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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 เอกสารและงานวิจัยที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของมีหัวขอดังนี้ 
 2.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2544 
 2.3  แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

   2.3.1  ความหมายของพฤติกรรม 
   2.3.2  ความหมายของจริยธรรม 
   2.3.3  ลักษณะทางจริยธรรม 
   2.3.4  แหลงทีม่าของจริยธรรม 
   2.3.5  องคประกอบของจริยธรรม   
   2.3.6  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม 
   2.3.7  องคประกอบที่มีอิทธพิลตอการพัฒนาจริยธรรมบุคคล 
    2.3.8  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ใน  5  ดาน 
     1.  ความมีระเบียบวินยั 
     2.  ความรับผิดชอบ 
     3.  ความซื่อสัตย 
      4.  ความเสียสละ 
     5.  ความอดทน 
 2.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
   2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
   2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 2.5  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
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2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 ก, หนา 13) ไดใหความหมายไววา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง  
สถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดวางขอบขาย ภาระกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย พ.ศ. 2546 ดังนี ้

1. การบริหารวิชาการ 
2. การบริหารงบประมาณ 
3. การบริหารงานบุคคล 
4. การบริหารทั่วไป 
การบริหารวิชาการ มีขอบขายการบริหารดงันี้ 
1. การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผลประเมินผลและเทยีบโอนผลการเรียน 
4. การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10.  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 
11.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

 12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว องคกร และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา 
 การบริหารงบประมาณ มีขอบขายการบริหารดังนี้ 

1. การจัดทําและของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนการใชเงิน และผลการดําเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
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6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุ และสินทรพัย 
การบริหารงานบุคคล  มีขอบขายการบริหารดังนี้ 
1. การวางแผนอตัรากําลังและกําหนดตําแหนง 
2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
4. วินัยและการรักษาวนิัย 
5. การออกจากราชการ 

 การบริหารทั่วไป มีขอบขายการบริหารดังนี้ 
1. การดําเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
4. งานประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองคกร 
6. งานเทคโนโลย ี
7. การสงเสริมสนับสนุนดานวชิาการ งบประมาณบุคลากร และบริหารทั่วไป 
8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 

10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรยีน 
14. การประชาสัมพันธงานการศกึษา 

 15.   การสงเสริมสนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

16.   งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา 
17.   การจัดระบบการควบคมุในหนวยงาน 
18.   งานบริการสาธารณะ 
19.   งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
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2.2  หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พทุธศักราช  2544 
 
 ความเปนมาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ข,  หนา 1-9) กลาวถึงความเปนมาของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานวา ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน  มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย  จึงมีความจําเปนที่
จะตองปรับปรุงหลักสตูรของชาติ  ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
เพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยาง
สรางสรรคในเวทีโลก  ซ่ึงกระทรวงศึกษาพบวา  หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันนานกวา  10  ป  มี
ขอจํากัดอยูหลายประการ  มุงสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทันการณ  ใน
เร่ืองที่สําคัญดังตอไปนี้ 

 1.  การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลาง  ไมสามารถสะทอนความตองการที่แทจริงของ
สถานศึกษาและทองถ่ิน 

 2.  การจัดการหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  ยังไม
สามารถผลกัดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี  ในภูมิภาค
จึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทาง
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  มีความคิดสรางสรรค 

 3.  การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิดสรางวิธีการเรียนรูใหคนไทย
มีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต  สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.  การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  และการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายในยุค
สารสนเทศ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่งถึง  และมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
ทองถ่ินและชุมชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดกาํหนดใหการศกึษา
เปนกระบวนการเรียนรู  เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรูการฝก  
การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคกร
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรู  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
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คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  การจัดทําหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชพี
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชน  และสังคม   ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว  
กาํหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวน  9  ป 

 การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู  และความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล  โดยยึดหลัก
ผูเรียนสําคัญที่สุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพนัธของตนเอง
กับสังคม  ไดแก  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก  รวมท้ังความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ความเปนมาของสังคมไทย  และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่องผสมผสานสาระตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค  ไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู  อํานวยความสะดวกใหผูเรียน  โดยคํานงึถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 เพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บรรลุจุดหมายที่กําหนดไวสถานศึกษาตอง
มีการประสานสัมพันธ  และรวมมือกับบิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนใหการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  เปนไปอยางตอเนื่องนอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการตองการให
ครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้น  เพื่อการพัฒนาไปสูความเปนสากล  กระทรวงศึกษาธิการ
จะไดจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร  เชน  คูมือการใชหลักสูตร  แนวทางการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา คูมือครู เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระตางๆ แนวทางการวัดและประเมินผลการ
จัดระบบแนะแนวในสถานศึกษา  การวิจัยในสถานศึกษาและการใชกระบวนการวจิยัในการพฒันาการ
เรียนรู 
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 หลักการ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนไปตามแนวนโยบายการศึกษาของประเทศจึงกําหนด

หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 
 1.  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปน

สากล 
  2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค  และ

เทาเทียม  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา     
 3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยถือวาผูเรียน

มีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ 
 4.  เปนหลักสตูรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ และการจัดการเรยีนรู 
 5.  เปนหลักสตูรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบ

โอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
 จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา 
มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดจุดหมาย
ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 
 1.  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  รักการอาน  
  2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา 
 3.  มีความรูอันเปนสากลรูเทาทันกรเปลี่ยนแปลง  และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  วิธีการทํางาน
ไดเหมาะสมกบัสถานการณ 
 4.  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด
การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนนิชีวิต 
 5.  รักการออกกําลังกาย  ดแูลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ด ี
 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
 7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภมูิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  ยึดมั่นใน
วิถีชีวิต  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
 8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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  9.  รักประเทศชาติและทองถ่ินมุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม  
 โครงสราง 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด
ไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติ  ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงไดกําหนดโครงสราง
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 
 1.  ระดับชวงชั้น 
     กําหนดหลักสตูรเปน  4  ชวงชั้น  ตามระดบัพัฒนาการของผูเรียนดังนี ้
       ชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3 
          ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6 
          ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่    1-3 
          ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่    4-6 
 2.  สาระการเรียนรู 
     กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู ทกัษะกระบวนการ
เรียนรู  และคณุลักษณะหรอืคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน  8  กลุม  ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
   
 
 

 
สาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมนี้  เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูโดยจัดเปน  2  กลุม  คือ  
กลุมแรก  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด
และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ  กลุมที่สอง  ประกอบดวยสุขศึกษาและพลศึกษา  

สาระการเรียนรู 

คณิตศาสตร ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร

ภาษาตางประเทศ 

การงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ี

ศิลปะ 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
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ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ  เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐาน
ความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
 เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู
ไวในสาระการเรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร  กลุมสังคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 
           กลุมภาษาตางประเทศ  กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น  สวนภาษาตางประเทศ
อ่ืนๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่จําเปน
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด  และ
ความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น  สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลองและสนองตอบ
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติม
จากกิจกรรมทีไ่ดเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง
การพัฒนาที่สําคัญ  ไดแก  การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งรางกาย  สติปญญา  
อารมณ และสังคม  โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติให
เปนมนุษยที่สมบูรณ  (กรมวชิาการ,  2542,  หนา  1-6) 
 การสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน  จุดมุงหมายสวนใหญเปนการสอนในวชิาพระพุทธศาสนา  
เพื่อเสริมสรางใหนกัเรียนมีคุณภาพในการดาํรงชีวิตมีศีลธรรมคุณธรรมประจําใจและมีคณุสมบัติตางๆ  
ตามความประสงคของสังคมไทย  และมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมไวในวิชาจริยธรรม  เพื่อให
นักเรียนรูจกัดาํรงชีวติบนพืน้ฐานแหงคณุธรรม  มีความกลาทางจรยิธรรม  ไมเบยีดเบยีนผูอ่ืน  มีความ
ซ่ือสัตยสุจริตและยุติธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความอดทน  รูจักประหยัด  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  
ครอบครัว  ทองถ่ิน  และประเทศชาต ิ (คําพลอย  โพธ์ิทอง,  2542,  หนา  58) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษานั้นกําหนด
โครงสรางที่เปนสาระการเรียนรู  จํานวนเวลาเรียนอยางกวางๆ ทั้งนี้สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชา
ในแตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด  
 นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติมเปนหนวยการเรียนรูรายวิชา
ใหมๆ รายวิชาที่มีความเขมขึ้นอยางหลากหลาย   ใหผูเรียนตามความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ
และความแตกตางระหวางบุคคล  โดยเลือกสาระการเรียนรูจาก  8  กลุม  ในชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษา
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ปที่  4-6  ชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3  ชวงชั้นที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6  และจัดทํา
มาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรูหรือรายวิชานั้นๆ ดวย  สําหรับชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษา
ปที่  1-3  นั้น  ยังไมควรใหเลือกเรียนรายวิชาที่เขมขึ้นควรเรียนเฉพาะรายวิชาพื้นฐานกอนสถานศึกษา
ตองจัดการเรียนรู  ใหครบทั้ง  8  กลุมในทุกชวงชั้น  โดยในชวงการศึกษาภาคบังคับ  คือ  ช้ันประถมศึกษา
ปที่  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จัดหลักสูตรเปนรายป  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6  จัดเปนหนวยกิต 
ดังนี้  
 ชวงชั้นที่  1  และ  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3  และปที่  4-6  การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ  หลักสูตรที่จัดขึ้น  มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต  กระบวนการเรียนรู
ทางสังคม  ทักษะพื้นฐานดานการอาน  การเขียน  การคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะห  การติดตอส่ือสาร 
และพื้นฐานความเปนมนุษย  เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งในดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ 
สังคมและวัฒนธรรม 
 ในประเทศไทยพระพุทธศาสนากับการศึกษามีความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
นับตั้งแตศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช  วาดวยเร่ืองของพุทธจักรและราชอาณาจักร 
บรรพบุรุษไทยอาศัยพระพุทธศาสนาเปนดวงประทีปสองทางดําเนินชีวิต  การศึกษาไทยแตแรกเริ่ม
ตองอาศัยวัด  พระสงฆมีบทบาทในการฝกอบรมในฐานะเปนอาจารยสอนศิษย 
 ปจจุบันการศึกษามุงเตรียมเยาวชนใหเปนผูรับภาระของสังคมในอนาคต  รากฐานการศึกษา
เชนนี้ถือวาชีวิตในโลกเปนส่ิงที่มีคุณคาและมีความหมาย  พุทธปรัชญาสอนใหบุคคลพิจารณาเห็น
คุณคาชีวิตในสภาพที่เปนจริง  รับรูคุณคาในปจจุบันธรรม  เขาใจ  รับรูและบรรลุถึงคุณคาอันแทจริง
ของชีวิต  การศึกษาควรดําเนินไปเพื่อลดและเพื่อละความยึดถือ  ผิดในตัวในตนเพื่อมนุษยจะได
ดํารงชีวิตที่ผาสุก  ปราศจากความขัดแยงตอกันในสังคม  การศึกษามุงใหมนุษยเรียนรูกฎเกณฑ
ธรรมชาติรอบตัว  เรียนรูจิตใจตนเองและผูอ่ืน  เพื่ออยูรวมกันเปนสังคมที่ผาสุกปรัชญาการศึกษา
ควรอุบัติขึ้นจากรากฐานสัจธรรมอันเปนกลางทั่วไป  โดยไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ  ศาสนา  และ
ลัทธิความเชื่อใดๆ เปนสัจธรรมที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  โดยความเปนเสรีชนของคนทุกคน   
(ระวี  ภาวิไล, 2513,  หนา  51-60; อางถึงในอัมพร  สาระพันธ,  2547,  หนา  9-11) 
 การปลูกฝงคุณธรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะนิสัย 
 จากแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาไทย  มีแนวทางการปลูกฝงคุณธรรม
ดังตอไปนี ้
 จริยธรรม  ประกอบดวยคุณธรรม  ศีลธรรม  จรรยาบรรณที่งอกงามทางใจตามคุณลักษณะ
วิชาชีพ  การศึกษาเรื่องจริยธรรมจึงเปนจรรยาบรรณที่จําแนกไปตามสายอาชีพเปนครูก็ตองมีจรรยาคร ู
เปนแพทยก็ตองมีจรรยาแพทย  เปนพลเมืองดีก็ตองมีคุณธรรม  มีศีลธรรม  มีมนุษยธรรม  แนวทาง
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การศึกษาดานจริยธรรมจะตองผสมผสานกับการสอนวิชา  เนื้อหาความรูมีความดานอื่นๆ ไปใน
ขณะเดียวกัน สรางคุณลักษณะพิเศษของประชาชาติ สรางนิสัยของคนไทยใหมีความจงรักภักดีตอ
ชาติ  ศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริยไทย ครูจะตองสรางพื้นฐานจิตใจที่ดีงามใหเกิดภายในใจของ
เยาวชน  หลอหลอมความเปนไทยทั้งทางวัตถุภายนอก ความประพฤตกิิริยามารยาท  จิตใจที่มีความ
เชื่อ  ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอุดมคตินิยม นําเอาแบบอยางของคนดีมาเปนตัวอยาง  รับเอาสัจจะ
นิยมความรูในความจริงแมมาประยุกตใชจนถึงระดับปรัชญาสรางสังคมใหม เปนสังคมอุดมคติที่
รวมเอาการศึกษาทั้งมวลมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคม 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม 
  
 2.3.1  ความหมายของพฤตกิรรม 
 พฤติกรรม  หมายถึง  กิริยาอาการ  การกระทํา  หรือกิจกรรมทุกชนิดของมนุษยหรือสัตว  
ซ่ึงกิจกรรมหรือการกระทํานั้น  อาจจะเปนการกระทําที่เฉพาะเจาะจงหรือไมก็ไดอาจจะเปนกิจกรรม
ที่แสดงใหปรากฏเห็นได  หรือเปนอากัปกิริยาภายใน  ซ่ึงผูอ่ืนไมสามารถสังเกตหรือ เห็นไดยาก  เชน  
ความรู  การคิด  ความสนใจ  เปนตน  (ประสาท  อิศรปรีดา,  2522,  หนา 13; อางถึงใน ณรงค   ศิลารัตน,  
2544,  หนา  14)  สําหรับ  ธํารงศักดิ์  หมื่นจักร  และศรีสงา  กรรณสูตร  (2523, หนา  2; อางถึงใน ณรงค 
ศิลารัตน, 2544  หนา 14)  ใหความหมายของพฤติกรรมวา  หมายถึง  การกระทําของรางกาย  ทั้งที่ทํา
โดยรูสึกตัวและไมรูสึกตัว  อาจสังเกตได  หรือใชเครื่องมือชวยในการสังเกตดวยก็ได  สวน  
สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  (2524, หนา 3 ; อางถึงใน ณรงค ศิลารัตน, 2544  หนา 14)  อธิบายวา  
พฤติกรรม  หมายถึง  สิ่งที่บุคคลกระทําแสดงออกตอบสนองหรือโตตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ใน
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง  ที่สามารถวัดไดตรงกัน  ไมวาจะเปนการแสดงออกหรือการ
ตอบสนองนั้น  จะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกรางกายก็ได  ชัยพร  วิชชาวุธ  (2529,  หนา  1; อาง
ถึงใน ณรงค ศิลารัตน, 2544  หนา 14)  ใหความหมายวา  พฤติกรรมเปนการกระทําของผูกระทําโดยไม
รูตัว  หรือไมก็ได  โดยคนอื่นจะสังเกตเห็นหรือไมสังเกตเห็นก็ได  แตนิตยา  พูลทอง  (2535,  หนา  10; 
อางถึงใน ณรงค ศิลารัตน, 2544  หนา 14)  ใหความเห็นวาพฤติกรรมเปนการแสดงออกของมนุษยที่
ปรากฏออกมาเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงการแสดงออกหรือการกระทําดังกลาวนี้  จะมี
กระบวนการของสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกํากับอยูภายในตัวบุคคลนั้นๆ เสมอ  กลาวคือ  จะมีกลไก
กํากับ  ส่ังการ  จากความนึกคิดและความรูที่มีอยูภายในเปนของตนเองตลอดเวลา 
 จากความหมายขางตน  สรุปไดวา  พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทําทุกอยางของมนุษย  
หรือสัตว  ที่แสดงออกมา  หรือสามารถสังเกตเห็นได  และสามารถใชเครื่องมือวัดพฤติกรรมได 
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 การเกิดพฤติกรรม 
 นักวิชาการไดจัดหมวดหมูของการเกิดพฤติกรรมไวหลาย  ๆทาง  เชน  สิทธิโชค  วรานุสันติกุล  
(2529,  หนา  9-13; อางถึงใน ณรงค ศิลารัตน,  2544,  หนา  14) จัดหมวดหมูไว  3  ประการ  คือ 

 พวกที่มีความเชื่อวา  พฤติกรรมมนุษยนั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคล  กลาวคือ  ใจ  (Mind) 
นี่เองเปนตนกําเนิดของพฤติกรรม  เชน  เพลโต  (Plato)  และเดสคารท  (Descartes)  มีความเชื่อวา  
ความคิดภายใน  (Innate  Ideas)  เปนตัวมีอิทธิพลมากที่สุดตอการแสดงพฤติกรรม  ในยุคหลัง  ฟรอยด  
(Freud)  อางว า   มนุษย ม ีพลังอ ันเก ิดจากสัญชาตญาณแหงความตองการมีช ีว ิตอยู   และ
สัญชาตญาณแหงความตาย  พลังงานนี้ผลักดันใหเกิดโครงสรางของจิตสามประการ  ไดแก  

  อิด  (Id)  คือความตองการพื้นฐานของมนุษยเปนสิ่งที่ยังไมไดขัดเกลา  ซ่ึงทําใหมนุษย
ทําทุกอยางเพื่อความพึงพอใจของตนเองหรือทําตามหลักของความพอใจ  (Pleasure Principle)  
เปรียบเหมือนสันดานดิบของมนุษย   

 อีโก  (Ego)  หมายถึง  สวนที่ควบคุมพฤติกรรมที่เกิดจากความตองการของ Id  โดยอาศัย
กฎเกณฑทางสังคม  และหลักแหงความจริง  (Reality Principle)  มาชวยในการตัดสินใจ  ไมใช
แสดงออกตามความพอใจของตนแตเพียงอยางเดียว  แตตองคิดแสดงออกอยางมีเหตุผลดวยนั่นคือ
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมโดยมีเหตุและผลที่เหมาะสมกับกาลเทศะในสังคมจึงเปนบุคลิกภาพที่
ไดรับการยอมรับมากในสังคมในคนปกติที่สามารถปรับตัวอยูไดในสังคมอยางมีความสุข ฟรอยด
เชื่อวาเปนเพราะมีโครงสรางสวนนี้แข็งแรง   

 ซุปเปอรอีโก  (Super Ego) หมายถึงมโนธรรมหรือจิตสวนที่ไดรับการพัฒนาจาก
ประสบการณ  การอบรมสั่งสอน  โดยอาศัยหลักของศีลธรรมจรรยา  ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
คานิยมตางๆ ในสังคมนั้น  Superego จะเปนตัวบังคับ และควบคุมความคิดใหแสดงออกในลักษณะ
ที่เปนสมาชิกที่ดีของสังคม  (Value  Principle)  ที่ตัดสินวาส่ิงใดเปนสิ่งดีในสังคมกลาวคือบุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมตามขอบเขตที่สังคมวางไว  แตบางครั้งอาจไมเหมาะสม   
 ใครก็ตามที่มีบุคลิกภาพเชนนี้มักไดรับการยกยอง  ทั้งนี้เพราะบางครั้งพฤติกรรมที่แสดงออก
นั้นอาจเกิดความไมพอใจในตนเอง  แตเพื่อตองการใหเปนที่ยอมรับในสังคม  ดังนั้นแมเขาแสดง
พฤติกรรมบางอยางที่ขัดตอ  คานิยมของสังคม เขาจะเกิดความรูสึกผิด  (Guilt  Feeling  or  Guilty)  
ทันทีถาไมมีการระบายออกเก็บกดไวมาก ๆ อาจระเบิดออกมากลายเปนโรคผิดปรกติทางจิตได 
(จามจุรี จําเมือง และคณะ, 2547,  หนา 4-5) 
 2.3.2  ความหมายของจริยธรรม   
 มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานได  ใหความหมายของจริยธรรมไวดังนี้  คําวา 
จริยธรรมเปนคําที่เปรียบไดกับคําในภาษาอังกฤษ  1  คํา  คือ  คําวา  Moral  หรือ  Morality  ซ่ึงมาจาก
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ภาษาลาติน  และคําวา  Ethics  ซ่ึงมาจากภาษากรีกมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานให
ความหมายของจริยธรรมไว  ดังนี้ 
 จริยะ  คือ  ความประพฤติ กริยามารยาทที่ควรปฏิบัติ  ซ่ึงตองเปนการแสดงออกในทางที่ดี    
เทานั้น  จริยธรรม  คือ  ธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ  หรือศีลธรรม  กฎของศีล  (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525,  2530,  หนา  14) 
 กรมการศาสนา  (2521;  อางถึงใน มานิตย  คงเจริญ,  2545,  หนา  1)  ไดใหความหมาย
ไวดังนี้  จริยศึกษา  คือ  การศึกษาที่จัดเพื่อสรางคุณลักษณะของพลเมือง ใหมีคุณธรรมบุคลิกลักษณะ   
อุปนิสัย  และพฤติกรรมใหเปนคนที่มีศีลธรรมตามความตองการของประเทศชาติ 
   ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก  (2520,  หนา  3-4; อางถึงใน กรรยา  
รินสอน, 2546, หนา 13)  ใหความหมายคําวา  จริยธรรม  หมายถึง  ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะ
ของมนุษยและมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทตางๆ ดวย ลักษณะและพฤติกรรมที่
เกี่ยวของกับจริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภทคือลักษณะที่สังคม
ตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคมนั้น  เปนพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ  ใหการสนับสนุนและ
ผูกระทําสวนมากเกิดความพอใจวาการกระทํานั้นเปนส่ิงที่ถูกตองเหมาะสม  สวนอีกประเภทหนึ่ง
คือลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคม  เปนการกระทําที่สังคมลงโทษพยายาม
กําจัด  และผูกระทําพฤติกรรมนั้นสวนมากรูสึกวาเปนสิ่งที่ไมถูกตองและไมสมควร  ฉะนั้นผูที่มี
จริยธรรมสูงคือผูที่มีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมาก  และประเภทหลังนอย 
 บุญมี  แทนแกว  (2541,  หนา  25; อางถึงใน กรรยา  รินสอน,  2546,  หนา  14)  ใหความหมาย  
จริยธรรม  หมายถึง  “ธรรมชาติหรือหลักที่บุคคลควรประพฤติ”  จัดวา  “เปนคุณธรรมที่แสดงออก
ทางรางกายในลักษณะที่ดีงามถูกตอง  อันเปนสิ่งที่ประสงคของสังคม และจริยธรรมจะมีไดจําตอง
อาศัยหลักคําสอนทางศาสนาอันไดแก  ศีล  (Precept)  อันหมายถึงหลักหรือกฎเกณฑการประพฤติ
เพื่อดัดหรือฝกหัดกายและวาจาใหเรียบรอยใหเปนปกติ  กลาวคือจะพูดหรือทําสิ่งใดใหเปนไปตามปกต ิ 
อยาใหผิดปกติ  (ผิดศีล)  เชน  พูดใหถูกตอง  ใหเปนธรรม  กระทําใหถูกตอง  ใหเปนธรรม  เมื่อพูด
หรือกระทําถูกตอง  เปนธรรมยอมมีความสุข  ความสบาย  เยือกเย็น  ไมเดือดรอนอันเปนผลการมี  
ความสุข  ความสบาย  เยือกเย็น  ไมเดือดรอนดังกลาวจึงเปนผลของการมีศีลหรือเปนผลแหงการมี
คุณธรรมในจิตใจ  เมื่อมีคุณธรรมในจิตใจ  ก็เปนเหตุใหประพฤติจริยธรรมไดถูกตอง  ดังนั้นคุณธรรม
และศีลธรรมจึงเปนโครงสรางของจริยธรรม” 
 สุพัตรา  เลิศประเสริฐรัตน  (2544,  หนา  12)  ใหความหมายของจริยธรรม  คือ  หลัก
ความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม               
คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นถึงความเจริญงอกงามในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผนตาม
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วัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม  อยูในสภาพแวดลอมที่โนมนําใหบุคคลมุงกระทํา
ความดี ละเวนความชั่ว  มีแนวทางความประพฤติอยูเรื่องของความดี  ความถูกตอง  ความควรใน
การปฏิบัติตนเพื่ออยูในสังคมไดอยางสงบเรียบรอย  และเปนประโยชนตอผูอ่ืน  มีคุณธรรมและ
มโนธรรมที่สรางความสัมพันธอันดีโดยมีสํานึกที่จะใชสิทธิและหนาที่ของตนตามคานิยมที่               
พึงประสงค 
 พระราชวรมุนี  (2528,  หนา  34)  กลาววา  คําวา  จริยะ  จริยา  ตลอดจน  จริยธรรม  หมายถึง  
การดําเนินชีวิต  ความเปนอยู  การยังมชีีวิตใหเปนไป  การครองชีวิต  การใชชีวิต  การเคลื่อนไหว
ของชีวิตทุกแงทุกดานทุกระดับ  ทั้งทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  
 สุวรรณ  พุฒคง  (2545,  หนา  15)  อธิบายวา  จริยธรรม  หมายถึง  ความดีงามสิ่งที่ควร
ประพฤติ  (ไมรวมความชั่วที่ไมควรประพฤติ)  คําวา  “จริยธรรม”  เปนสมุหนาม  (คําเรียกนาม)  
ของสิ่งที่ควรประพฤติทั้งหลาย 
 แบนดูรา  (Bandura, 1986, p. 496-497)  ไดใหความหมายวาจริยธรรมเปนกระบวนการที่
แสดงถึงกฎเกณฑหรือมาตรฐานที่คนในสังคมปฏิบัติ 
 จากการศึกษาเอกสารดังกลาว  สามารถสรุปความหมายของจริยธรรมไดวา  จริยธรรม คือ  
แนวทางหรือกฎเกณฑ  และมาตรฐานความประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองดีงามของมนุษยซ่ึง  เปนลักษณะ
ท่ีสังคมตองการคือปญญาและมีเหตุผลทําใหรูวาควรประพฤติปฏิบัติแตส่ิงที่ดีงามทั้งกายวาจา  และใจ  
เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง  ผูอ่ืนและสังคม 
                  2.2.3  ลักษณะทางจริยธรรม 
 ธนเศรษฐ  จําปางาม  (2543,  หนา  2-5)  ไดแบงลักษณะตางๆ ของมนุษยที่เกี่ยวของกับ  
จริยธรรม คือ   
 ความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บคุลมีความรูวาในสังคมตนนั้นถือวาการกระทําชนิดใดดี  
ควรกระทํา  การกระทําใดเลว  ควรงดเวน  และรูวาลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรอืไม
เหมาะสมมากนอยเพียงใด  ปริมาณความรูเชิงจริยธรรม  ขึ้นอยูกับอายุ  ระดับการศึกษา  และพัฒนาการ
ทางสติปญญาของบุคคลดวย  ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลสวนมากจะสอดคลองกับ  คานิยมใน
สังคมนั้น  แตอาจจะแตกตางไปก็ได  ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลสวนมากจะสอดคลองกบัคานยิม
ในสังคมนั้น  แตอาจจะแตกตางไปก็ได ทัศนคติเชิงจริยธรรมมีความหมายกวางกวาเชิงจริยธรรม
เพราะรวมเอาความรูทางจริยธรรมและความรูสึกในเรื่องนั้นๆ ไวดวย 
 ทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรม            
เชิงจริยธรรมตางๆ วาตนชอบหรือไมชอบลักษณะนั้นๆ เพียงใด  ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคล
สวนมากจะสอดคลองกับคานิยมของสังคมนั้น  แตบุคคลบางคนในสถานการณปกติอาจมีทัศนคติ
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ตางไปจากคานิยมของสังคมก็ได  ทัศนคติเชิงจริยธรรมนั้นจะรวมทั้งความรูและความรูสึกในเรื่องนั้น 
ในชวงเวลาหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 
 เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลใหเหตุผลในการเลือกที่จะไมกระทําหรือเลือก
ที่จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณนั้นๆ เหตุผลดังกลาวชวยใหทราบเหตุจงูใจ
ที่อยูเบื้องหลังการกระทําของบุคคล  ซึ่งการกระทําบางอยางอาจจะขัดกับความรูสึกของบุคคล
สวนใหญ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลและสถานการณเปนลําดับ 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรือ
งดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑ  หรือคานิยมสังคมนั้น  พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ  เชน 
การใหทาน  การเสียสละ  การชวยเหลือผูอ่ืน  เปนตน  สวนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเกิดขึ้นใน
สภาพที่บุคคลถูกยั่วยุใหกระทําผิดกฎเกณฑ  เพื่อประโยชนสวนตน  เชน  การโกง  การกลาวเท็จ 
ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่จะไมเกิดขึ้น  ในผูที่มีจริยธรรมสูง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนสิ่งที่สังคมให
ความสําคัญมากกวาจริยธรรมประเภทอื่นๆ เพราะการกระทําในทางที่ดี  และเลวของบุคคลยอม
สงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของสังคม 
 2.3.4  แหลงท่ีมาของจริยธรรม 
             แหลงที่มาของจริยธรรมที่สําคัญมีดังนี้ 
 สมภพ  ชวีรัฐพัฒน  (2539,  หนา  5-8; อางถึงใน กรรยา  รินสอน, 2546,  หนา  15)  ไดสรุป
แหลงที่มาของจริยธรรมดังนี ้
 1.  ปรัชญา  เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู  ประสบการณทางปญญาของมนุษยและศึกษา
เกี่ยวกับหลักจริยธรรมของมนุษย  เชน  ความดีสูงสุด  หนาที่ความชอบธรรม  ความประพฤติ ฯลฯ 
จริยศาสตรเปนสาขาที่สําคัญของปรชัญาที่ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมโดยตรงของมนุษย  เชน  ศึกษา
เกี่ยวกับหลักเกณฑของความประพฤติ  ความประพฤติที่เหมาะสมกับหนาที่และอุดมการณอันสูงสุด
ของมนุษย 
 2.  ศาสนา  เปนลัทธิความเชื่อของมนุษย ซ่ึงไดรวบรวมเอาคําสั่งสอนตาง  ๆมาเปนหลักเกณฑ
สําหรับประพฤติ  และปฏิบตัิหนาที่ใหเหมาะสม  ศาสนาทุกศาสนามุงใหบุคคลกระทาํความด ี ศาสนา
เปนที่มาของจริยธรรม  และเปนตัวกําหนดมาตรฐานและคุณคาทางจริยธรรม 
 3.  นโยบายของรัฐบาล  มีบทบาทในการกําหนดคุณธรรมของสังคม  ทําใหสังคมตื่นตัว
เห็นความสําคัญของจริยธรรม  และมีคานิยมพรอมที่จะปฏิบัติตาม 
 รัชนี  สินะสนธิ  (2541,  หนา 36-37; อางถึงใน  กรรยา  รินสอน,  2546,  หนา  15)  ไดสรุป
แหลงที่มาของจริยธรรม ดังนี้ 
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 1.  พุทธศาสนา  ประชาชนชาวไทยรอยละ  95   นับถือศาสนาพุทธ  ดังนั้นคําสอน
ศีลธรรมและการอบรมตามศาสนาพุทธจึงเปนที่มาของจริยธรรมในสังคมไทย 
 2.  กฎหมาย  เปนแนวทางของความประพฤติ  การปฏิบัติที่มุงใหสังคมสวนรวมสามารถ
อยูรวมกนัอยางสงบสุข 
 3.  คานิยม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ซ่ึงเปนที่ยอมรับในสงัคม 
 สรุปแหลงที่มาของจริยธรรมคือปรัชญา  เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรูประสบการณ
ทางปญญาของมนุษยและศึกษาเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของมนุษย  ศาสนา  เปนลัทธิความเชื่อของ
มนุษย  ซ่ึงไดรวบรวมเอาคําสั่งสอนตางๆ มาเปนหลักเกณฑสําหรับประพฤติและปฏิบัติหนาที่ให
เหมาะสม  กฎหมายเปนแนวทางของความประพฤติ  การปฏิบัติที่มุงใหสังคม  สวนรวมสามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข  และนโยบายของรัฐบาลมีบทบาทในการกําหนดคุณคาทางจริยธรรมของสังคม  
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  สวนมากจะสอดคลองกับคานิยมของสังคมนั้น  แตบุคคลบางคน
ในสถานการณปกติอาจมีทัศนคติตางไปจากคานิยมของสังคมก็ได  ทัศนคติเชงิจรยิธรรมนัน้จะรวมทัง้
ความรูและความรูสึกในเรื่องนั้น ในชวงเวลาหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 
 2.3.5  องคประกอบของจริยธรรม 
  ประภาศรี  สีหอําไพ  (2535,  หนา  12)  อธิบายวา  จริยธรรมเปนเครื่องกําหนดหลักปฏิบัติ
ในการดํารงชีวิต  เปนแนวทางใหอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอย  ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบดังตอไปนี้ 
 1.  ระเบียบวินัย  (Discipline)  เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่ง  สังคมที่ขาดกฎเกณฑทุกคน
สามารถทําทุกอยางไดตามอําเภอใจ  ยอมเดือดรอนระส่ําระสาย  ขาดผูนําผูตาม  ขาดระบบที่กระชับ
ความเขาใจเปนแบบแผนใหยึดถือปฏิบัติการหยอนระเบียบวินัยทําใหเกิดการละเมิดสิทธิและหนาที่
ตามบทบาทของแตละบุคคล  ชาติใดไรระเบียบวินัยยอมยากที่จะพัฒนาไปไดทัดเทียมชาติอ่ืน  บุคคล
จึงควรปฏิบัติตามจารีตประเพณีของสังคม 
 2.  สังคม  (Society)  เปนการรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผนกอใหเกิด
ขนบธรรมเนียมที่ดีงามมีวัฒนธรรมอันแสดงถึงระเบียบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 3.  อิสระเสรี  (Autonomy)  ความมีสํานึกในมโนธรรมที่พัฒนาเปนลําดับ  กอใหเกิดความ
อิสระ  สามารถดํารงชีวิตตามสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษาและประสบการณในชีวิต  มีความสุข  ใน
ระเบียบวินัย  และสังคมของตนเปนคานิยมสูงสุดที่คนไดรับการขัดเกลาแลวสามารถบําเพ็ญตามเสรีภาพ
เฉพาะตนไดอยางอิสระสามารถปกครองตนเองและชักนําตนเองใหอยูในทํานองครองธรรม 
  
 พรชัย  โพธ์ิงาม  (2546,  หนา  10)  เสนอองคประกอบสําคัญ  ของจริยธรรม  3  ประการ
สรุปไดดังนี้ 
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 1.  สวนประกอบดานความรู  (Moral Reasoning)  คือ  ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตอง
ดีงาม  สามารถตัดสินแยกความถูกตองออกจากความไมถูกตองไดดวยความคิด 
 2.  สวนประกอบดานอารมณความรูสึก  (Moral  Attitude  and  Belief)  คือ  ความพึงพอใจ 
ศรัทธา  เล่ือมใส  เกิดความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ 
 3.  สวนประกอบดานพฤติกรรมแสดงออก  (Moral  Conduct)  คือ  พฤติกรรมการกระทํา
ที่บุคคลตัดสินใจกระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ 
 กัลยา  ศรีปาน  (2542,  หนา  10)  กลาววา  การจําแนกองคประกอบของจริยธรรมตาม
ความคิดเห็นของนักจิตวิทยานั้นมีความคลายคลึงกัน  แตเลือกชื่อตางกันออกไป ซ่ึงอาจสรุปไดวา
จริยธรรมจําแนกเปน  3  องคประกอบ  คือ 
               1.  องคประกอบทางปญญา  (Cognition)  คือ  สวนที่เปนความรู  ความเชื่อตางๆ ที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางจริยธรรม  ซ่ึงเปนความรู  ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตอง  ดีงาม  สามารถ
ตัดสินแยกพฤติกรรมที่ดีที่ถูก  ที่ควรออกจากพฤติกรรมที่ไมดี  ไมถูก  ไมควร  มโนทัศนอ่ืนที่ใชเรียก
องคประกอบสวนนี้  ไดแก  ความคิดทางจริยธรรม (Moral Thonght) คานิยมทางจริยธรรม  (Moral  
Value)  ความเชื่อทางจริยธรรม (Moral  Judgement)  การใชเหตุผลทางจริยธรรม  (Moral  
Reasoning)  และความรูความเขาใจทางจริยธรรม  (Moral  Cognition) 
 2.  องคประกอบทางอารมณ  (Affection)  คือ  ความรูสึกหรือปฏิกิริยา  ทีม่ีตอลักษณะหรือ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมวา  ตนชอบหรือไมชอบเพียงใด  ซ่ึงสวนใหญจะสอดคลองกับคานิยมใน
สังคมนั้น องคประกอบในดานนี้มีความหมายกวางกวาความรู  ความเขาใจเชิงจรยิธรรมของบุคคล 
เพราะรวมทั้งความรูและความรูสึกในเรื่องนั้นๆ เขาดวยกัน  และองคประกอบดานนี้  ยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไดมีมโนทัศนนี้ใชเรียกแทนองคประกอบนี้  ไดแก  เจตคติทางจริยธรรม 
(Moral  Attitude)  ความรูสึกทางจริยธรรม  (Moral  Feeling)  และปฏิกิริยาทางจริยธรรม  (Moral Reaction) 
 3.  องคประกอบทางพฤติกรรม  (Behavior)  คือ  พฤติกรรม  หรือบุคคลแสดงตอตนเองตอ
ผูอ่ืนและตอส่ิงแวดลอม  เปนพฤติกรรมที่สามารถตัดสินใจไดวาดีหรือไมดี  ถูกหรือผิด  ควรหรือ 
ไมควร ซ่ึงเปนอิทธิพลสวนหนึ่งที่มีผลตอการกระทํา หรือไมควรกระทํา พฤติกรรมใดจะขึ้นอยูกับ
อิทธิพลขององคประกอบทั้งสองประการที่กลาวมาแลว  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนสิ่งที่สังคมให
ความสําคัญมากกวาดานอื่น ๆ ทั้งนี้  เพราะการกระทําในทางที่ดีและเลวของบุคคลนั้น  สงผลโดย
จริงตอความผาสุกและความทุกขของสังคม  มโนทัศนที่ใชเรียกองคประกอบสวนนี้  ไดแก  ความ
ประพฤติทางจริยธรรม 
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  2.3.6  ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม 
 พระราชวรมุณ ี (ม.ป.ป, หนา 34)  ไดสรุปวาจริยธรรมมพีัฒนาการเปนลําดับจากวยัทารก
จนถึงตลอดชีวิตการพัฒนามีลักษณะที่สําคัญแบงเปน 3 แนวทาง 
 1.  ทฤษฎีจิตวิเคราะห  (Psycho-analytic  Theory)  กลาวถึงจริยธรรมกับมโนธรรมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน  มนุษยอยูในสังคมกลุมใดก็จะเรียนรูความรับผิดชอบชั่วดีจากสิ่งแวดลอมใน
สังคมนั้นจนมีลักษณะพิเศษของแตละสังคมที่เรียกวา  เอกลักษณ  เปนกฎเกณฑใหประพฤติปฏิบัติ
ตามขอกําหนดโดยอัตโนมัติ คนที่ทําชั่วแลวรูสํานึกเกิดหิริโอตตัปปะละอายใจตนเอง  เมื่อสํานึกแลว
พึงละเวนไมปฏิบัติอีกโดยไมตองมีส่ิงควบคุมจากภายนอก  เปนการสรางมโนธรรมขึ้นมาโดยไม
จําเปนตองสนใจองคประกอบของลําดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม 
 ในลักษณะทฤษฎีเชนนี้  บทบาทของการศึกษาคือ  การพัฒนาทางดานจิตใจเพื่อเสริมสราง
กําลังคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมตองการ  ปจจัยที่สําคัญคือ
การศึกษาเพื่ออบรมฝกฝนการนําสติปญญาไปใชใหเปนประโยชนแกกลายิ่งขึ้น  พยายามแสวงหา
จุดมุงหมายใหแกชีวิต  คือความเปนอยูอยางดีที่สุดหรือการมีอิสรภาพ  การศึกษาจึงเปนกิจกรรม
ของชีวิต  โดยชีวิต  เพื่อชีวิต  เปนความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมและรูจักเกี่ยวของ
สัมพันธกัน 
 2.  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  (Social Learning Theory)  อธิบายการเกิดของจริยธรรม
วาเปนกระบวนการสังคมประกิต  (Socialization)  โดยการซึมทราบกฎเกณฑตางๆ จากสังคมที่เติบโต
มารับเอาหลักการเรียนรูเชื่อมโยงกับหลักการเสริมแรงและการทดแทนสิ่งเรา  (Stimulus Substitution)  
รับแนวคิดของทฤษฎีจิตวิเคราะหเปนรูปแบบโดยยึดถือวาการเรียนรูคือ การสังเกตเลียนแบบจาก 
ผูใกลชิดเพื่อแรงจูงใจ  คือเปนที่รักที่ยอมรับ  ในกลุมพวกเดียวกับกลุมตนแบบเพื่อเปนพวกเดียวกัน  
ในลักษณะเชนนี้  สถาบันหรือกลุมสังคมมีอิทธิพลตอการปลูกฝงรูปแบบและเสรมิสรางการเลยีนแบบ  
จากตัวอยางในสังคมใหแกนักเรียนพึงระมัดระวังในการสอน  เพราะถาขาดความสามารถในการอธิบาย
เหตุผล  ใหเด็กเรียนแบบ  ใชอารมณและวางอํานาจแทน  จะทําใหเด็กรูสึกเปนศัตรูตอผูควบคุมพฤติกรรม
ทุกระดับ  ตั้งแตบิดา  มารดา  ครู  ไปจนถึงตํารวจ  พึงอบรมใหเด็กรูจักรับผิดชอบ  ช่ัวดี  รูสึกละอาย
ที่ทําชั่ว ใหความคิดเหตุผล  และความสม่ําเสมอในการลงโทษและใหรางวัลเด็กเปนที่ยอมรับวาโรงเรียน
เปนสถานศึกษาที่อบรมกลอมเกลาใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม
และประเทศชาติ  จึงมีหนาที่ตองจัดและพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้ออํานวยตอการ
ปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรม 
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 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  (Social Learning Theory) 
 แบนดูรา  (Bandura, 1986; อางถึงใน  สมชาย  ธัญธนกุล, .ม.ป.ป., หนา  34-36)  นกัจติวทิยา
ชาวอเมริกัน  เชื่อวา  พฤติกรรมทางสังคมเกิดจากการเรียนรูโดยการสังเกตและการเลียนแบบอยางจาก
บุคคลอื่น  ผลการทดลองจากเด็กอายุ  5  ป  แบนดูรา  สรุปความคิดเห็นจากผลการทดลองวา  “เด็ก
ไมเพียงแตจะเรียนรูพฤติกรรมตางๆ จากการสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืนเทานั้น  หากยังเรียนรูโดย 
ไมมีแรงเสริมกําลัง จากภายนอกอีกดวย”  จากนั้น แบนดูรา  ไดศึกษาคนควา  เกี่ยวกับอิทธิพลของ
รางวัลและการลงโทษที่มีตอพฤติกรรมของเด็ก และพบวา การเห็นพฤติกรรมไดรับรางวัลหรือการ
ลงโทษจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมตอบสนองของเด็ก ๆ ในครั้งแรกเทานั้น แตไมใชปจจัย
โดยตรงของการสรางพฤติกรรม ปจจัยสําคัญอยูที่วา เด็กที่ไดรับรางวัล หรือลงโทษจาก  การแสดง
พฤติกรรมของตนเปนครั้งแรก 
 ปจจุบันนี้ นักจิตวิทยาในกลุมการเรียนรูทางสังคมไดนําแนวคิดของนักจิตวิทยาในกลุม
พฒันาการทางปญญาและความคิดมาผสมผสานกับหลักการของตน  และประกาศทฤษฎีขึ้นใหม ให
ชื่อวา ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม  (Cognitive  Social  Learning  Theory)  ทฤษฎีนี้  มีความคิด
พื้นฐาน ดังนี้ 
 1.  แตละบุคคลจะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตลอดเวลา  บุคคล  และส่ิงแวดลอมตางมี
อิทธิพลตอกันและกันเสมอมา 
 2.  บคุคลอาจจะเรยีนรูจากการเรียนแบบอยางของผูอ่ืน โดยไมมแีรงเสริมกําลังจากภายนอก 
 3.  การเรียนรูและการไดรับรูอาจจะไมใชส่ิงเดียวกันกับการแสดงพฤติกรรม  แรงเสริมกําลัง
อาจไมใชส่ิงสําคัญในการเสริมสรางพฤติกรรม แตแรงเสริมกําลังมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการ
กระทําตางๆ ในชีวิตประจําวนัของบุคคล 

 4.  การรับรูและการคาดหวังทางปญญาความคิด จะมีผลตอการกระทําของบุคคลการคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตน  เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเลือกวิธีแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล 
 5.  กระบวนการทางปญญาความคิด  จะชวยใหบุคคลสามารถควบคมุตนเอง  ควบคุมพฤตกิรรม
และประเมนิคุณคาของตนเองได 
 แบนดูรา  เนนความจริงวา  การเรียนรูและพฤติกรรมเลียนแบบไดโดยการรับรูและสติปญญา
คนสรางพลังภายใน สัญลักษณแทนสิ่งแวดลอม และสัญลักษณตัวแทนเหลานี้เปนสื่อใหพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงการมองเห็นผลการกระทําที่ตามมาแตละคนเรียนรูพฤติกรรมของเขาเปนประจาํ แบนดูรา
เนนวา  บุคคล  และส่ิงแวดลอมมีผลซ่ึงกันและกัน  (Reciprocal  Interaction)  จะมองเห็นความจริงวา
เปนอยางไร 
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 หลายคนมองวา  บุคลิกภาพของเด็กจากการเลียนแบบหรือเอาอยางแบบดังนั้นตัวแบบจึง
มีบทบาทสําคัญมาก  ตัวแบบดีเด็กจะดีดวย เขาจึงกลาววา A model was an adult human   หมายความวา 
ตัวแบบจะตองเปนผูมีวุฒิภาวะ  แตโดยธรรมชาติของเด็กนั้น เด็กจะพยายามสังเกตตัวแบบในการ
กระทําอยางหนึ่ง  ถาตัวแบบไดรับความสนใจ ไดรับประโยชน หรือความพึงพอใจจากเด็ก ผูสังเกต
คือเด็กก็จะยอมพึงพอใจที่จะเลียนแบบตัวแบบนั้น ตัวแบบจึงมีบทบาทสําคัญมาก  ตัวแบบอาจเปน
พอแม คนในครอบครัว คนที่มีช่ือเสียง  นาเคารพนับถือ  หรือแมกระทั่งเพื่อนคนที่สนิทสนม  ครู
อาจารยหรือดาราเปนตน  ถาสังคมใดมีตัวแบบที่ดี  คนในสังคมนั้นก็จะมีการประพฤติมีจริยธรรม 
และมีบุคลิดภาพที่ดีดวย  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมจึงขึ้นอยูกับเงื่อนไข  (Conditional)  และตัวแบบ  
(Modeling)  เปนสําคัญ ดังนั้นจึงเริ่มจาก  ตั้งใจ  ->  จดจํา  ->  ฝกฝน  ->  จูงใจ  -> ไดตามแบบ   
(Bandura, 1986, p. 496-497) 
       3.  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา  (Cognitive Theory)  จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติตนสัมพันธกับสังคม  การพัฒนาจริยธรรมจึงตองมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตามระดับ
สติปญญาของแตละบุคคล ซ่ึงมีวุฒิภาวะสูงขึ้น การรับรูจริยธรรมก็พัฒนาขึ้นตามลําดบั  
   นวลละออ  แสงสุข  (2544,  หนา  13-16)  ไดกลาวถึงทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของเพียเจต (Piaget, 1932,  หนา  359)  พบวา  พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยขึ้นอยูกับความฉลาด
ในการรับรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ คือ  พัฒนาการทางจริยธรรมของมนษุยขึน้อยูกบัการพฒันาการ
ทางสติปญญาของบุคคลนั้นเอง ซ่ึงเพียเจต  ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาไว  4  ขั้น  คือ  
  1.  ขั้นรับรูประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  (Sensorimotor  Operation)  เปนระยะ       
ตั้งแตแรกเกิด-2  ป  เด็กจะรับรูประสาทสัมผัสอยางงายๆ ทําใหเกิดการพัฒนาการทางสติปญญา  และ
ความนึกคิด  เด็กจะมีโครงสรางทางความคิดจากสิ่งที่พบเห็นและจากสิ่งที่สัมผัส  
  2.  ขั้นความคิดกอนปฏิบัติการ  (Pre-Operational  Thinking)  ชวงอายุ  2-7  ป  เด็กเริ่ม
ใชภาพแทนวัตถุและเหตุการณ  สามารถเลียนแบบคนอื่นได  และพัฒนาอยางรวดเร็วสามารถใช
ภาษาติดตอทางสังคมไดอยางกวางขวาง  และเริ่มพัฒนาความคิดเชิงตรรกศาสตร  ความคิดสวนใหญ
ตองเกิดจากความรูสึกจากประสาทสัมผัส 
  3.  ขั้นปฏิบัติการดวยรูปธรรม  (Concrete  Operational  Thinking)  ชวงอายุ  7-11  ป  
เด็กจะมีความคิดเชิงตรรกศาสตรในสิ่งที่มองเห็นและจับตองได  และคนหาความจริงเกี่ยวกับวัตถุ
และส่ิงแวดลอมเปนแบบแผน 
  4.  ขั้นปฏิบัติการดวยนามธรรม  (Formal  Prepositional  Thinking  or  Formal  Operational 
Thinking)  ชวงอายุ  11-15  ป  พัฒนาการทางสติปญญาและความคิดของเด็กเปนขั้นสูงสุด  สามารถ
คิดหาเหตุผลนอกเหนือขอมูลที่มีอยูได  สามารถแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงเพียเจต 
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พบวาการตัดสินทางจริยธรรมมีสวนสัมพันธกับหลักการทางสติปญญาดวย  และการพัฒนาการทาง
จริยธรรมจะเปนไปตามลําดับขั้นตอนตอเนื่องกัน 
  โดย  เพียเจต (Piaget, 1932,  หนา  357) ไดแบงระดับพฒันาการทางจรยิธรรมออกเปน  
3  ระดับ  คือ  
  1.  ขั้นกอนจริยธรรม  อายุเกิด-1 ขวบ  เปนขั้นที่ยึดถือตนเองเปนสวนใหญ  เอาแตใจ
ตนเอง  ไมเขาใจและไมรับรูสภาพแวดลอมและกฎเกณฑใดๆ ทั้งสิ้น  การประพฤติปฏิบัติการกระทํา
อยางอิสระ เพื่อสนองความตองการทางรางกายของตนเอง  

  2.  ขั้นฝกคําส่ัง หรือความจริงที่เห็นไดชัดวาอายุ  2-11  ป  เริ่มพัฒนาจริยธรรมสามารถ
เขาใจบทบาทของตนเอง  ประพฤติโดยยึดคําสั่งเปนเกณฑ  เปนระยะวานอนสอนงาย  เชื่อฟงอยูใน
โอวาท  ไมเขาใจเหตุผลในทางนามธรรม  ยึดปริมาณทางกายภาพที่เห็นไดชัด  เชน  ขนาดของความ
เสียหายที่เกิดจากการกระทํา  เปนระยะที่สามารถปลูกฝงจริยธรรมไดงาย 
  3.  ขั้นยึดหลักแหงตน  เริ่มอายุ  12  ปขึ้นไป  การพัฒนาพฤติกรรมในวัยนี้เปนระยะ
คอนขางยาก  เพราะเด็กจะใชสติปญญาหาเหตุผล  เปนระยะแสวงหาคานิยมของตนเอง เพื่อนําไปสู
การดําเนินชีวติ เมื่อเปนผูใหญเด็กจะใชสติปญญาในการตัดสินจริยธรรมตางๆ เพื่อเปนแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติ 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก  (Kohlberg,  1969,  p. 167) 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2542,  หนา  29-30)  ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของ โคลเบอรก  (Kohlberg)  ซ่ึงไดทําการศึกษาคนควาโดยอาศัยแนวคิดของ เพียเจต  (Piaget)  เปน
พื้นฐาน  โคลเบอรก  เชื่อวา  พัฒนาการทางการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของมนุษยเปนไปตามลําดับขั้น
บุคคลพัฒนาการขามขั้นไมไดเพราะการใหเหตุผลในระดับที่สูงขึ้นไปจะเกิดขึ้นไดดวยการมี
ความสามารถในการใชเหตุผลในขั้นต่ําอยูกอนแลวและตอมา บุคคลจะไดรับประสบการณทางสังคม
ใหมๆ หรือเขาใจความหมายของประสบการณเกา  ขั้นสูงตอไปมีมากขึ้นตามลําดับ  สวนเหตุผลใน
ขั้นที่ต่ํากวาก็จะถูกใชนอยลงจนถูกละทิ้งไปในที่สุด  โคลเบอรกไดแบงพัฒนาการออกเปน  3  ระดบั  
และระดับออกเปน  2  ขั้นดังนี้ 
 1.  ระดับกอนกฎเกณฑ เปนพัฒนาการของเด็กอายุ  2-10  ป  เด็กจะใชการลงโทษ  และ
รางวัลเปนการตัดสินการถูกผิด  เปนวัยเชื่อถือผูใหญ  ความสนใจอยูที่ตนเองไมเขาใจระเบียบแบบแผน
หรือกฎเกณฑทางสังคม  พัฒนาการของเด็กวัยนี้มี  2  ขั้น  คือ  
     1.1  ขั้นที่  1  เปนขั้นการใชการลงโทษเปนเหตุผลของการตัดสนิ เปนวยัที่มีอายุระหวาง 
 7-10 ป  เปนขั้นหลบหลีกการลงโทษ  เด็กจะทําตามกฎเกณฑหรือคําสั่งของผูใหญเพราะกลัวการลงโทษ 
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   1.2  ขั้นที่  2  เปนขั้นใชการตอบสนองความตองการของตนเปนเหตุผลในการตัดสินใจ 
เปนวัยที่มีอายุระหวาง  7-10  ป  เปนขั้นแสวงหารางวัล  เด็กจะทําดี  ทําตามคําสั่ง  กฎระเบียบตางๆ 
เพื่อใหไดมาเพื่อส่ิงที่ตนตองการ  รางวัลเปนสิ่งตอบแทนมาตัดสินใจในการประพฤติปฏิบัติ 
 2.  ระดับตามกฎเกณฑ  เปนพัฒนาการของเด็กอายุ  6-16  ป  พัฒนาการทางจริยธรรมระดับนี้
จะยึดถือกฎเกณฑของสังคมเปนกลุม ไมอยากทําความผิดเพราะตองการใหกลุมหรือสังคมยอมรับตน   
หรือใหตนเปนที่ยอมรับของกลุม  เปนวัยที่ยึดถือบุคคลที่ตนรักเปนแบบฉบับ  หรือระเบียบของกลุม
เปนเกณฑ  แบงเปน  2  ขั้น  ตอเนื่องจาก  2  ขั้นแรก  คือ  
      2.1  ขั้นที่ 3  ขั้นใหการยอมรับของสังคมเปนเหตุผลในการตัดสินใจ ชวงอายุ 10-13  ป   
ขั้นนี้เด็กจะทําตามความคิดเห็นของกลุม  ทําตามกฎเกณฑหรือแบบฉบับของสังคมเพื่อให  เปนที่ยอมรับ
ของกลุม ทําตามผูอ่ืนที่เห็นชอบ 

      2.2  ขั้นที่  4  ขั้นใชระเบียบแบบแผน  หรือกฎเกณฑของสังคมเปนเหตุใน  การตัดสินใจ
ชวงอายุ  13-16  ป  เปนขั้นทําหนาที่ของสังคม  เด็กจะใชกฎเกณฑ  ระเบียบแบบแผนของสังคมมา
เปนเกณฑในการดําเนินชีวิต  และ จะปฏิบัติหนาที่ตามคานิยม  และกฎเกณฑกลุมและสังคมเพื่อ
เปนสมาชิกของกลุมหรือสังคม  เปนวัยที่ทําหนาที่เพื่อประโยชนของกลุม 
 3.  ระดับเหนือกฎเกณฑ ชวงอายุ  16  ปขึ้นไป  ระดับนี้จะเขาใจคานยิม คณุคาทางจรยิธรรม
และหลักเกณฑที่นํามาใชในสังคมในสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  ไมยึดถือตัวบุคล
หรือคานิยมเฉพาะกลุม เปนจริยธรรมที่แยกออกจากกฎเกณฑตายตัว  และการคาดหวังของคนอื่น 
แตใชความคิดตรึกตรองชั่งใจเปนแนวทางเลือกประพฤติปฏิบัติแบงออกเปน  2  ขั้นตอน  ตอเนื่อง
จาก  4  ขั้นตอนแรก  ตามลําดับ 
  3.1  ขั้นที่  5  ขั้นใชสัญญาณทางสังคมเปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกกระทําโดยมี
เหตุผล  นําคานิยมของสังคม  สภาพการณ  สิทธิหนาที ่ ตลอดจนกฎเกณฑที่เปนเหตุผลที่คนสวนใหญ
ยอมรับมาเปนเหตุผลในการตัดสินการกระทํา  โดยไมขัดตอสิทธิพึงมีพึงไดของคนสวนใหญ  เพราะ
เห็นความสําคัญของคนหมูมาก  สามารถบังคับใจตนเองได  ยอมรับฟงความคิดเหน็ของคนอื่นการ
กระทําจะคํานงึถึงสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เปนชวงอายุ  16 ป  ขึ้นไป 
  3.2  ขั้นที่  6  ขั้นที่ใชจริยธรรมเปนเหตุผลในการตัดสิน เปนระดับพัฒนาการที่เห็นใน
ผูใหญที่มีความรูและประสบการณอยางกวางขวาง มีวัฒนธรรมดีงาม  มีความเจริญทางสติปญญา 
ขั้นนี้เปนขั้นสูงสุดของเหตุผลเชิงจริยธรรม คํานึงถึงความถูกตอง  เปนเกณฑการตัดสินใจ  โดยมี 
จุดมุงหมาย  เพื่อความสงบสุขของสวนรวม เปนขั้นที่บุคคลมีความละอายตอการทําความชั่ว  ไมทํา
ผิดทั้งในที่ลับและที่แจง เปนขั้นที่ยอมรับคุณคาของมนุษย 
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ทฤษฎีของบรอนเฟนเบรนเนอร  (Bronfenbrenner ’s Theory) 
ทองคูณ หงสพันธุ  ( ม.ป.ป. ; อางถึงใน กรรยา รินสอน, 2546,  หนา 22 )  แนวคิดของ

ทฤษฎีนี้ถือวาพัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นอยูกับการเรียนรูทางสังคมของบุคคลเปนสําคัญและพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากกวาลักษณะทางจริยธรรมอื่นๆ บรอนเฟนเบรนเนอร  ไดวิเคราะหแบบ
ของการตัดสินจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมออกเปนดังนี้ 
 1.  แบบปรับตัวเขาหาตน  (Self-Oriented)  เปนจริยธรรมในลักษณะที่บุคคลถูกจูงใจให
กระทําเพื่อความพอใจของตนเอง  โดยไมคํานึงถึงความปรารถนาการคาดหวังของผูอ่ืน เปนลักษณะ
ที่บุคคลขาดการกลอมเกลาจิตใจ  (Unsocialized)  เปนผูที่ขาดความรูสึกถึงแบบแผนของมนุษยใน
สังคมมีลักษณะพฤติกรรมและลักษณะทางจติที่ตางจากมนุษยในสังคมโดยทั่วไปลักษณะดังกลาว
จะมีอยูในเด็กวัยตนๆ (Early  Childhood)  ซ่ึงเทียบไดกับขั้นกอนจะถึงขั้นมุงหลบหลีกมิใหตนถูก
ลงโทษของโคลเบิรก 

 2.  แบบปรับเขามาหาอํานาจบังคับ  (Authority-Oriented)  เปนลักษณะของบุคคลที่ยอมรับ
ตอขอบังคับและคานิยมตางๆ ของพอแมอยางมั่นคงและสรุปครอบคลุมไปถึงมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่ผูใหญและแหลงอํานาจอื่นๆ ไดกําหนดขึ้น  ดังนั้นบุคคลที่มีลักษณะนี้จะมีจริยธรรมและพฤติกรรม
ที่ถูกควบคุมจากบุคคลหรือกลุมอํานาจเหนือความตองการทางสังคมของเขา 

 3.  แบบปรับเขาหาเพื่อน  (Peer-Oriented)  บุคคลที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้จะยอมปฏิบัติ
ตามแนวของเพื่อนฝูง  และเปนอิสระจากอํานาจบังคับบัญชาของผูใหญตลอดจนอํานาจตางๆ ทางสังคม
ทั้งหลาย การกระทําจะเปลี่ยนไปไดอยางรวดเร็วตามแนวคิดและความสนใจของกลุม 

 4.  แบบปรับเขาสูจุดหมายรวมกัน  (Collective-Oriented)  จริยธรรมแบบนี้บุคคลจะมีขอผูกมัด
ในการปฏิบัติตามเปาหมายของกลุม  ซ่ึงจะตองมากอนความปรารถนา  ความผูกพันและความสัมพันธ
ระหวางบุคคลที่มีตอกัน 

 5.  แบบปรับเขาหาเหตุผล  (Objective-Oriented)  เปนจริยธรรมที่มีลักษณะดีที่สุด  บุคคล
จะมีคานิยมตางๆ เปนของตนเอง  ซ่ึงเปนคานิยมหรือจริยธรรมที่เกิดขึ้นโดยผานการมีปฏิสัมพันธ
ในสังคมระยะหนึ่ง ตอมาจะอยูเหนือกฎเกณฑของสังคม  จะใชจริยธรรมตามวิธีการของตน  และ
บุคคลจะสนองตอบตอสถานการณตางๆ บนพื้นฐานของหลักการมากกวาจะเปนการคลอยตามกฎเกณฑ
ของสังคม 
              2.3.7  องคประกอบที่มีอิทธพิลตอการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล 

  สุชาติ  น้ําประสานไทย  (2542,  หนา  33)  กลาวถึงการศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาจริยธรรม  จะชวยในการอภิปรายวา  การที่บุคคลมีคุณสมบัติทางจริยธรรมแตกตางกันนั้น 
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มีความเกี่ยวเนื่องมาจากปจจัยใดบาง  และจะเปนแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมใหสูงขึ้น  โดยการ
พัฒนาองคประกอบตางๆ ที่มีความสัมพันธกับจริยธรรม  จําแนกเปน  3  ประการ  ดังนี้  
  1.  องคประกอบดานกายภาพ ไดแก การศกึษา อายุ และเพศของบุคคล 

2. องคประกอบทางบุคลิกภาพ ไดแก 
2.1  ลักษณะที่มุงอนาคต หมายถึง ความปรารถนาที่จะทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดใหสําเร็จลุลวง 

ไปไดดี  แมจะเผชิญอุปสรรคตางๆ ก็ไมยอทอ  ทั้งนี้  โดยมุงที่จะใหเกิดผลสําเร็จที่ดีงามตามความ
ปรารถนาในอนาคตเปนหลัก  
      2.2  เจตคติตอกฎหมาย  ความเปนระเบียบและศีล  5  หมายถึง  ความคิดเห็นความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอกฎหมาย  ความเปนระเบียบเรียบรอยของศีล  5 
 3.  องคประกอบทางสภาพแวดลอม  ไดแก  ฐานะทางครอบครัว  ผูเล้ียงดู  วิธีการอบรมเลี้ยงดู 
การใชส่ือมวลชน สภาพแวดลอมที่โรงเรียน และอิทธิพลของตัวแบบ 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2542,  หนา  9-15)  ไดกลาวถึงปจจัยทีเ่กีย่วของหรือมีอิทธิพลตอ 
จริยธรรม  พอสรุปไดดังนี ้
 1.  อายุและระดับการศึกษา ผลการวิจัยสวนใหญในสังคมปจจุบัน ยังไมสามารถแยกตัวแปร
ที่เปนอายุออกจากตัวแปรที่เปนระดับการศึกษาของบุคคลไดกลุมตัวอยางที่มีอายุนอยระดับการศึกษาต่ํา 
และกลุมตัวอยาง ที่มีอายุมากก็จะมีระดับการศึกษาสูงไปดวย โคลเบอรก (Kohlberg) ไดประมวล
ผลการวิจัยไววา  ความรูเชิงจริยธรรมนั้นสวนใหญไมทําใหเขาใจพัฒนาการทางจริยธรรมไดมากนัก  
เปนแตสะทอนใหเห็นระดบัสติปญญา  ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและความตองการที่จะใหคนอืน่ชื่น
ชมตนของผูถูกศึกษาเทานั้น  สวนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้นไมพบวา  คนที่อายุมากจะมีพฤติกรรม
เกี่ยวกับการโกง ขโมย  ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  และการเหน็แกตวั สวนรวมแตกตางจาก
คนที่มีอายุนอย ทั้งนี้  อาจเปนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้น  ขึ้นอยูกับสถานการณที่บุคคลนั้นกําลัง
ประสบอยูมากกวาจะขึ้นอยูกบัลักษณะนิสัยเชิงจริยธรรม  ของบุคคลแตเพียงอยางเดยีว นอกจากนั้น
บุคคลอาจมีพฤติกรรมที่เหมือนกัน  แตมีเหตุผลในการเลือกกระทําตางกันไดเสมอ 

2. เพศ แมวาความมีจริยธรรมสูง  จะไมใชลักษณะที่สังคมกําหนดไวสําหรับเพศใดเพศ
หนึ่งโดยเฉพาะแตส่ิงที่กระตุนความสนใจ ในการเปรียบเทียบจริยธรรมของชายกับหญิงคือทฤษฎี
จิตวิเคราะห ฟรอยด  ซ่ึงทํานายวา  ชายจะมีจริยธรรมสูงกวาหญิง และทฤษฎีพัฒนาการของลักษณะที่
สงเสริมจริยธรรม  ซ่ึงใหขอทํานายตรงกนัขามกับทฤษฎีของ ฟรอยดวา เพศกับอายุ  รวมกันจะชวยให
เขาใจพัฒนาการทางจริยธรรมไดละเอียดยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบความแตกตางทางจริยธรรม 
ระหวางหญิงกบัชายควรจะพจิารณาตัวแปรหรือลักษณะทางสังคมอื่นๆ ดวย 
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  2.3.8  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรือ
งดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ซ่ึงเปน
การกระทําที่สังคมเห็นชอบและใหความสาํคัญมากกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้  เพราะเปนการกระทําในทาง
ที่ดีและเลวของบุคคลนั้น  สงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของสังคม  การศึกษาดานอื่นๆ 
ของจริยธรรมจึงเปนเพียงเพื่อใหเขาใจและสามารถทํานายพฤติกรรมในสถานการณตางๆ ของบุคคล
เทานั้น  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2542,  หนา  3)   

  กรมวิชาการ  (2523; อางถึงใน  อุไรวรรณ  อินทยารัตน,  2541,  หนา  12)  ไดใหความหมาย
ของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไววา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมการกระทําที่บุคคล 
ตัดสินใจจะกระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ ทั้งนี้จะเกิดข้ึนกับอิทธิพลของความเขาใจ
ในเหตุผลของ  ความถูกตอง  ดีงาม  และความพึงพอใจที่จะนําจริยธรรมมาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ   

  สมนฤมล  เพ็ชรมณี  (2543,  หนา  9)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไววา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ เปนการกระทํา
ที่แสดงใหเห็นวาบุคคลมีหลักการในการปฏิบัติที่ดีตอตนเอง ตอผูอ่ืนและสังคม   

 รุจี  เสงเนตร  (2540,  หนา  16)  กลาววา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  เปนส่ิงที่สังคมใหความ
สนใจมากที่สุด  ดังนั้น  นกัวิชาการจึงไดศกึษาพฤติกรรมของมนุษย  เพื่อจดุประสงคที่จะหาทางควบคุม
พฤติกรรมนั้น  คือ  สงเสริมใหเกดิการทําดีใหมาก  และปองกันหรือขจัดการทําชัว่ใหนอยลง 

   สวัสดิ์  สุวรรณอักษร  (2535,  หนา  69-72)  ไดกลาวไววา  นับตั้งแตปการศึกษา  2543  
เปนตนมา  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดบทบาทของสถานศึกษาในการดําเนินงานตามจุดมุงหมาย 
ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2533  โดยใหมีการสอดแทรกการอบรมเชิงจริยธรรมดาน
ตางๆ เชน  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตย  อดทน  มีวินัยพึ่งตนเอง เสียสละ  ตรงตอเวลา 
ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมตาง  ๆอยางสม่ําเสมอสอดคลองกับกระทรวงศกึษาธกิาร  
(2534,  หนา  10 ; อางถึงใน พรชัย โพธ์ิงาม, 2546, หนา 18)  กําหนดคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่
ควรปลูกฝง  คือ  คานิยมพื้นฐานหาประการ ไดแก  การพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และความ
รับผิดชอบ  การประหยัดและอดออม  การมีระเบียบวินัย  และเคารพกฎหมาย  การปฏิบัติตาม
คุณธรรมของศาสนา  การรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  

 สุมณธา  แกนกูล  (2544,  หนา  1-2)  ไดสรุปลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติตองการและ
จําเปนตองปลูกฝง  คือ  ความมีระเบียบวินัย  ซ่ือสัตยสุจริต  ขยันประหยัด  รับผิดชอบ  มคีวามคดิรเิร่ิม  
กระตือรือรน  จงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  เสียสละ  กลาหาญ  เมตตาอารี  กตัญู
และสามัคคี  
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 จึงสรุปไดวาโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2  ตองดําเนินการปลูกฝง  คุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่เหมาะสม
ในดานความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละและความอดทน 
 สราวุธ  จิตบุญมี  (2543,  หนา  1)  ไดเสนอวาการสอนวิชาพระพุทธศาสนานั้นจําเปนอยางยิง่
ที่จะตองเนนทั้งภาคความรู  ความเขาใจ  และการฝกปฏิบัติ  รวมทั้งจัดบรรยากาศ  ส่ิงแวดลอมและ
กิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อสงเสริมความประพฤติของนักเรียนใหอยูในขอบเขตที่ดีงาม  มีความรับผิดชอบ  
ตอการกระทําของตนและยึดถือคุณธรรมจริยธรรมมาปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน  เปนนิสัย  ผูสอน
วิชาพระพทุธศาสนาควรพิจารณามีดังตอไปนี้ 
 1.  ควรคํานึงถึงจุดประสงคของวชิาพระพุทธศาสนาอยูตลอดเวลาในขณะที่สอนและศกึษา
จากคูมือหรือแผนการสอนอยูเสมอ 
 2.  ควรสอนโดยวิธีช้ีแจงสิ่งที่ถูก  ส่ิงที่ผิด  ส่ิงใดควร  ส่ิงใดไมควร  อธิบายโดยยกเหตุผล
หรือตัวอยางใหนักเรียนเห็นจริง  เพื่อใหนักเรียนเขาใจและเกิดความศรัทธาทั้งกาย  วาจา  และใจ 
 3.  ควรสอนโดยวิธีสาธิตหรือทําใหดูเปนแบบอยางที่ดีทั้งในและนอกโรงเรียน  เพื่อให
นักเรียนปฏิบัติตามดวยความเลื่อมใสศรัทธา  และครูอาจารยทุกคนในโรงเรียนและคนในชุมชนหรือ
ในสังคมตองเปนแบบอยางที่ดีใหนักเรียนเห็นอยูเสมอ 
 4.  ควรสอนดวยความรัก  ความเอาใจใสอยางจริงใจตอนักเรียน  มีความรูสึกที่ละเอียดออน  
ชางสังเกตตอพฤติกรรมของนักเรียน  และเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไมดีงามเกิดขึ้น  ควรจะมีความกระตือรือรน 
ที่จะแนะนําสั่งสอนหรือใหคําปรึกษาดวยความจริงใจและเต็มใจ 
 5.  ควรหมั่นศึกษาหาความรูและขอมูลเพิ่มเติมอยูเสมอ  ทั้งในเรื่องของพระพุทธศาสนาและ
วิทยาการดานอื่นๆ เพื่อใหกาวทันตอความผันผวนเปลี่ยนแปลงทุกดาน  ของสังคมและวัฒนธรรม  
และพรอมที่จะใหความรูที่ถูกตองตามหลักพุทธธรรมแกนักเรียน 
 6.  ควรสอนโดยวิธีใหนักเรียนไดมีโอกาสอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น  ใหมากที่สุด
ไมควรผูกขาดเปนผูพูดหรือบรรยาย  แตผูเดียวควรสรางสถานการณหรือยกปญหาหรือตัวอยางขึ้น
แลวใหนักเรียนวิเคราะหเหตุ  และผลพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข  โดยใชหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา 
 7.  ควรเลือกอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับวยัของผูเรียน 

 8.  ควรเปดโอกาสใหคนมีสวนรวมหรือเขารวมในกิจกรรมในวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
หรือพานักเรยีนไปรวมกจิกรรมตางๆ ที่วัดจัดขึ้นในวันสําคัญ 



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

 
 

34 

 พุทธทาสภิกขุ  (2505; อางถึงใน ชอบ  เอี่ยมประสงค, 2544, หนา 28)  ไดแสดงความคิดเห็น
วาการที่เราจะมีการศึกษาดี  คือ  จริยธรรม  โดยเฉพาะจะสําเร็จประโยชนตอนักเรียนไดจริงนี้  เราตอง
มีองค  3  เปนอยางนอย  คือ  

 1.  มีครูดี  คือ  มีครูซ่ึงเปนผูที่มีคุณลักษณะสมบูรณพรอมทั้งดานความรู  และความประพฤติ   
เหมาะสมตอการเปนผูสอนคนใหเปนคนดี  มีความรูไดแทจริง 

 2.  มีวิธีการสอนด ี คอื  เปนผูที่สามารถสอนหรอืพัฒนานกัเรยีนใหมีคณุลักษณะแหงความ
เปนพลเมืองดตีามที่สังคมตองการ 

 3.  มีส่ิงแวดลอมดี  คือ  จัดหรือพัฒนาสิ่งทั้งปวงที่นักเรียนจะเรียนรูไดดวยประสาทสัมผัส
จากทางดานกายและใจ  เปนตน  ใหมีลักษณะเอื้อตอการพัฒนาใหนักเรียนเปนผูมีความประพฤติด ี

 และยังสอดคลองกับ  ณรงค   ศิลารัตน  (2544,  หนา 18-19)  ไดสรุปวา  องคประกอบสําคัญ  ๆ
ของการสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียนนั้น  ไดแก 

 1.  การบริหารโรงเรียน  ไดแก  การปฏิบัติเปนแบบอยางของครูแกนักเรียน  การกําหนด
ระเบียบขอบังคับ  ติดตามผล  เปนตน 

 2.  การสอนหรือวิธีการสอนของครู 
 3.  การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสอดคลองกับการสอนของครู 
 4.  การจัดกจิกรรมจริยศึกษา 
 ทั้ง  4  องคประกอบนี้  ควรตองดําเนินไปพรอมๆ กัน  และมีความสัมพันธกันทั้งหมด 

การสงเสริมจริยธรรมใหแกนักเรียนในโรงเรียนจึงจะบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวังไว 
 กลาวโดยสรุปไดวา  ภาระหนาที่ของโรงเรียนมิไดมีแตการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน

มีความรู  และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตเทานั้น  หากแตมีความรับผิดชอบที่จะตองสรางคุณสมบัติ
ของความเปนพลเมืองดี  มีคุณธรรม  ใหแกเยาวชนที่จะออกไปเปนสมาชิกของสังคมอีกดวย  โรงเรียน
จึงตองทําหนาที่จัดกระบวนการทั้งมวล  เพื่อเสริมสรางและปลูกฝงจริยธรรม  คานิยมอันดีงามเพื่อ
นําไปสูชีวิตที่สงบสุข  การสอนใหเยาวชนรูวาสิ่งใดดีส่ิงใดชั่ว  คือ  การใหความรู  ความเชื่อ  และเนน
การสรางทัศนคติ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  วิชาพระพุทธศาสนา ไดกําหนด
จริยธรรม  ซ่ึงมีองคประกอบ  5  ดาน  คือ  ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  ความ
เสียสละ  และความอดทน  ดังนี้ 
 ความมีระเบยีบวินัย ชุลีพร  รัตนะเจริญชยั  (2547,  หนา  34-35)  ไดกลาวถึงความมี
ระเบียบวินยัวา  หมายถึง  เนนใหรูจกัปฏิบตัิตามที่มีรูป  มีแบบ  มีขัน้  มีตอน  ฟงความคิดเหน็ของอืน่  
การอยูในชัน้เรียน  การทําความเคารพ  มีวนิัยในการเลนกีฬา  ซ่ึงเปนสื่อเชื่อมโยงใหเคารพกฎหมาย
และระเบยีบของสังคมตอไป  
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 กัลยา  ศรีปาน  (2542,  หนา  135)  กลาววาการปลูกฝงการมีระเบียบวินัยตองใหไดทั้ง              
หลักการและหลักปฏิบัติ  โดยมีหลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย  ดังนี้ 
 1.  ความมีระเบียบชวยประหยัดเวลา  และทําใหงานสําเร็จดวยความเรยีบรอย 
 2.  ผูมีวินัยในตนเองมีความตรงตอเวลา 
 3.  การมีวินยัในตนเองเปนสิง่ที่ฝกฝนได 
 4.  การมีวินยัทําใหเกดิการเปนอันหนึ่งอนัเดียวกนั 
 5.  การขาดวินยั  ทําใหเปนผลเสียแกงานและตนเอง 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  (2526; อางถึงใน  ณรงค  ศิลารัตน,  2544, 
หนา  186)  ไดใหความหมายของความ มีระเบียบวินัยไววา  หมายถึง  การควบคุมตนเองตามกฎหมาย  
ขอบังคับ  ระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อความสุขในชีวิตของตนและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม    
 พนัส  หันนาคินทร  (2529,  หนา  248)  ใหความหมายไววา  ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  
การรูจักปกครองตนเอง  การกระทําตามระเบียบขอบังคับตางๆ ดวยความสมัครใจของผูปฏิบัติ
สอดคลองกับ ดวงตา  เครือทิวา  (2544,  หนา  99)  กลาววา  ความมีระเบียบวินัยหมายถึง  การควบคุม
ตนเอง  ใหกระทําการ  และปฏิบัติตนใหอยูในกรอบ  หรือทิศทางที่เหมาะสม   
 ชุลีพร  รัตนะเจริญชัย  (2547,  43-44)  ใหความหมายของระเบียบวินัยวา  หมายถึง  การควบคุม  
ความประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง  เหมาะสมกับจรรยา  มารยาท  ขอบังคับ  ขอตกลง  กฎหมายและ
ศีลธรรม  
 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเปนระเบยีบวินัย  คือ  

1.  การรักษาระเบียบวินยัภายนอก 
    1.1  การรักษาระเบียบวินยัในการบริโภค  ไดแก  มมีารยาทในการรับประทานอาหาร  
รับประทานอาหารใหถูกหลักโภชนาการ  และสุขวิทยา 
  1.2  การรักษาระเบียบวินยัในการบริโภค  ไดแก  การรักษารางกาย  เสือ้ผา  ที่อยูอาศัย
และเครื่องใชใหสะอาด  เปนระเบียบเรยีบรอย 
  1.3  การรักษาระเบียบวินัยตอสถานที่  ไดแก  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ  
ทั้งในสํานักงาน  วัด  สถานที่ราชการ  และประพฤติปฏิบัติตามกฎ  และขอบังคับของสถานที่นั้นๆ 
ถนน  รถโดยสาร  สวนสาธารณะ ฯลฯ และประพฤติปฏิบัติตามกฎ  และขอบังคับ  ของสถานที่นั้นๆ 
  1.4  การรักษาระเบียบวินัยในการปกครอง  ไดแก  การสรางวินัยเพื่อถือเปนหลักปฏิบตัิ  
มีการปกครองดี  มีจรรยา  มีวินัย  ปรับปรุงระเบียบใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติใหเปนแบบอยาง 
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 2.  การรักษาระเบียบวินัยภายใน  ไดแก  การแตงกายและควบคุมทวงทีกิริยา  วาจา  และ
ใจใหหมดจด  งดงาม  ดวยการเวนชั่ว  ประพฤติชอบทั้งตอหนาและลับหลัง  ไดแก  ระเบียบทวงที  
ระเบียบกริยา  ระเบียบวาจา  และระเบียบใจ 
  2.1  ระเบียบทวงที  ไดแก  การจัดทาทาง  ทําทีใหเหมาะสมกบัฐานะและภูมิรูของตน  
ไมไดดหูมิ่นผูอ่ืน  ไมทะนงตน 
  2.2  ระเบียบกริยา  ไดแก  การควบคุมอาการของรางกายที่เคล่ือนไหวใหปรากฎแกคน
ทั้งหลาย  โดยควบคุมและปรับปรุงจริยาใหงดงาม  เปนระเบียบวินัย  มีกิริยาดี  สุภาพออนโอน  
ประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมแกบุคคล  โอกาส  เวลาและสถานที่ 
  2.3  ระเบียบวาจา  ไดแก  การพูดสมานไมตรี  พูดไพเราะ  พูดดี  ไมพูดเท็จ  ไมพูดสอเสียด  
ไมพูดคําหยาบ  และพูดเพอเจอ 
  2.4  ระเบียบใจ  ไดแก  การรูจักควบคุมจิตใจและอารมณ  ใหอยูในกรอบระเบียบ  ที่ดีงาม   
  วินัย  พัฒนรัฐ  และคณะ  (2533; อางถึงใน ญานี  ทองพลับ,  2543,  หนา  21)  ไดใหความหมาย
ไววา  ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมสอดคลอง
กับจรรยามารยาท  ขอบังคับ  คําส่ัง  ระเบียบ  กฎ  กติกาตางๆ ที่กําหนดไวเปนแนวปฏิบัติของผูที่
อยูในสังคมนั้น  และกลาวถึงประโยชนของการมีระเบียบวินัยไววา 
 1.  ชวยใหเปนคนมีนิสัยรักความเปนระเบียบเรียบรอย 
 2.  ชวยใหงานเสร็จรวดเร็ว เรียบรอย 
 3.  ชวยใหไดรับการยกยองชมเชยจากผูอ่ืน 
 4.  เปนที่รักและไววางใจแกบุคลทั่วไป 
 ชุติมา   สัจจานนท  (2540,  หนา  146-147)  ไดกลาววา  การมีวินัยเปนการอยูรวมกับผูอ่ืน
ในสังคมนั้น  วินัยเปนสิ่งที่จําเปน  วินัยเปนปจจัยที่เกื้อหนุนใหเจริญดวยคุณธรรม  ชวยควบคุมชีวิต
จิตใจของคนใหอยูในระเบียบอันดีงาม  มีความสามัคคีพรอมเพียงและชวยสรางความเจริญใหกับ
ตนเองและสังคม 
 จึงสรุปไดวา  ความมีระเบียบวินัย  นักเรียนตองแสดงออกใหเห็นถึงความมีระเบียบวินัยทั้ง
ระเบียบวินัยภายนอกและระเบียบวินัยภายใน 
 ผูวิจัยเนนพฤตกิรรม  ในดานรางกาย, กริยามารยาท, การใชวัสดุอุปกรณตางๆ 
 ความรับผิดชอบ 
 ณรงค  ศิลารัตน  (2544,  หนา  28)  กลาวคือ  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความยอมรับรู
แลวตอบสนอง  ไมใชเพียงแตคิดอยูในใจ  ตองเปนความยอมรับรูแลวตอบสนอง  คือ  การตอบสนอง
ส่ิงที่ตองกระทํา  ความรับผิดชอบแบงไดเปน  3  ชนิด 
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 1.  ความรับผิดชอบตอสังคม  หมายความวา  ความรับผิดชอบตอสมบัติของสังคม            
รับผิดชอบตอคุณหรือคาของสังคม 

2. ความรับผิดชอบตอตนเอง 
3. ความรับผิดชอบตอธรรมชาติ  หรือตอพระธรรม 
กรมวิชาการ  (2523; อางถึงใน  ชุลีพร  รัตนะเจริญชัย, 2547,  หนา  40)  ไดใหความหมาย 

ของความรับผิดชอบไววา  หมายถึง  ความมุงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพันดวยความ
พากเพียร  และละเอียดรอบคอบยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่  เพื่อใหบรรลุความสําเร็จ  
ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น  ความรับผิดชอบมี  2  อยาง  คือ  
            1.  ความรับผิดชอบตอตนเอง  หมายถึงลักษณะ  ดังตอไปนี ้
  1.1  รูจักระวังสุขภาพอนามยัใหสมบูรณอยูเสมอ 
  1.2  ตั้งใจเลาเรียนหมัน่ใฝหาความรู 
  1.3  ประพฤติตนใหเหมาะสม  ละเวนความชั่ว 
  1.4  รูจักปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
  1.5  รูจักประมาณคาใชจาย  และมีความประหยัด 
  1.6  สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
  1.7  ตรงตอเวลา 
  1.8  สามารถควบคุมตนเองได 
  1.9  พึ่งตนเอง 
             2.  ความรับผิดชอบตอสังคม  ทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคม  เร่ิมตั้งแตครอบครัวโรงเรียน  
ชุมชน  ประเทศชาติ  เราจึงมีหนาที่รับผิดชอบที่จะตองทําตอผูอ่ืนที่อยูรวมในสังคมเดียวกัน  เพื่อ
ความสงบสุข  ความเจริญกาวหนา  และความมั่นคงของสังคม 
 สุเทพ  ยงยุทธ  (2544,  หนา  53)  ไดใหความหมายไววา  ความรับผิดชอบคือ  การยอมรับรู
และสํานึกในการกระทําของตนเอง  ยอมรับผลการกระทําของตนเองดวยความเต็มใจไมวาผลการ
กระทํานั้นจะเปนผลดหีรือผลราย  แลวพรอมที่จะปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นความรับผิดชอบเปนสิ่งเกื้อหนุน
ใหบุคคลปฏิบัติสอดคลองกับกฎจริยธรรมและกฎเกณฑของสังคมโดยไมตองมีการบังคับและ
ควบคุมจากผูอ่ืน 
 สําหรับ  อัมพร  สาระพันธ  (2547,  หนา  34)  ใหความหมายไววา  ความรบัผิดชอบ  หมายถึง   
การรูจักหนาที่ที่ตนตองปฏิบัติ  หรือกระทํา  ไมนึกถึงแตสิทธิเพียงอยางเดียว  แตเปนการกระทําที่
ควรกระทํา  หรือตองกระทําตามสถานภาพ  (ตําแหนง)  ของบุคคลนั้นๆ  
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  กรมวิชาการ  (2524; อางถึงใน จักรพงษ  นิลพงษ,  2543,  หนา  44-45)  ใหความหมาย
ของความรับผิดชอบไววา  หมายถึง  ความมุงมั่นตั้งใจที่จะกระทําการปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน  
ดวยความพากเพียร  และความละเอียดรอบคอบ  ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่  เพื่อให
บรรลุสําเร็จตามความมุงหมาย  ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น 
 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบคือ 

1. เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อผลงานนัน้ๆ 
2. ซ่ือสัตยตอหนาที่โดยไมคํานงึถึงผลประโยชนสวนตวั 
3. เคารพตอระเบยีบ  กฎเกณฑและวนิัยในตนเอง 
4. มีอารมณหนกัแนนเมื่อเผชิญกับอุปสรรค 
5. รูจักหนาทีแ่ละการกระทําตามหนาที่เปนอยางด ี
6. มีความเพยีรพยายาม 
7. มีความละเอียดรอบคอบ 
8. ใชความสามารถอยางเต็มที่ 
9. ปรับปรุงงานในหนาทีใ่หดยีิง่ขึ้นทั้งตนเองและสังคม 

10. ตรงตอเวลา 
11. ยอมรับการกระทําของตนเอง 

 ปยนันท  ภิรมยไกรภักดิ์  (2544,  หนา  54)  กลาวไววา  ความรับผิดชอบหมายถึง  ความขยัน
ขันแข็ง  ซ่ือสัตย  มีหิริโอตัปปะ   พยายามทํางานของตนใหลุลวงไปดวยดี   โดยไมละเมิดสิทธิและ
หนาที่ของคนอื่น  รวมทั้งมีการเตรียมวางแผนไวลวงหนาดวย  นอกจากนี้ยังรับรูและยอบรับการกระทํา
ของตนเองไมวาผลการกระทําจะเปนอยางไร 
 ธีรกุล  สถิรนาถ  (2543,  หนา  36)  สรุปไววา  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความมุงหมาย 
ที่ปฏิบัติตอหนาที่การงานและตอชุมชนดวยความเต็มใจ  และมีความรูและความเขาใจถึงความสําคัญ 
ตอความรับผิดชอบตอหนาที่การงานและตอชุมชน  ซ่ึงสามารถแสดงออกไดโดยการเอาใจใสใน 
การทํางาน  การเพียรพยายาม  การยอมรับผลการกระทําของตนเอง การปรับปรุงงานตนเองใหดีขึ้น 
การชวยรักษาทรัพยสมบัติของสวนรวมการชวยแกไขสิ่งที่เปนอันตรายตอชุมชน  การชวยเหลือผูอ่ืน    
ในสังคม  และการไมละเลยหนาที่พลเมืองดี 
 บุญเตือน  ปนแสง  (2535,  หนา  30)  ใหความหมายของความรับผิดชอบไววา  หมายถึง
ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความสนใจ  พากเพียรพยายาม  และละเอียดรอบคอบ  มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  รักษาสิทธิ  และหนาที่ของตนยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน  ยอมรับผลการกระทําของตนเองดวยความเต็มใจ  ทั้งในดานผลดีและผลเสีย  อีกทั้งพยายาม



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

 
 

39 

ปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น  ไมปดความรับผิดชอบใหผูอ่ืน  มีความซื่อสัตยสุจริตและตรง
ตอเวลา 
 จึงสรุปไดวาพฤตกรรมเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบ  นักเรียนตองแสดงออกถึงการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบ  เปนคนซื่อสัตยตอหนาที่  เคารพตอกฎเกณฑ             
ตรงตอเวลา  และยอมรับการกระทําของตนเอง  ตลอดจนปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นอยูเสมอ 
 ความซื่อสัตย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ( 2541,  หนา 284) ไดใหความหมายของ
ความซื่อสัตยวา  ความซื่อสัตย  หมายถึง  การประพฤติตรง  และจริงใจ  ไมคิดทรยศ ไมคดโกง  
และไมหลอกลวง 
 จุฑาธิป  เปยมประถม  (2545,  หนา  18)  ใหความหมายวา  ความซื่อสัตย  หมายถึง  ลักษณะ
พฤติกรรม  หรือความรูสึกของบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนด  ไมทุจริต
หรือไมประพฤติมิชอบ  รับผิดชอบตอหนาที่  ตรงตอเวลา  ยุติธรรม  และละอายเกรงกลัวตอบาป 
 ชุลีพร  รัตนะเจริญชัย  (2547,  หนา 34-35)  ใหความหมายวา  ความซื่อสัตย  หมายถึง  การมี
คานิยมประพฤติปฏิบัติตรงตอความจริงอัน  ไดแก  การตรงตอหนาที่ความรับผิดชอบ  การตรงตอ
คํามั่นสัญญา  การตรงตอระเบียบกฎเกณฑที่ดีของสังคม  และในพระพทุธศาสนาไดแบงความซื่อสัตย
ออกเปน  3  ดาน  คือ  
 1.  ความซื่อสัตยทางกาย  หมายถึง  การไมฆาสัตว  การไมลักทรัพย  การไมประพฤติผิด
ในกาม  และการใหความชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังและโอกาสเทาที่จะสามารถทําได 
 2.  ความซื่อสัตยทางวาจา  หมายถึง  การพูดความจริง  ตรงไปตรงมา  การพูดในสิ่งที่ควรพูด  
ไมพูดเพอเจอ  และตองเปนคําพูดที่ออนหวานหนาฟง 
 3.  ความซื่อสัตยทางใจ  หมายถึง  กิจกรรมที่ใชใจเปนสําคัญอัน  ไดแก  การไมโลภท่ีอยาก
ไดของคนอื่นมาเปนของตน 
 กรมวิชาการ  (2524; อางถึงใน ปยนันท  ภริมยไกรภักดิ์,  2544, หนา 50)  ใหความหมายวา   
ความซื่อสัตย  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม  และตรงตอความเปนจริง  ประพฤติปฏิบัติ
อยางตรงไปตรงมา  ทั้งกาย  วาจา  และใจ  ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

 อัมพร  สาระพันธ  (2547,  หนา  27)  กลาววา  ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง  ความภักดี  ความ
ซ่ือตรง  การประพฤติตรง  คือ  มีความตรง  ไมคดโกง  ไมหลอกลวง  และไมเอาเปรียบ 

 กระทรวงศึกษาธิการ  (2526; อางถึงใน สุพัตรา  เลิศประเสริฐรัตน,  2544,  หนา  60)  อธิบาย
ความซื่อสัตยวา  เปนจริยธรรมที่เนน  ความซื่อตรงตอตนเอง  หนาที่การงาน  คํามั่นสัญญา  แบบแผน  
กฎหมาย  และความถูกตองอันดีงาม  ลักษณะพฤติกรรม  ไดแก 
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 1.  ซ่ือตรงตอเวลา 
  2.  ซ่ือตรงตองานของตนเองที่กําหนดไว 
 3.  ซ่ือตรงตอหนาที่การงานที่อยูในความรบัผิดชอบของตนเอง 
 4.  ซ่ือตรงตอคุณธรรมที่ยึดปฏิบัติ 
 5.  ซ่ือตรงตอการนัดหมาย 
 6.  ซ่ือตรงตอการใหสัญญา 
 7.  ซ่ือตรงตอทรัพยสินของผูอ่ืน 
 8.  ซ่ือตรงตอระเบียบแบบแผนประเพณี   
  9.  ซ่ือตรงตอหนาที่การงานของผูอ่ืน 
 10.  ซ่ือตรงตอกฎหมายทีเ่กีย่วกับสังคม 
 11.  ซ่ือตรงตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 12.  ซ่ือตรงตอขอมูลปจจุบัน  โดยรูจกัจําแนกระหวางขอมูลและคาประเมินของผูอ่ืนได 

เปนอยางด ี
 ขอดียะ  หลีหมาด  (2543,  หนา  5)  กลาววา  ความซื่อสัตย  หมายถึง  การปฏิบัติตรงไป               

ตรงมา  ทางกาย  วาจา  และใจ  ทั้งตอตนเองและตอผูอ่ืน 
               ปยนันท  ภิรมยไกรภักดิ์  (2544,  หนา  54)  ไดอธิบายความหมายของความซื่อสัตยไววา  
หมายถึง  การประพฤติตนดวยความจริงใจ  และตรงไปตรงมา  ทั้งวาจาและใจ  ทั้งตอตนเองและ
ผูอ่ืน 
 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย  คือ  

1. ความตรงตอเวลา 
1.1 ไมคลอยตามพวกที่ลากหรอืชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย 
1.2 ไมคดโกง  ตั้งใจทําจริง 
1.3 ประพฤติตรงตามพูดและคดิ 

2. ความซื่อสัตยตอหนาที่การงาน 
2.1 ไมเอาเวลาทํางานในหนาที่ไปทําประโยชนสวนตวั 
2.2 ไมใชอํานาจหนาที่ทําประโยชนสวนตวั 

3. ความซื่อสัตยตอบุคคล 
3.1 ประพฤติตรงไปตรงมา  ไมคิดคดตอผูอ่ืน 
3.2 ไมชักชวนไปทางเสื่อมเสีย 
3.3 ไมสอพลอเพื่อหาประโยชนสวนตวั 
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4. ความซื่อสัตยตอสังคมและประเทศชาต ิ
4.1 รวมมือรวมใจกันทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ 
4.2 ไมเห็นประโยชนสวนตน  หรือเอาดีเขาตน 
4.3 ไมรวมมือกันทํางานใดๆ ทีผิ่ดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

 กนก  จันทรขจร  (2535,  หนา  694-695)  ใหความหมายวา  ความซื่อสัตย  หมายถึงตรงและ
จริง  ความซื่อตรง  ไมมีเลหเหล่ียม  ประพฤติปฏิบัติซ่ือตรงทั้งกาย  วาจา  ใจ  และยังกลาวถึงความซื่อสัตย
วา  เปนคุณธรรมประจํามนุษย  คนเราจะไดช่ือวามีความสัตย  ตองมีความจริง  5  ประการ  คือ  
 1.  จริงตอการงาน  หมายถึง  ทําอะไรทําจริง  มุงใหงานสําเร็จเกิดประโยชนสวนตนหรือ
สวนรวมไดจริง 

 2.  จริงตอหนาที่  หมายถึง  ทําจริงในงานที่ไดรับมอบหมาย  ซ่ึงเรียกวาหนาที่ทํางาน  เพื่อ
งาน  ทํางานใหดีที่สุด ไมเลินเลอ  ไมหละหลวม  ไมหลีกเลี่ยงบิดพล้ิว  เอาใจใสหนาที่ใหงานสําเร็จ
เกิดผลดี 
 3.  จริงตอวาจา  หมายถึง  การพูดความจรงิ  ไมกลับกลอก  หรือตลบตะแลงรักษาวาจาสตัย
อยางเครงครัด  พูดจริง  ทําจรงิตามทีพู่ด  ดงัพุธศาสนาสภุาษิตที่วา  “ความสัตยจริงเปนวาจาทีไ่มตาย” 
 4.  จริงตอบุคคล  หมายถึง  มีความจริงใจตอคนที่เกี่ยวของ  จริงใจตอมิตรและผูรวมงาน  
จริงใจตอเจานายของตน  เรียกวา  มีความจงรักภักดีหรือสวามิภักดิ์  จริงใจตอผูมีพระคุณ  เรียกวา   
มีความกตัญูกตเวที 
 5.  จริงตอความดี  หมายถึง  มุงประพฤติปฏิบัติตอความดีจนติดเปนนิสัย  เปนบุคคลที่
ประกอบดวยคุณธรรม  คือ  หิริ  ความละอายแกใจที่ประพฤติชั่ว  และโอตตัปปะ  คือ  ความเกรงกลัว
ตอความผิดที่ตนจะไดรับทั้งในที่รับและที่แจง 
 ชุติมา  สัจจานนท  (2540, หนา  84-89)  ใหความหมายไววา  ความซื่อสัตยสุจริต  คือ  การ
ประพฤติปฏิบัติตนอยางซื่อตรง  ทั้งกาย  วาจา ใจ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ทั้งตอหนาและลับหลัง  และ
ยังกลาวอีกวา  ซ่ือสัตย  ยังหมายรวมถึง  ความซื่อตรงตอหนาที่  ความสุจริตตออาชีพ  ตั้งใจทํางานที่
ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง  รวมทั้งซื่อตรงตอผูอ่ืน  จักเปนที่เชื่อถือ  เคารพนับถือในสังคม 

 จึงสรุปไดวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความซื่อสัตย  นักเรียนตองแสดงออกถึง  ความ
ซ่ือสัตยตอตนเอง  ความซื่อสัตยตอหนาที่การงาน  ความซื่อสัตยตอบุคคล  และความซื่อสัตยตอสังคม
และประเทศชาติ 
 ความเสียสละ 
 จกัรพงษ  นิลพงษ  (2543,  หนา  36)  ไดใหความหมายของความเสียสละไววา  หมายถึง 
การรูจักสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม  หรือบริจาคสิ่งของ  เงินทองแกผูที่ควรรับ  รวมทั้งเพื่อ
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สวนรวม  เพื่อสาธารณกุศล  มีการบํารุงรักษา โรงพยาบาล ทําถนน  สรางสะพาน  หรือบริจาคทรัพย
ชวยเหลือผูประสบทุกขภัยตางๆ เปนตน    
 กัลยา  ศรีปาน  (2542,  หนา  99)  ใหความหมายของความเสียสละไววา  หมายถึง  การยอม
ยกผลประโยชนสวนตวัใหแกบุคคลอื่นหรือสังคมเมื่อมีโอกาส    
 อังคณา  บุญสุวรรณ  (2541,  หนา  37)  นิยามวา  ความเสียสละ  คือ  การละความเห็นแกตัว   
การทําเพื่อคนอื่นหรือสวนรวม  การแบงปนแกผูอ่ืน  หรือกลุมบุคคลที่ควรใหดวยกําลังกาย  กําลัง
ทรัพย  กําลังความคิด    
 กรมวิชาการ  (2524; อางถึงใน อัมพร  สาระพันธ,  2547,  หนา  31)  ใหความหมายไววา 
ความเสียสละ  คือ  การละความเห็นแกตัว  การใหปนแกคนที่ควรให  ดวยกําลังกาย  กําลังทรัพย  
กําลังสติปญญา  รวมทั้งรูจักสลัด  ทิ้งอารมณรายในตนเองดวย 
 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเปนผูเสียสละ  คือ  
 1.  การใหทางกาย 

  1.1  ชวยเหลือผูอ่ืนทําธุรการงานที่ไมมีโทษ 
  1.2  ไมนิ่งดูดาย 
  1.3  ชวยเหลืองานสาธารณประโยชน 
 2.  การใหทางวาจา 

  2.1  ชวยเหลือใหคําแนะนําทั้งทางโลก  และทางธรรม 
  2.2  ชวยเจรจาเอาเปนธุระใหสําเร็จประโยชน 
 3.  การใหสตปิญญา 
  3.1  ชวยแสดงความคิดเหน็อยางตรงไปตรงมา 

  3.2  ชวยแกปญหาเดือดรอนแกคนที่เดือดรอน 
  3.3  ชวยคิดแนวทางที่ถูกทีช่อบ 
  3.4  ชวยเพิ่มพนูความรูใหแกผูอ่ืนตามกําลังสติปญญา 
 4.  การใหดวยกําลังทรัพย  เชน 

  4.1  แบงปนเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูขัดสนที่ควรให 
  4.2  แบงปนเงนิทองใหผูขัดสนที่ควรให 
  4.3  สละทรัพยสินเพื่อสาธารณะกุศล 

5.  การใหทางใจ 
  5.1  ยินดีเมื่อเห็นผูอ่ืนมีความสุข 
  5.2  ใหอภยัในทางผิดของผูอ่ืนที่สํานึกผิด 
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  5.3  ไมอาฆาตจองเวร 
  5.4  ไมสมน้ําหนาผูอ่ืน 
  5.5  ความโลภอยากไดของคนอื่นมาเปนของตน 
  สุมณธา  แกนกูล  (2544,  หนา  9)  บันทึกไววา  ความเสียสละ  หมายถึง  ยอมรับความลาํบาก

เพื่อใหคนอื่นมีความสุข  เชน  พอแมของเรายอมลําบากทุกอยางเพื่อหาเงินทองมาเลี้ยงดูลูก  ใหลูก
ของตนเองไดอยูดีกินดีหรือไดเรียนหนังสือ  เพ่ือใหลูกของตนเองมีความเจริญกาวหนา   

 พยุงศักดิ์  สนเทศ  (2530,  หนา  31-34)  ใหความหมายของความเสียสละไววา  หมายถึง  
การละความเห็นแกตัว  การใหแกบุคลที่ควรใหดวยกําลังกาย  กําลังทรัพย  กําลังความคิด  รวมทั้ง
การรูจักสลัดทิ้งอารมณรายในตัวเอง  โดยที่จะตองใหความชวยเหลือผูอ่ืนทํากิจการงานเทาที่ทําได  
ไมนิ่งดูดาย  ใหคําแนะนํา  ชวยแกปญหา  ชวยเพิ่มความรูตามกําลังสติปญญา  และมีความยินดีเมื่อ
เห็นผูอ่ืนมีความสุข  ใหอภัยอยูเสมอ 

 รุจิร  ภูสาระ  (2541,  หนา  18)  อธิบาย  ความเสียสละไววา  หมายถึง  การบริจาค  การละ
ความเห็นแกตัว  การแบงปนส่ิงตางๆ ใหแกผูอ่ืน  และยังกลาวถึงวิธีปฏิบัติตนใหเปนคนที่มีความ
เสียสละไวดังนี้ 

 1.  บริจาคทรัพยหรือส่ิงของใหกับผูอ่ืนที่เดือดรอนหรือยากจนกวา  เชน  ไดแก  อุทกภัย  
วาตภัย  อัคคีภัยเกิดขึ้นกับพี่นองรวมชาติ  หรือรวมโลก  เราควรแสดงความเห็นใจโดยการบรจิาคทรพัยสิน
หรือส่ิงของไปชวยเหลือผูเดือดรอนเหลานั้น 

 2.  ยอมสละแรงกายชวยเหลือผูที่ออนแอกวา  เชน  สละที่นั่งบนรถโดยสารใหกับคนชรา  
สตรีมีครรภ  คนพิการ  หรือเด็ก  เปนตน 

 3.  บําเพญ็ตนใหเปนประโยชน  โดยสละแรงกาย  แรงใจ  ในการพฒันาโรงเรยีน  วัด  หรือ
ชุมชน  เปนตน 

 4.  ไมแสดงความเหน็แกตัว  โดยการนําเอาของสวนรวมมาเปนของสวนตน 
 จึงสรุปไดวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความเสียสละ  นักเรียนตองแสดงออกถึงความ

เสียสละทางกาย  ทางวาจา  ทางสติปญญา  กําลังทรัพย  ทางวาจา  เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง
และสวนรวมตามความคาดหวังของสังคม 
 ความอดทน 

 มนตรี  กําลังดี  (2543,  หนา  42)  ใหความหมายของความอดทนไววา  หมายถึง  การรูจัก           
อดกล้ันตอความยากลําบากของงาน  ตออุปสรรคทั้งหลายรวมทั้งความเขาใจผิด  และความไมสุจริต
ใจทั้งหลายที่บุคคลอื่นมีตอตน  ตลอดจนความสงบเสงี่ยม  ออนนอมถอมตน   
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 กรมวิชาการ  (2542,  หนา  10-16)  ใหความหมายของความอดทนไววา  หมายถึง  ความ
อดทนของรางกายและจิตใจในการทํางานทุกอยางดวยความเขมแข็ง  ขยันหมั่นเพียร  ใชสติปญญา
ควบคุมตนเองใหอยูในเหตุผล  ไมหวั่นไหวตออารมณ  หรือถอยคําที่ทําใหเจ็บแคน  พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความอดทน  คือ  ความบากบั่นพยายาม  ไมทอถอย  ไมยอมแพ พยายามตอสูเพื่อเอาชนะ
อุปสรรคจนประสบความสําเร็จ  กระตือรือรน  และหนักแนน  ไมหวั่นไหวงาย   

 กระทรวงศึกษาธิการ  (2525; อางถึงใน จุฑาทิป เปยมประถม,  2545,  หนา  31)  ไดกลาวไว
วา  ความอดทน  บางทีบุคคลอาจไดรับการกระทบกระทั่งจากผูอ่ืนที่แสดงกิริยาไมดีงาม  เปนเพราะ
บุคคลผูนั้นไมอาจขมใจของเขาไดบุคคลอีกผูหนึ่งก็จะตองขมใจไมแสดงความโกรธตอบ  ยิ่งกวานั้น 
เมื่ออีกฝายหนึ่งลุแกโทษแสดงความหยาบคายออกมากลายเปนเรื่องทะเลาะวิวาทลุกลามใหญโต  
มนุษยจึงจําเปนตองมีขันติ  คือ  ความอดทนเขาชวยยับยั้งอีกขั้นหนึ่ง  คอื  การหยุดโตเถียงเสียเร่ือง
ก็จะระงับไปไดตอจากนั้นจึงพยายามทําดีตอไปก็จะพนจากการเปนศัตรูตอกัน  ฝายที่ขุนใจก็จะ 
หายโกรธ  และอาจจะละอายใจเปลี่ยนมารักนับถือกันในภายหลังได  และไดกลาวลักษณะของผูที่มี
ความอดทนไวดังนี้ 

 1.  เปนผูอดกลั้นตอทุกสภาวะไดด ี
 2.  เปนผูไมดุราย  ใจราย  ขมใจความโกรธไดด ี
 3.  เปนผูที่ไมผูกน้ําตาใหแกใคร  ไมกอทุกขใหผูอ่ืนเดือดรอน 
 4.  เปนผูที่มีจติใจสดชื่น  แจมใสอยูเสมอ 
 วัลลภ  กันทรัพย  และไทย  ทิพยสุวรรณกุล  (2529,  หนา  771)  ใหความหมายของความ

อดทนไววา  ความอดทนเปนความสามารถในการควบคุมสภาวะทางอารมณ  หรือการกระทําของ
ตนใหเปนแบบอยางสงบราบเรียบ  และเปนปกติพรอมทั้งยังสามารถปฏิบตัิภาระหนาที่ตางๆ ที่มีอยู
ตอไป  ไมมีการหยุดชะงัก  ลาชา  เมื่อตองเผชิญกับสถานการณ  ส่ิงแวดลอมที่เปนอุปสรรค  หรือ
ถูกชักจูงใหไขวเขว 

  มนตรี  วงศละคร  (2543,  หนา  41)  ใหความหมายของความอดทนไววา  หมายถึง  ความ
หนักแนนของจิตใจที่จะยืนหยัดตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ ดวยความอดทน  บึกบึน  ไมมีความ
หวั่นไหว  อดทนตอความทุกข  ซ่ึงเกิดจากความเจ็บปวย  อดทนตอความเจ็บใจ  อดทนตอความ
เหนื่อยยากตรากตรํา 
 บุญมี  แทนแกว  (2541,  หนา  121)  ใหความหมายของความอดทนไววา  หมายถึง  อดทนตอ
อารมณที่ไมนาปรารถนา  ที่ไมพอใจมากระทบทางหู  ตา  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  หรือจะพูด  อีกอยางหนึ่ง
วา  “กําลังทนทานแหงใจ” 
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 รุจิร  ภูสาระ  (2541,  หนา  1)  ใหความหมายของความอดทนไววา  หมายถึง  ความพยายาม
อยางเขมแข็ง  ความหนักแนนมั่นคงของจิตใจ  ไมยอทอตออุปสรรคที่เกิดขึ้น  รูจักควบคุมอารมณ
ใหมั่นคง 
 จึงสรุปไดวา  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความอดทน  นักเรียนตองแสดงออกถึงความอดทน
ทางกาย  ทางจติใจ  ไมหวัน่ไหวตออารมณตางๆ ที่มากระทบ  ใชสติปญญาในการควบคุมตนเองให
เปนคนที่มีเหตุผลอยูตลอดเวลา  ไมทอถอย  ยอมแพ  เอาชนะอุปสรรค  เพื่อใหเกิดความสําเร็จในงาน 
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
         2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 กัลยา  ศรีปาน  (2542,  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา 
กลุมตัวอยางไดแก  นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ  จํานวน  182  คน  เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบทดสอบมาตราสวนประมาณคาผลการวิจัย  พบวา  ระดับ
คุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนบุญเลิศอนุสรณ  โดยภาพรวมองคประกอบดานความใฝรู  ดานการประหยัด    
ดานความสามัคคี  ดานความเสียสละ  ดานความเมตตากรุณา  ดานการตรงตอเวลา  อยูในระดับ 
ปานกลาง  องคประกอบดานความขยัน  ความมีระเบียบวินัย  ดานความกตัญูกตเวที  ดานความ
เปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  อยูในระดับสูง  สวนดานความอดทน   
ดานความซื่อสัตยสุจริต  ความยุติธรรม  อยูในระดับต่ํา  นอกจากนั้นยังพบวา  นกัเรยีนหญงิมคีณุธรรม
จริยธรรมแตกตางจากนักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ .05  โดยนักเรียนหญิงจะมีคุณธรรมจริยธรรมสูง
กวานักเรียนชาย  และนักเรียนที่ระดับช้ันแตกตางกัน  ก็มีคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05   
 เยาวภา  รักการงาน  (2535,  หนา  72)  ไดเปรียบเทียบการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  1  และชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนสาธิต สังกัดกระทรวงมหาวิทยาลัย  ในเขตภาคกลาง  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่  1  และช้ันปที่  5  จํานวน  276  คน  เครื่องมือที่วัดเปนแบบวัดการใชเหตุผล
เชิงจริยธรรมในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  พบวา  นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปที่ 1  และชั้นปที่ 5  มีขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมไมแตกตางกัน  แตมีคุณลักษณะทาง
จริยธรรมดานความซื่อสัตย  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 ดนัย  จารุประสิทธิ์  (2533,  หนา  117-118)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ทัศนคติเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา  ในกลุมวิทยาลัยพลศึกษาภาคใต  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาภาคปกติช้ัน
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ปที่ 1 และชั้นปที่  2  วิชาเอกพลศึกษา  จํานวน  288  คน  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  เปน
แบบสอบถามสํารวจมาตราสวนประมาณคา  ทัศนคติเชิงจริยธรรม  ดานความรับผิดชอบ  ความมี
ระเบียบวินัย  ความเสียสละ  และความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาชายมีทัศนคติ
เชิงจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง  แตนักศึกษาหญิงอยูในระดับสูง  เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติเชิง
จริยธรรมของนักเรียนระหวางชั้นป  พบวา  นักศึกษาชั้นปที่  1  และปที่  2  มีทัศนคติเชิงจริยธรรม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05 
 จักรพงษ  นิลพงษ  (2543,  หนา  48)  ศึกษาจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  การศึกษา
คร้ังนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาและจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จําแนกตามเพศ  และ
ระดับชั้นเรียน  ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนมีคุณลักษณะทางจริยธรรมสูง  3  ดาน  คือ  ความรับผิดชอบ  ความมีเหตุผล
และความกตัญูกตเวที  คุณลักษณะทางจริยธรรมระดับปานกลาง  8  ดาน  ความเสียสละ  ความซื่อสัตย  
ความประหยัด  ความมีระเบียบวินัย  ความยุติธรรม  และความเมตตากรุณา 
 2.  นักเรยีนชายกบันกัเรยีนหญิงมีคุณลักษณะทางจรยิธรรมแตกตางกันอยางมนียัสําคญัทาง
สถิติที่ระดับ  .05 
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3  มีคุณลักษณะทางจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  มีคุณลักษณะทางจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  อยู  6  ดาน  คือ  ความสามัคคี  ความซื่อสัตยความประหยัด  ความมีระเบียบวินัย  
และความเมตากรุณา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  มีคุณลักษณะ
ทางจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  อยู  3  ดาน  คือ  ความยุติธรรมและ
ความประหยัด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มีคุณลักษณะทาง
จริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อยู  11  ดาน  คือ  ความเสียสละ  ความ
ซ่ือสัตย  ความประหยัด  ความมีระเบียบวินัย  ความยุติธรรม  และความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  
ความมานะอุสาหะ  ความกตัญูกตเวที  ความสามัคคี   
 สุมณธา  แกนกูล  (2544,  หนา  62-63)  ไดศึกษาจริยธรรมนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ปที่  6  สํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอพะโตะ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร  
ผลการวิจัยพบวา  ระดับจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  6  สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอพะโตะ  โดยภาพรวมพบวา  จริยธรรมนักเรียนอยูในระดับมาก  เมื่อพจิารณารายองคประกอบ
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ดานความใฝรู  ความอดทน  ความประหยัด  ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  นักเรียนมีจริยธรรม
อยูในระดับปานกลาง  ระดับจริยธรรมของนักเรียนเพศหญิง  แตกตางกันกับนักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่  .001  โดยคาคะแนนเฉลี่ยระดับจริยธรรมของนักเรียนเพศหญิงสูงกวาเพศชาย 
 อัมพร  สาระพันธ  (2547,  บทคัดยอ)  ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอเมืองชลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี   
เขต 1  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอเมืองชลบุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  
จําแนกตามเพศ  และระดับชั้น 
 ผลการวิจัยพบวา 
   1.  คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอ
เมืองชลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ยกเวนดานความอดทน  อยูในระดับปานกลาง 
 2.  ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา  อําเภอเมืองชลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  จําแนกตามเพศ
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ยกเวนดานความอดทน  พบวา 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3.  ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา  อําเภอเมืองชลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  จําแนกตามระดับชั้น  
พบวาโดยรวมและรายดาน  แตกตางกันโดยไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จุฑาธิป  เปยมประถม  (2545,  หนา  68)  จริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา  ตามความ
คิดเห็นของครูและผูปกครอง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา         
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูและผูปกครอง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และ
เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผูปกครอง 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา 
 1.  ระดับจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศกึษา  ตามความคิดเห็นของครูและผูปกครอง  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนของครูและผูปกครอง  ดานความใฝรู  ดานความขยันหมั่นเพียร  ดานความอดทน  ดานความ
ประหยัด  ดานความซื่อสัตยสุจริต  ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความเสียสละ  ดานความเมตตา
กรุณา  ดานความตรงตอเวลา  ดานความสามัคคี  ดานความยุติธรรม  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรม
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และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและโดยรวม   อยูในระดับปานกลาง  สวนจริยธรรมดาน
ความกตัญูกตเวที  อยูในระดับมาก 
 2.  ระดับจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของครู  และ
ผูปกครอง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามความ
คิดเห็นของครูผูสอนของครูและผูปกครอง  ดานความขยันหมั่นเพียร  ดานความอดทน  ดานความ
ประหยัด  ดานความซื่อสัตยสุจริต  ดานความมีระเบียบวินัย  ดานความเสียสละ  ดานความเมตากรุณา  
ดานความตรงตอเวลา  ดานความสามัคคี  ดานความยุติธรรม  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรมและ
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและโดยรวม  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวน
จริยธรรมดานความใฝรู  และดานความกตัญูกตเวที  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 โฮลสไตน  (Holstein,  1976,  p. 51-61)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การเปลี่ยนแปลงการใชเหตุผล
เชิงจริยธรรมของเด็กวัยรุนและบิดามารดาของเด็กทําการศึกษาแบบระยะยาวชวงสามป  กลุมตัวอยาง
เปนเด็กวันรุนชาย  หญิง  อายุ  13  ป  จํานวน  53  คน  ที่มีสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม
ระดับเดียวกัน  พบวา  เด็กวัยรุนหญิงมีพัฒนาการทางจริยธรรมอยูในขั้นที่  3  และเด็กวัยรุนชายอยู
ขั้นที่  2  ตอมามีการวัดซ้ําอีกเมื่อเด็กมีอายุ  16  ป  พบวา  วัยรุนชายมีพัฒนาการทางจริยธรรมอยูใน
ขั้นที่  4  ขณะที่วัยรุนหญิงมีพัฒนาการทางจริยธรรมอยูในขั้นที่  3  และ5  ปตอมามีการวัดซ้ําอีก
ปรากฏวาเด็กวัยรุนชาย และหญิงมีพัฒนาการทางจริยธรรมกาวหนาเร็วมาก 
 อริสโตเติล  (Ross,  2000,  p.  1746-47; อางถึงใน วัฒกร  เรืองจินดาวลัย,  2546,  หนา  12)  
คิดวา  “คุณธรรม”  และ  “ความชั่วราย”  ไมใช  “อารมณความรูสึก”  ทั้งนี้ก็เนื่องจากวา  “ดี”  หรือ 
“เลว” บนพื้นฐานของอารมณความรูสึก แตมนุษยถูกเรียกวา  “ดี”  หรือ  “เลว”  บนพื้นฐานของ  
“คุณธรรม” หรือ “ความชั่วราย”  ของพวกเขาเอง อริสโตเตลิ ยังคิดตอไปอีกวา พวกเราไมไดรับการ
สรรเสริญหรือถูกตําหนิอันเนื่อง มาจากอารมณความรูสึกของพวกเรา  กลาวคือ  คนที่รูสึกกลัวหรือ
โกรธจะไมไดรับการสรรเสริญหรือถูกตําหนิ  แตพวกเราไดรับการสรรเสริญหรือถูกตําหนิ  ก็เพราะ
คุณธรรมหรือความชั่วรายของพวกเราเอง  อริสโตเติล  คิดวา  อารมณความรูสึก  เชน  โกรธ  หรือกลัว
เปนสิ่งที่ปราศจากการเลือก แตคุณธรรมเปนการเลือก หรือเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการเลือก  และดวย
เหตุที่กลาวมาขางตนนี้  อริสโตเติล  จึงสรุปวา  คุณธรรมไมใชอารมณความรูสึก 

 โคลเบอรก  (Kohlberg, 1969 p. 392-405; อางถึงใน จุฑาธิป เปยมประถม, 2545,  หนา  
31)  ไดประมวลผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอายุกับพัฒนาการทางจริยธรรมนั้น  ไดมี
ผูพบวา  ความรูความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑทางจริยธรรมขั้นรากฐานของสังคมนั้น  เด็กจะทราบครบถวน
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ตั้งแตอายุยังนอย  มีผูพบตั้งแต  ค.ศ. 1930  วาเด็กชายอังกฤษมีความรูเชิงจริยธรรมตั้งแตเขาเรียน 
ชั้นเกรดหนึ่ง สวนการศึกษาความรูเชิงจริยธรรมของบุคคลที่มีอายุมากกวานี้ก็มิไดชวยใหทางดานนี้
มากขึ้นแมวาความรูเชิงจริยธรรมจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมอยูบางก็ตาม 

 ลาเนียร  (Lanier,  1993)  ไดทําการวิจัยเร่ือง จริยธรรมและการพัฒนาความคิดรวบยอดใน
เด็กหนุมสาวชาวชนบท  (การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในชนบท)  จุดประสงคของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาผลของการจัดการศึกษาผลของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับขั้นที่ 11  
และ  12  ในโรงเรียนชนบท  เด็กนักเรียนในชนบทไดรับการอบรมใหคิดและปฏิบัติตามตอๆ กันมา  
ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมในยุคใหม  การทดลองไดแบงนักเรยีนออกเปนกลุมควบคุม
ใหไดรับการฝกการใหคําแนะนํา   และการจัดประสบการณ  และอีกกลุมหนึ่งเปนนักเรียนที่ประกอบดวย
นักเรียนตั้งอยูโรงเรียนระดับกลางถึงโรงเรียนระดับสูงผลการวิจัยพบวา  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
นักเรียนทั้ง  2  กลุม  มีความแตกอยางมีนัยสําคัญ 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากเอกสารงานวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยนําแนวคิดของ  แบนดูรา  (Bandura ,1986, p 496-
497)   กัลยา ศรีปาน (2542, หนา 153)  ดนัย จารุประสิทธิ์ (2535, หนา 117-118)   จักรพงษ นิลพงษ 
(2543, หนา 48)   สุมณฑา แกนกูล (2544, หนา 62-63)    อัมพร สาระพันธ (2547, หนา บทคัดยอ)   
และจุฑาธิป เปยมประถม (2545, หนา 68) มาสรุปเพื่อเปนกรอบแนวคิดการวิจัยคร้ังนี้ไดวา 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ฉะเชิงเทรา  เขต  2  ตองดําเนินการปลูกฝง คุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ที่เหมาะสมใน 5 ดาน คือ ดานความมีระเบียบวินัย    ดานความรับผิดชอบ     ดานความซื่อสัตย   
ดานความเสียสละ และ  ดานความอดทน   มีรายละเอียดขั้นตอน  ดังนี้    ตั้งใจ ->  จดจํา ->  ฝกฝน -
>  จูงใจ  ->  ไดตามแบบ                                                                                                                                                  

 1.  ความมีระเบียบวินยั 
         1.1  การรักษาระเบียบวินยัภายนอก 
        1.1.1  การรักษาระเบยีบวินยัในการบริโภค  ไดแก  มีมารยาทในการรับประทาน 
อาหาร  รับประทานอาหารใหถูกหลักโภชนาการ  และสุขวิทยา 
       1.1.2  การรักษาระเบยีบวินยัในการ  ไดแก  การรกัษารางกาย  เสื้อผา  ที่อยูอาศยัและ
เครื่องใชใหสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย 
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     1.1.3  การรักษาระเบียบวินัยตอสถานที่  ไดแก  การรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบ  ทั้งในสํานักงาน  วัด  สถานที่ราชการ  และประพฤติปฏิบัติตามกฎ  และขอบังคับ  ของสถานที่
นั้นๆ ถนน  รถโดยสาร  สวนสาธารณะ ฯลฯ  และประพฤติปฏิบัติตามกฎ  และขอบังคับ  ของสถานที่
นั้นๆ 
     1.1.4  การรักษาระเบียบวินัยในการปกครอง  ไดแก  การสรางวนิัยเพื่อถือเปนหลัก
ปฏิบัติ  มีการปกครองดี  มีจรรยา  มีวินัย  ปรับปรุงระเบียบใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติใหเปนแบบอยาง 
          1.2  การรักษาระเบียบวินัยภายใน  ไดแก  การแตงกายและควบคุมทวงทีกิริยา  วาจา  และ
ใจ  ใหหมดจด  งดงาม  ดวยการเวนชั่ว  ประพฤติชอบทั้งตอหนาและลับหลัง  ไดแก  ระเบียบทวงที  
ระเบียบวาจา  และระเบียบใจ 
   1.2.1  ระเบียบทวงที  ไดแก  การจัดทาทาง  ทาํทีใหเหมาะสมกับฐานะและ ภูมิรู
ของตน  ไมไดดูหมิ่นผูอ่ืน  ไมทะนงตน 
   1.2.2  ระเบียบกริยา  ไดแก  การควบคุมอาการของรางกายที่เคล่ือนไหวใหปรากฎ
แกคนทั้งหลาย  โดยควบคุมและปรับปรุงจริยาใหงดงาม  เปนระเบียบวินัย  มีกิริยาดี  สุภาพ  โอนออน  
ประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมแกบุคคล  โอกาส  เวลาและสถานที่ 
   1.2.3  ระเบียบวาจา  ไดแก  การพูดสมานไมตรี  พูดไพเราะ  พูดดี ไมพูดเท็จ  ไมพูด
สอเสียด  ไมพูดคําหยาบ  และพูดเพอเจอ 
   1.2.4  ระเบียบใจ  ไดแก  การรูจักควบคุมจิตใจและอารมณ  ใหอยูในกรอบระเบียบ
ที่ดีงาม 
 ผูวจิัยเนนการปฏิบัติในดานการแตงกาย  ดานกิริยามารยาท  วาจาที่ไพเราะ  การใชวัตถุ 
 2.  ความรับผิดชอบ 
  2.1  ความรับผิดชอบตอสังคม  หมายถึง  ความรับผิดชอบตอสมบัติของสังคม  รับผิดชอบ
ตอคุณหรือคาของสังคม 

  2.2  ความรับผิดชอบตอตนเอง 
 2.3  ความรับผิดชอบตอธรรมชาติ  หรือตอพระธรรม 

  2.4  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบคือ 
    2.4.1  เอาใจใสในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อผลงานนั้น ๆ 
    2.4.2  ซ่ือสัตยตอหนาที่โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว 
    2.4.3  เคารพตอระเบียบ  กฎเกณฑและวนิัยในตนเอง 
    2.4.4  มีอารมณหนกัแนนเมือ่เผชิญกับอุปสรรค 
    2.4.5  รูจักหนาที่และการกระทําตามหนาที่เปนอยางด ี
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    2.4.6  มีความเพียรพยายาม 
     2.4.7  มีความละเอียดรอบคอบ 

    2.4.8  ใชความสามารถอยางเต็มที่ 
    2.4.9  ปรับปรุงงานในหนาที่ใหดยีิ่งขึ้นทัง้ตนเองและสงัคม 
    2.4.10  ตรงตอเวลา 
    2.4.11  ยอมรับการกระทําของตนเอง 
 ผูวิจัยเนนพฤตกิรรมความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอสังคม  และตอธรรมชาติ 

  3.  ความซื่อสัตย 
        3.1  ความตรงตอเวลา 

   3.1.1  ไมคลอยตามพวกที่ลากหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย 
   3.1.2  ไมคดโกง  ตั้งใจทําจริง 
    3.1.3  ประพฤติตรงตามพูดและคิด 

 3.2  ความซื่อสัตยตอหนาทีก่ารงาน 
   3.2.1  ไมเอาเวลาทํางานในหนาที่ไปทําประโยชนสวนตัว 
    3.2.2  ไมใชอํานาจหนาที่ทําประโยชนสวนตัว 

 3.3  ความซื่อสัตยตอบุคคล 
    3.3.1  ประพฤติตรงไปตรงมา  ไมคิดคดตอผูอ่ืน 
      3.3.2  ไมชักชวนไปทางเสื่อมเสีย 
      3.3.3  ไมสอพลอเพื่อหาประโยชนสวนตวั 

 3.4  ความซื่อสัตยตอสังคมและประเทศชาติ 
      3.4.1  รวมมือรวมใจกันทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ 
      3.4.2  ไมเห็นประโยชนสวนตน  หรือเอาดีเขาตน 
      3.4.3 ไมรวมมือกันทํางานใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือระเบยีบขอบังคับ 

                       ผูวิจัยเนนพฤติกรรมความซื่อสัตย ในดานที่มีตอหนาที่การงาน,  ตอบุคคล,  และตอ
สังคมประเทศชาติ 
 4.  ความเสียสละ 

 4.1  การใหทางกาย 
   4.1.1  ชวยเหลือผูอ่ืนทาํธุรการงานที่ไมมโีทษ 
   4.1.2  ไมนิ่งดูดาย 
   4.1.3  ชวยเหลืองานสาธารณประโยชน 
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 4.2  การใหทางวาจา 
   4.2.1  ชวยเหลือใหคําแนะนําทั้งทางโลกและทางธรรม 
   4.2.2  ชวยเจรจาเอาเปนธุระใหสําเร็จประโยชน 

 4.3  การใหสตปิญญา 
    4.3.1  ชวยแสดงความคิดเหน็อยางตรงไปตรงมา 
   4.3.2  ชวยแกปญหาเดือดรอนแกคนทีเ่ดือดรอน 
   4.3.3  ชวยคิดแนวทางที่ถูกที่ชอบ 
   4.3.4  ชวยเพิม่พูนความรูใหแกผูอ่ืนตามกําลังสติปญญา 

 4.4  การใหดวยกําลังทรัพย 
   4.4.1  แบงปนเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูขัดสนที่ควรให 
   4.4.2  แบงปนเงินทองใหผูขัดสนที่ควรใหและสละทรพัยสินเพื่อสาธารณะกุศล 

 4.5  การใหทางใจ 
   4.5.1  ยินดีเมือ่เห็นผูอ่ืนมีความสุข 
   4.5.2  ใหอภยัในทางผิดของผูอ่ืนที่สํานึกคิด  ไมอาฆาตจองเวร 

       ผูวิจยัเนนการปฏิบัติตนในความเสยีสละโดยการใหทางกาย  การใหทางทรพัย  และการ
ใหทางปญญา 

  5.  ดานความอดทน 
   5.1  ความอดทนของรางกายและจิตใจ 
          5.1.1  ทํางานทุกอยางดวยความเขมแข็ง ขยัน และ อดทน 
         5.1.2  เอาชนะตออุปสรรคเพื่อใหเกดิความสําเร็จในงาน 
        5.1.3  รูจักควบคุมตนเองใหมีเหตุผลตลอดเวลา 

  5.1.4  ไมหวัน่ไหวตออารมณตางๆ ที่มากระทบ 
       5.1.5  ใชสติปญญาควบคุมตนเองใหอยูในเหตุผล 
      ผูวิจัยเนนการปฏิบัติในดานความอดทน  ทางรางกาย  และจิตใจ 

 
 
 

 
 


