
 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของดังตอไปนี้ 
 2.1  สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
 2.2  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม 
 2.3  การสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 2.4  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 2.5  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
 

2.1  สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
  

   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ตั้งอยูเลขท่ี  162/6  หมูท่ี  2  ถนนพระยาสัจจา 
ตําบลบานสวน  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  มีเขตพื้นท่ีบริการ  3  อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมืองชลบุรี 
อําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ  เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  มีการบริหารงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบงสวนราชการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และบริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  หมวด 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  มีโรงเรียนภาครัฐ  
97  โรงเรียน  และเอกชน  จํานวน  58  โรงเรียน  มีนักเรียนในความรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
ระดับกอนประถมศึกษา  จํานวน  5,450  คน  ระดับประถมศึกษา  จํานวน  20,442  คน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  15,713  คน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  6,779  คน  รวมทั้งส้ิน  
48,384  คน  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1, 2550,  หนา 4)  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สําเร็จการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  115  คน  (ครูเอกชน)  ปริญญาตรี  3,231  คน  ปริญญาโท 
282  คน  และปริญญาเอก  จํานวน  5  คน  ปจจุบัน ณ วันท่ี 1 กันยายน  2550 มีครู จํานวน  3,633  คน 
แบงเปน  ขาราชการ  จํานวน  2,075  คน  ครูเอกชน 1,558  คน  และบุคลากรทางการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  จํานวน  113  คน ประกอบดวย  ผูอํานวยการ / รองผูอํานวยการ 
11  คน  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  28  คน  กลุมอํานวยการ  21  คน  
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กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  10  คน  กลุมนโยบายและแผน  10  คน  กลุมบริหารงานบุคคล  15  คน 
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 5 คน  หนวยตรวจสอบภายใน 3 คน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1, 2550, หนา 5-12)  มีรายละเอียดการบริหารจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1  ดังน้ี 

   2.1.1  วิสัยทัศน 
    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 เปนองคกรช้ันนําในการสงเสริมการจัดการศึกษา 

ใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง  เสมอภาค  มีคุณภาพ  มาตรฐานสู
ความเปนสากลและอยูอยางไทยในสังคมโลก 

   2.1.2  พันธกิจ 
  1)  พัฒนาเปนองคกรช้ันนําในการสงเสริมการจัดการศึกษา 
  2)  สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท่ัวถึง  เสมอภาค 
  3)  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพ  มาตรฐานสู

ความเปนสากล 
  4)  สงเสริม สนับสนุน พัฒนาประชากรวยัเรียนใหอยูอยางไทยในสังคมโลก 
    2.1.3  ประเด็นยุทธศาสตร 
    การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม  และจริยธรรม 
   2.1.4  เปาประสงค 
  1)  ประชากรวยัเรียนไดรับการศึกษาข้ันพืน้ฐานอยางท่ัวถึง  เสมอภาค 
  2)  ประชากรวยัเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสูความเปนสากลและอยูอยางไทยในสังคมโลก 
   2.1.5  ตัวชี้วดั 
 1)  รอยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานไดบรรลุผลตามพันธกิจ 
  2)  รอยละนกัเรียนท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย 
  3)  รอยละประชากรวยัเรียนท่ีไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4)  รอยละของกําลังแรงงานท่ีไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
  5)  รอยละประชากรวยัเรียนท่ีไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  6)  รอยละผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  7)  รอยละของนักเรียนท่ีมีศักยภาพดานภาษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  8)  รอยละความพึงพอใจของผูใหและผูรับบริการ 
  9)  รอยละบุคลากรท่ีมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  10)  รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน 
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  11)  รอยละนกัเรียนท่ีรวมกจิกรรมระดับประเทศ และระหวางประเทศ 
  12)  รอยละสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  13)  จํานวนงานวิจยั/นวัตกรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาองคกรและการจดัการศึกษา 
  14)  รอยละประชากรวัยเรียนท่ีไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ดานสังคม  ศาสนา 

วัฒนธรรม  สุขภาพ  อนามัยและกฬีา 
   2.1.6  กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
   กลยุทธท่ี 1  สรางความเสมอภาคและเพิม่โอกาสทางการศึกษา 
   กลยุทธท่ี 2  เรงปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   กลยุทธท่ี 3  สรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู  วิจัยและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
   2.1.7  โครงการตามกลยุทธ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
   กลยุทธท่ี 1  สรางความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  มีโครงการตามกลยุทธ  ดังนี ้
   1)  สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
   2)  สรางเครือขายการศึกษา 
   3)  สงเสริมเด็กพิการ/ดอยโอกาส 
   กลยุทธท่ี 2  เรงปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีโครงการตามกลยุทธ 

ดังนี ้
   1)  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   2)  เสริมสรางคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  3)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร 
  5)  สงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
    กลยุทธท่ี 3  สรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู  วิจัยและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

มีโครงการตามกลยุทธ ดังนี ้
  1)  สรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู 
  2) วิจยัและนวตักรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูแบบบูรณาการ 

                 3)  เสริมสรางสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  สุขภาพอนามยั  และกีฬา 
   2.1.8  ผลการดําเนินงานพฒันาคณุภาพการศึกษา  สรุปไดดังนี ้

  1)  ดานการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ปการศึกษา 2549  ดวยแบบทดสอบมาตรฐานของ  สํานักทดสอบทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พบวา  โรงเรียนมีผลการทดสอบผานเกณฑการประเมิน
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คุณภาพผูเรียนทุกระดับโดยรวม คิดเปนรอยละ  82.85  จําแนกเปนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  รอยละ 87.56  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  รอยละ  82.34  มัธยมศึกษาปท่ี  3  รอยละ  80.24  และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  
รอยละ  81.25  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี, 2550, หนา 17-18) 

 2)  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ 

     (1)  ดานผูเรียน  พบวา  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมินระดับดีและดีมากสามลําดับแรก 
ไดแก  มาตรฐานท่ี 7  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  รอยละ  97.96  มาตรฐานท่ี 8 
ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  รอยละ  95.92  มาตรฐานที่ 1 
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  รอยละ  95.71  สวนมาตรฐานท่ีผลการประเมิน
อยูในระดับพอใช  ไดแก  มาตรฐานท่ี  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  รอยละ 62.24 
มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน  รอยละ  67.35 

     (2)  ดานการจัดการเรียนการสอน  พบวา  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมินระดับดี
และดีมากลําดับแรกไดแก  มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ/ความรู  ความสามารถ
ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบหม่ันพัฒนาตนเอง  เขากับชุมชนไดดีและมีครูพอเพียง  มาตรฐานท่ี  10  ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  รอยละ 
88.76  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา  พบวามาตรฐานท่ีมีผลการประเมินระดับดีและดีมาก
สามลําดับแรก  ไดแก  มาตรฐานท่ี  11  ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผูนํา  และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ  คิดเปนรอยละ  96.94  มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการจัดองคกร  โครงสราง
ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  คิดเปนรอยละ  94.90  มาตรฐานท่ี 13 
สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  คิดเปนรอยละ  94.90 
มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
คิดเปนรอยละ  100  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู พบวามาตรฐานท่ีมีผลการประเมินระดับดี
และดีมากลําดับแรก  ไดแก  มาตรฐานท่ี  18  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน  องคกรทางศาสนา 
สถาบันทางวิชาการ  และองคกรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน  คิดเปนรอยละ 
83.67  มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
คิดเปนรอยละ  80.61  ท้ังนี้พบวาผูปกครองนักเรียน  นักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจกับการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษารอยละ  90.00 
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   สรุปไดวาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 เปนหนวยงานท่ีกํากับ  ติดตาม  และ
รับผิดชอบการจัดการศึกษาต้ังแตระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
และตอนปลาย  มีโรงเรียนภาครัฐ  99  โรงเรียน  และเอกชน  59  โรงเรียน  นักเรียนมีทุกระดับช้ัน
รวม  48,348  คน  ครูอาจารย  รวม  3,633  คน  และบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  113  คน  
โดยมีผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานเกณฑโดยรวม  และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  ผานเกณฑในระดับดี  และดีมากทุกมาตรฐาน 
ยกเวนมาตรฐานดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห 
คิดวิจารณญาณ  คิดแกปญหา  และมีวิสัยทัศน  อยูในระดับพอใช  

    สําหรับในป พ.ศ. 2551  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 (2551, หนา 5-6) 
ไดกําหนดนโยบายและกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม  เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด
ไดนําไปใชเปนกรอบในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีวิสัยทัศนดังนี้ “สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
เปนองคกรแหงการเรียนรู  มุงสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง  เสมอภาค  มีคุณธรรม 
และคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐาน  และกาวสูสากลยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  และมีจุดเนน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมนําความรู  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกลยทุธ
เพิ่มเติมอีก  3  ประการดังนี้ 
    1)  ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมนําความรู

ทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยใหความสําคัญแกการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติจริง
    2)  ทุกโรงเรียนพัฒนาเปนโรงเรียนคุณธรรมตนแบบแกนักเรียน  และพัฒนาโรงเรียน
เปนโรงเรียนวิถีพุทธตามมาตรฐานของโรงเรียนตนแบบ 
    3)  ทุกโรงเรียนพัฒนานักเรียนทุกคนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรอยูในระดับดีข้ึนไป  โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีสําคัญ  ไดแก  ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตยสุจริต  ความกตัญูกตเวที  ความประหยัดและออม  รวมทั้งการมีมารยาท  
และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 
 2.1.9  สภาพท่ัวไปของโรงเรยีน สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 (2551, หนา 2)  ไดสํารวจขอมูลเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ. 2550  สรุปไดดังนี ้

   1)  โรงเรียนภาครัฐ  จํานวน  99  โรงเรียน  และเอกชน  58  โรงเรียน  
    2)  นักเรียนในความรับผิดชอบ  รวมทั้งสิ้น  48,384  คน  แบงออกเปน  ระดับ
กอนประถมศึกษา  5,450  คน  ระดับประถมศึกษา  20,442  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  15,713  คน  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  6,779  คน  
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    3)  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จํานวน  22  โรงเรียน  จํานวนครู  268  คน 
และนักเรียน  จํานวน  5,615  คน 
    4)  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม  จํานวน  12  โรงเรียน 
จํานวนครู  354  คน  และมีนักเรียนทุกระดับช้ัน  รวมท้ังส้ิน  16,204  คน  
 

2.2  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม 
  
 2.2.1  ความหมายของคุณธรรม   
 “คุณธรรม” เปนคําท่ีมีความหมายกวางขวาง  มีนักการศึกษาและนักวิชาการไดใหความหมาย
ไวหลายประการ  ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 ข, หนา 2)  ไดใหความหมายของ “คุณธรรม” วาหมายถึง 
กรอบความประพฤติ หรือหลักประพฤติท่ีดีงาม  และควรแกการอบรมกริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัย 
ใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม  คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นความเจริญงอกงาม

ในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลท่ีมีลักษณะทางจิตใจท่ีดีงาม และ
อยูในสภาพแวดลอมท่ีโนมนําใหบุคคลมุงกระทําความดีละเวนความชั่ว  มีแนวทางความประพฤติดี 
ความถูกตอง  ความควรในการปฏิบัติตน  เพื่ออยูในสังคมไดอยางสงบเรียบรอย  และเปนประโยชน
ตอผูอ่ืน  มีคุณธรรมและมโนธรรมท่ีจะสรางความสัมพันธอันดี  โดยมีสํานึกท่ีจะใชสิทธิและหนาท่ี
ของตนตามคานิยมท่ีพึงประสงค 
 กัญญารัตน  จิราสวัสดิ์  (2550, หนา 1-2) ไดใหความหมายวา  คุณธรรม  หมายถึง  กรอบ
หรือแนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตอง  เหมาะสม  และสอดคลองกับความคาดหวัง
ของสังคมและเปนส่ิงท่ีดีงามมีคุณคาแกผูประพฤตินั้น 
 ทิพยกมล  พลายวุฒิยางกูร  (2543, หนา 42)  ไดใหความหมายวา  คุณธรรมเปนลักษณะ
ทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย  และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทตาง ๆ 
ลักษณะและพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม  คุณสมบัติประเภทใดประเภทหน่ึงในสองประเภท
ถือวา   เปนลักษณะท่ีสังคมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคมนั้น คือ เปนพฤติกรรมท่ีสังคมนิยม
ชมชอบใหการสนับสนุนและผูกระทําสวนมากเกิดความพอใจวาการกระทํานั้นเปนส่ิงท่ีถูกตองเหมาะสม 
อีกประการหนึ่งคือ  ลักษณะท่ีสังคมไมตองการใหมีอยูในสมาชิกในสังคม  เปนการกระทําท่ีสังคม
ลงโทษหรือพยายามกําจัด  และผูกระทําพฤติกรรมนั้นสวนมากรูสึกวาเปนสิ่งที่ไมถูกตองและ
ไมสมควร  ดังนั้นผูท่ีมีคุณธรรมคือ  ผูท่ีมีลักษณะและพฤติกรรมประเภทท่ีหนึ่งมาก  และประเภท
ท่ีสองนอย 
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 ประภาศรี  สีหอําไพ  (2543, หนา 21-22)  ไดใหความหมายของคุณธรรมวา คุณธรรมคือ 
หลักธรรมจริยาท่ีสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดีในทางศีลธรรม  มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูใน
ขั้นที่สมบูรณจนเต็มเปยมไปดวยความสุขความยินดี  คุณธรรมหรือศีลธรรมมีความสัมพันธ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยูในจริยธรรมจอหน ดิวอ้ี  (John Dewey, 1975; อางถึงใน ประภาศรี สีหอําไพ, 
2543, หนา 35)  ใหความหมาย คุณธรรมคือหลักความประพฤติท่ีมีการฝกอบรมใหเปนความประพฤติ
ของพลเมืองดี  โดยเนนท่ีรายบุคคลเทากับท่ีตระหนักถึงผลทางสังคมท่ีจะดํารงรูปแบบของสังคมน้ัน 
ดังนั้นหลักคุณธรรม  จึงไมมีใครคนใดคนหนึ่งผูกขาดการตัดสิน  ไมใชเร่ืองเหนือธรรมชาติไมสราง
รูปแบบเฉพาะผูกขาดหรือวิถีชีวิตเพียงอยางใดอยางหน่ึง  การแปลความหมายคุณธรรมในชีวิต
สังคมซ่ึงเต็มไปดวยการเรงรุดหนาท่ี  จะสรางลักษณะนิสัยของบุคคลโดยเนนความสําคัญในจิตใจ 
ในการจัดจริยศึกษา 
 จรรยา  เลิศกิติพงษวิทยา  (2546, หนา 14)  ใหความหมายของคุณธรรมไววา  คุณธรรม 
หมายถึงหลักแหงความประพฤติอันดีงาม  ซ่ึงพึงนําไปปฏิบัติและยึดถือเปนวิถีชีวิตแหงตนและ
สังคมอยูเสมอ  รวมท้ังทําใหเกิดการยอมรับและเห็นคุณคาจากการปฏิบัติตามคุณธรรมเหลานั้น 
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา  คุณธรรม  หมายถึง  ความประพฤติอันพึงปฏิบัติของบุคคล
โดยมีคานิยมทางศีลธรรมและคุณธรรมที่สังคมยอมรับเปนปทัสถานในการวัด  บุคคลที่กระทํา
ก็เกิดความพอใจในการกระทําของตนเอง  ซึ่งแสดงออกถึงคุณงามความดี  เพื่อบรรลุสภาพชีวิต
อันทรงคุณคาท่ีพึงประสงค  และเพื่อความสงบสุขของสังคม 
 2.2.2  ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาคุณธรรม 
 การพัฒนาคุณธรรมของมนุษยมีการพัฒนาเปนลําดับจากวัยทารกจนถึงตลอดชีวิตตนกําเนิด

ของแหลงท่ีกอใหเกิดการพัฒนาทางคุณธรรมมาจากอิทธิพลของสังคมและพันธุกรรมคําวา  สังคม 
ในท่ีนี้คือ  ส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็กท้ังท่ีเปนบุคคล  และสภาพแวดลอมตามธรรมชาติอ่ืน  ๆสวนพันธุกรรม 
ไดแก  ความสามารถในการรูคิด  และพัฒนาข้ึนตามลําดับข้ันอายุ  วุฒิภาวะหรือประสบการณท่ีผูนั้น
ประสบอยู  การพัฒนามีลักษณะทฤษฎีท่ีสําคัญแบงเปน  3  แนวทางใหญคือ  (ประภาศรี  สีหอําไพ, 
2543, หนา 29-37) 
    1)  ทฤษฎีจิตวิเคราะห  (Psychoanalytic  Theory)  ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ 
ฟรอยด  (Freud)  เช่ือวา  คุณธรรมกับมโนธรรม เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  มนุษยอยูในสังคมกลุมใด
ก็จะเรียนรูความผิดชอบชั่วดีจากส่ิงแวดลอมในสังคมนั้น  จนมีลักษณะพิเศษของแตละสังคมท่ีเรียกวา
เอกลักษณ  เปนกฎเกณฑใหประพฤติปฏิบัติตามขอกําหนดโดยอัตโนมัติ  คนท่ีทําช่ัวแลวรูสึกสํานึก
เกิดหิริโอตตัปปะละอายใจตนเองถือวาไดรับการลงโทษดวยตนเอง เม่ือสํานึกแลวพึงละเวนไมปฏิบัติอีก
โดยไมตองมีส่ิงควบคุมจากภายนอก  เปนการสรางมโนธรรมข้ึนมาโดยไมจําเปนตองสนใจองคประกอบ
ของลําดับข้ันพัฒนาการทางคุณธรรม 
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      ในลักษณะทฤษฎีเชนนี้บทบาทของการศึกษาคือ  การพัฒนาทางดานจิตใจ
เพื่อเสริมสรางกําลังคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมตองการ  
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดคือการศึกษาเพ่ืออบรมฝกฝนการนําสติปญญาไปใชเปนประโยชนแกกลายิ่งข้ึน  
(ทิพยกมล  พลายวุฒิยางกูร, 2543, หนา 57)  พยายามแสวงหาจุดมุงหมายเพื่ออบรมฝกฝนการนํา
สติปญญาไปใชเปนประโยชนแกกลายิ่งข้ึน  พยายามแสวงหาจุดมุงหมายใหแกชีวิต  และความเปนอยู
อยางดีท่ีสุด 
    2)  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  (Social  Learning  Theory)  เปนกระบวนการสังคมประกิต 
โดยการซึมซาบ  กฎ  เกณฑตาง ๆ จากสังคมท่ีเติบโตมา  รับเอาหลักการเรียนรูเช่ือมโยงกับหลักการ
เสริมแรง และการทดแทนส่ิงเรา  รับแนวคิดของทฤษฎีจิตวิเคราะหเปนรูปแบบ  โดยยึดถือวาการเรียนรู 
คือ  การสังเกตเลียนแบบจากผูใกลชิดเพื่อแรงจูงใจ  คือ  เปนที่รักที่ยอมรับในกลุมพวกเดียวกับ
กลุมตนแบบเพื่อเปนพวกเดียวกัน 
         ในลักษณะเชนสถาบันหรือกลุมสังคมมีอิทธิพลตอการปลูกฝงและเสริมสราง
คุณธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือโรงเรียน  จะไดรับความคาดหวังจากสังคมอยางมากในการเปนสถาบัน
ท่ีปลูกฝงรูปแบบและเสริมสรางการเลียนแบบจากตัวอยางในสังคมใหแกนักเรียนพึงระมัดระวัง

ในการสอน  เพราะถาขาดความสามารถในการอธิบายเหตุผลใหเด็กเลียนแบบ  ใชอารมณและ
วางอํานาจแทน  จะทําใหเด็กรูสึกเปนศัตรูตอผูควบคุมพฤติกรรมทุกระดับ  ตั้งแตบิดามารดา  ครู  
ไปจนถึงตํารวจ  พึงอบรมใหเด็กรูจักผิดชอบช่ัวดี  รูสึกละอายท่ีทําช่ัว  ความคิดเหตุผลและความสมํ่าเสมอ
ในการลงโทษและใหรางวัลเด็ก  เปนท่ียอมรับวาโรงเรียนเปนสถานศึกษาที่อบรมกลอมเกลา
ใหนักเรียนมีคุณธรรมเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคม  (จรรยา  เลิศกิติพงษวิทยา, 2546, หนา 18) 
    3)  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา  (Cognitive  Theory)  แนวคิดของนักจิตวิทยา
กลุมนี้เห็นวาคุณธรรมเกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบัติตนสัมพันธกับสังคม  การพัฒนาคุณธรรม
จึงตองมีการพิจารณาเหตุผลเชิงคุณธรรมตามระดับสติปญญาของแตละบุคคล  ซ่ึงมีวุฒิภาวะสูงข้ึน
การรับรูคุณธรรมก็พัฒนาข้ึนตามลําดับ 
        นักจิตวิทยาท่ีสนใจศึกษาในแนวทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาคือ เพียเจต  และ
โคลเบอรก 
        ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมของเพียเจต 
      เพียเจต  (Piaget, 1932; อางถึงใน ประภาศรี สีหอําไพ, 2543, หนา 30-35)  
เปนผูเร่ิมศึกษาพัฒนาการทางคุณธรรมของเด็ก  และมีความคิดวาพัฒนาการทางคุณธรรมของมนุษยนั้น
ข้ึนอยูกับความฉลาดในการท่ีจะรับรูเกณฑและลักษณะตาง ๆ ทางสังคม  ดังนั้นพัฒนาการทางคุณธรรม
ของบุคคลจึงข้ึนอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลนั้น ๆ และไดแบงช้ันของมนุษยออกเปน 
3  ข้ัน คือ 
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       (1)  ข้ันกอนคุณธรรม  (ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 2 ป)  ยังไมเกิดคุณธรรม  แตสามารถ
เรียนรูจากประสาทสัมผัสและมีพัฒนาการทางสติปญญาในข้ันตน 
       (2)  ข้ันเชื่อฟงคําส่ัง  (อายุ  2-8  ป)  เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ังสอนของผูใหญ 
มีการคิดกอนปฏิบัติการตามคําส่ัง  ซ่ึงในขณะแรกเร่ิมจะไมคํานึงถึงเหตุผลของคําส่ังนั้น 
       (3)  ข้ันยึดหลักการแหงตน  (อายุ  8-10  ป)  เกิดหลักความคิดพัฒนาการ
ทางสติปญญาสูงข้ึนตามประสบการณทางสังคม คลายความเกรงกลัวอํานาจภายนอก  เร่ิมมีความคิด
เปนตัวของตัวเองมากข้ึน 
        จุดประสงคหลักของเพียเจต  คือ  การสํารวจธรรมชาติในการตัดสินคุณธรรม
ของเด็กไดทําวิจัยในเจนีวา  โดยศึกษาเด็กเปนรายบุคคลในเร่ืองตอไปนี้ 
     (1)  เจตคติของเด็กท่ีมีตอกฎ 
     (2)  การตัดสินของเด็กเกีย่วกบัความถูกตองและความผิด 
    (3)  การประเมินคาความยุตธิรรมในการตัดสิน 
     เพียเจต  เร่ิมกําหนดวาความงอกงามในการตัดสินดานคุณธรรมมีลําดบัพฒันาการ
เปนระยะ ๆ โดยขึ้นอยูกับการวางรูปแบบในความกาวหนาในการเรียนรู  มากกวาการเรียนรูกฎ
โดยการใหรางวัลและการลงโทษ  คือการลอกเลียนแบบอยางเทานั้น  และไดกลาวอีกวา  คุณธรรม
ประกอบข้ึนดวยระบบของกฎและการคงอยูของคุณธรรม  จะคนหาไดจากความเช่ือถือ  ซ่ึงแตละรายบุคคล
พยายามท่ีรับกฎเหลานั้น 
  ทฤษฎีของโคลเบอรก  (Kohlberg’s Theory) 
  โคลเบอรก (Kohlberg, 1981; อางถึงใน ประภาศรี สีหอําไพ, 2543, หนา 30-31)  
เปนนักการศึกษาดานคุณธรรมที่มีชื่อเสียงมาก  เปนผูนําทฤษฎีจริยศึกษาที่สังเคราะหเอาขอบเขต
ความรูทางปรัชญา  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และศึกษาศาสตรมาประกอบกันข้ึนเปนทฤษฎีบูรณาการ 
(Integrated  Theory)  และนําเอามาใชในการจัดการดานจริยศึกษา  (Moral  Education) 
     โคลเบอรก  ไดศึกษาพฒันาการทางคุณธรรมตามแนวของเพียเจต  และไดแบงระดับ
ของคุณธรรมออกเปน  3  ระดับ  ซ่ึงท้ัง  3  ระดับ  จัดเปนข้ันพัฒนาการทางคุณธรรมได  6  ข้ัน  ดังนี้ 
ดังปรากฏในภาพ 2 
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ระดับของคุณธรรม         ข้ันการใหเหตุผลเชิงคุณธรรม 
1. กอนเกณฑ (2-10 ป) 
 
2. ตามเกณฑ (10-16 ป) 
 
3. เหนือเกณฑ (16 ปเปนตนไป) 

1. การเช่ือฟงและการลงโทษ (2-7 ป) 
2. การแสวงหารางวัล (8-10 ป) 
3. การทําตามความเหน็ชอบของผูอ่ืน 
4. การทําตามหนาท่ีในสังคม 
5. การทําตามกฎเกณฑและขอสัญญา 
6. การยึดในมโนธรรมตามหลักสากล 

 
ภาพ 2  เหตุผลเชิงคุณธรรม  6  ข้ัน  ซ่ึงแบงเปน  3  ระดบั  ในทฤษฎีพฒันาการทางคุณธรรม 
            ของโคลเบอรก 
(ท่ีมา : ประภาศรี สีหอําไพ, 2543, หนา 30-31) 
 
     โคลเบอรก  วิเคราะหหลักคุณธรรมวาเปนลําดับหรือระบบของแนวทางสําหรับ
เผชิญการเลือกที่จะปฏิบัติในส่ิงท่ีมีใหเลือกอยางหลากหลายวิธี  พัฒนาการทางคุณธรรมมี  6  ลําดับ
ข้ันท่ีอาจนําไปใชในรูปแบบตาง ๆ ท่ีจะเลือกไดในสถานการณของการพิจารณาส่ิงท่ีเปนคุณธรรม
ลําดับข้ันของการพัฒนาการทางคุณธรรม  มีดังตอไปนี้ 
     (1)  การเช่ือฟงและการลงโทษ  พิจารณาในดานประเด็นของการถือเอาอัตตา
ของตัวเองเปนใหญ 
     (2)  การแสวงหารางวัล  เปนเปาหมายตามลักษณะเฉพาะรายบุคคล  และ
การแลกเปล่ียนกันอยางเสมอภาคท่ีตกลงกัน  เพื่อจะยอมรับความคิดเห็นของกันและกันในสังคม 
เพื่อแสวงหารางวัล 
    (3)  การทําความเห็นชอบของผูอ่ืน  ความสัมพันธและการทําตามรูปแบบตามท่ี
ผูอ่ืนเห็นชอบเปนการแลกเปล่ียนกันในความคาดหวัง  การติดตอประสานงานและความศรัทธายึดม่ัน
ไววางใจตอผูอ่ืน  โดยการปฏิบัติท่ีดีงามตอกันตามบทบาทและหนาท่ีของตน 
    (4)  การทําตามหนาท่ีในสังคม  ระบบสังคมและความมีสติรับผิดชอบท่ีจะใหมี
การดําเนินการตามหนาท่ีท่ีตนกระทําในสังคมนั้น  เพื่อรักษาระเบียบทางสังคมทําหนาท่ีของสังคม
จึงตองรักษาสถาบันใหดําเนินไปอยางราบร่ืนโดยสวนรวม 
    (5)  การทําตามกฎเกณฑและขอสัญญา  สิทธิพื้นฐานและพันธสัญญาทางสังคม
ท่ีจะใชกับประชาชนโดยสวนรวม  จะตองยึดถือคานิยมซ่ึงมีมากมายแตกตางกันไป  รวมทั้งความคิดเห็น
ซ่ึงมีอยูเฉพาะกลุม นํามารวมกันเปนพันธสัญญาของสังคมรวมกัน 
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    (6)  การยึดในมโนธรรมตามหลักสากล  หลักคุณธรรมสากลถือเปนการแนะแนวทาง
ใหมนุษยชาติกระทําตามขอกําหนดของสังคมพ้ืนฐานของแตละแหงโดยภาพกวางและลึก  การถือเอา
ความเคารพนับถือในบุคคลอ่ืนเปนจุดหมายมิใชเปนวิธีการ  ความยุติธรรมคือสัจธรรม  ไมขึ้นกับ
วัฒนธรรมเฉพาะแหงหรือสังคมใดสังคมหน่ึงเทานั้น 
    การวิเคราะหคุณธรรมของโคลเบอรก เปดเผยใหเห็นถึงเร่ืองสําคัญ คือ 
    (1)  หลักคุณธรรม  เปนขอปฏิบัติหรือแนวทางเมื่อตองเผชิญกับทางเลือก
ในคุณธรรมหลายทาง  และการปฏิบัติคุณธรรมตาง ๆ 
    (2)  การตัดสินท่ีเปนมาตรฐานจนยึดเปนกฎเกณฑในการแกปญหาขัดแยงตาง ๆ 
ไดตามความตองการ  หลักคุณธรรมจึงตองเปนไปตามหลักสากลและเปนคานิยมท่ีไดรับการยอมรับนับถือ
โดยท่ัวไป 
     จอหน ดวิอ้ี  (John  Dewey) 
    ดิวอ้ี  (Dewey, 1975; อางถึงใน ประภาศรี สีหอําไพ, 2543, หนา 35-36)  เสนอ
ประเด็นท่ีวา  หลักคุณธรรมจะไมแยกออกจากชีวิตในสังคมของมนุษย  ตราบใดท่ียังมีการสมาคม
รวมกันอยูดังนั้นโรงเรียนจึงเปนรูปแบบของชีวิตในสังคม  มิใชเปนการเตรียมตัวสําหรับบุคคลใด
บุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ 
    คุณธรรมคือ  หลักความประพฤติท่ีมีการฝกอบรมใหเปนความประพฤติ
ของพลเมืองดี  โดยเนนท่ีรายบุคคลเทากับท่ีตระหนักถึงผลทางสังคมท่ีจะดํารงรูปแบบของสังคมน้ัน 
ดังนั้นหลักคุณธรรมจึงไมมีใครคนใดคนหนึ่งผูกขาดการตัดสิน  ไมใชเร่ืองเหนือธรรมชาติไมสราง
รูปแบบเฉพาะภูมิภาคหรือวิถีชีวิตเพียงใดอยางหนึ่ง  การแปลความหมายคุณธรรมในชีวิตสังคม
ซ่ึงเต็มไปดวยการเรงรุดหนาท่ีจะสรางลักษณะนิสัยของบุคคลโดยเนนความสําคัญในดานจิตวิทยา

ในการจัดจริยศึกษา 

    อุปกรณการใหความรูทางคุณธรรมมีความรูสึกรับผิดชอบเปนสวนชวยไดมาก 
ผลงานของโรงเรียนตัดสินไดจากความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถในการตัดสินคุณธรรมของ

แตละบุคคลได  นักการศึกษาจะตองจัดกิจกรรมนักเรียนโดยการเสริมสรางพลังในการดําเนินกิจกรรม
ดวยตัวนักเรียนเอง  ใชสติปญญาโดยไมละทิ้งหลักคุณธรรมที่นํามาประยุกตใชดวยตนเอง

อยางมีประสิทธิภาพ 
     จอหน วิลสัน  (John Wilson) 
    วิลสัน  (Wilson, 1985; อางถึงใน ประภาศรี สีหอําไพ, 2543, หนา 37)  ไดเสนอ
หลักการใชเหตุผลอยางมีระบบวา  คุณธรรม  คือ  ระดับในการกําหนดคุณสมบัติของคนในสังคม
ตามความรูสึก  ความสนใจที่วัดไดจากคนอ่ืน  ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเกี่ยวของกับเร่ืองของศาสนา
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และอารมณของมนุษยไดแก  เจตคติ  ความเช่ือถือ  และความคิดทางคุณธรรม  ซ่ึงตรงกับความสนใจ
ของผูอ่ืน 
    หลักคุณธรรมสามารถจํากัดความเหมือนคําวา  คํานิยม  (Values)  เข็มทิศท่ีเปน
ตัวช้ีบอกคุณคา  คือ  ความเช่ือ  ความเห็น  เจตคติ  ความสนใจ  หรือการปฏิบัติท่ีบุคคลทําอยางแยกตัว
เปนอิสระออกมาใหผูอ่ืนไดรูวากําลังดําเนินการวางรูปแบบของคานิยมข้ึนมา  คานิยมเปนผลผลิต
ของประสบการณสวนตัวดวยอยางหนึ่ง 
     จากทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางคุณธรรม  สรุปไดวา
พัฒนาการทางคุณธรรมของบุคคลไดรับอิทธิพลมาจากสังคมเปนสวนใหญ  บุคคลท่ีเกิดมาในแตละสังคม
จะตองเรียนรูและยอมรับกฎเกณฑ  จารีตประเพณีในสังคมของตน  จะกอใหเกิดความสุข  และ
เปนท่ียอมรับของสังคม 
 2.2.3  องคประกอบของคุณธรรม 
 องคประกอบของคุณธรรมไดมีผูจําแนกออกเปนหลายลักษณะตาง ๆ กัน  ดังนี ้
 กระทรวงศกึษาธิการ (2544 ข, หนา 9) ไดเสนอองคประกอบทางคุณธรรมไว  3  ประการ  คือ 
   1)  สวนประกอบทางดานความรู  (Moral  Reasoning)  คือ  ความเขาใจในเหตุผล
ของความถูกตองดีงาม  สามารถตัดสินแยกความถูกตองออกจากความไมถูกตองไดโดยการคิด 
   2)  สวนประกอบทางดานอารมณความรูสึก  (Moral  Attitude  and  Belief)  คือ 
ความพึงพอใจ  ศรัทธา  เล่ือมใส  เกิดความนิยมยินดีท่ีจะนําคุณธรรมมาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ 
   3)  สวนประกอบทางดานพฤติกรรมแสดงออก  (Moral  Conduct)  คือ  พฤติกรรม
การกระทําท่ีบุคคลตัดสินใจจะกระทําถูก  หรือผิดในสถานการณแวดลอมตาง ๆ 
 ทิพยกมล  พลายวุฒยิางกูร (2543, หนา 11-15)  ไดกลาวถึงองคประกอบของคุณธรรมไว 
4  ดาน  ดังนี ้
    1)  ความรูเชิงคุณธรรม  หมายถึง  การมีความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑทางสังคม  หลักธรรม
คําส่ังสอนของศาสนาและคานิยม  เพื่อท่ีจะยึดถือวาการกระทําชนิดใดควรกระทํา  และการกระทําชนิดใด
ควรงดเวน  ลักษณะพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมและไมเหมาะสม  มากนอยเพียงใด  ความรู
เชิงคุณธรรมนี้จะข้ึนอยูกับอายุ  ระดับการศึกษา  และพัฒนาการทางสติปญญาของคนดวย 
    2)  ทัศนคติเชิงคุณธรรม   หมายถึง   ความรูสึกของบุคคลที่มีตอเหตุการณ 
สถานการณตาง ๆ ท่ีประสบอยูวาชอบหรือไมชอบลักษณะน้ัน ๆ ทัศนคติจะรวมเอาความรูเชิงคุณธรรม
เขาไปดวย 
   3)  เหตุผลเชิงคุณธรรม  หมายถึง  ความคิดเบ้ืองหลังในการตัดสินใจกระทําหรือไม
กระทําอยางใดอยางหนึ่งในสถานการณท่ีประสบอยู  ซ่ึงการท่ีบุคคลตัดสินใจกระทําอยางเดียวกัน
อาจมีเหตุผลในระดับท่ีแตกตางกันได 
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    4)  พฤติกรรมเชิงคุณธรรม  หมายถึง  การแสดงออกของบุคคลในสถานการณตาง ๆ 
ซ่ึงจะบอกไดวัดไดวาพฤติกรรมนั้นถูกตองเหมาะสม  หรือฝาฝนกฎเกณฑทางศีลธรรมของสังคมหรือไม
 ประภาศรี  สีหอําไพ  (2543, หนา 48)  ไดอธิบายวา  คุณธรรมเปนเคร่ืองกําหนดหลักปฏิบัติ
ในการดํารงชีวิตเปนแนวทางใหอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอย  ประกอบดวยองคประกอบดังตอไปนี้ 
    1)  ระเบียบวินัย  (Discipline)  เปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่ง  สังคมท่ีขาดกฎเกณฑทุกคน
สามารถทําทุกอยางไดตามอําเภอใจ  ยอมเดือดรอนระสํ่าระสาย ขาดผูนําผูตาม  ขาดระบบ
ท่ีกระชับความเขาใจเปนแบบแผนใหยึดถือปฏิบัติ  การหยอนระเบียบวินัยใหเกิดการละเมิดสิทธิและ
หนาท่ีตามบทบาทของแตละบุคคล  ชาติใดไรระเบียบวินัยยอมยากท่ีจะพัฒนาไปไดทัดเทียมชาติอ่ืน 
จึงควรประพฤติตามจารีตประเพณีของสังคม 
    2)  สังคม  (Society)  การรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผน
กอใหเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  มีวัฒนธรรมอันเปนความมีระเบียบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
    3)  อิสระเสรี  (Autonomy)  ความมีสํานึกในมโนธรรมท่ีพัฒนาเปนลําดับกอใหเกิด
ความอิสระ  สามารถดํารงชีวิตตามส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการศึกษาและประสบการณในชีวิต  มีความสุข
อยูในระเบียบวินัยและสังคมของตน  เปนคานิยมสูงสุดท่ีคนไดรับการขัดเกลาแลวสามารถบําเพ็ญตน
ตามเสรีภาพเฉพาะตนไดอยางอิสระ  สามารถปกครองตนเองและชักนําตนเองใหอยูในทํานองคลองธรรม 
สามารถปกครองตนเองได 
 

2.3  การสงเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญของบุคคลและสังคมสวนรวม  ความสําคัญของการศึกษา
ตามกฎปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนกําหนดวาทุกคนมีสิทธิในการศึกษา  การศึกษา
จะตองเปนการบังคับ  การศึกษาจะตองเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มท่ี  ยังความเคารพตอ
สิทธิมนุษยชน  สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชาติ  กลุมเช้ือชาติและศาสนา  ความสําคัญของการศึกษา
จึงเปนปจจัยพื้นฐานปจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิต  การจัดการศึกษาท่ีตองคํานึงถึงสังคมแวดลอมและ
ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของทันสมัย 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ก, หนา 4-20) 
มีจุดหมายเพื่อมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและ
มีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปน
มาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 
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    1)  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค 
   2)  มีความคดิสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา 
   3)  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
   4)  มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด 
การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 
   5)  รักการออกกําลังกาย  ดแูลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีด ี
   6)  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา
เปนผูบริโภค 
   7)  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี 
ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   8)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กฬีา  ภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
   9)  รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู  ท่ีกําหนดไวให
สถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  จึงไดกําหนดโครงสราง
ของหลักสูตรข้ันพื้นฐานใหมีสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวยองคความรูทักษะหรือ
กระบวนการการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนเปน  8  กลุม  คือ 
ภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, 
ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ 
 การสงเสริมคุณธรรมสําหรับนักเรียนในสถานศึกษา  จุดมุงหมายสวนใหญเปนการสอน
ในวิชาพระพุทธศาสนา  เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีคุณภาพในการดํารงชีวิต  มีศีลธรรมคุณธรรม
ประจําใจและมีคุณสมบัติตาง ๆ ตามความประสงคของสังคมไทย  และมีการปลูกฝงคุณธรรมไวใน
วิชาจริยธรรม  เพื่อใหนักเรียนรูจักดํารงชีวิตบนพื้นฐานแหงคุณธรรม  มีความกลาทางคุณธรรม
ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  มีความซ่ือสัตยสุจริตและยุติธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความอดทน  รูจักประหยัด
มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว  ทองถิ่น  และประเทศชาติ  (ประภาศรี สีหอําไพ, 2543, 
หนา 58) 
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 สุวัฒนชัย  ชัยเดชพงศธร  (2542, หนา 11)  ไดกลาววา  การสอนจริยธรรมนั้นจําเปนตอง
สอนผานวิชาพระพุทธศาสนา  ท่ีเนนท้ังภาคความรู  ความเขาใจ  และการฝกปฏิบัติ  รวมทั้ง
จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอมและกิจกรรมเสริมพิเศษ  เพื่อสงเสริมความประพฤติของนักเรียนใหอยูใน
ขอบเขตท่ีดีงาม  มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนและยึดถือคุณธรรมมาปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน
เปนนิสัย  ผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาควรพิจารณามีดังตอไปนี้ 
   1)  คํานึงถึงจุดประสงคของวิชาพระพุทธศาสนาอยูตลอดเวลาในขณะที่สอนและ
ศึกษาจากคูมือหรือแผนการสอนอยูเสมอ 
   2)  สอนโดยวิธีช้ีแจงส่ิงท่ีถูก  ส่ิงที่ผิด  ส่ิงใดควร  ส่ิงใดไมควร  อธิบายโดยยกเหตุผล
หรือตัวอยางใหนักเรียนเห็นจริง  เพื่อใหนักเรียนเขาใจและเกิดความศรัทธาท้ังกาย  วาจา  และใจ 
   3)  สอนโดยวิธีสาธิตหรือทําใหดูเปนแบบอยางท่ีดีท้ังในและนอกโรงเรียน  เพื่อให
นักเรียนปฏิบัติตามดวยความเลื่อมใสศรัทธา  และครูอาจารยทุกคนในโรงเรียนและคนในชุมชน
หรือในสังคมจะตองเปนแบบอยางท่ีดีใหนักเรียนเห็นอยูเสมอ 
   4)  สอนดวยความรัก  ความเอาใจใสอยางจริงใจตอนักเรียน  มีความรูสึกท่ีละเอียดออน 
ชางสังเกตตอพฤติกรรมของนักเรียน  และเม่ือพบเห็นส่ิงท่ีไมดีงามเกิดข้ึน  ควรจะมีความกระตือรือรน
ท่ีจะแนะนําส่ังสอนหรือใหคําปรึกษาดวยความจริงใจและเต็มใจ 
   5)  หม่ันศึกษาหาความรูและขอมูลเพิ่มเติมอยูเสมอ  ท้ังในเร่ืองของพระพุทธศาสนา
และวิทยาการดานอ่ืน ๆ เพื่อใหกาวทันตอความผันผวนเปล่ียนแปลงทุกดานของสังคมและวัฒนธรรม 
และพรอมท่ีจะใหความรูท่ีถูกตองตามหลักพุทธธรรมแกนักเรียน 
   6)  สอนโดยวิธีใหนักเรียนไดมีโอกาสอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นใหมากท่ีสุด
ไมควรผูกขาดเปนผูพูดหรือบรรยายแตผูเดียว  ควรสรางสถานการณหรือยกปญหาหรือตัวอยางข้ึน
แลวใหนักเรียนวิเคราะหเหตุและผล  พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขโดยใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
    7)  เลือกใชอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกบัวัยของผูเรียน 
    8)  เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม  หรือเขารวมในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  หรือพานักเรียนไปรวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีวัดจัดข้ึนในวันสําคัญ 
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  (2545, หนา 14-15)  ไดกลาวถึงคุณธรรมสําหรับครูท่ีพึงยดึถือ
และปฏิบัติเพือ่ใหเกดิผลดีทางการศึกษาของชาติ  ประกอบดวย 
   1)  คุณลักษณะดี  คือ  ครูเปนผูมีคุณลักษณะสมบูรณพรอมท้ังดานความรู  และ
ความประพฤติเหมาะสมตอการเปนผูสอนคนใหเปนคนดี  มีความรูไดแทจริง 
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   2)  วิธีการสอนดี  คือ  เปนผูที่สามารถสอนหรือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ
แหงความเปนพลเมืองดีตามท่ีสังคมตองการ 
   3)  ส่ิงแวดลอมดี  คือ  จัดหรือพัฒนาส่ิงท้ังปวงท่ีนักเรียนจะเรียนรูไดดวยประสาทสัมผัส
จากทางดานกายและใจ  เปนตน  ใหมีคุณลักษณะเอ้ือตอการพัฒนาใหนักเรียนเปนผูมีความประพฤติดี 
 ทิพยกมล  เลิศวุฒิยางกูร  (2543, หนา 31)  ไดกลาวถึงองคประกอบหลักของการสงเสริม
คุณธรรมในโรงเรียนนั้น  วาประกอบไปดวย 
   1)  การปฏิบัติเปนแบบอยางของครูแกนักเรียน  การกําหนดระเบียบขอบังคับ 
ติดตามผล  และการกํากับติดตามใหพฤติกรรมมีความยั่งยืนและตอเน่ือง 
   2)  การสอนหรือวิธีการสอนของครู  ตองปลูกฝง  และมุงพัฒนาคุณคาแหงพฤติกรรม
เชิงคุณธรรม  และจริยธรรมท่ีดีงามอยางเปนระบบ 
   3)  การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับการสอนของครู  เพื่อสงเสริม
ใหเกิดการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
    4)  การจัดกิจกรรมจริยศึกษา  เพื่อฝกปฏิบัติจริง 
 ท้ัง  4  องคประกอบนี้  ควรตองดําเนินไปพรอม ๆ กัน  และมีความสัมพันธกันท้ังหมด
การสงเสริมคุณธรรมใหแกนักเรียนในโรงเรียนจึงจะบรรลุเปาหมายตามท่ีคาดหวังไว 
 กลาวโดยสรุปไดวา  ภาระหนาที่ของโรงเรียนมิไดมีแตเพียงการจัดการเรียนการสอน
ใหนักเรียนมีความรู  และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตเทานั้น  หากแตยังมีความรับผิดชอบ
ท่ีจะตองสรางคุณสมบัติของความเปนพลเมืองดี  มีคุณธรรมใหแกเยาวชนท่ีจะออกไปเปนสมาชิก
ของสังคมอีกดวย  โรงเรียนจึงตองทําหนาท่ีจัดกระบวนการท้ังมวล  เพ่ือเสริมสรางและปลูกฝงคุณธรรม 
คานิยมอันดีงามเพื่อนําไปสูชีวิตท่ีสงบสุข  การสอนใหเยาวชนรูวาส่ิงใดดีส่ิงใดช่ัว  คือ  การใหความรู 
ความเช่ือ  และเนนการสรางทัศนคติ  
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2549, หนา 1-2)  ไดกําหนดนโยบายปฏิรูปการเรียนรูในป 2550 
โดยมุงเนนคุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดกําหนดคุณธรรม  8  ดาน 
ใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคแกนักเรียน  ดังนี้  ความขยัน  ความประหยัด  ความซื่อสัตย  
ความมีวินัย  ความสะอาด  ความสุภาพ  ความสามัคคี  และความมีน้ําใจ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  ความขยนั 
    โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” (2550, หนา 9-11)  ใหความหมายของความขยัน  
วา หมายถึงความบากบ่ันทําการงานอยางแข็งขันไมปลอยปละละเลย  ทําหรือประพฤติเปนปกติ
สมํ่าเสมอ  ไมเกียจครานพยายามทํากิจไมทอถอย 
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    นักเรียนตองมีความขยันในการทํากิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้
    (1)  ขยนัหม่ันเพียรเรียนหนังสือ  ฟง  คิด  การเขียน  ขณะเรียนอยางต้ังใจ 
    (2)  ขยนัทํางานท่ีไดรับมอบหมายไมค่ังคาง 
    (3)  ขยนัทํางานชวยเหลือในกิจการของโรงเรียน 
    (4)  ขยนัทํางานชวยเหลือในกิจการของบิดา  มารดา  ครอบครัว  
    กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 ข, หนา 57)  ไดใหความหมายความขยันไววา  หมายถึง  
ความพยายามอยางแข็งขัน  เพื่อใหเกิดความสําเร็จในงาน  โดยมีพฤติกรรมดังนี้ 
    (1)  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความต้ังใจอยางสมํ่าเสมอโดยไมมีใครบังคับ 
    (2)  มีความสนใจ  กระตือรือรนในการทํางาน  ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ
และเขารวมกิจกรรมท่ีตนมีสวนรวมไดดวยความสําเร็จ 
    สรุปไดวา  ความขยัน  หมายถึง  ความตั้งใจเพียรพยายาม  ทําหนาที่การงาน
อยางตอเนื่อง  สม่ําเสมออดทน  ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหาจนเกิด 
ผลสําเร็จ 
   2)  ความประหยัด 
    รุจิร  ภูสาระ  (2541, หนา 9)  ไดใหความหมายวา  ความประหยัด  หมายถึง 
การใชจายตามความจําเปนหรือใชจายอยางเหมาะสมกับสภาพของตนเองและครอบครัว  สําหรับ 
ทิพยกมล  พลายวุฒิยางกูร  (2543, หนา 19-20)  ใหความหมายของความประหยัดวา  หมายถึง 
การรูจักใชทรัพยส่ิงของท่ีมีอยูตามความจําเปนใหเกิดประโยชนและคุณคามากท่ีสุด  โดยอาศัยหลัก
ความพอดี  การประหยัดทรัพย  ประหยัดเวลา  ประหยัดแรงงาน  ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือการใชแคพอดี 

   สรุปไดวา  ความประหยัด  หมายถึง  การรูจักเก็บออม  ถนอมใชทรัพยสิน 
ส่ิงของแตพอควร  ใชใหเกิดประโยชนคุมคา  ไมฟุมเฟอย  ฟุงเฟอ  ใชไดนานและเกิดประโยชนสูงสุด 
   3)  ความซ่ือสัตย 
    ทิพยกมล  พลายวุฒิยางกูร  (2543, หนา 22)  ไดใหความหมายความซ่ือสัตยวา 
ความซื่อสัตย  หมายถึง  การแสดงออกแหงความประพฤติท่ีตรงไปตรงมา  และจริงใจการกระทํา
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรืออาจหมายถึง  การประพฤติอยางตรงไปตรงมา  ทางกาย  วาจา  และจิตใจ
ทั้งตอตนเองและผูอื่น  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา 25)  และกัญญารัตน  จิราสวัสดิ์ (2550, 
หนา 27)  ไดอธิบายความหมายของความซ่ือสัตยไววา  หมายถึง  การประพฤติตนดวยความจริงใจ 
และตรงไปตรงมาท้ังกาย  วาจา  และใจ  ท้ังตอตนเอง  และผูอ่ืน 
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    กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 ข, หนา 61-62)  อธิบายความซ่ือสัตยวาเปนคุณธรรม
ท่ีเนนความซ่ือตรงตอตนเอง  หนาท่ีการงาน  คําม่ันสัญญาแบบแผนกฎหมายและความถูกตองอันดีงาม 
ลักษณะพฤติกรรม  ประกอบดวย  ซ่ือตรงตอเวลา  ตองานของตนเองที่กําหนดไว  ตอหนาท่ีการงาน
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน  ตอคุณธรรมท่ียึดถือปฏิบัติ  ตอการนัดหมาย  ตอการใหสัญญา 
ตอทรัพยสินของผูอ่ืน  ตอหนาท่ีการงานผูอ่ืน  ตอระเบียบแบบแผนประเพณี  ตอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
สังคม  ตองานท่ีไดรับมอบหมาย  ตอขอมูลปจจุบัน  โดยรูจักจําแนกระหวางขอมูลและคาประเมิน
ของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
    ทิพยกมล  พลายวุฒิยางกูร  (2543, หนา 34-36)  ใหความหมายวา  ความซ่ือสัตย 
หมายถึง  ตรงและจริง  แสดงออกและปฏิบัติซ่ือตรงท้ังกายวาจาใจ  และยังกลาวถึงความซ่ือสัตย
ตองมีความจริง  5  ประการดวยกันดังนี้ 
    (1)  จริงตอการงาน  หมายถึง  ทําอะไรทาํจริง  มุงใหงานสําเร็จเกิดประโยชนสวนตน
หรือสวนรวมไดจริง ๆ 
    (2)  จริงตอหนาท่ี  หมายถึง  ทําจริงในงานท่ีไดรับมอบหมายซ่ึงเรียกวาหนาท่ีทํางาน
เพื่องานทํางานใหดีท่ีสุด  ไมเลินเลอไมหละหลวมไมหลีกเล่ียงบิดพล้ิว  เอาใจใสหนาท่ีใหงานสําเร็จ
เกิดผลดี 
    (3)  จริงตอวาจา  หมายถึง  การพูดความจริงไมกลับกลอก  หรือตลบตะแลง
รักษาวาจาสัตยอยางเครงครัดพูดจริงทําจริงตามท่ีพูด  ดั่งพุทธศาสนาสุภาษิตที่วา “ความสัตยจริง
เปนวาจาที่ไมตาย” 
    (4)  จริงตอบุคคล  หมายถึง  มีความจริงใจตอคนท่ีเกี่ยวของ  จริงใจตอมิตรและ
ผูรวมงานจริงใจตอเจานายของตน  เรียกวามีความจงรักภักดีหรือสวามิภักดิ์  จริงใจตอผูมีพระคุณ 
เรียกวามีความกตัญูกตเวที 
    (5)  จริงตอความดี  หมาถึง  มุงประพฤติปฏิบัติตอความดีจนติดเปนนิสัย  
เปนบุคคลที่ประกอบดวยคุณธรรม  คือ  หิริ  ความละอายแกใจท่ีจะประพฤติช่ัว  และโอตัปปะคือ
ความเกรงกลัวตอความผิดท่ีตนจะไดรับท้ังในท่ีลับและท่ีแจง 
    ชุติมา  สัจจานันท  (2540, หนา 84-89)  ไดใหความหมายไววา  ความซ่ือสัตยสุจริต
คือ  การประพฤติปฏิบัติตนอยางซ่ือตรงท้ังกาย  วาจาใจ  ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน  ท้ังตอหนาและลับหลัง
และยังกลาวอีกวา  ซ่ือสัตยยังหมายรวมถึง  ความซ่ือตรงตอหนาท่ีความสุจริตตออาชีพ  ตั้งใจทํางาน
ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังรวมท้ังซ่ือตรงตอผูอ่ืน  จักเปนท่ีเช่ือถือ  เคารพนับถือในสังคม 

   กลาวโดยสรุป  ความซ่ือสัตย  หมายถึง  การกระทําท่ีซ่ือตรง  และจริงใจ  ท้ังทางกาย 
วาจา  และใจ  ท้ังตอตนเอง  สังคม  และหนาท่ีการงาน  โดยยึดหลักแหงความยุติธรรม  ไมลําเอียง 
หรืออคติ  และมีแบบแผนท่ีถูกตอง ดีงาม  
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   4)  ความมีวินยั 
     กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 ข, หนา 48)  กลาววา  ความมีวินัย  หมายถึง  การมี
ความเคารพซ่ึงกันและกัน  โดยทุกคนจะตองใหเกียรติซึ่งกันและกันทั้งกาย  วาจา  และความคิด 
กัญญารัตน  จิราสวัสดิ์  (2550, หนา 29)  กลาววา  ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  การใชชีวิตอยางสงบสุข  
เคารพกฎหมาย  และขอกําหนดของสังคมมีเหตุผล  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  วินัย 
พัฒนรัฐ  และคนอ่ืน  ๆ(2541, หนา  9)  กลาววา  ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตามกฎ  
ขอบังคับ  และกติกาตาง ๆ ที่สังคมกําหนดขึ้นเพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติและใชควบคุม
ความประพฤติของคนในสังคม  เชน  กฎหมาย  คําส่ัง  คําประกาศ  ระเบียบของโรงเรียน  และกลาวถึง
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยไวดังนี้ 
    (1)  รูจักรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 
    (2)  เครงครัดในระเบียบวินยัอยูเสมอ 
    (3)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
     จากการศึกษาความหมายและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความมีวินัย  สรุปไดวา  
ความมีวินัย  หมายถึง  การปฏิบัติตาม  กฎ  ขอบังคับ  และกติกาของสังคม  โดยมีพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย  ไดแก  รูจักรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน  เครงครัดในระเบียบ
วินัยอยูเสมอ  และปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีสังคมกําหนด  ซ่ึงตรงกับตัวบงช้ีท่ี  4  คือ  การปฏิบัติหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายดวยความมุงม่ัน  รอบคอบและถูกตอง 
    5)  ความสะอาด 
    โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” (2550, หนา 9)  ไดใหความหมายของความสะอาด
วาหมายถึงไมสกปรก  ไมมีตําหนิ  หมดจด  ผองใสบริสุทธ์ิ  ไมทุจริต  เราสามารถจําแนกความสะอาด
ไดดังน้ี 
    (1)  ความสะอาดทางดานรางกาย  คือ  รางกายไมสกปรก  เสื้อผาสะอาด  และ
รับประทานอาหารที่สะอาด  มีสุขนิสัยสวนบุคคลท่ีดี 
    (2)  ความสะอาดทางส่ิงแวดลอม  คือ  บานเรือนสะอาด  หองเรียนสะอาด
ส่ิงของเคร่ืองใชสะอาด  และโรงเรียนสะอาด 
    (3)  จิตใจสะอาด  คือ  คิดดี  ทําดี  พูดดี  ยึดหลักศีล  5  ของพระพุทธศาสนา 
มาเปนหลักปฏิบัติ 
    ราชบัณฑิตยสถาน  (2544, หนา 155)  ไดใหความหมายของคําวา  ความสะอาด  
หมายถึง  ไมสกปรกเชนเส้ือผาสะอาด  บานเรือนสะอาด น้ําสะอาด  หมดจด  ผองใส  เชน  จิตใจสะอาด  
ไมมีตําหนิ  บริสุทธ์ิ  ไมทุจริต  เชน  เขาเปนคนใจซ่ือมือสะอาด 
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    พจนานุกรมฉบับมติชน  (2547, หนา 854)  ไดใหความหมายคําวา  สะอาด  หมายถึง  
เกล้ียงเกลา  บริสุทธ์ิ  ไรมลทิน 
    สรุปไดวา  ความสะอาด  หมายถึง  ความสะอาดท้ังทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ  
ซ่ึงตองการใหคุณธรรมดานความสะอาดน้ันเกิดข้ึนในตัวนักเรียนทุกคน 
   6)  ความสุภาพ 
    ราชบัณฑิตยสถาน (2544, หนา 1205-1206) ไดใหความหมายคําวา  ความสุภาพ  
หมายถึง  เรียบรอย  เชน  เขาแตงกายสุภาพตามกาลเทศะ  และความนิยม  ออนโยน  ละมุนละมอม  
เชน  เขาพูดดวยน้ําเสียงสุภาพ  ไมกระโชกโฮกฮาก  สุภาพชน ผูท่ีแตงกายเรียบรอย  ผูท่ีมีกริิยามารยาท
ออนโยน  พูดจาเรียบรอยรูกาลเทศะ  เชน  สุภาพชนยอมไมสงเสียงดังในหองสมุด  สุภาพบุรุษ  
นักเรียนชายท่ีมีกิริยาวาจาเรียบรอย  รูกาลเทศะ  และมีคุณธรรม  เชน  เขาชวยเหลือเธอตามหนาท่ี
สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  นักเรียนหญิงท่ีมีกิริยาวาจาเรียบรอย  รูกาลเทศะและมีคุณธรรม  เชน  
ทาทางเธอเรียบรอยสมเปนสุภาพสตรี 
    พจนานุกรมฉบับมติชน  (2547, หนา 880)  ไดใหความหมาย  ความสุภาพ  หมายถึง 
เรียบรอย  ออนโยน  ประพฤติดี 
    สรุปไดวา  ความสุภาพ  หมายถึง  ความเรียบรอย  ออนโยน  ละมุนละมอม 
ประพฤติดี  เปนผูมีคุณธรรม  รูกาลเทศะ  มีกิริยาวาจาเรียบรอย  ซ่ึงเปนคุณธรรมท่ีสังคมตองการใหมี
ในตัวนักเรียน 
   7)  ความสามัคคี 
    กัญญารัตน  จิราสวัสดิ์  (2550, บทคัดยอ)  กลาววา  ความสามัคคี  หมายถึง  
พฤติกรรมการแสดงออก  ซ่ึงสะทอนถึงความสามารถในการทํางานเปนกลุมดวยความกลมเกลียว  
สมัครสมาน  และมีใจรักในงานรวมกัน  มีการรวมแรงรวมใจ  เพื่อสรางสรรคและแกปญหา
เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงดวยดีและมีประสิทธิภาพ  กิติพันธ  รุจิรกุล  (2540, บทคัดยอ)  
กลาววา  ความสามัคคี  หมายถึง ความพรอมเพรียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  รวมมือกระทํากิจการ
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี  โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 
    จากความหมายของความสามัคคีดังกลาว  ผูวิจัยสรุปวา  ความสามัคคี  หมายถึง 
การแสดงออก  ซ่ึงความสามารถในการทํางานเปนกลุมดวยใจรัก  มีการรวมแรงรวมใจกันในการทํางาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จดวยดี  และมีประสิทธิภาพ 
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    พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามัคคี 
    (1)  ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  ไมยึดความคิดของตนเปนใหญ 
    (2)  มีความเกรงใจซึ่งกันและกันมีน้ําใจชวยเหลือกิจกรรมในกลุมไมผลักภาระ
ใหผูอ่ืนไมเหน็แกตวั 
    (3)  ปรับตนเองใหเขากับผูอ่ืนไดดี  รับผิดชอบตอสวนรวมมากกวาสวนตน 
    (4)  เขามีสวนรวมอยางแข็งขันในกจิการของสวนรวม 
    (5)  เปนผูประสานความสามัคคีในหมูคณะ  ไมแบงแยกเปนพวกเขาพวกเรา 
รักหมูคณะ 
    (6)  ชวยเหลือเกื้อกูลในทางไมผิดศีลธรรม  มองคนอ่ืนในแงดีเสมอ 
    สรุปลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามัคคีไดแก  ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น  มีความเกรงใจซึ่งกันและกัน  มีน้ําใจชวยเหลือกิจกรรมในกลุมไมผลักภาระใหผูอื่น 
ไมเห็นแกตัวรวมรับผิดชอบและปรับปรุงงานของกลุม  ใชสติปญญาและเหตุผลในการตัดสินใจ
แกปญหารวมกัน  รวมกันทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 
   8)  ความมีน้ําใจ 
    ราชบัณฑิตยสถาน  (2544, หนา 580)  ไดใหความหมาย น้ําใจ  หมายถึง  ใจแท ๆ 
ใจจริง  ความจริงใจ  เชนเห็นน้ําใจ  นิสัยใจคอ  เชนน้ําใจพอ  น้ําใจแม น้ําใจชาย  น้ําใจหญิง  
ความเอ้ือเฟอ  เชนเขาไมมีน้ําใจ  แลงน้ําใจ 
    พจนานุกรมฉบับมติชน  (2547, หนา 469)  ไดใหความหมาย  น้ําใจ  หมายถึง 
ความรูสึกในใจ  โดยปริยาย  หมายถึง  การแสดงถึงความรูสึกเอ้ืออาทร 
    สรุปไดวา  ความมีน้ําใจ  หมายถึง  มีใจแท ๆ มีความจริงใจมีความรูสึกในใจ
ท่ีแสดงถึงความรูสึกเอ้ืออาทร  ซ่ึงกันและกันเชนชวยเหลือดวยความจริงใจในทุกเร่ือง  แสดงความรูสึก
ท่ีเอ้ืออาทรตอกัน  ซ่ึงเปนคุณธรรมท่ีตองการใหมีในตัวนักเรียน 
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 2.4.1  งานวิจัยภายในประเทศ  
 กัลยา  ศรีปาน  (2542,  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ  จํานวน 
182  คน  ผลการวิจัยพบวา  ระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนบุญเลิศอนุสรณ  โดยภาพรวม
องคประกอบดานความใฝรู  ดานการประหยัด  ดานความเสียสละ  ดานความเมตตากรุณา  
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ดานการตรงตอเวลา  ดานความสามัคคี  อยูในระดับปานกลาง  องคประกอบดานความขยัน  
ความมีระเบียบวินัย  ดานความกตัญูกตเวที  ดานความเปนผูมีวัฒนธรรม  และปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  อยูในระดับมาก  สวนดานความอดทน  ดานความซ่ือสัตยสุจริต  ความยุติธรรม 
อยูในระดับนอยนอกจากนั้นยังพบวา  นักเรียนหญิงมีคุณธรรมจริยธรรมแตกตางจากนักเรียนชาย
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  โดยนักเรียนหญิงจะมีคุณธรรมจริยธรรมมากกวานักเรียนชาย  และนักเรียน
ท่ีระดับช้ันตางกันก็มีคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2544ข, บทคัดยอ)  ไดสํารวจคุณลักษณะเด็กไทยท่ีสังคมพึงประสงค
ตามทัศนะของโรงเรียน  ผูปกครองนักเรียนและชุมชน  กลุมตัวอยาง  จํานวน  3,645  คน  ไดแก 
ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอน  และผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ไดมาโดยการสุม
แบบหลายข้ันตอน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบสอบถามคุณลักษณะของ
เด็กไทยท่ีสังคมพึงประสงค  และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
คาที  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ผลการศึกษาพบวา  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
เด็กไทยท่ีพึงประสงค  ไดแกการมีความรับผิดชอบ  เสียสละ  ความประหยัด  ซ่ือสัตย  ขยัน  อดทน 
และกตัญูตอผูมีพระคุณ  ครูอาจารย  และมีน้ําใจ  เม่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะดังกลาว  จําแนกตาม
ทัศนะของโรงเรียน  และผูปกครอง  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และจําแนกตาม
สถานภาพของผูตอบ  ไดแก  ผูบริหาร  ครูผูสอน  ผูปกครอง  และตัวแทนชุมชน  พบวา  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกัน 
 พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาจริยธรรมของอาจารย  และ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  กรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาจริยธรรม  10  ดาน  คือ  ความรับผิดชอบ 
ความมีระเบียบวินัย  ความซ่ือสัตยสุจริต  ความเคารพตอกฎหมายบานเมือง  ความยุติธรรม  ความเสียสละ 
ความมีเหตุผล  ความรักชาติ  ความเมตตากรุณา  และความสามัคคี  ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา 
การเรียงลําดับจริยธรรม  10  ดานของอาจารยและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสัมพันธกัน 
สวนคะแนนจริยธรรมไมมีความสัมพันธกันในทางบวก  และอาจารยมัธยมศึกษาตอนปลายเพศหญิง
และเพศชายมีคะแนนจริยธรรมสูงกวานักเรียนเพศหญิงและเพศชาย  สวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพศหญิงและเพศชาย  มีคะแนนจริยธรรมรายดานและคะแนนจริยธรรมรวมทุกดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ  และที่สังกัดประเภทโรงเรียนตางกันมีคะแนนจริยธรรมดานความรับผิดชอบ 
ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตยสุจริต  ความเคารพตอกฎหมายบานเมือง  ความยุติธรรม  
ความเสียสละ  ความสามัคคี  และคะแนนจริยธรรมรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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 สุมณธา  แกนกูล  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดบัประถมศึกษาปท่ี 6 
 สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพะโตะ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร  
ใน  13  องคประกอบ  พบวา  ระดับจริยธรรมของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เปนรายองคประกอบพบวา  จริยธรรมดานความใฝรู  ความอดทน  ความประหยัด  ความเมตตากรุณา 
ความยุติธรรม  อยูในระดับปานกลาง  สวนจริยธรรมดานความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตย  
ความมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ความกตัญูกตเวที  ความตรงตอเวลา  ความสามัคคี  ความเปนผูมี
วัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  อยูในระดับมาก  การเปรียบเทียบจริยธรรม
จําแนกตามเพศ  ดานความใฝรู  ความสามัคคี  ความยุติธรรม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .001  ดานความซื่อสัตย  ความมีระเบียบวินัย  ความเมตตากรุณา  ความกตัญูกตเวที  
ความเปนผูมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01  สวนดานความประหยัด  ความเสียสละ  ความตรงตอเวลา  ความขยันหม่ันเพียร  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยจริยธรรมของเพศหญิงสูงกวาเพศชาย  สวนดานความอดทน
นักเรียนมีจริยธรรมไมแตกตางกัน 
 จรรยา  เลิศกิติพงษวิทยา  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ในจังหวัดภาคเหนือ  โดยเปนการสํารวจพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียน
ในดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความสามัคคี  ความมีน้ําใจ  และกตัญู  ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  มีระดับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมอยูในระดับปานกลาง  และนักเรียน
ชายและหญิง  มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 สุมาลี  สุจินดา (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน
สังกัดคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี  ตามจริยธรรม  7  ดาน  ไดแก  ดานความมีระเบียบวินัย  
ดานความเมตตากรุณา  ดานความซ่ือสัตย  ดานความสามัคคี  ดานความอดทน  ดานความประหยัด 
และดานความเสียสละ  ผลการวิจัยพบวา  จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัด
คณะรักกางเขนแหงจันทบุรี  ตามความคิดเห็นของผูปกครองและครู  โดยรวมอยูในระดับมาก  และ
เปรียบเทียบจริยธรรมตามความคิดเห็นของผูปกครองและครู  ดานความเมตตากรุณา  ความสามัคคี 
ความอดทน  ความเสียสละและโดยรวม  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนดานความมี
ระเบียบวินัย  ความซ่ือสัตย  และความประหยัด  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ชมนาด  วเิชียรสาร  (2550, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสงเสริมคุณธรรมนําความรูและคุณธรรม 
พื้นฐาน  8  ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองทุมสงเคราะห  สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ  เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนไดมีการสงเสริมคุณธรรมนําความรู 
และคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากท่ีสุด  ท้ังโดยภาพรวม
และทุกรายดาน  และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบเพศชายและหญิง  พบวา  ไมแตกตางกัน 
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 รัตนชัย  วิเศษ  (2550, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสงเสริมคุณธรรมนักเรียนตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนบานเขาดิน  (แสงสวางวิทยา)  อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก  พบวา 
มีการสงเสริมคุณธรรมนักเรียนตามแนวทางโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยูในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา  ทุกดานมีการสงเสริมคุณธรรมนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด  เชนเดียวกัน 
 วิรวรรณ  อามระดิษ  (2546, หนา 75)  ไดศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมคานิยม
ทางจริยธรรมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครูผูสอน 
และผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมคานิยม
ทางจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ  
 วอรซอร (Warshaw, 1978; อางถึงใน สุมาลี สุจินดา, 2546)  ไดทําการศึกษาเด็กชายและหญิง 
จํานวน  96  คน  โดยใชแบบสัมภาษณการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก  ผลการวิจัยพบวา
เพศไมมีอิทธิพลตอการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก  แตกลุมเพื่อนและอิทธิพลของโรงเรียน
อาจจะสงเสริมใหการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงข้ึน 
 ชารพ (Sharp, 1992; อางถึงใน ณรงค  ศิลารัตน, 2544)  ไดศึกษาวุฒิภาวะในการใชเหตุผล
เชิงจริยธรรมและประสบการณชีวิตของวัยรุนตอนตน  กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาเปนวัยรุนชาย  49  คน 
วัยรุนหญิง  40  คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบดีไฟนิ่ง  อีซูซุ  แบบสํารวจประสบการณชีวิต
ในหัวเล้ียวหัวตอของวัยรุน  และแบบทดสอบความสามารถทางพุทธิปญญาของไอโอวา  (Iowa) 
ผลการวิจัยพบวา  วินัยทางบานและวุฒิภาวะทางจริยธรรมในเพศหญิงและเพศชาย  มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการเขากลุม
ทํากิจกรรมกับวุฒิภาวะทางจริยธรรม 
 ลาเนียร  (Lanier, 1993; อางถึงใน สุมาลี สุจินดา, 2546)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การกระตุน
ในเร่ืองจริยธรรมและการพัฒนาความคิดรวบยอดในเด็กหนุมสาวชนชนบท  (การพัฒนาจริยธรรม
ของนักเรียนในชนบท)  จุดประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรม
ของนักเรียนระดับข้ันท่ี  11  และ  12  ในโรงเรียนชนบท  เด็กนักเรียนในชนบทไดรับการอบรมใหคิด
และปฏิบัติตามตอ ๆ กันมา  ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมในยุคใหม  การทดลองไดแบง
นักเรียนออกเปนกลุมควบคุมใหไดรับการฝกการใหคําแนะนํา  และการจัดประสบการณ  และ
อีกกลุมหนึ่งเปนนักเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนตั้งแตโรงเรียนระดับกลางจนถึงระดับสูงสุด 
ผลการวิจัย  พบวา  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนท้ัง  2  กลุม  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ .05 

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



 

 

34 

 เอสเตเว ปูยอล  (Esteve  Pujol, 2004, pp. 77-78)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมสําหรับ
เด็กดีของประเทศสเปน  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมคุณธรรมสําหรับเด็กดีของประเทศสเปน  
ประกอบดวย  20  คุณธรรม  ไดแก  ความเคารพ  ความอดทน  ความอุตสาหะ  ความรอบคอบ  
มารยาท  ความรับผิดชอบ  การจัดระเบียบ  ความจริงใจ  ความไววางใจ  การสื่อสาร ความใจกวาง  
ความคิดสรางสรรค  ความรวมมือ  ความเห็นอกเห็นใจ  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  มิตรภาพ  เสรีภาพ  ความ
ยุติธรรม  สันติภาพ  และความสุข  และเม่ือจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษาไดแก  สถานภาพผูตอบคือ  
ผูบริหารโรงเรียน  ครู  และผูปกครองนักเรียน  พบวา  ความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 จากรายงานการวิจัยท่ีกลาวมาแลว  จะเห็นไดวา  การสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนนั้น  เปนส่ิงจําเปนตอการพัฒนาความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการของกระทรวงศึกษาธิการ  (2549, หนา 2-4)  เปนแนวทาง
ในการประพฤติ และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  1)  ความขยัน  หมายถึง  ความตั้งใจเพียรพยายาม  ทําหนาท่ีการงานอยางตอเนื่อง 
สมํ่าเสมออดทน  ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหาจนเกิดผลสําเร็จ  
  2)  ความประหยดั  หมายถึง  การรูจักเกบ็ออม  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  
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  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  มีความเอ้ืออาทร  เอาใจใส  ใหความสนใจ
ในความตองการ  ความจําเปน  ความทุกขสุขของผูอื่น  และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูล
ซ่ึงกันและกัน 
 เพื่อใหสถานศึกษาไดใชเปนกรอบในการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักเรียน 
ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายท่ีจะตองกระทํา  และประสานสัมพันธกันท้ังระบบครอบครัว 
โรงเรียน  ศาสนา  และระบบอ่ืน ๆ ในสังคมอันท่ีจะสงเสริมเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองดี ดังนั้น  
ทุก ๆ ฝายในสังคมไทยจําเปนตองรวมมือกันแกไขปญหาคุณธรรมโดยเรงสงเสริม  ปลูกฝงคุณธรรม
ใหแกประชาชนชาวไทย  โดยเฉพาะเยาวชนท้ังหลาย  เพื่อความสงบสุขของสังคมไทยในอนาคต 
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