนา 
จะใหผูอ่ืนไดสุข และกรุณา หมายความวา  ความสงสารคิดจะชวยใหผูอ่ืนพนทุกข เมตตาและกรุณา  
เปนธรรมในพรหมวิหาร 4  สวน  กรมการศาสนา (2523, หนา 3-9)  ไดใหความหมาย ของความ
เมตตากรุณา ไววา  เมตตา แปลวา  ความรักใครปรารถนาดีที่จะใหผูอ่ืนมีความสุขความเจริญ  
หรือไดรับความสําเร็จ สมความปรารถนา  เมตตาที่แผไปในขอบเขตที่จํากัดภายในวงแคบ  เชน 
บิดา มารดา  มีเมตตาตอบุตรธิดา  และครูอาจารยมีเมตตาตอศิษย  พระมหากษัตริยทรงมีเมตตา 
ตอประชาชนภายใตการปกครองเหลานี้ เรียก  เมตตาพรหมวิหาร  สวนเมตตาที่แผไปยังสรรพสัตว
ในสากลจักรวาล  เชน การแผความรักความปรารถนาดีไมวา ของบรรดาสรรพสัตวทั้งปวงผูเปน 
เพื่อน เกิด แก เจ็บ และตาย ดวยกันทั้งสิ้น จงอยามีเวร อยามีภัย จงอยาปองรายซ่ึงกันและกันเลย  
จงบริหารตนใหมีความสุข  รักษาตนใหปลอดภัย อยางนี้เรียกวา  เมตตาอัปปมัญญา คือ แผไป 
โดยมิไดจํากัด  เชน พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงมีเมตตาตอสัตวโลกทั้งผองอยางเสมอเหมือนกัน  
สอดคลองกับ ชม  ภูมิภาค (2525, หนา 8)   กลาววา  เมตตากับกรุณา อาจแยกได เมตตา หมายถึง 
ความรักใคร ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข เปนความรูสึกในดานความรัก กรุณา คือ ความสงสาร 
ในเมื่อเห็นคนอื่นตกทุกขไดยากก็อยากจะชวยใหเขาพนทุกข และ กัลยา  ศรีปาน (2542, หนา 36) 
ใหความหมายวา ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใครปรารถนาที่จะใหผู อ่ืนมีความสุข  
ความเจริญ มีความสงสาร คิดจะชวยใหผูที่ไดรับความทุกข ไดพนขากความทุกข 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ความเมตตากรุณา  หมายถึง  ความรัก  ความ
ปรารถนาดี  พรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข 
 9)  ความกตัญูกตเวที  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, 
หนา 6)  ไดใหความหมายของคําวา  กตัญู หมายความวา รูจักอุปการะที่ทานทําให รูคุณทาน  
และกตเวที  หมายถึง  ประกาศคุณทาน  สนองคุณทานเปนคําคูกันกับกตัญู เปน กตัญูกตเวที  
และ  ชม  ภูมิภาค (2525, หนา 102)  ใหความหมายวา กตัญู แปลวา รูคุณคา  หมายความวา   
ใครทําอะไรก็ไมลืมระลึกถึงบุญคุณอยูเสมอ  กตเวที แปลวา แทนบุญคุณ  หมายความวา ตอบแทน 
บุญคุณทาน รวมความวา กตัญูกตเวที หมายความวา ผูอุปการคุณทานทําแลวและตอบแทน คนดี
ตองมีคุณธรรมขอนี้เปนเครื่องหมาย ถาไมมีคุณธรรมขอนี้เปนเครื่องหมายก็ยังถือไมไดวาเปนคนดี
และ จุฑาธิป  เปยมประถม (2545, หนา 24)  ไดกลาววา ความกตัญูกตเวที  เปนการรูสํานึก 
ในบุญคุณหรือความดีของคนๆ  นั้น   แลวตอบแทนบุญคุณของเขา   ซ่ึ งจริยธรรมขอนี้  
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ทุกคนควรระลึกและพึงปฏิบัติเสมอ สวน สุจิรา  สุขสาร (2545, หนา 32)  ไดใหความหมาย 
ของความกตัญูกตเวที ไววา  หมายถึง  ความรูสึกสํานึกบุญคุณและตอบแทนบุญคุณที่ผู อ่ืน 
มีตอเรา และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ไดแก มีความรูสึกสํานึกบุญคุณ 
ของผูมีคุณและรูจักตอบแทนคุณตอผูมีคุณเสมอ และ กัลยา  ศรีปาน (2542, หนา 37)   กลาววา 
ความกตัญูกตเวทีเปนสิ่งที่ผูมีความดีความเจริญ  ควรประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงจะไดรับผลตอบแทน 
คือ เปนที่ยกยองสรรเสริญของผูที่ไดรับ             
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความกตัญูกตเวที  หมายถึง  การรูสํานึกในบุญคุณ
หรือความดีของผูอ่ืน แลวกระทําการตอบแทนบุญคุณของเขา  
 10)  การตรงตอเวลา  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546,  
หนา 425)  ไดใหความหมายของคําวา ตรง หมายความวา ไมคดโคง  และ สมพงษ  จิตระดับ  
(2528, หนา 29) ไดกลาวถึง  การตรงตอเวลาไววา  การทํากิจกรรมอยางใด อยางหนึ่งใหตรงกับเวลา 
หรือใหสําเร็จตามเวลาที่กําหนดไว เชน การสงงานตามเวลาที่กําหนด การมาโรงเรียนใหทันเวลา 
การสงของที่ยืมมาตามกฎหมาย เปนตน  ถาบุคคลที่ไมมีการตรงตอเวลา  จะทําใหเกิดผลเสีย 
ตอตนเองและหนาที่การงานไมกาวหนา  ขาดความเชื่อถือ และไววางใจจากผูอ่ืน  และสอดคลอง
กับ จุฑาธิป  เปยมประถม (2545, หนา 25)  ไดใหความหมายไววา การตรงตอเวลา หมายถึง   
การทํางานหรือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ไดตรงตามเวลาที่กําหนด และมีประสิทธิภาพ   
สวน กัลยา  ศรีปาน (2542, หนา 38)  กลาววา ผูที่ตรงเวลาจะไดรับความไววางใจ นาเชื่อถือและ
ไดรับการยกยองจากผูที่พบเห็น รวมทั้งเปนการฝกใหมีวินัยในตนเองอีกดวย    
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การตรงตอเวลา  หมายถึง  การทํางานหรือกิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่งไดตรงตามเวลาที่กําหนด และมีประสิทธิภาพ  
 11)  ความสามัคคี  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546,  
หนา  1178)   ไดใหความหมายของคําวา  สามัคคี  หมายความวา   ความพรอมเพรียงกัน  
ความปรองดองกัน และ บัณฑิต  พัดเย็น (2527, หนา 5)  ใหความหมายของความสามัคคีวา  
ความสามัคคี  หมายถึง  ความพรอมเพรียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน รวมมือกันกระทํากิจกรรม 
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว ทํานองเดียวกับ   
สุรีรัตน  พันธุดี  (2529, หนา 51)  กลาวถึงความสามัคคีวา จะตองแสดงออกในเรื่อง ดังตอไปนี้ คือ 
รูจักทํางานรวมกันเพื่อประโยชนของหมูคณะ มีความรักใครปรองดองไมกอการทะเลาะวิวาท 
มีความเห็นอกเห็นใจกันและกัน และใหความชวยเหลือเทาที่จะทําได รูจักแบงงานแบงหนาที่ให
สมาชิกตามความสามารถ และ กัลยา  ศรีปาน (2542, หนา 39)  ใหความหมายวา  ความสามัคคี 
หมายถึง การแสดงออกถึงการรวมแรงรวมใจ  ความพรอมเพียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน รวมมือกัน
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ปฏิบัติงานใหสําเร็จดวยดี  เพื่อประโยชนสวนรวม สวน จุฑาธิป  เปยมประถม (2545, หนา 27)  
ใหความหมายวา ความรวมมือ รวมใจกัน หรือพรอมเพียงกันของหมูคณะ ในการประกอบกิจกรรม 
เพื่อใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดี ในทํานองเดียวกัน   ศิริลักษณ  พรหมงาม (2546, หนา 38)  
กลาววา  ความสามัคคี หมายถึง  การแสดงออกซึ่งความสามารถในการทํางานเปนกลุมดวยใจรัก  
มีการรวมแรงรวมใจในการทํางาน เพื่อใหการทํางานสําเร็จดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความสามัคคี  หมายถึง ความรวมมือรวมใจ  
อยางพรอมเพรียงกันของหมูคณะในการประกอบกิจกรรม เพื่อใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 12)  ความยุติธรรม  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา 
911)  ไดใหความหมายของคําวา  ยุติธรรม หมายความวา ความเที่ยงธรรม  ความชอบธรรม  
ความชอบดวยเหตุผล  เชน  ศาลยอมทรงไวซ่ึงความยุติธรรม และ ฑิฆัมพร  สุภาพ  (2535,  
หนา 98)  ใหความหมายของความยุติธรรมไววา ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตน 
ดวยความเที่ยงตรง  สอดคลองกับความเปนจริงและเหตุผล ปราศจากความลําเอียง  สอดคลองกับ  
จรัญยา  เตียววิวัฒน (2540, หนา 7)  ไดกลาวถึง ความยุติธรรม วาเปนการปฏิบัติดวยความเที่ยงตรง 
ไมตกอยูในอคติ ไดแก  ความลําเอียง 4 ประการ  คือ  ความลําเอียงอันเกิดจากความชอบพอรักใคร  
ความลําเอียง  อันเกิดจากความชิงชัง  ความลําเอียงอันเกิดจากความหลง  ความลําเอียงอันเกิดจาก
ความกลัว สวน จุฑาธิป  เปยมประถม  (2545, หนา 28)  กลาววา ความยุติธรรม  เปนการปฏิบัติตน
ดวยความเที่ยงตรง ในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยไมลําเอียง  ยึดถือหลักของเหตุผลและ 
ความถูกตอง  ในทํานองเดียวกัน  กัลยา  ศรีปาน (2542, หนา 40)  กลาววา การตัดสินเรื่องราวตางๆ 
โดยที่เราใชความรูสึก หรืออารมณสวนตัวเพยีงอยางเดียว ยอมทําใหเกิดความลําเอียงได 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ความยุติธรรม   หมายถึง  การปฏิบัติตนดวย 
ความเที่ยงตรงในการตัดสินใจในเรื่องราวตางๆ โดยไมลําเอียง ยึดถือหลักเหตุผลและความถูกตอง 
เปนหลักในการปฏิบัติ 
 13)  ความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม   
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา 1058)  ไดใหความหมายของคําวา 
วัฒนธรรมไววา วัฒนธรรม หมายถึง  ส่ิงที่ทําความเจริญงอกงามใหหมูคณะ เชน วัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมในการแตงงาน  และ กัลยา  ศรีปาน (2542, หนา 41)  กลาววา วัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญ
ตอวิถีการดําเนินชีวิต ทั้งของบุคคลและสังคมโดยสวนรวม วัฒนธรรมเปนเครื่องชี้ความแตกตาง
ของสังคม  กอใหสังคมมีเอกภาพ มีความรักสามัคคี กอใหเกิดความเปนปกแผน ชวยใหการพัฒนา
สังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหคนในสังคมอยูกันอยางสงบสุข 
   สรุปไดวา วัฒนธรรม หมายถึง ส่ิงที่มนุษยพัฒนาปรับปรุงหรือผลิตสรางสรรคขึ้น 

เพื่อความเจรญิงอกงามในวถีิชีวิตของสวนรวม  
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 ประเพณี  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2546, หนา 663) 
อธิบายวา ประเพณี หมายความวา  ส่ิงที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเปนแบบแผน  
ขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี  และ กัลยา  ศรีปาน (2542, หนา 42)  กลาววา  ประเพณี คือ 
ความประพฤติที่คนในสงัคม ถือเปนแบบแผนสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน 
 สรุปไดวา ประเพณี หมายถึง  ความเชื่อ ความคิด  การกระทํา  อันดีงามที่ได 
สืบทอดตอกันมา จนกลายเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี    
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี  หมายถึง  การกระทําหรือแสดงออกในสิ่งที่สังคมไดกําหนดเปนแบบแผนไวอยาง ถูกตอง 
และเหมาะสมตามกาลเวลาทั้งกาย วาจา และ ใจ  
 จริยธรรม ดังที่กลาวมาแลวทั้ง 13  ประการนี้ เปนส่ิงจําเปนอยางมากที่จะตอง 
ปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  ซ่ึงครูเปนบุคคลสําคัญ  
การสอนจริยธรรมจึงควรเนนในเชิงปฏิบัติ  เพราะการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดประพฤติปฏิบัตินั้น  
จะเปนแนวทางใหผูเรียนนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมได และทําใหเกิด
ความเคยชินจนเปนนิสัย 
 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
 กัลยา  ศรีปาน (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
ผลปรากฏวา  โดยภาพรวมองคประกอบดานความใฝรู ดานการประหยัด  ดานความเสียสละ  
ดานความเมตตากรุณา  ดานการตรงตอเวลา  ดานความสามัคคี อยูในระดบัปานกลาง  องคประกอบ
ดานความขยัน  ความมีระเบียบวินัย   ดานความกตัญูกตเวที  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรม 
และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี อยูในระดับมาก  สวนดานความอดทน ดานความซื่อสัตย  
ความยุติธรรม อยูในระดับนอย และนักเรียนหญิงมีคุณธรรมและจริยธรรมแตกตางจากนักเรียนชาย
อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05  โดยนักเรียนหญิงจะมีคุณธรรมจริยธรรม มากกวานักเรียนชาย  
และนักเรียนในระดับชั้นที่สูงกวาจะมีคุณธรรมและจริยธรรมมากกวานักเรียนในระดับชั้นที่ต่ํากวา  
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 มนตรี  กําลังดี (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา 
อําเภอกะปง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา ประชากรกลุมตัวอยางเปนนักเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6  ผลของการวิจัยพบวา  ระดับจริยธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลางเมื่อพิจารณาองคประกอบ  ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความกตัญูกตเวที  ความเปน 
ผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอยูในระดับมาก นักเรียนมีสภาพครอบครัว 
ที่แตกตางกัน มีจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับจริยธรรมของนักเรียนจากสภาพครอบครัวปกติสูงกวานักเรียนจากสภาพครอบครัว 
ไมปกติ  ผูปกครองที่มีอาชีพตางกันโดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีจริยธรรมไมแตกตางกัน   
สวนความตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม จริยธรรมของนักเรียน พบวา นักเรียน 
มีความตองการใหโรงเรียนมีการสงเสริมจริยธรรมในดานตางๆ  คือ  ครูควรจะสอนใหนักเรียน 
เชื่อฟงพอแม ครู-อาจารย  ครูควรจะกระตุนใหนักเรียนมีความขยันในการที่จะทํางานสงครู  
โรงเรียนควรมีการรณรงคใหประหยัดพลังงานในโรงเรียน  ครูควรจะกวดขันใหนักเรียนพูด 
ความจริงตอกัน  โรงเรียนควรจัดใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการใฝรู  ครูควรจัด 
กิจกรรมฝกความอดทน รณรงคใหใชจายอยางประหยัด มีการแขงกีฬาภายในโรงเรียนเพื่อสราง
ความสามัคคี 

  สุมณธา  แกนกูล (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาจริยธรรม ของนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาปที่ 6  สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอพะโตะ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดชุมพร  ผลการวิจัยพบวา  โดยภาพรวมจริยธรรมของนักเรียน อยูใน ระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายองคประกอบ  ดานความใฝรู  ความอดทน  ความประหยัด  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม 
นักเรียนมีจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง 

  จุฑาธิป  เปยมประถม ( 2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาระดับจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูและผูปกครอง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา และเปรียบเทียบ จริยธรรมของนักเรียน  ผลปรากฎวา ระดับ 
จริยธรรมตามความคิดเห็นของครูผูสอนและผูปกครอง  จําแนกตามความคิดเห็นของครูผูสอนและ
ผูปกครอง  ดานความใฝรู  ดานความขยันหมั่นเพียร  ดานความอดทน  ดานความประหยัด  
ดานความซื่อสัตยสุจริต  ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความเสียสละ  ดานความเมตตากรุณา  
ดานการตรงตอเวลา  ดานความสามัคคี  ดานความยุติธรรม  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรม และปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  สวนจริยธรรมดานความกตัญู
กตเวที อยูในระดับมาก  การเปรียบเทียบระดับจริยธรรม จําแนกตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
และผูปกครองดานความขยันหมั่นเพียร  ดานความอดทน  ดานความประหยัด ดานความซื่อสัตย
สุจริต  ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความเสียสละ  ดานความเมตตากรุณา ดานการตรงตอเวลา  
ดานความสามัคคี  ดานความยุติธรรม  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรม และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
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ประเพณีและโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนจริยธรรม  ดานความใฝรู และ 
ดานความกตัญูกตเวที แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
โคลเบอรก (Kohlberg,  1976,  p. 392-405 ;  อางถึงใน บัณฑิต  พัดเย็น, 2527,  

หนา 34)  ไดประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอายุกับพัฒนาการทาง จริยธรรมนั้น  
ไดมีผูพบวา  ความรูและความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑทางจริยธรรมขั้นรากฐานของสังคมนั้น  
เด็กจะทราบตั้งแตอายุยังนอย  มีผูพบตั้งแต ค.ศ.1903 วาเด็กชายอังกฤษมีความรู เชิงจริยธรรม 
ตั้งแตเขาเรียนชั้นเกรดหนึ่ง  สวนการศึกษาความรูเชิงจริยธรรมของบุคคลที่มีอายุมากกวานี้ก็มิได
ชวยใหทางดานนี้มากขึ้น แมวาความรูเชิงจริยธรรมจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมอยูบางก็ตาม 

วาสโน (Wasnow, 1978, Abstract)  ไดทําการวิจัยเร่ือง เหตุผลเชิงพฤติกรรม 
ของเด็กเกรด 4 และ 6  ในโรงเรียนที่มีสภาพแวดลอมตางกัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายและหญิง  
จํานวน  96 คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณการใชเหตุผลเชิงพฤติกรรมของโคลเบอรก   
ผลการวิจัยพบวา เพศและระดับชั้นไมมีอิทธิพลตอการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กอยางมี 
นัยสําคัญ แตองคประกอบที่นาสนใจคือ กลุมเพื่อนและอิทธิพลของโรงเรียนอาจสงเสริมใหการใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นได 

  แบร (Bear, 1979, Abstract)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธของการใชเหตุผล
เชิงจริยธรรมที่มีตอปญหาดานความประพฤติและสติปญญา  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6   
จํานวน  60 คน ในเมืองไอโอวา  เครื่องมือที่ใชเปนแบบ สัมภาษณการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ของ Kohlberg  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ Standford  ผลการวิจัยพบวา ปญหา 
ความประพฤติจะลดลงและวุฒิภาวะทางจริยธรรมจะเพิ่มขึ้นกับเด็กที่มีเชาวปญญาสูงจะมี 
ความกาวหนาทางจริยธรรม 
  จากงานวิจัยที่กลาวมาจะเห็นไดวา การสงเสริมจริยธรรมสําหรับนักเรียน และ 
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1  และ 2 นั้น ทุกฝายในสังคมจะตอง 
ใหความรวมมือกัน  ทั้งครอบครัว โรงเรียน  ศาสนา และระบบอื่นๆ ในสังคม  สงเสริมปลูกฝง 
จริยธรรมที่ดีงามใหเกิดขึ้น เพื่อใหไดเยาวชนที่มีคุณภาพ เปนพลเมืองดีในอนาคต สังคมยอมอยู
อยางสงบสุข และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
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2.4  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยยึดกรอบแนวคิดของกัลยา  ศรีปาน (2542, บทคัดยอ)  มนตรี   
กําลังดี (2543, บทคัดยอ)  สุมณธา  แกนกูล (2544, บทคัดยอ)  จุฑาธิป  เปยมประถม (2545,  
บทคัดยอ) และการปลูกฝงจริยธรรมตาม การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2546, หนา 11-15)    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   
ซ่ึงมีจริยธรรมที่ควรจะสงเสริมใหกับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันที่ 1  และ 
ชวงชั้นที่ 2  จํานวน  13 ดาน  คือ  ความใฝรู  ความขยันหมั่นเพียร  ความอดทน  ความประหยัด  
ความซื่อสัตยสุจริต  ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ความเมตตากรุณา   ความกตัญูกตเวที   
การตรงตอเวลา   ความสามัคคี  ความยุติธรรม  และความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี       
 
 

 
 

 


