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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
สังคมปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี  การส่ือสาร  และวิทยาการสมัยใหมตลอดเวลา  สงผลใหเกิดการเขาสูยุคโลกาภิวัตน
อยางหลีกเลี่ยงไมได  ปจจัยการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหการจัดการศึกษาตองเรียนรูและปรับตัว
รองรับกับสภาพการเปล่ียนแปลงอยางรูเทาทัน  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชดําเนินชีวิต
ไดอยางเหมาะสม  นอกจากนี้การศึกษายังมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงคควบคูกันไปกับการไดรับความรูทางวิชาการตาง ๆ ดังสาระสําคัญ
ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 12)  วาการจัดการศึกษาตองมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู
คูคุณธรรม  รัฐบาลกําหนดแนวนโยบายทางการศึกษา  วาตองพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมี “คุณธรรม
และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและนําความรู”  ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาคน
ไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูอยูในสังคมโลกไดอยางเหมาะสม
ตามเจตนารมยท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2545  รวมทั้งสามารถนําความรูและคุณธรรมท่ีไดรับไปใชดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไดในอนาคต  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หนา 2) 

ดังนั้นสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  จึงตองมีทรัพยากรบุคคลที่ดี  มีคุณภาพสามารถ
นําความรูความสามารถ  เปนผูมีคุณธรรมไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหกาวหนาทันตอ

การเปล่ียนแปลงของสังคม  กระแสความทันสมัยของส่ือและเทคโนโลยี  ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  เปนแนวทางสําคัญท่ีจะพาสังคม
ประเทศชาติ พรอมท้ังปลุกกระตุนใหคนในสังคมประเทศชาติไดเห็นความสําคัญเกิดความตระหนัก 
รวมคิดรวมทํา  และรวมรับผิดชอบในการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาการศึกษาใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ตามเปาหมายของการปฏิรูปการเรียนรูที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามวัตถุประสงคของการปฏิรูปการเรียนรู  คือ  ดี  เกง  และมีสุขใหเกิดข้ึนกับตัวผู เ รียน 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 13) โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณธรรมใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
ในทุกระดับการศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวาชุมชน  สังคม  ประเทศชาติจะมีการพัฒนาตัวบุคคลใหมี
คุณธรรมนั้น  การอบรมปลูกฝงใหการศึกษามีสวนสําคัญยิ่งโดยเฉพาะครอบครัว  (บาน)  โรงเรียน 
และวัด  จะตองมีความสัมพันธเช่ือมโยงประสานอยางกลมกลืนและสอดคลองอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอในการปลูกฝง  อบรมใหความรูเกี่ยวกับคุณธรรมใหกับผูเรียน  ซ่ึงโรงเรียนเปนสถานท่ี
อบรมสั่งสอน  สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรก
คุณธรรมนําความรูลงในหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมสาระการเรียนรู  กลุมพัฒนาผูเรียนและ
กําหนดในคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนในดานคุณธรรม  เพื่อใหการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมคุณธรรมสําหรับนักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติ ชัดเจน  และดําเนินงานอยางเปนระบบ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  ไดแก  ขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตย  มีวินัย  
สะอาด  สุภาพ  สามัคคี  และมีน้ําใจ  เพื่อใหสถานศึกษาไดนําไปพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรมพื้นฐานเหลานี้  ซ่ึงจะนําไปสู
การเปนสังคมคุณธรรม  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยและสังคมโลกอยางเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หนา 1-2) 
 อยางไรก็ตาม  แมวารัฐบาลจะมีนโยบายสงเสริมคุณธรรมใหกับนักเรียนไดยึดถือ  และ
ปฏิบัติมาโดยตลอด  แตก็ยังพบปญหาสังคมและประเด็นการขาดคุณธรรม  หรือจริยธรรมเส่ือมถอย
อยูเสมอในการดําเนินชีวิต  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2550, หนา 1-2)  ท่ีปรากฏ
ตามส่ือมวลชน  ท้ังหนังสือพิมพ  วิทยุ  และโทรทัศน  พบวา  มีการนําเสนอประเด็นขาวสารและ
เหตุการณท่ีสะทอนถึงการขาดคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย  อาทิเชน  ทํารายรางกาย  ฆาผูอ่ืน 
ทะเลาะวิวาท  โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดคุณธรรมของเด็กและเยาวชน  เชน  ปลนจี้  ชิงทรัพย  
ทํารายรางกาย  ทะเลาะวิวาท  บันทึกเปนคลิปวีดีโอ  เกิดคานิยมในทางที่ผิด  ขาดวินัย  หลอกลวง 
ตมตุน  ฟุงเฟอ  ไมประหยัด  และขาดความรับผิดชอบตอสังคม  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, 
หนา  12-14)  ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากความบกพรองในการศึกษาทางจริยธรรม  ซ่ึงโรงเรียนตองใหความสําคัญ
และสงเสริมคุณธรรมใหกับผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง  จึงจะทําใหความประพฤติ  และ
การปฏิบัติตนของนักเรียนเปนไปอยางเหมาะสม  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอ  และเส่ียงตอการรับคานิยมและพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมท่ีไมเหมาะสมไดงายกวาวัยอ่ืน ๆ  

   ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  สงเสริม  สนับสนุน
และพัฒนาคุณธรรมสําหรับนักเรียน  ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนของการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐาน
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ท้ัง  8  ประการเหลานี้ใหกับผูเรียน  โดยเฉพาะผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ซ่ึงกําลังอยูในชวง
หัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต  และการเรียนรูโลกกวาง  พรอมที่จะไดรับอิทธิพลจากสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยี  สังคมขาวสาร  และวัฒนธรรมตางชาติตลอดเวลา  ไมวาจะเปนนักเรียนเพศชายหรือ
เพศหญิงก็ตาม  ตางตองไดรับการสงเสริมใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค
เชนเดียวกัน  ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ จีรวรรณ  วิรัชกุล  (2524, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาวิจัย
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จังหวัดชลบุรี  พบวา  นักเรียนชายและหญิง
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมแตกตางกัน  และจากผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  (2550, หนา 1)  ไดศึกษาระดับการสงเสริมจริยธรรม  พฤติกรรมจริยธรรมตามหลักสูตร
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนของบาน  วัดและโรงเรียน  พบวา  บาน  มีการสงเสริมคุณธรรม  
และพฤติกรรมจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง  สวนวัดและโรงเรียน  พบวา  มีการสงเสริมคุณธรรม
อยูในระดับมาก  โดยเฉพาะการสนับสนุนการศึกษา  การประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี  และการอบรม
ส่ังสอน  ซ่ึงโรงเรียนนับวามีบทบาทสําคัญในการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีดีงาม
ใหกับนักเรียน 

ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 และเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาและ
เสริมสรางปลูกฝงคุณธรรมนักเรียน  ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุงผูเรียนเปนสําคัญและตองเปนคนดี  คนเกง
และมีความสุขและพัฒนาประเทศชาติสืบไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1.2.1  เพื่อศึกษาการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  จําแนกตาม
ตําแหนง  ประสบการณการทํางาน  และลักษณะของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 

  
 1.3.1  ผลการวิจัยนี้จะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ในโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
ซ่ึงผูบริหารและครูสามารถนําไปวางแผนและพัฒนาการสงเสริมคุณธรรมนักเรียน 

1.3.2  หนวยงานท่ีเกี่ยวของและตนสังกัด  สามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดนโยบาย
และมาตรการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตอผูเรียนสูงสุด 

1.3.3  ครูผูสอน  สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยนี้ไปปรับใชในการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมพื้นฐานใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไดอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน 

1.3.4  ผูปกครองและนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการมีคุณธรรมพื้นฐาน 
ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิตความเปนไทย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
   
  เพื่อใหการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

  1.4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหาร  และครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 

เขต 1  ที่เปดสอนชวงชั้นที่  3  หรือชวงชั้นที่  3-4  ในปการศึกษา 2550  ประกอบดวย  ผูบริหาร 
จํานวน  78  คน  และครู  จํานวน  622  คน  รวมประชากรท้ังส้ิน  700  คน          

2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  78  คน  ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
และครู  จํานวน  170  คน  สุมมาโรงเรียนละ  5  คน  รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน  248  คน  โดยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางเครจซ่ี  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)  โดยใชสถานภาพ
ผูตอบแบบสอบถาม  เปนช้ันของการสุม 
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1.4.2  ตัวแปรท่ีศึกษา 
1)  ตัวแปรตน  ประกอบดวย 

  (1)  ตําแหนง 
  ก.  ผูบริหาร 
  ข.  ครู 

   (2) ประสบการณการทํางาน 
    ก.  ประสบการณไมเกิน  10  ป 
    ข.  ประสบการณมากกวา  10  ป 
   (3)  ลักษณะของโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน 
    ก.  ขยายโอกาสทางการศึกษา 
    ข.  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (กรมสามัญศึกษาเดิม)  
 2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  การสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดังน้ี 
  (1)  ความขยัน 
  (2)  ความประหยัด 
  (3)  ความซ่ือสัตย 
  (4)  ความมีวินัย 
  (5)  ความสะอาด 
  (6)  ความสุภาพ 
  (7)  ความสามัคคี 
  (8)  ความมีน้าํใจ 

 

1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
การศึกษาในครั้งนี้มุงศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการสงเสริม

คุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 1  ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2549, หนา 2-4)  ตามประกาศนโยบายเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู 
สรางความตระหนักสํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท  สันติวิธี
วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูท่ีเช่ือมโยง 
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ความรวมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนา  และสถาบันการศึกษา  โดยมีจุดเนน
เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี มีความรู  และอยูดีมีสุข  โดยคุณธรรมพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการคร้ังนี้
ประกอบดวย  คุณธรรม  8  ประการ  ไดแก  ความขยัน  ความประหยัด  ความซ่ือสัตย  ความมีวินัย 
ความสะอาด  ความสุภาพ  ความสามัคคี  และความมีน้ําใจ 

  กระทรวงศึกษาธิการ  มุงใหผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดนําไปใชการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  โดยกําหนด
เปนนโยบายและแนวทางการสงเสริมคุณธรรมใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ  และตอเนื่อง ใน  3  ดาน 
ไดแก  1)  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  2)  ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และ  3)  ดานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  ในอันท่ีจะทําใหผูเรียนเติบโตเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข  และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุขดวยความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 อยางไรก็ตามผูบริหาร  และครู ท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน  และปฏิบัติงานในโรงเรียน
ท่ีมีลักษณะตางกัน  ไดแก  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  (เปดสอนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง
มัธยมศึกษาตอนตน  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  (สังกัดกรมสามัญศึกษา เดิม)  ซ่ึงเปดสอนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1-6  ยอมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการของกระทรวงศกึษาธิการ
ใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  แตกตางกันไปตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตามตัวแปรดังกลาว  โดยมีรายละเอียดตามกรอบแนวคิดการวิจัย  ดังนี้  

             ตัวแปรตน                                ตัวแปรตาม
 

 
 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
1.  ตําแหนง 
    1.1  ผูบริหาร 
    1.2  ครู 
2. ประสบการณการทํางาน 
   2.1 ประสบการณไมเกิน 10 ป 
   2.2 ประสบการณมากกวา 10 ป 
3. ลักษณะของโรงเรียน 
   3.1  ขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.2  มัธยมศึกษา สังกัด  
         กรมสามัญศึกษา (เดิม) 
 

การสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
ใน 8 ดาน ดังนี้ 
      1.   ความขยัน 
      2.   ความประหยัด 
      3.   ความซ่ือสัตย 
      4.   ความมีวินัย 
      5.   ความสะอาด 
      6.   ความสุภาพ 
      7.   ความสามัคคี 
      8.   ความมีน้ําใจ 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
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1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 
1.6.1  ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 แตกตางกัน 
1.6.2  ผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริม

คุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 แตกตางกัน 

1.6.3  ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนลักษณะตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 แตกตางกัน 

 

1.7  ขอตกลงพ้ืนฐาน 

  
  ในการวิจัยคร้ังนี้  เปนงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตามแนวคิดคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2549, หนา 2-4)  เทานั้นอาจไมครอบคลุมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคในมิติอ่ืน ๆ 
 

1.8  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
1.8.1  ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด  และการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน

ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ท่ีเปดสอนชวงช้ันท่ี 3  (มัธยมศึกษาปท่ี 
1-3)  หรือชวงช้ันท่ี 3-4  (มัธยมศึกษาปท่ี 1-6)  ท่ีมีตอการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

1.8.2  คุณธรรม  หมายถึง  หลักยึด  แนวปฏิบัติ  และอุปนิสัยอันดีงาม  ท่ีส่ังสมอยูในจิตใจ 
ของบุคคล  อุปนิสัยอันนี้ไดมาจากความสํานึกรู  ความพยายาม  และการประพฤติติดตอกันมาเปน
เวลานาน 

1.8.3  คุณธรรมพื้นฐาน  หมายถึง  แนวคิดเกี่ยวกับหลักประพฤติ  และการปฏิบัติตนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดไว  8 ประการ ดังนี้คือ ความขยัน  
ความประหยัด ความซ่ือสัตย  ความมีวินัย  ความสะอาด ความสุภาพ ความสามัคคี และความมีน้ําใจ 

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



 
8 

     1)  ความขยัน  หมายถึง  ความตั้งใจเพียรพยายาม ทําหนาท่ีการงานอยางตอเนื่อง 
สมํ่าเสมออดทน  ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหาจนเกิดผลสําเร็จ  

     2)  ความประหยัด  หมายถึง  การรูจักเก็บออม  ถนอมใชทรัพยสิน  ส่ิงของแตพอควร 
ใชใหเกิดประโยชนคุมคา  ไมฟุมเฟอย  ฟุงเฟอ  

     3)  ความซ่ือสัตย  หมายถึง  การกระทําท่ีซ่ือตรง  และจริงใจ  ท้ังทางกาย  วาจา  และใจ 
ท้ังตอตนเอง  สังคม  และหนาท่ีการงาน  โดยยึดหลักแหงความยุติธรรม  ไมลําเอียง  หรืออคติ  และ
มีแบบแผนที่ถูกตอง  ดีงาม  

     4)  ความมีวินัย  หมายถึง  การยึดม่ันในระเบียบแบบแผน  ขอบังคับและขอปฏิบัติ
ของสถานศึกษา  สถาบัน  องคกร  สังคมและประเทศ  ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยตอสังคม 
โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจ  และต้ังใจ 

     5)  ความสุภาพ  หมายถึง  ความเรียบรอย  ออนโยน  ละมุนละมอม  มีกิริยามารยาท
ท่ีดีงาม  และมีสัมมาคารวะตอบิดา  มารดา  ผูใหญ  ครูอาจารย  และผูอ่ืน  

     6)  ความสะอาด  หมายถึง  ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ  และสภาพแวดลอม 
ความผองใส  เปนท่ีเจริญตา  ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น  

     7)  ความสามัคคี หมายถึง ความพรอมเพรียงกัน กลมเกลียว ปรองดอง รวมใจกัน
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามที่ตองการ  ปฏิบัติงานดวยความสรางสรรค  ปราศจากการทะเลาะวิวาท 
ไมเอารัดเอาเปรียบกัน  เปนการยอมรับความมีเหตุผล  และความแตกตาง  หลากหลายทางความคิด 
และเช้ือชาติ  หรือเรียกวา  มีความสมานฉันท 

     8)  ความมีน้ําใจ  หมายถึง  การมีความจริงใจท่ีไมเห็นแกเพียงตัวเอง  หรือเร่ืองของ
ตนเอง  แตเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  เห็นคุณคาในเพ่ือนมนุษย  มีความเอื้ออาทร  เอาใจใส  ใหความสนใจ
ในความตองการ  ความจําเปน  ความทุกขสุขของผูอื่น  และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูล
ซ่ึงกันและกัน 

1.8.4  การสงเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  หมายถึง  การพัฒนาผูเรียนใหมีความสํานึกรู 
ประพฤติและปฏิบัติตนตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมพ้ืนฐาน  8  ประการ  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคุณธรรมพื้นฐาน  จะสงเสริมผานกระบวนการหลักสูตรและการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริม
หลักสูตร  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนหลัก  

1.8.5  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย 
      1)  ตําแหนง  จําแนกตามบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แบงออกเปน  2  ระดับ  คือ 
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           (1)  ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการ  หรือผูรักษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต  1  ท่ีดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีผูรักษาการในตําแหนงดังกลาวในปการศึกษา  2550 
          (2)  ครู  หมายถึง  ผูท่ีไดรับการแตงต้ังและบรรจุเปนขาราชการครูประจําการ และ
ทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  
เขต  1 ในปการศึกษา 2550 

      2)  ประสบการณการทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงผูบริหาร  หรือครู  
แบงออกเปน  ประสบการณการทํางาน  ไมเกิน  10  ป  และประสบการณการทํางานมากกวา  10  ป 

      3)  ลักษณะโรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน  ไดแก  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เดิม 
 1.8.6  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 หมายถึง  หนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ี 
กํากับ  ติดตาม  ดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในเขตอําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอ
บานบึง  และอําเภอหนองใหญ 
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