
บทที่ ๒  คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครู 
 

  วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพช้ันสูงท่ีมีความจ าเป็นต่อสังคม เป็นอาชีพท่ีช่วย
สร้างสรรค์ จรรโลงสังคมให้ไปในทิศทางท่ีปรารถนา ฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในระดับสูงเช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่องเคารพและไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพครูมากเท่าใด ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูก็ต้อง ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเช่ือถือไว้วางใจเพียงนั้น การก าหนดจรรณยาบรรณ
ครูหรือจรรณยาวิชาชีพครูจึงเป็นมาตรการหนึ่งท่ีใช้ควบคุมความประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
อาจกล่าว ได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพของครูให้กับสังคมประการหนึ่งด้วย เป็นการยืนยันกับสังคมว่าใน
วงการครูนั้นจะควบคุมสอดส่องดูแลความประพฤติของกลุ่มครูด้วยกันตลอดเวลา มีการลงโทษทางกฎหมาย
และทางสังคม 

การควบคุมความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของครูนั้น วิธีการที่ดีท่ีสุดคือการสร้างจิตส านึกหรือ 
การควบคุมทางจิตใจ ครูมีจรรยาบรรณย่อมมีคุณธรรมสูง คุณธรรมเป็นมาตราวัดมาตรฐานความเป็นครูของผู้ 
ประกอบวิชาชีพครูท่ีส าคัญยิ่ง ครูที่มีคุธรรมย่อมเป็นครูที่มีจรรยาบรรณท่ีดีนั่นเอง 

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม  
ค าว่า คุณธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า virtue จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ค าว่า คุณธรรม 

จริยธรรม มักจะใช้ควบคู่กันเสมอ ค าว่า “คุณธรรม” กับค าว่า “จริยธรรม” เป็นค าท่ีแยกกัน มีความหมาย 
แตกต่างกัน ค าว่า “คุณธรรม” แปลว่า ความดี มีประโยชน์ เป็นค าท่ีมีความหมายเป็น นามธรรม ส่วนค าว่า 
“จริย” แปลว่า กิริยาท่ีควรประพฤติเป็นค าท่ีมีความหมายเป็นรูปธรรม ส่วนค าว่า “ธรรม” มีความหมาย 
หลายประการ เช่น ความดี หลักค าสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อน าค าท้ังสองมารวมกันจะได้เป็นคุณธรรม 
และจริยธรรม ซึ่งมีผู้ให้ความหมายต่าง ๆ ค าว่า คุณธรรม จริยธรรม มีความหมายใกล้เคียงกันมาก จึงมักมีผู้ใช้ 
ค าสองค านี้ไปด้วยกันเป็นคุณธรรมและจริยธรรม แต่ค าสองค านี้มีความแตกต่างกันซึ่งมีนักจิตวิทยา นักปรัชญา 
นักการศาสนาและนักการศึกษาให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ให้ความหมาย คุณธรรม ไว้ว่า หมายถึง สภาพ
ความ คุณงามความดี 

นิภา มิลินทวิสมัย กล่าวว่า คุณธรรมเป็น หมายถึง ธรรมท่ีเป็นคุณ เป็นสภาวธรรมของ คุณงามความดี 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประมวลจากการประชุมระดมความคิด สรุปได้ ว่า คุณธรรม  หมายถึง 
ส่ิงท่ีมีคุณค่ามีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับ ประครองใจให้เกลียดความ ช่ัว กลัว
บาป ใฝ่ ความดีและเป็นเครื่องกระตุ้น ผลักดันให้เกิดความรู้สึก ผิดชอบ เกิดจิตส านึกท่ีดีมีความสงบ 
เย็นภายใน 

โสเครตีส (Socrates) กล่าวว่า คุณธรรม คือ ความรู้ (virtue is knowledge) การแสวงหา ความรู้ 
เกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม คือ การแสวงหาคุณธรรม เพราะคุณธรรมคือความรู้ท่ีแท้จริง ถ้าบุคคลรู้และเข้าใจ 
ถึงธรรมชาติของความดีจริง ๆ แล้ว เขาจะไม่พลาดจากการประกอบความดี ละเว้นความช่ัว คุณธรรมท่ีท าให้ 
คนเป็นมนุษย์มี 5 ประการ คือ 

1. ปัญญาหรือความรู้ (wisdom) หมายถึงรู้ว่า อะไรดี อะไรไม่ดี 
2. การปฏิบัติหน้าท่ีทางศาสนา (duty) คือ การท าความดี การเคารพยกย่องส่ิงท่ีควรเคารพ เช่น พระ

ผู้เป็นเจ้า พระธรรม การปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา 
3. ความกล้าหาญ (courage) คือ กล้าในส่ิงท่ีควรกล้าและกลัวในส่ิงท่ีควรกลัว 



4. การควบคุมตนเอง (self control หรือ temperance) คือ การใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์ 
ความรู้สึก 

5. ความยุติธรรม (justice) คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่น ๆ และต่อตนเองอย่างเหมาะสม ไม่ เบียดเบียน 
ตนเองและผู้อื่น  

เพลโต (Plato) กล่าวว่า คุณธรรม คือ การปฏิบัติท่ีดีตามหน้าท่ีของวิญญาณและคุณธรรมไม่สามารถ 
เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ เพราะมนุษย์จะต้องรู้ว่าเขาก าลังท าอะไร เพื่ออะไรและท าอย่างไร คุณธรรมจึงเกิดขึ้น
จากความรู้ ไม่ใช่ความรู้ทางทฤษฎีแต่เป็นความรู้ท่ีมาจากการปฏิบัติจริง คุณธรรมตามแนวคิดของเพลโต มี 4 
ประการ คือ 

1. ปัญญาหรือความรู้ (wisdom) คือ การหยังรู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควร 
ประพฤติหรือไม่ควรประพฤติ 

2. ประมาณ (temperance) คือ การรู้จักควบคุมตัวเองให้อยู่ในขอบเขตของจุดมุ่งหมาย ชีวิต มี
ความ รับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

3. กล้าหาญ (courage) คือ กล้าเส่ียงต่อความยากล าบาก อันตรายเพื่ออุดมการณ์ของตนเองหรือ 
ด้วยมันใจว่าได้กระท าดีท่ีสุดแล้ว 

4. ยุติธรรม (justice) คือ การให้ทุกคนอย่างเหมาะสม เช่น การให้แก่ตนเอง ครอบครัว มิตรสหาย 
ผู้บังคับบัญชา อย่างมีเหตุผลอันควร 

อริสโตเติล (Aristotle) ได้น าคุณธรรมของเพลโต (Plato) มาอธิบายว่า คุณธรรม ได้แก่ การเดินทาง 
สายกลางระหว่างความไม่พอดีและความพอดี หรือคุณธรรม คือ ความพอดี พองาม ไม่เอียงสุดไปทางด้านใด 
ด้านหนึ่ง เช่น ความกล้าหาญจะอยู่ระหว่างความบ้าบิ่นกับความขลาด ความสุภาพอยู่ระหว่างความขี้อายกับ 
ความไร้ยางอาย และความเอื้อเฟื้ออยู่ระหว่างความฟุ่มเฟือยกับความตระหนี่ คุณธรรมจึงแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

1. คุณธรรมทางสติปัญญา เป็นเรื่องของความรู้ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นส่วน หนึ่งของ 
วิญญาณท่ีมีเหตุผลและหน้าท่ีของวิญญาณ คือ ความรู้และค้นหาความจริงนั่นเอง 

2. คุณธรรมทางศีลธรรม เป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณ อยู่ในรูปค าสอนและมุ่งเพื่อความดีงาม ความมี 
คุณธรรมคือคนท่ีมีความพอดี ท าด้วยเจตนาดี มีเหตุผล เห็นแก่ส่วนร่วม 

จากความหมายของค าว่า “คุณธรรม” สรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี งามแห่ง
การประพฤติตนและลักษณะอุปนิสัยอันดีงามท่ีส่ังสมอยู่ในจิตใจของบุคคลมาเป็น เวลานาน มีคุณค่าก่อให้เกิด 
ประโยชน์แก่ผู้ยึดถือและปฏิบัติตาม อันน ามาซึ่งความเจริญของตนเอง และสังคม ซึ่งคุณธรรมท่ีเกิดขึ้นในจิตใจ 
นั้นเกิดจากการอบรมและปลูกฝัง 

ค าว่า จริยธรรม เป็นค าศัพท์ท่ีบัญญัติขึ้นใหม่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ethics ซึ่งค านี้มา จากค าว่า 
Moral หรือ Philosophy หมายถึง ความประพฤติท่ีแสดงออกภายนอกท่ีเป็นความสัมพันธ์ของหมู่มนุษย์ ไม่ 
เน้นด้านจิตใจ ดังนั้นจะไม่คลุมหลักศาสนาท่ีเน้นด้านจิตใจ จึงมีหลักท่ีเน้นด้านจิตใจ คือ ค าว่า คุณธรรมมา
เสริม ปัจจุบันจึงใช้คู่กันว่า คุณธรรมและจริยธรรม 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ให้ความหมาย จริยธรรม (ethics,behavior) ไว้ว่า 
จริย คือ กริยาท่ีควรประพฤติ ความประพฤติ (canduct, manner. Habit) ใช้เป็นค าน าหน้าสมาส เช่น จริยศึกษา 
จริยา กิริยาท่ีควรประพฤติ ความประพฤติ (conduct, behavior, morals) มักใช้เป็นค าหลัง สมาส เช่น 
ธรรมจริยา จริยธรรม คือ ศีลธรรม (ethics, ethical, behavior) ธรรมท่ีข้อประพฤติปฏิบัติ กฎ ศีลธรรม 



นิภา มิลินทวิสมัย กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นจริยมารยาท เป็น สภาวธรรมท่ีควร
ประพฤติปฏิบัติ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีพึงประพฤติ ปฏิบัติ มี 
พฤติกรรมท่ีดีงามต้องประสงค์ของสังคม เป็นแนวปฏิบัติส าหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรักความสามัคคี เกิดความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยใน
การด ารงชีวิต เช่น ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 
  พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ กล่าวว่า จริยธรรม คือ ส่ิงท่ีได้รับการปลูกฝังขัดเกลา พัฒนาขึ้นจากแรงขับ 
พื้นฐานภายในจิตใต้ส านึกของตน กระบวนการขัดเกลานั้นอยู่ในรูปของการเลียนแบบ ( identification) ด้วย 
วัตถุประสงค์ท่ีจะปรับตัวตามมาตรฐานพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้ในสังคม 

สุพัตรา เลิศประเสริฐรัตน์ ให้ความหมายของจริยธรรม คือ หลักความประพฤติท่ี อบรมกิริยาและ 
ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรม คือ ศีลธรรม คุณค่าทาง จริยธรรมช้ีให้เห็นถึงความเจริญ 
งอกงาม อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีโน้มน าให้บุคคลมุ่งกระท าความดี ละเว้นความช่ัว มีแนวทางความประพฤติอยู่ 
ในเรื่องของความดีต่อผู้อื่น มีคุณธรรมและมโนธรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยมีส านึกท่ีจะใช้สิทธิและ 
หน้าท่ีของตนตามค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

เกียรติคุณ สุทธิชัย อธิบายว่า จริยธรรม คือ มาตรฐานความดีความช่ัวของความสัมพันธ์ขอ ง
กระบวนการเรียนรู้ 
  จากความหมายท่ีกล่าวมานี้ พอสรุปได้ว่า จริยธรรม ความดีงามท่ีเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติใน 
การด าเนินชีวิตท้ังทางกาย ทางวาจา ทางใจ อันช้ีให้เห็นถึงความเจริญงอกงามในชีวิตและรวมถึง 
สภาพแวดล้อมท่ีโน้มน าให้บุคคลมุ่งกระท าความดี เป็นหลักความประพฤติของบุคคล เป็นแนวทางของ
การประพฤติปฏิบัติตนในส่ิงท่ีดีงามเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับของสังคม เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ส่วนรวม   

ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
อมรา เล็กเริงสินธุ์ ได้กล่าวว่า คุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของคนทุกคน คุณธรรมเป็น 

เรื่องนามธรรมเกี่ยวกับคนดีท่ีอยู่ภายในจิตใจ คุณธรรมเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกของคนเรา
จากภายใน เป็นส่ิงดีท่ีแสดงออก ทางกาย วาจาหรือจิตใจ ท้ังคุณธรรม จริยธรรม เป็นค าท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน
ในด้านคุณงาม ความดี กล่าวคือ จริยธรรม คือ ความประพฤติ ท่ีถูกต้อง ดีงามท้ังกายและวาจา สมควรท่ี
บุคคล จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตนเองและคนในสังคม รอบข้างมีความสงบสุข สงบ เยือกเย็น จริยธรรมเป็น
เรื่องของ การฝึกนิสัยท่ีดี โดยกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย ผู้มีความประพฤติดีงามอย่างแท้จริง
จะต้องเป็น ผู้มีความรู้สึกในด้านดี อยู่จนเป็นนิสัยความประพฤติดีงามอย่างแท้จริง จะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกใน
ด้านดีอยู่ ตลอดเวลา คือ มีคุณธรรมอยู่ในจิตใจหรืออาจกล่าวได้ว่า จริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ
เป็นพฤติกรรมภายนอก ส่วนคุณธรรมเป็นสภาพความงามความดีภายในจิตใจ ซึ่งท้ังสองส่วนต้อง เกี่ยวข้อง 
สัมพันธ์กัน พฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกมาท้ังทางกายและวาจานั้น ย่อมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และเป็นไปตาม 
ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจและสติปัญญา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลจึงต้องพัฒนาท้ัง 3 ด้าน
ควบคู่กันไปคือ การพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านจิตใจและด้านพฤติกรรม 

ทัศนีย์ ผลเนืองมา และคณะ กล่าวว่า การพัฒนาจริยธรรมจึงเป็นองค์ประกอบท่ีจะช่วยให้บุคคลใน 
สังคมเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คือ มีลักษณะนิสัย สามารถควบคุมความประพฤติของตนให้อยู่ในขอบเขตท่ีดีงาม 
มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนโดยไม่ต้องใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์จากภายนอกมาบังคับเพราะผู้ท่ีมี 
จริยธรรมในระดับสูงจะเป็นผู้ท่ีสามารถควบคุมตนเองได้ดีกว่า ผู้ท่ีมีจริยธรรมในระดับรองลงมา สรุปว่า  



การพัฒนาสติปัญญาควบคู่ไปกับการพัฒนา จริยธรรมจะปลูกฝังกล่อมเกลาเยาวชนให้มีคุณลักษณะตาม
ความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของมนุษย์ทุกคน เป็นส่ิงส าคัญในสังคม ความสงบสุข 
และความเจริญก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้น เมื่อคนในสังคมมีคุณธรรม นโยบายสังคมของรัฐบาล มุ่งมั่นท่ีจะสร้าง 
สังคมเข้มแข็งให้คนในชาติ อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์ บนพื้นฐานของคุณธรรม ในส่ วนของภาค 
การศึกษาได้ก าหนดไว้ว่า จะเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึด คุณธรรมน าความรู้ พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรม เป็น 
พื้นของกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา 
คุณธรรมจริยธรรม จึงมีความส าคัญและเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิงส าหรับสังคมไทยท่ีต้องการท้ังคนดีและคนเก่ง 

องค์ประกอบของจริยธรรม 
กรมวิชาการ ได้สรุปไว้ว่า จริยธรรมของบุคคลมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
1. ด้านความรู้ (moral reasoning) คือ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม สามารถตัดสิน 

แยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยความคิด 
2. ด้านอารมณ์ความรู้สึก (moral attitude and belief) คือ ความพึงพอใจ ความศรัทธา เล่ือมใส 

ความนิยมยินดีท่ีจะรับจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงาน 
3. ด้านพฤติกรรม (moral conduct) คือ การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลใน สถานการณ์ 

ต่าง ๆ ซึ่งเช่ือว่าเกิดจากอิทธิพลของท้ัง 2 องค์ประกอบข้างต้น 
การพัฒนาคนในด้านจริยธรรมจึงต้องพัฒนา 3 ด้าน เพราะพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาทั้ง

ทางกายและทางวาจานั้น จะมีความสัมพันธ์กับทางจิตใจและสติปัญญาโดยเริ่มจากการพัฒนาองค์ประกอบ
ส าคัญอันดับแรกได้แก่ ปัญญาหรือความรู้จะส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในทางท่ีถูกต้อง ควบคุมอารมณ์
และความรู้สึก 

ประภาศรี สีหอ าไพ ได้กล่าวว่า จริยธรรมเป็นเครื่องก าหนดหลักปฏิบัติในการด ารงชีวิต เป็นแนวทาง 
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย ได้แบ่งองค์ประกอบของจริยธรรมเป็น 3 ประการ คือ 

1. ระเบียบวินัย (discipline) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างยิ่ง สังคมท่ีขาดกฎเกณฑ์ทุกคนสามารถ 
ท าทุกอย่างได้ตามอ าเภอใจ ย่อมเดือดร้อนระส่ าระสาย ขาดผู้น าผู้ตาม ขาดระบบท่ีกระชับ ความเข้าใจเป็น 
แบบแผนให้ยึดถือปฏิบัติ การหย่อนระเบียบวินัยท าให้เกิดการละเมิดสิทธิ และหน้าท่ีตามบทบาทของแต่ละ 
บุคคล ชาติใดไร้ระเบียบวินัย ย่อมยากท่ีจะพัฒนาไปได้ทัดเทียมชาติอื่น จึงควรประพฤติตามจารีตประเพณีของ 
สังคม 

2. สังคม (society) การรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิด 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีวัฒนธรรมอันเป็นความมีระเบียบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เป็นกลุ่มชนท่ีขยายวงกว้างเรียกว่า “สังคม” 

3. อิสรเสรี (autonomy) ความมีจิตส านึกในมโนธรรมท่ีพัฒนาเป็นล าดับ ก่อให้เกิดความอิสระ 
สามารถด ารงชีวิตตามส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการศึกษาและประสบการณ์ในชีวิต มีความสุข อยู่ในระเบียบวินัยและ 
สังคมของตน เป็นค่านิยมสูงสุดท่ีคนได้รับการขัดเกลาแล้วสามารถบ า เพ็ญตนตามเสรีภาพเฉพาะตนได้
อย่างอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักน าตนเองให้อยู่ในท าลอง คลองธรรมปกครองตนเองได้ 

พรชัย โพธิ์งาม เสนอองค์ประกอบส าคัญของจริยธรรม 3 ประการสรุปได้ดังนี้ 
1. ส่วนประกอบด้านความรู้ (Moral Reasoning) คือ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม 

สามารถตัดสินแยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยความคิด 



2. ส่วนประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก (Moral Attitude and Belief) คือความพึงพอใจ ศรัทธา 
เล่ือมใส เกิดความนิยมยินดีท่ีจะรับจริยธรรมมาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ 

3. ส่วนประกอบด้านพฤติกรรมแสดงออก (Moral Conduct) คือ พฤติกรรมการกระท าท่ีบุคคล 
ตัดสินใจกระท าถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ 

กัลยา ศรีปาน กล่าวว่า การจ าแนกองค์ประกอบของจริยธรรมตามความคิดเห็นของ นักจิตวิทยานั้นมี 
ความคล้ายคลึงกัน แต่เรียกช่ือต่างกันออกไป ซึ่งอาจสรุปได้ว่าจริยธรรมจ าแนก เป็น 3 องค์ประกอบ คือ 

1. องค์ประกอบทางปัญญา (Cognition) คือ ส่วนท่ีเป็นความรู้ ความเช่ือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ทางจริยธรรม ซึ่งเป็นความรู้ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้อง ดีงาม สามารถตัดสินแยกพฤติกรรมท่ีควร 
ออกจากพฤติกรรมท่ีไม่ดีไม่ถูก ไม่ควรมโนทัศน์อื่นท่ีใช้เรียก องค์ประกอบส่วนนี้ ได้แก่ ความคิดทางจริยธรรม 
(Molar Thought) ค่านิยมทางจริยธรรม (Moral Value) ความเช่ือทางจริยธรรม (Moral Judgment) การใช้ 
เหตุผลทางจริยธรรม (Moral Reasoning) และความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรม (Moral Cognition) 

2. องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affection) คือ ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาท่ีมีต่อลักษณะ หรือพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมว่าตนชอบหรือไม่ชอบเพียงใด ซึ่งส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนั้น องค์ประกอบด้าน นี้มี
ความหมายกว้างกว่าความรู้ ความเข้าใจเชิงจริยธรรมของบุคคล เพราะรวมท้ังความรู้และความรู้สึกเข้า 
ด้วยกันและองค์ประกอบด้านนี้ยังสามารถเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได้ มีมโนทัศน์ท่ีเรียกแทนองค์ประกอบนี้ 
ได้แก่ เจตคติทางจริยธรรม (Moral Attune) ความรู้สึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) และปฏิกิริยาทาง 
จริยธรรม (Moral Reaction) 

3. องค์ประกอบทางพฤติกรรม (Behavior) คือ พฤติกรรมหรือบุคคลแสดงต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อ 
ส่ิงแวดล้อม เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถตัดสินใจได้ดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร ซึ่งเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่ง 
ท่ีมีผลต่อการกระท าหรือไม่ควรกระท าพฤติกรรมใดจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลขององค์ประกอบท้ังสองประการท่ี 
กล่าวมาแล้ว พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีสังคมให้ความส าคัญมากกว่าด้านอื่น ๆ ท้ังนี้เพราะการกระท า
ในทางท่ีดีและเลวของบุคคลนั้น ส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกข์ของสังคม มโนทัศน์ท่ีใช้เรี ยก 
องค์ประกอบส่วนนี้ 

จากการศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรม พอสรุปได้ว่า องค์ประกอบทางจริยธรรมเป็นองค์ประกอบท่ี 
บุคคลมีความรู้ ความเช่ือ ความศรัทธาท่ีมีต่อตนเอง ต่อสังคม มีอิทธิพลในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมในทาง 
ท่ีดีและไม่ดี ควรและไม่ควรแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ 

ลักษณะทางจริยธรรม 
ปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ อธิบายว่า มนุษย์เกี่ยวข้องกับจริยธรรมหลายลักษณะหลายประเภท เช่น 

ความรู้ ทัศนคติ การใช้เหตุผลและพฤติกรรมต่าง ๆ 
ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจในสังคมของตนนั้นถือว่าการกระท าชนิดใดควร 

กระท าและการกระท าชนิดใดควรงดเว้น 
ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่าง ๆ 

ว่าตนชอบหรือไม่ชอบในลักษณะนั้น ๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมจะมีคุณสมบัติท่ีส าคัญ คือ จะใช้ท านาย 
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ หรืองดเว้น
การแสดงพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎหรือค่านิยม 

ธนเศรษฐ์ จ าปางาม ได้แบ่งลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรม คือ ความรู้เชิง
จริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้ว่าในสังคมตนนั้นถือว่าการกระท าชนิดใดดี ควรกระท า การกระท าใด



เลว ควรงด เว้นและรู้ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใด เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ปริมาณ
ความรู้เชิงจริยธรรมข้ึนอยู่กับอายุ ระดับ การศึกษาและพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลด้วย 

ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ต่าง ๆ 
ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้น ๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคล ส่วนมากจะสอดคล้องกับ 
ค่านิยมของสังคมนั้น แต่บุคคลในสถานการณ์ปกติอาจมีทัศนคติต่างไปจากค่านิยมของสังคมก็ได้ทัศนคติเชิง 
จริยธรรมนั้นจะรวมท้ังความรู้และความรู้สึกในเรื่องนั้น ในช่วงเวลาหนึ่งอาจเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได้ 

เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลให้เหตุผลในการเลือกท่ีจะไม่กระท าหรือเลือกท่ีจะกระท า
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์นั้น ๆ เหตุผลดังกล่าวจะช่วยให้ทราบเหตุจูงใจท่ีอยู่เบื้องหลังการ 
กระท าของบุคคล ซึ่งการกระท าบางอย่างอาจขัดกับความรู้สึกของบุคคล ส่วนใหญ่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลและ 
สถานการณ์เป็นล าดับ 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เช่น การให้ทาน
การ เสียสละการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเกิดขึ้นในสภาพที่บุคคลถูกยั่วยุให้กระท 
าผิด กฎเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การโกง การกล่าวเท็จ ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีจะไม่เกิดขึ้น ในผู้ท่ีมี
จริยธรรมสูง พฤติกรรมเชิงพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สังคมให้ความส า คัญมากกว่าจริยธรรมประเภทอื่น ๆ 
เพราะการกระท าในทางท่ีดีและเลวของบุคคล ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกข์ร้อนของสังคม  
จากการศึกษาลักษณะพฤติกรรมทางจริยธรรม พอสรุปได้ว่า การที่บุคคลมีความรู้ ทัศนคติและเหตุผล  
ทางจริยธรรมท่ีจะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ถ้าบุคคลใดมีความรู้ ทัศนคติ และเหตุผลทางจริยธรรมสูงก็จะ 
ไม่ท าผิดกฎเกณฑ์ ซึ่งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีท าให้สังคมอยู่อย่างเป็นสุข 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับจริยธรรม 
นวลลออ แสงสุข ได้กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ (Piaget) พบว่าพัฒนาการ 

ทางจริยธรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความฉลาดในการรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่าง ๆ คือ พัฒนาการทาง 
จริยธรรมของมนุษย์ข้ึนอยู่กับการพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล นั้นเอง ซึ่งเพียเจต์ได้แบ่งพัฒนาการทาง 
สติปัญญาไว้ 4 ขั้น คือ 

1. ข้ันรับรู้ประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว (Sensorimotor Operation) เป็นระยะต้ังแต่ แรกเกิด 
- 2 ปี เด็กจะรับรู้ประสาทสัมผัสอย่างง่าย ๆ ท าให้เกิดการพัฒนาการทางสติปัญญา และความนึกคิด เด็กจะมี
โครงสร้างทางความคิดจากส่ิงท่ีพบเห็นและส่ิงท่ีสัมผัส 

2. ขั้นความคิดก่อนปฏิบัติการ (Pre-Operational Thinking) ช่วงอายุ 2-7 ปี เด็กเริ่มใช้ ภาพแทน 
วัตถุและเหตุการณ์ สามารถเลียนแบบคนอื่นได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ภาษาติดต่อทางสังคมได้อย่าง 
กว้างขวาง และเริ่มพัฒนาความคิดเชิงตรรกศาสตร์ ความคิดส่วนใหญ่ต้องเกิดจากความรู้สึกจากประสาท
สัมผัส  

3. ขั้นปฏิบัติการด้วยรูปธรรม (Concrete Operational Thinking) ช่วงอายุ 7-11 ปี เด็กจะมี 
ความคิดเชิงตรรกศาสตร์ในส่ิงท่ีมองเห็นและจับต้องได้และค้นหาความจริงเกี่ยวกับวัตถุและส่ิงแวดล้อมเป็น
แบบแผน 

4. ขั้นปฏิบัติการด้วยนามธรรม (Formal Prepositional Thinking or Formal Operational 
Thinking) ช่วงอายุ 11-15 ปี พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กเป็นขั้นสูงสุด สามารถคิดหา 
เหตุผลนอกเหนือข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเพียเจต์พบว่า การตัดสิน 
ทางจริยธรรมจะเป็นไปตามล าดับข้ันตอนต่อเนื่องกัน 

เพียเจต์ (Piaget) ได้แบ่งระดับพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ คือ 



1. ขั้นก่อนจริยธรรม อายุแรกเกิด-2 ขวบ เป็นขั้นท่ียึดถือตนเองเป็นส่วนใหญ่ เอาแต่ใจตนเอง ไม่ 
เข้าใจและไม่รับรู้สภาพแวดล้อมและกฎเกณฑ์ใด ๆ ท้ังส้ิน การประพฤติปฏิบัติการกระท าอย่างอิสระเพื่อสนอง 
ความต้องการทางร่างกายของตนเอง 

2. ข้ันฝึกค าส่ังหรือความจริงท่ีเป็นได้ชัดว่า อายุ 2 -11 ปี เริ่มพัฒนาจริยธรรมสามารถเข้าใจบทบาท 
ของตนเอง ประพฤติโดยยึดค าส่ังเป็นเกณฑ์ เป็นระยะว่านอนสอนง่าย เช่ือฟังอยู่ในโอวาท ไม่เข้าใจเหตุผล 
ในทางนามธรรม ยึดปริมาณทางกายภาพท่ีเห็นได้ชัด เช่น ขนาดของความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท า เป็น 
ระยะท่ีสามารถปลูกฝังจริยธรรมได้ง่าย 

3. ขั้นยึดหลักแห่งตน เริ่มอายุ 12 ปี ขึ้นไป การพัฒนาพฤติกรรมในวัยนี้เป็นระยะค่อนข้างยาก 
เพราะ เด็กจะใช้สติปัญญาเหตุผล เป็นระยะแสวงหาค่านิยมของตนเองเพื่อน า ไปสู่การด าเนินชีวิต เมื่อเป็น
ผู้ใหญ่เด็ก จะใช้สติปัญญาในการตัดสินจริยธรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 

จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม จะเริ่มจากยึดถือตนเอง ยึดค า ส่ังและแสวงหาค่านิยม 
ของตนเองเพื่อน าไปสู่การด าเนินชีวิตเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะใช้สติปัญญาในการตัดสินจริยธรรมต่าง ๆ เพื่อเป็น 
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
จริยธรรมส าหรับครู  

ความหมายของจริยธรรม 
จริย แปลว่า กิริยา ความประพฤติการปฏิบัติ ฉะนั้น จริยธรรมจึงหมายถึง แนวทางการปฏิบัติ ส าหรับ

มนุษย์เพื่อให้บรรลุถึงสภาพชีวิตท่ีพึงประสงค์ 
  พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ 2529 : 215 ) อธิบายว่า จริยธรรมหมายถึง ตัวของกฎท่ีต้อง 
ปฏิบัติ ส่วนจริยศาสตร์ คือเหตุผลส าหรับใช้อธิบายกฎท่ีต้อปฏิบัติ มีลักษณะเป็นปรัชญาและเมื่อรวมท้ังสอง 
ส่วนเข้าด้วยกันจะเรียกว่าจริยศึกษา 

พจนานุกรม อธิบายว่าจริยธรรมมีความหมาย 2 นัย คือ 
  1. โดยนัยท่ีเป็นภาวะทางจิตใจ (Idea) นั้น จริยธรรมแปลว่า ความคิดท่ีว่าบางพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ี 
ถูกต้องและควรท าและเป็นท่ียอมรับและบางพฤติกกรมเป็นส่ิงท่ีผิดหรือเลว ท้ังนี้เป็นไปได้โดยความคิดเห็นของ 
แต่ละบุคคลและโดยความคิดเห็นของสังคม นอกจากนี้จริยธรรมยังเป็นคุณภาพหรือสถานะในการด าเนินชีวิต 
อยู่อย่างถูกต้อง 

2. จริยธรรมเป็นระบบของลักษณะการและคุณค่าท่ีเกี่ยวพันกับพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ซึ่ง 
โดยท่ัวไปแล้วเป็นท่ียอมรับของสังคมหรือเฉพาะกลุ่มคน 
  จริยธรรม แปลว่า ส่ิงท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ หรือกฎท่ีควรปฏิบัติในทางท่ีดี ท่ีควรกระท าเพื่อให้เกิด
ส่ิงท่ีดีหรือมีสันติสุขในสังคม ในการเทศนาส่ังสอนของพระสงฆ์ในศาสนาพุธนั้นมีสองแบบคือเทศนาธรรม 
หมายถึง การบอกหรือการอธิบายข้อความต่าง ๆ ว่าคืออะไรเป็นอย่างไร มีประโยชน์หรือเป้าประสงค์อย่างไร 
ส่วนเทศนาจริยะคือ การอบรมและการอธิบายส่ิงท่ีพึงกระท าหรือบอกถึงพฤติปฏิบัติในทางท่ีดี 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 : 3) อธิบายว่า จริยธรรม (Morality) หมายถึง ลักษณะทางสังคม 
หลายลักษณะของมนุษย์ และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมลักษณะต่าง ๆ ด้วยลักษณะและพฤติกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรม จะมีคุณสมบัติสองประเภท คือ เป็นลักษณะท่ีสังคมต้องการกับลักษณะสังคมไม่
ต้องการ ให้มีอยู่ในตัวสมาชิกของสังคมนั้น ๆ พฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบ ให้การสนับสนุน และผู้กระท า
ส่วนมากเกิดความพอใจว่าการกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสม ส่วนอีกพฤติกรรมท่ีสังคมไม่นิยมหรือไม่
ต้องการให้สมาชิกมีอยู่เป็นการกระท าท่ีสังคมลงโทษหรือพยายามจัดและผู้กระท าพฤติกรรมนั้นรู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ี
ไม่ถูกต้อง และสมควร 



ลักษณะเชิงจริยธรรมของมนุษย์นั้น จ าแนกได้หลายลักษณะ ได้แก่ ความรู้เชิงจริยธรรม ทัศนคติ 
เชิงจริยธรรม การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
  ความรู้เชิงจริยธรรม หมายความว่า ในสังคมของตนนั้นถือว่าการกระท าชนิดใดดีควรท า และการกระท า
ชนิดใดควรงดเว้น ลักษณะพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพียงใด ปริมาณความรู้เชิง 
จริยธรรมหรือความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ระดับการศึกษาและพัฒนาการทางสติปัญญา 
ของแต่ละบุคคลด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางสังคมและศาสนาส่วนใหญ่ 
  ทัศนคติเชิงจริยธรรม คือ ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่าง ๆ ว่า
ชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้น ๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมากจะสอดคล้องกับค่านิยมใน 
สังคมนั้น แต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมีทัศนคติแตกต่างไปจากค่านิยมของแต่ละบุคคล 
  เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลใช้เหตุผลในการเลือกท่ีจะกระท าหรือเลือกท่ีจะไม่กระท า
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลท่ีจะกล่าวถึงนี้จะแสดงให้เห็นเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง 
การกระท าต่าง ๆ ของบุคคล 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรืองดเว้น  
การแสดงพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น ตัวอย่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เช่น การให้ทาน 
การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก การโกงส่ิงของเงินทอง การลักขโมย การกล่าว
เท็จ เป็นต้น พฤติกรรมจริยธรรมเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมให้ความส า คัญมากกว่าด้านอื่น ๆ ท้ังนี้เพราะการ
กระท า ในทางท่ีดีและเลวของบุคคลนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความผาสุกและความวุ่นวายของส่วนรวม 
  คุณธรรมกับจริยธรรมเป็นเรื่องเดียวเกี่ยวพันกัน อาจกล่าวได้ว่า คุณธรรมเป็นธรรมฝ่ายดีท่ีอยู่ ภายใน
จิตใจของบุคคล การแสดงออกของคุณธรรมให้ประจักษ์นั้นเรียกว่าจริยธรรมนั่นเอง หลักคุณธรรมท่ีครูควร
ยึดถือปฏิบัติ 

ความส าคัญของคุณธรรมของวิชาชีพครู 
  คุณธรรมเป็นเสมือนหลักการส าคัญที่ให้ไว้ส าหรับบุคคลหรือสังคมได้น าไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิต  จะช่วยให้บุคคลปฏิบั ติงานได้อย่างราบรื่น มีความส าเร็จในงานท่ีท า  เป็นคนดีของ
ครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ ส าหรับครูกับคุณธรรมนั้นจะต้องเป็นของคู่กัน หากครูขาดคุณธรรมเมื่อใด
ก็เหมือนกับนักบวชท่ีไร้ศีล 
  ในฐานะท่ีครูเป็นผู้มีหน้าท่ีอบรมส่ังสอนเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ครูจ าเป็นต้องมีคุณธรรม
เป็นอย่างยิ่ง เพราะคุณธรรมจะช่วยให้ครูเป็นผู้มีความประพฤติท่ีดีงาม มีการวางตัวดีและเหมาะสมกับ
กาลเทศะ เป็นท่ีเคารพ และเป็นน่าเช่ือถือของศิษย์ ผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงจัดว่าเป็นบุคคลท่ีต้องมีคุณธรรมน า
ชีวิต โดยความส าคัญของคุณธรรมต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูนั้น  

 พระมหาอดิศร  ถิรสีโล (2540 : 60-61) ได้จ าแนกความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
ครูไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
  1)  ด้านตัวครู  คุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญส าหรับตัวครูเองสรุปได้ดังนี้ 
       1.1) ช่วยท าให้ครูเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในงานอาชีพครู 
       1.2) ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลท่ัวไป เป็นท่ีเคารพรักใคร่ของศิษย์ 
       1.3) มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไร้ภยันตรายใด ๆ เพราะแวดล้อมด้วยความรัก
ความนับถือจากศิษย์และประชาชนท่ัวไป 
       1.4) ครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคง ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ฝืดเคือง 
  2)  ด้านสถาบันวิชาชีพครูคุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญสรุปได้ดังนี้ 



        2.1) ท าให้ช่ือเสียงของคณะครูเป็นท่ีศรัทธาเล่ือมใสของปวงชน 
   2.2) งานวิชาชีพครูมีความเจริญก้าวหน้า เพราะท างานเต็มก าลังความสามารถ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
    2.3) สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี เพราะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
ประชาชนอย่างเต็มก าลัง 
 3) ด้านสังคมและชุมชน คุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  3.1) สมาชิกของสังคมเป็นคนดีมีคุณธรรมสูง รู้จักสิทธิและหน้าท่ีอย่างถูกต้อง  
 3.2)  สังคมมีสันติสุข  เพราะสมาชิกของสังคมได้รับการส่ังสอนจากผู้มีคุณธรรม 
  3.3) สังคมได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า เพราะสมาชิกทุกคนมีคุณธรรมจึงต่างกระท าหน้าท่ี
ของคนอย่างเต็มความสามารถ 
  4) ด้านความมั่นคงของชาติ คุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  4.1) สถาบัน ศาสน์ กษัตริย์ มีความมั่นคง เพราะประชาชนมีความรักความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญอย่างแท้จริง 
  4.2) ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติมีความมั่นคงถาวร   เพราะครูอาจารย์ได้
อบรมส่ังสอนศิษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ศุภานัน  สิทธิเลิศ (2549 : 250) ได้สรุปความส าคัญของคุณธรรมไว้ ดังนี้ 
      1)  คุณธรรมช่วยหล่อหลอมให้เป็นคนท่ีมีความพอดี ไม่ขาดไม่เกินความพอดีนี้ก็คือการเดินทาง
สายกลาง ความพอประมาณอยู่ระหว่างการโอ้อวดกับการถ่อมตน ความมัธยัสถ์เป็นคุณธรรมท่ีอยู่ระหว่าง
ความตระหนี่กับความฟุ่มเฟือย ความกล้าหาญเป็นคุณธรรมท่ีอยู่กลางระหว่างความข้ีขลาดกับความบ้าบิ่น 
      2)  คุณธรรมช่วยให้เป็นคนท่ีรู้จักใช้เหตุผลและใช้ปัญญา คนท่ีมีคุณธรรมจะต้องท าทุกอย่างด้วย
เหตุผล ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปัญญาเป็นคุณธรรมของวิญญาณส่วนท่ีเป็นเหตุผล และปัญญาเป็นเครื่องน าทางให้
ท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 
       3) คุณธรรมช่วยให้เป็นคนกล้าหาญ ความกล้าหาญเป็นคุณธรรมท่ีส าคัญมากในการด ารงชีวิต
ส่วนบุคคล เป็นคุณธรรมของวิญญาณในส่วนท่ีมีอารมณ์ คนท่ีมีคุณธรรมจะกล้าท าในส่ิงท่ีควรท าและไม่กล้าท า
ในส่ิงท่ีไม่สมควร ความกล้าจะช่วยให้มนุษย์ยืนหยัดท่ีจะท าในส่ิงท่ีถูกต้องดีงามไม่ว่าจะมีอุปสรรคเพียงใด 
      4) คุณธรรมช่วยให้เป็นคนมีความยุติธรรม ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมส่วนบุคคลท่ีมาจาก
ลักษณะภายในจิตใจ ประกอบด้วยเหตุผล อารมณ์และความปรารถนาหรือความต้องการ 

 ผกา  สัตยธรรม( 2550 : 32-33) กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรมต่อผู้ประกอบอาชีพครูมี
ความส าคัญ ระหว่างคุณธรรมของครูเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและส าคัญแก่ครูและผู้เกี่ยวข้องดังนี้  

1) คุณธรรมของครู ท าให้ครูเป็นผู้เป็นคนดี เพราะมีคุณสมบัติท่ีดีจากการปฏิบัติตาม
คุณธรรมต่าง ๆ เหล่านั้น ผู้ท่ีมีคุณธรรมประจ าใจย่อมเป็นท่ีเคารพบูชาของผู้อื่น 

2) ผู้เป็นครูสามารถน าเอาคุณธรรมต่าง ๆ ท่ีประพฤติปฏิบัติอยู่ ไปอบรมส่ังสอน และเป็น
ตัวอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ 

3) คุณธรรมของครู ท าให้เกิดศรัทธาเล่ือมใสจากใจของผู้เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความมั่นคงวิชา
ในอาชีพครู 

4) เป็นท่ีแน่ใจว่าประชาชนของชาติจะเป็นคนดีได้ตามท่ีครูได้ให้การอบรม ส่ังสอน แนะแนว
และแนะน าให้ปฏิบัติคุณธรรมตามความเหมาะสม 



5) คุณธรรมของครูมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม จากการเป็นพลเมืองดีมี
คุณธรรม ก็จะเป็นผลให้สังคมมีความสงบสุข เพราะทุกคนมีกิจกรรมควบคู่ไปกับความรู้ ท าให้ไม่เบียดเบียน 
ฆ่าฟันกัน 

6) ในสังคมท่ีมีคนดีมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้ การพัฒนาประเทศชาติก็จะเจริญและ
ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม ไม่มีปัญหาการกอบโกย คอยหาแต่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จะเห็นแก่ส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ 
และท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง 

7) ท าให้ครูสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะน าเอาคุณธรรมทางด้าน
การสอนมาใช้ ท าให้การเรียนการสอนพัฒนาขึ้นกว่าครูท่ีไม่มีคุณธรรมทางด้านการสอน เพราะไม่รู้ว่าจะสอน
ให้ดีให้เกิดความเข้าใจได้อย่างไร สอนอย่างใดท าให้เกิดปัญญาแก่ศิษย์ ท าให้เกิดการพัฒนาในตัวเด็ก 

8) การสอนให้เกิดคุณธรรมในตัวนักเรียน ย่อมก่อให้เกิดความมั่นคงในสถาบันต่าง ๆ ของ
ชาติ และท าให้ชาติมั่นคง 

9) การถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ จะเกิดขึ้นได้ เพราะครูมี
คุณธรรมในการอบรมส่ังสอนให้ศิษย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้เกิดการสืบ
ทอดทางวัฒนธรรม 
  สรุปได้ว่า คุณธรรมเป็นคุณงามความดีของบุคคลทุกอาชีพทุกคนท่ีได้กระท าด้วยส านึกในจิตใจ 
โดยมีเป้าหมายว่าเป็นการท าความดีหรือเป็นพฤติกรรมท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสังคม เช่น ความมีน้ าใจ ความ
เสียสละ ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรักท่ีมีต่อกันขอ งเพื่อนมนุษย์ 
ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ความเป็นกัลยาณมิตร หรือการมีมารยาทท่ีงดงาม โดยคุณธรรมก่อให้เกิด
จริยธรรมท่ีเหมาะสม และคุณธรรมควรเป็นส่ิงท่ีปลูกฝังสร้างสมให้เกิดขึ้นและด ารงไว้ให้มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งมี
ความส าคัญและมีคุณประโยชน์ต่อบุคคลทุกคนทุกอาชีพ  
  คุณธรรมมีความส าคัญต่อครู คือ ครูท่ีมีคุณธรรมในตนเองจะเป็นหลักประกันคุณภาพของครูให้
เป็นท่ียอมรับ เช่ือถือ ศรัทธาจากลูกศิษย์ ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนในสังคม 

คุณธรรมของวิชาชีพครู 
การเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศอย่างยั่งยืน คือการพัฒนาครูให้มีคุณภาพท้ังความรู้และ

คุณธรรม เมื่อครูมีคุณธรรมผู้เรียนก็กลายเป็นคนมีคุณธรรมไปด้วย ครูยุคใหม่ต้องฝึกฝนและพัฒนาตนให้
เป็นผู้มีคุณธรรมและความรู้ตามแนวคิดต่าง ๆ ดังนี้   
 1.  คุณธรรมของวิชาชีพครูตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
  เรืองวิทย์  ล่ิมปนาท (2539 : 65-66) ได้ศึกษาพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงแสดงให้เห็นถึงความเป็นครูที่มีลักษณะพิเศษ ด้วยทรงมีพระราชหฤทัยอันเปี่ยม
ล้นไปด้วยทศพิธราชธรรมและธรรมะท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นครู จากรายงานการศึกษาค้นคว้าความเป็น
ครูสถิตในหฤทัยราษฏร์ ได้รายงานผลการศึกษาวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงทศพิธราชธรรมของพระองค์ เพื่อเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย สรุปได้ดังนี้  
  1.1 ทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบ าเพ็ญธรรมข้อนี้อย่างสม่ าเสมอ ดังจะเห็นได้จากการ
ท่ีพระราชทานส่ิงของโดยตรงด้วยพระองค์เอง ในเวลาท่ีราษฎรประสบกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ หรือทรงส่งเสริม
งามพัฒนาท้ังด้านการพัฒนาท่ีดิน การชลประทาน การเกษตร การแพทย์ อันเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรได้มี
โอกาสอยู่ดีกินดี 
  1.2 ศีล ทรงศึกษาเกี่ยวกับศีลธรรมและพุทธศาสนาอยู่เสมอ รวมถึงการอบรมส่ังสอนราษฎรของ
พระองค์เสมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตเนื่องในโอกาสส าเร็จการศึกษาจาก



มหาวิทยาลัย พระองค์ทรงเน้นว่าการด าเนินชีวิตหรือท าการงานต่าง ๆ นั้น จะต้องยึดหลักศีลธรรมประกอบ
หลักวิชาการด้วย 
  1.3 บริจาคะ หรือการเสียสละ เป็นธรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอท่ีสุด ท้ังนี้เพราะพระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อท่ีจะบ าเพ็ญพระราช-กรณียกิจท้ังปวง 
โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากตรากตร าใด ๆ ท้ังส้ิน แม้จะเป็นพื้นท่ีเส่ียงอันตรายก็ตาม 
  1.4 อาชชวะ หมายถึง ความตรง ความซื่อสัตย์ และความจริงใจในการท างาน ธรรมข้อนี้  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความซื่อตรงและความจริงใจในการท างาน ทรงวางพระองค์เป็นกลาง ทรง
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับราษฎรทุกหมู่เหล่า โดยมิเลือกเช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา  ดังนั้นพระองค์จึงไม่เคยท่ีจะแสดง
ให้เห็นถึงพระอคติล าเอียงใด ๆ  ให้ปรากฏ 
  1.5 มัททวะ หมายถึง ความเป็นผู้อ่อนโยน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ แสดงความอ่อนโยนต่อผู้มี
ฐานะเสมอกันและต่ ากว่า จะพบเห็นพระองค์ทรงบ าเพ็ญธรรมข้อนี้เสมอ เช่น ภาพท่ีทรงประคับประคอง
พระภิกษุท่ีสูงอายุ หรือในขณะท่ีเสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎรก็จะไม่ถือพระองค์ทรงมีพระราช
อัธยาศัยอ่อนโยนสง่าและสงบ ทรงวางพระองค์อย่างสม่ าเสมอตลอดมา  จึงเป็นท่ีเคารพรักใคร่ของราษฎรทุก
หมู่เหล่ารวมถึงชาวต่างประเทศด้วย 
  1.6 ตบะ หมายถึง ความมีวิริยะหรือความเพียร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงพระองค์
ให้เห็นถึงธรรมข้อนี้ จะเห็นได้จากการท่ีทรงมีความเพียรในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจท้ังทางโลกและทาง
ธรรม  ในทางโลกพระองค์ทรงมีความเพียรในการทรงงานต่าง ๆ ด้วยมุ่งหวังท่ีจะให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดี ในทาง
ธรรมพระองค์ทรงมีวิริยะในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิทรงถืออุโบสถศีลอย่างเคร่งครัด 
  1.7 อักโกธะ หมายถึง ความไม่โกรธ ธรรมข้อนี้พระองค์ทรงแสดงให้เห็นอย่างดีในการเสด็จพระ
ราชด าเนินไปเยือนต่างประเทศเมื่อ พ.ศ. 2505 ณ ประเทศออสเตรีย ทรงถูกท้าทายจากนักศึกษากลุ่มหนึ่งท่ี
เป็นพวกหัวรุนแรง ได้ถือป้ายมีข้อความให้ร้ายประเทศไทย  พระองค์กลับไม่ได้แสดงท่าทีว่ามีอารมณ์โกรธ แต่
กลับให้ความเมตตาและกล่าวค าช้ีแจงให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าใจถึงประเทศไทยให้ดีขึ้น เป็นการยากท่ีจะมีผู้ใด
ควบคุมอารมณ์ได้เช่นพระองค์ในสถานการณ์เช่นนั้น 
  1.8 อวิหิงสา หมายถึง ความไม่เบียดเบียน เป็นธรรมท่ีจะช่วยให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
คุณธรรมท่ีสอดคล้องในเรื่องการไม่เบียดเบียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสถึง
บ่อยครั้งมาก ท้ังนี้เพราะธรรมดังกล่าวจะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
  1.9 ขันติหรือความอดทน ไม่ว่าจะเป็นการอดทนทางกาย จิตใจ ธรรมข้อนี้คงเป็นส่ิงท่ีเห็นได้ไม่
ยากนัก ท้ังนี้เพราะพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบ าเพ็ญนั้น  ล้วนแต่ต้องใช้
ความอดทนท้ังทางกาย  วาจา  และใจท้ังส้ิน  ซึ่งหมายถึงพระองค์ทรงเป็นผู้ให้เพียงอย่างเดียว 
  1.10 อวิโรธนะ หมายถึง การโอนอ่อนผ่อนปรน การประสมประสานให้เกิดความสามัคคี  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในธรรมข้อนี้อย่างดี ในเวลาบ้านเมืองเกิด
วิกฤตการณ์ทางการเมือง  

สรุปได้ว่า คุณธรรมของวิชาชีพครูตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คือหลัก
ทศพิธราชธรรม ได้แก่ ทาน  ศีล  ปริจาคะ อาชชวะ มัททวะ  ตบะ อักโกธะ  อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ สมควร
ท่ีครูจะศึกษาและเรียนรู้เพื่อด าเนินตามรอยพระบาท เพื่อจะได้มีชีวิตท่ีดี สังคมสงบสุข และประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นครู จ าเป็นต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

 
 



 2.  คุณธรรมของวิชาชีพครูที่จ าเป็นส าหรับสังคมไทย  
 2.1 คุณธรรม 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2551 : 1) กล่าวถึง คุณธรรม 4 ประการ เป็น
คุณธรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงน าเอาค าแปลของพระ ศาสนธรรมค าส่ังสอนทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า ฆราวาสธรรม มารวมเป็นพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นหลักให้ประชาชนคนไทยทุก
คนได้ศึกษา และน าไปปฏิบัติปลูกฝังให้เจริญงอกงามในจิตใจ จะช่วยให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข ร่มเย็น 
ประกอบด้วย  

  คุณธรรมประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองที่ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่ง
ที่เป็นประโยชน์และเป็นคุณธรรม 

  ความสัจ คือ สัจจะ ความจริงใจ เป็นคนพูดจริงท าจริงอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นปกตินิสัย 
เป็นท่ียอมรับของสังคม ซึ่งตรงข้ามกับคนไม่มีสัจจะความจริงใจ เป็นคนใจคอโลเล พูดไม่จริง ท าไม่จริง เป็นคน
ปากกับใจไม่ตรงกัน ดังค าพังเพยท่ีว่า เมื่อไม่ท าดังปากว่า และจะเอาหน้าไปไว้ท่ีไหน  คนท่ีไม่มีสัจจะอยู่ใน
จิตใจเป็นบุคคลท่ีไร้ค่า เป็นบุคคลท่ีสังคมไม่ปรารถนา  

  คุณธรรมประการที่  2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ให้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น   
คุณธรรมข้อนี้แยกได้เป็น 2 ประการ คือ         1) 
   รู้จักข่มใจตนเอง ให้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้นการข่มใจ หมายถึงการรู้จัก
บังคับตนเอง ไม่ให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรม ไม่ให้โกรธเคืองคิดอาฆาตพยาบาทจองเวร ไม่หลงงม
งาย คนท่ีมีความข่มใจจะเป็นคนเก็บอารมณ์เก่ง ไม่แสดงอาการผิดปกติออกนอกหน้า ตามค าพังเพยท่ี ว่า เก็บ
น้ าใจขุ่นไว้ข้างในน าน้ าใสไว้ข้างนอก 

  2) การฝึกใจ หมายถึง การรู้จัดฝึกฝนตนเองรู้จักฝึกตัวฝึกใจปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ให้
เหมาะสมกับภาวะและสถานะของตน อีกประการหนึ่งคือการหยุดใจ เป็นการรู้จักยับยั้งใจไม่ถล าลงไปสู่ความ
ช่ัว ความผิด ความเสียหาย         
  

  คุณธรรมประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความทุจริต 
ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด เป็นคุณธรรมท่ีสามารถแยกได้เป็น 6 อย่าง ได้แก่ 

1)   การอดทนท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุประการใด 
2)  การอดทนท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุประการใด 
3)  การอดกล้ันท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจ ไม่ว่าจะเป็นเหตุประการใด 
4)  การอดกล้ันท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสุจริต ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุประการใด 
5)  การอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุประการใด 
6)   การอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสุจริต ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุประการใด 

  การอดทน อดกล้ัน อดออม ก็เพื่อให้พ้นจากสภาพที่เลว และให้ได้มาซึ่งสภาพท่ีดีไม่ว่าจะเป็น
ด้วยเหตุประการใด ๑.การอดทน ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุประการใด ๒. กา
รอดกล้ัน ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจ ไม่ว่าจะเป็นเหตุประการใด ๓. การอดกล้ัน ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความ
สุจริต ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุประการใด ๔. การอดออม ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุ
ประการใด ๕. การอดออม ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสุจริต ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุประการใด๖.การอดทน อด
กล้ัน อดออม ก็เพื่อให้พ้นจากสภาพที่เลว และให้ได้มาซึ่งสภาพที่ดี    



  คุณธรรมประการที่ 4 การรู้จักละความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง        
  คุณธรรมข้อนี้เป็นการสอนให้ละวาง 2 อย่าง คือ      
   1) ละวางความช่ัว 

  2) ละวางความทุจริตและสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
บ้านเมอืง การละวาง หมายถึง การละท้ิง ไม่ใส่ใจอารมณ์ท่ีมารบกวนให้เรากระท าช่ัว ให้เรากระท าทุจริตซึ่งท า
ให้เสียความจริงใจ สละวัตถุและสละอารมณ์ การเสียสละวัตถุหรือส่ิงของธรรมดา เราอยู่ในสังคมต้องรู้จักการ
เสียสละในคราวท่ีควรจะเสียสละ ต้องรู้จักแบ่งปันแก่คนท่ีสมควรจะให้การแบ่งปัน เป็นการแสดงความมีน้ าใจ 
การเสียสละอารมณ์เป็นการปลดเปล้ืองอารมณ์ในส่ิงท่ีไม่น่าปรารถนาอันจะท าให้บุคคลอื่นเกิดความขัดใจ ไม่
พอใจ เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คือถ้าหากเราเสียสละแล้ว ไม่ว่าวัตถุก็ดี อารมณ์ก็ดี ส่ิงเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดความสุขสงบของบุคคล สังคม ก็ย่อมท่ีจะท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข ร่มเย็นด้วยแล้ว เราก็ควรท่ี
จะปฏิบัติ 

  สรุปได้ว่า คุณธรรม 4 ประการท่ีครูทุกคนควรจะศึกษาและน้อมน ามาปฏิบัติ มีอยู่ 4 
ประการ ประการแรกคือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
และเป็นธรรม ประการท่ีสองคือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
ประการท่ีสามคือ การอดทน อดกล้ัน และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด 
ประการท่ีส่ีคือ การรู้จักละวางความช่ัว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วน
ใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรม4ประการนี้ ถ้าครูแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยท่ัว
กันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ดังประสงค์  

 2.2 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของครู 
  กระทรวงศึกษาธิการ(กระทรวงศึกษาธิการ , 2550) ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูป

การศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความ
สมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง
ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข เพื่อให้การขับเคล่ือนดังกล่าวมีความชัดเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม ครูควรมี  8 คุณธรรมพื้นฐาน ประกอบด้วยขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี  มีน้ าใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ขยัน คือ ความต้ังใจเพียรพยายาม ท าหน้าท่ี การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทน 
ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ  
   ผู้ท่ีมีความขยันคือ ผู้ท่ีต้ังใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควรเป็นคนสู้งานมีความ
พยายามไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ต้ังใจท าอย่างจริงจัง 

2) ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินส่ิงของแต่พอควรพอประมาณให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ  

    ผู้ท่ีมีความประหยัดคือ ผู้ท่ีด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงิน 
ของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินส่ิงของอย่างคุ้มค่า รู้จักท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ราย
ออมของตนเองอยู่เสมอ    



3) ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก
ล าเอียง หรืออคติ  

ผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์คือ ผู้ท่ีมีความประพฤติตรงท้ังต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา  
ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าท่ีของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มท่ีถูกต้อง 

4) มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีท้ังวินัยในตนเอง
และวินัยต่อสังคม  

 ผู้มีวินัยคือ ผู้ท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา สถาบัน/ 
องค์กร/สังคมและประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและต้ังใจ 

5) สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อมมีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ  
   ผู้ท่ีมีความสุภาพคือ ผู้ท่ีอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง 
วางอ านาจข่มขู่ผู้อื่นท้ังโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ท่ีมีมารยาท 
วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

6) สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นท่ี
เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น  
   ผู้ท่ีมีความสะอาดคือ ผู้รักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศัยส่ิงแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝน
จิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ  

7) สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามท่ีต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาทไม่เอารัดเอา
เปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายใน
เรื่องเช้ือชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์  
   ผู้ท่ีมีความสามัคคีคือ ผู้ท่ีเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ท้ังใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลังช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานส าเร็จลุล่วง 
แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด 
ความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

8) มีน้ าใจ คือ ความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็น
คุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์สุข
ของผู้อื่น และพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน  
    ผู้ท่ีมีน้ าใจคือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อ
ท าประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ท่ีมีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์ส่ิงดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน    
    
   สรุปได้ว่า ครูต้องมีจิตส านึกและวิญญาณของความเป็นครูโดยยึดหลัก 8 คุณธรรมพื้นฐานคือ 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ าใจ เพื่อการพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
ท างานให้เต็มก าลัง เต็มความสามารถ และเต็มเวลาท าให้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  พัฒนามีความ
เจริญก้าวหน้า เป็นสังคมคุณธรรมน าความรู้ ชีวิตของคนในชาติจะสงบสุข  

 3.  คุณธรรมของวิชาชีพครูตามหลักพุทธธรรม 
  หลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจ านวนมากมาย ท้ังนี้เพื่อให้พุทธ-บริษัท
เลือกไปปฏิบัติ และในอดีตผู้ท าหน้าท่ีเป็นครูของสังคมคือ พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้มี  จริยวัตรครองตนในศีลใน



ธรรม ในทางพระพุทธศาสนาจึงยกย่องครูเป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้กระท าหน้าท่ียกระดับวิญญาณของมนุษย์ให้
สูงขึ้น ในปัจจุบันครูเป็นวิชาชีพที่มีหลักวิชาเฉพาะทาง มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี ภาระงานความรับผิดชอบ
ท่ีชัดเจน และครูยังได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้มีจิตใจสูงและเจริญด้วยธรรม หากจะกล่าวถึง
คุณธรรมของครูตามแนวพระพุทธศาสนา หรือตามหลักพุทธธรรม สามารถจ าแนกคุณธรรมของครูออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะงานของครูดังต่อไปนี้ 
  3.1 คุณธรรมของครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
   ในการท างานของครู ซึ่งเป็นงานอบรมส่ังสอนศิษย์นับเป็นงานท่ีหนัก ฉะนั้นในการท างาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพของงานให้มากยิ่งขึ้น ครูต้องมีคุณธรรมตามหลักพุทธธรรมท่ีเรียกว่า อิทธิ-บาท 4  และ
อินทรีย์ 5 หรือพลธรรม 5  หลักคุณธรรมในการท างาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  อิทธิบาท 4   แปลตามค าศัพท์ อิทธิ แปลว่า ฤทธิ์ หรืออ านาจหรือความส าเร็จ บาท 
แปลว่า การก้าวไป หรือการด าเนินไปสู่ ฉะนั้น อิทธิบาท   จึงหมายถึง การด าเนินไปสู่ความส าเร็จซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ธรรม 4 ประการ คือ 

   1.1) ฉันทะ คือ ความยินดี พอใจในวิชาชีพครู มีความรักความศรัทธาท่ีจะเป็นครูเมื่อผู้
ประกอบวิชาชีพครู เป็นครูด้วยใจรัก มีความชอบ ย่อมมีความต้ังใจในการท าหน้าท่ีครู โดยมีความต้ังใจในการ
สอน มีการเตรียมการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กตามวัยและความแตกต่างของเด็ก มีการสอนท่ีน่าสนใจ 
สนุกสนาน ท าให้เด็กมีความรู้และคุณธรรม เพราะครูจะส่ังสอนด้วยความรัก ความเมตตา ความหวังดี 
    1.2) วิริยะ คือ ความเพียรพยายามในการประกอบวิชาชีพครู โดยมีความเพียรพยายามท่ี
จะสอนเด็กให้ได้ผลท้ังทางวิชาการความรู้ และคุณธรรม โดยครูจะไม่ย่อท้อในงานท่ีหนัก จะใช้ความขยัน ใช้
ความเพียร ใช้ความพยายาม ในการพัฒนาศิษย์ให้เป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถควบคู่กับมีคุณธรรม 
    1.3) จิตตะ คือ การเอาใจฝักใฝ่ในความเป็นครู คิดเสมอว่าครูเป็นอาชีพส าคัญ ในการ
พัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์จึงมีจิตเอาใจใส่ในการท างานให้เกิดผลดีแก่ศิษย์ ต้ังใจในการศึกษาค้นคว้า
วิชาการท่ีดีท่ีเหมาะสมท่ีจะฝึกฝนให้ศิษย์มีการพัฒนาในทุกด้าน กล่าวย่อ ๆ ก็คือ มีจิตฝักใฝ่ในการท าหน้าท่ี
ของครูให้ดีท่ีสุด              
    1.4) วิมังสา คือ การหมั่นตริตรอง คิดพิจารณาด้วยหลักเหตุและผลในการท าหน้าท่ีครูว่า
ท าได้ดี มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีงานอะไรที่ต้องท าเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเด็กให้เกิดประสิทธิผลท่ีดีขึ้นมีส่ิงใดท่ี
ยังไม่ค่อยดี ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ก็พยายามแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขส่ิงนั้น เช่น 
ค้นหาวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกับเด็กในยุคปัจจุบันโดยการวิจัย  

สรุปได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู ถ้าได้ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการด าเนินชีวิตในหน้าท่ีการงานย่อมท าให้
เป็นครูแท้จริง เป็นครูที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมเพราะเป็นครูด้วยใจรัก ขณะเดียวกันมีความเพียรพยายาม เอาใจ
ใส่ นึกคิดตริตรอง เพื่อการพัฒนางานในหน้าท่ีอยู่เสมอ ย่อมส่งผลส าเร็จให้เกิดตามท่ีปรารถนา  คุณธรรมอิทธิ
บาท 4 นี้ยังสามารถใช้ได้กับบุคคลทุกอาชีพ ทุกหน้าท่ี การงาน เพื่อความส าเร็จแห่งงานนั้น ๆ   
   2) พละธรรม 5  แปลตามค าศัพท์ แปลว่า เป็นใหญ่ในหน้าท่ี หรือเป็นธรรมท่ีเป็นก าลัง 
กล่าวคือ องค์ธรรมนี้ช่วยในการท าหน้าท่ีให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วยองค์ธรรม 5 ประการ คือ   

   2.1) ศรัทธาพละ คือ ศรัทธา ความเช่ือ       
    2.2) วิริยะพละ คือ วิริยะหรือความเพียร      
    2.3)  สติพละ คือสติ ความระลึกได้       
    2.4) สมาธิพละ คือ สมาธิหรือความต้ังใจมั่น      
    2.5) ปัญญาพละ คือ ปัญญา ความรอบรู้ ดังรายละเอียดดังนี้ 



      2.5.1) ศรัทธาพละ คือ ความเช่ือท่ีประกอบด้วยปัญญา โดยครูต้องมีความเช่ือ
ในทางท่ีชอบ เช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ เช่น เช่ือว่าท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว เช่ือเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นความเช่ือ
เกี่ยวกับหลักเหตุและผล ซึ่งความเช่ือเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในใจของบุคคลแล้ว จะเป็นพลังเป็นก าลังให้ท าแต่ความดี 
ละเว้นความช่ัว จะเป็นพลังในการต้านอกุศลกรรม ความเช่ือในหน้าท่ีการงานของครู ได้แก่ ความเช่ือท่ีว่าเด็ก
นักเรียนทุกคนมีศักยภาพท่ีพัฒนาได้   ความรักในวิชาชีพครูจะท าให้ครูท าหน้าท่ีของความเป็นครูอย่าง
สมบูรณ์ เป็นต้น 
      2.5.2) วิริยะพละ คือ ความพากเพียรพยายามในการท าอะไร ๆ ก็ตาม ถ้าท าบ่อย ๆ 
ท าติดต่อ บากบั่นอย่างสม่ าเสมอย่อมท าให้เกิดพลัง ถ้าครูมีความเพียรในทางท่ีชอบ เช่น เพียรเลิกละความช่ัว  
เพียรระวังไม่ให้ความช่ัวเกิดขึ้น  เพียรท าความดีสม่ าเสมอ และเพียรรักษาความดีไว้ต่อเนื่องย่อม ท าให้ครู
ประสบผลส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา บุคคลท่ีประกอบวิชาชีพครูจ าเป็นต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากใน
การอบรมส่ังสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

     2.5.3) สติพละ คือ ความระลึกได้ กล่าวคือ ครูต้องมีความระลึกความรู้สึกตัวในการ
กระท า การพูด การคิด โดยสามารถพิจารณาได้ว่าเหมาะสมหรือไม่ กับตนเอง กับบุคคลอื่น กับสถานการณ์ 
กับก าลังท่ีตนมีอยู่ โดยความมีสติ จะเป็นก าลัง เป็นพลังในการท าการงานท้ังปวง ให้ประสบความส าเร็จ ความ
มีสติจะเป็นพลังในการต่อต้านความประมาท ความมีสติเป็นส่ิงจ าเป็นมากส าหรับวิชาชีพครูเพราะเป็นวิชาชีพท่ี
ต้องพบปะผู้คนเป็นจ านวนมาก ท้ังยังต้องเป็นตัวแบบแก่ผู้เรียนอีกด้วย 

     2.5.4) สมาธิพละ คือ ความมุ่งมั่นหรือความต้ังใจเป็นองค์ธรรมท่ีท าให้จิตต้ังมั่นใน
อารมณ์เดียว ท าให้จิตมีพลัง มีความหนักแน่นมั่นคงในส่ิงท่ีเป็นกุศล พลังสมาธินี้จะเป็นก าลังในการต่อต้าน
ความฟุ้งซ่านมิให้เกิดขึ้นภายในจิตใจตนเอง ท าให้มีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ แม้มีอุปสรรคใน
งาน ความมุ่งมั่นต้ังใจของก าลังสมาธิก็จะมีส่วนช่วยให้ก าจัดอุปสรรคได้ ท าให้งานส าเร็จดังท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 

     2.5.5) ปัญญาพละ คือ ความรอบรู้ ความเข้าใจสภาพธรรม  ความรอบรู้ของครู 
นอกจากความรอบรู้ด้านวิชาการแล้ว ก็ควรมีความรอบรู้ว่าอะไรดี อะไรช่ัว อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า อะไร
จริง อะไรเท็จ อะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งความรอบรู้นี้จะเกิดจากการส่ังสม การอบรมจน
เกิดปัญญา ก่อให้เกิดมีพลังขึ้นมา ท าให้เกิดความสงบและเป็นสุข 

สรุปได้ว่า ธรรมท้ัง 5 ประการนี้ จะต้องปรับให้เสมอกันจึงมีผลในทางปฏิบัติ คือ ศรัทธากับปัญญา
ต้องเท่ากัน วิริยะกับสมาธิต้องเท่ากัน โดยมีสติเป็นตัวกลาง ในการปฏิบัติหน้าท่ีครูให้ ประสบความส าเร็จ
ได้ผลดีนั้นครูต้องศรัทธาท่ีจะเป็นครู โดยมีความเช่ือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพดีมีประโยชน์แก่สังคมและส่วนตัว ท่ีได้
ให้ความรู้ สร้างคนให้เป็นคนดี มีความเพียรท่ีจะแสวงหาความรู้และอบรมส่ังสอนศิษย์ให้มีท้ังความรู้และ
คุณธรรม มีสติรู้ตัวว่าท าอะไรอยู่ เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพนี้หรือไม่ มีสติท่ีจะท างานด้วยความต้ังใจท่ี
จะท าตัวดีเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ มีสมาธิคือความมุ่งมั่นต้ังใจในการสอน สอนได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ มีสติท่ี
จะไม่ท าส่ิงไม่ดี และมีปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ รู้ว่าจะท าการสอนอย่างไรให้ได้ผลดีแก่
เด็ก 

 3) หลักคุณธรรมในการท างาน ครูต้องสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ ครูจึงต้องมีลักษณะนิสัยท่ีดีท่ีควร
ประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพให้การท างานประสบความส าเร็จมีดังนี้ 

3.1) ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองให้พร้อม มีสภาพตื่นตัว 
ฉับไวในการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจท่ีจะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ 
ได้อย่างรอบคอบ  เหมาะสม และถูกต้อง 

3.2) ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาท้ังกาย  วาจา   



และใจ  ไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวงใคร 
3.3) ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามในการท างานหรือหน้าท่ีของตนเองอย่างแข็งขัน  

ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามท าเรื่อยไปจนกว่างานจะส าเร็จ 
3.4) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผนท่ีวางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการ 

ให้ถูกล าดับ ถูกท่ี มีความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมายและ
ศีลธรรม 

3.5) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใส่มุ่งมั่นต้ังใจต่องาน หน้าท่ี ด้วยความผูกพัน   
ความพากเพียร  เพื่อให้งานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 

3.6) ความมีน้ าใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุข   
และช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 

3.7) ความประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้ รู้จักออม รู้จักประหยัดเวลาตามความจ าเป็น   
เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าท่ีสุด 

3.8) ความสามัคคี หมายถึง การท่ีทุกคนมีความพร้อมท้ังกาย จิตใจ และความเป็นน้ าหนึ่งใจ 
เดียวกัน  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

สรุปได้ว่า  การประกอบวิชาชีพครูให้ประสบความส าเร็จต้องประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นผู้มี
สติสัมปชัญญะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีน้ าใจ มี
ความประหยัด  มีความสามัคคี  จึงจะท าให้หน้าท่ีเจริญก้าวหน้า  

3.2 คุณธรรมส าหรับครูเพื่อความสุข ความเจริญของตนและส่วนรวม  
   บุคคลท่ีจะเป็นครูนอกจากจะมีคุณธรรมเพื่อความเจริญส่วนตัวแล้ว ยังต้องสนใจท่ีจะ
ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย โดยหลักธรรมต่าง ๆ ท่ีครูต้องปฏิบัติเพื่อความเจริญของส่วนตัว
และส่วนรวมนั้น ประกอบด้วย มรรคมีองค์ 8 พรหมวิหาร 4 และสังควัตถุ 4 เบญจศีลเบญจธรรมโดยมี
รายละเอียดดังนี้  
  1) มรรคมีองค์  8  มรรค มาจากรากศัพท์ภาษาบาลี คือ มคฺค อ่าน มัคคะ แปลว่า ทาง 
แนวทาง หรือ หนทาง ในท่ีนี้หมายถึง หนทางแห่งการดับทุกข์ เป็นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คือ ทางท่ี
น าไปสู่การพ้นทุกข์ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ด้วยปัญญา มี 8 ประการ จัดเป็น 3 หมวดหมู่ได้เป็น ศีล 
(สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ) สมาธิ  (สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) ปัญญา (สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ) ดังนี้ 
   1. สัมมาทิฏฐิ คือ การเห็นชอบ หมายถึง ความเห็น หรือ การเข้าใจในส่ิงท่ีถูกต้อง และดีงาม 
ตามแนวทางแห่งอริยสัจ 4 อันประกอบด้วย 

1.  ทุกข์ คือ สภาวะจิตใจท่ีเกิดความทุกข์ 
2.  สมุทัย คือ ส่ิงท่ีท าให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ โทสะ โมหะ และโลภะ 
3.  นิโรธ คือ ส่ิงท่ีสามารถดับทุกข์ได้ อันประกอบด้วยความเข้าใจในสภาพจริงของ 

ธรรมชาติ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 
4.  มรรค คือ หนทางในการดับทุกข์ ก็คือ มรรค 8 องค์ท่ีก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิมี   

2 อย่าง คือ 
1. ปรโตโฆสะ คือ ความเห็นชอบท่ีมาจากปัจจัยรอบด้าน เช่น ค าบอกเล่า ข่าวสาร ค าส่ังสอน  



ต ารา เป็นต้นส่ิงเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของความรู้ท่ีประกอบขึ้นจากภายนอกท่ีเราต้องขวนขวายหา แต่ความรู้
เหล่านี้จ าเป็นต้องกรองหรือต้องรู้จักใช้วิจารณญาณให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้เสียก่อน การใช้
วิจารณญาณนี้ เรียกทางพุทธธรรมว่า โยนิโสมนสิการ 

2.โยนิโสมนสิการ คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์ในเหตุ และผล อันน ามาซึ่งปัญญา คือ การรู้แจ้ง  
โดยใช้ข้อมูลข่าวสารหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากปรโตโฆสะมาประกอบ 

2. สัมมาสังกัปปะ คือ การด าริชอบ การคิดชอบ หมายถึง การรู้จักคิดในทางท่ีถูกท่ีควรบนพื้นฐาน
ของศีลธรรมอันงามท่ีปราศจากการคิดโลภในความอยากของตน การคิดพยาบาท อาฆาตแค้น และการคิดท่ีจะ
เบียดเบียนผู้อื่นให้เสียหาย สัมมาสังกัปปะเป็นธรรมท่ีพึงเว้นจากมิจฉาสังกัปปะ 3 ประการ คือ 

1. กามสังกัปปะ คือ การคิดในกาม อันเป็นความอยาก ความต้องการของตนในทุกด้านโดย 
ไม่สนใจเรื่องศีลธรรมอันดี จนน าไปสู่การแสวงหาแนวทางเพื่อให้บรรลุซึ่งความอยากเหล่านั้น 

2. พยาบาทสังกัปปะ คือ การคิดพยาบาท อันประกอบขึ้นด้วยจิตท่ีมีความขุ่นเคือง  
ความเคียดแค้น และความอาฆาตต่อผู้อื่น 

3. วิหิงสาสังกัปปะ คือ การคิดเบียดเบียน อันประกอบข้ึนจากพยาบาทสังกัปปะท่ีฝังอยู่ใน 
จิตใจจนน าไปสู่การคิดเพื่อแสวงหาทางท่ีจะเบียดเบียนหรือท าร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย 

3. สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ หมายถึง การพูดจาชอบในทางท่ีถูกท่ีงาม อันประกอบด้วยเว้น
จากการพูดจริง เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ และเว้นจากการพูดกลับค า  การประพฤติ
สัมมาวาจา ท่านแนะน าให้พึงเว้นจาก วจีทุจริต 4 ประการ คือ 

1. มุสาวาทา คือ พึงเว้นจากการพูดค าเท็จ ค าหลอกลวง ท่ีไม่เป็นจริงดังปรากฏ 
เพียงเพื่อหวังประโยชน์แก่ตน และยังให้ผู้อื่นเสียหาย 

2. ปิสุณาวาจา คือ พึงเว้นจากการพูดส่อเสียดเพื่อให้ผู้อื่นเจ็บใจ และการพูดยุแย่ 
เพื่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะหรือความแตกร้าวของผู้อื่น 

3. ผรุสวาจา คือ พึงเว้นจากการพูดค าหยาบอันเป็นค าท่ีไม่รื่นหูเพียงเพื่อท าให้ผู้อื่น 
เจ็บใจหรือพูดเพราะความคึกคะนอง 

4. สัมผัปปลาปะ คือ พึงเว้นจากการพูดกลับค า พูดกลับไปกลับมา จับสาระไม่ได้ 
4. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติชอบ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในทางท่ีถูกต้องอันควร  

สัมมากัมมันตะในทางโลกท่านพึงให้ละเว้นจากกายทุจริต 3 ประการ คือ 
1. ปาณาติปาตา คือ การละซึ่งการพรากชีวิตสรรพสัตว์ และชีวิตผู้อื่น 
2. อทินนาทานา คือ การละซึ่งการลักทรัพย์อันเป็นทรัพย์ท่ีผู้อื่นเขาไม่ยินยอมให้ 
3. กาเมสุมิจฉาจารา คือ การละซึ่งการประพฤติผิดในกามในหญิงต้องห้าม และชายต้องห้าม 

ท้ังหลาย 
5. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การประกอบอาชีพหรือการหาเลี้ยงชีพด้วย

ความสุจริต ด้วยการใช้ปัญญา และความรู้ของตนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความถูกต้อง ปราศจาก
การประพฤติอันผิดต่อศีลธรรมอันงาม ผู้มีสัมมาอาชีวะท่านพึงให้เว้นจากมิจฉาอาชีวะ 5 ประการ คือ 

1. สัตถวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายอาวุธสงครามหรือวัตถุท่ี 
เกี่ยวข้องกับอาวุธ 

2. สัตตวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายมนุษย์ การใช้แรงงานผิด 
กฎหมาย การทารุณกรรม การบริการทางเพศ เป็นต้น 

3. มังสวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายสัตว์ ค้าขายเนื้อสัตว์ต้องห้าม 



ท่ีผิดต่อหลักกฎหมายหรือศาสนา 
4. มัชชวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายน้ าเมา และสารเสพติด 
5. วิสวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายยาหรือสารส าหรับการท าพิษ 

ต่อคนหรือสัตว์ 
6. สัมมาวายามะ คือ การเพียรชอบ หมายถึง ความเพียรในการงานหรือความเพียรในการประพฤติ

ต่อคุณงามความดี อันได้แก่ 
1. สังวรประธาน คือ การเพียรป้องกันมิให้ตนประพฤติอยู่ในอกุศลกรรม 
2. ปหานปธาน คือ การเพียรละซึ่งอกุศลกรรมท่ีเกิดขึ้นแล้วให้หมดไปจากตน 
3. ภาวนาปธาน คือ การเพียรสร้างกุศลกรรมอันท่ียังไม่เกิด ให้เกิดข้ึนแก่ตน และผู้อื่น 
4. อนุรักขนาปธาน คือ การเพียรรักษาส่ิงท่ีดีท่ีเกิดขึ้นแล้วให้ยังคงอยู่เป็นนิจ และเพียร 

ส่งเสริมพัฒนาให้ส่ิงนั้นเกิดยิ่งๆขึ้นไป 
7. สัมมาสติ คือ การต้ังสติชอบ หมายถึง การต้ังสติได้ การระลึกได้ ไม่ฟั่นเฟือน ไม่เล่ือนลอย 

สามารถระวังตัวมิให้ประพฤติตนหลงเข้าไปในวังวนของกิเลสท้ังหลาย อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า รวมถึงการ
ต่ืนตัวในหน้าท่ี การส านึกในหน้าท่ีอยู่เสมอ ลักษณะของการมีสติ 

1. ระลึกได้ว่า ส่ิงท่ีจะกระท าหรือก าลังกระท ามีประโยชน์หรือไม่ เป็นเรื่องดีหรือ 
เรื่องช่ัว 

2. ระลึกได้ว่า ส่ิงท่ีจะกระท าหรือก าลังกระท าเหมาะกับตนหรือไม่ 
3. ระลึกได้ว่า ส่ิงท่ีจะกระท าหรือก าลังกระท ามีผลดีหรือร้าย 
4. ระลึกได้ว่า ส่ิงท่ีจะกระท าหรือก าลังกระท าเป็นเรื่องงมงายหรือไม่ 
5. ระลึกได้ว่า ส่ิงท่ีจะกระท าหรือก าลังกระท ามีโอกาสส าเร็จหรือไม่ 

8. สัมมาสมาธิ  คือ การตั้งมั่นชอบ  หมายถึง การตั้งมั่นในจิต การมีจิตแน่วแน่ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง คือ มี
จิตเป็นหนึ่งรวมกับส่ิงใด ๆ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

1. ขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วขณะ เป็นสมาธิที่เกิดขณะท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งในการด าเนิน 
ชีวิต เช่น การท างาน การท่องหนังสือ เป็นต้น 

2. อุปจารสมาธิ คือ สมาธิจวนจะแน่วแน่ เป็นสมาธิที่เกิดจากการก าหนดจิตต่อส่ิง 
ใดส่ิงหนึ่งในช่ัวขณะ ท่ีไม่ได้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงการมีจิตรวมเป็นหนึ่งกับส่ิงนั้น เช่น การก าหนดจิตต่อ
ลมหายใจเข้าออกได้ช่ัวครู่ชั่วขณะ เพราะเกิดจิตเล่ือนลอยไปนึกถึงส่ิงอื่น 

3. อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิที่แน่วแน่เป็นหนึ่ง เป็นสมาธิที่เกิดจากการก าหนดจิต 
ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีด าเนินไปอย่างต่อเนื่องจนสามารถก าหนดจิตแน่วแน่รวมเป็นหนึ่งกับส่ิงนั้นได้ เช่น จิตรับรู้ 
และแน่วแน่ต่อลมหายใจเข้าออก 

  2)  พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมของพรหม เป็นธรรมอันประเสริฐของผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นท่ีพึ่งของ
ผู้อื่น ผู้เป็นผู้น า ผู้เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งบุคคลท่ีเป็นครูต้องมีธรรมนี้ประจ าใจดังนี้  
     1. เมตตา คือ ความคิดปรารถนาดี ต้องการให้ ผู้ อื่นมีความสุข มีความรักผู้อื่น 
ปรารถนาเกื้อกูลให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ ซึ่งบุคคลท่ีเป็นครูต้องมีคุณธรรมข้อนี้โดยครูต้องมีความรักความปรารถนา
ดีต่อศิษย์ ช่วยเหลือศิษย์ให้มีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในการด าเนินชีวิต คอยระวัง   มิให้ศิษย์ตกไปสู่
ความประมาทอันเป็นหนทางน าไปสู่ความเส่ือม เช่น เกียจคร้านในการเล่าเรียน เท่ียวเตร่เสเพล 
     2. กรุณา คือ ความสงสารและช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน โดยลง
มือปฏิบัติ ช่วยเหลือในส่ิงท่ีท าได้โดยผู้เป็นครูจะต้องมีความสงสารเอ็นดูศิษย์ให้ความรักความเข้าใจ ให้ความ



อบอุ่น และช่วยเหลือศิษย์ให้พ้นจากความทุกข์ พ้นจากอวิชชา ความไม่รู้ ให้ได้รู้ได้เห็นอย่างถูกต้อง ตาม
ครรลองครองธรรม 

    3. มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือมีความสุขก็มีใจแช่มช่ืนเบิกบานไปด้วย และ
พร้อมท่ีจะช่วยเหลือสนับสนุนไม่กีดกันริษยาเมื่อผู้อื่นมีความสามารถมากกว่า กล่าวคือ ผู้เป็นครูต้องแสดง
ความช่ืนชมยินดีเมื่อศิษย์หรือเพื่อนครูได้ดี ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏ เป็นการให้ก าลังใจ ท าให้ศิษย์หรือ
ผู้เกี่ยวข้องเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความรู้สึกท่ีดีต่อครูผู้มีคุณธรรมนั้น 

    4. อุเบกขา คือ ความวางเฉย วางใจเป็นกลางไม่เอนเอียงไปเพราะความชอบ ความชัง 
ความเกลียด หรือความกลัว ท าใจให้มั่นคงต้ังอยู่ในความยุติธรรม เมื่อพิจารณาเห็นศิษย์หรือผู้อื่นได้รับผลดี ผล
ช่ัวสมควรแก่เหตุท่ีเขากระท ามาก่อน ครูย่อมวางเฉยไม่เข้าข้าง ไม่ล าเอียง ไม่ใช่ว่าเป็นศิษย์รัก ศิษย์โปรด เวลา
ศิษย์ท าผิดก็เข้าข้างว่าถูกเพราะรัก ฉะนั้นการท่ีครูจะมีอุเบกขาได้ ครูต้องใช้สติใช้ปัญญาในการพิจารณาด้วย
หลักเหตุและผล ประกอบด้วยจึงจะวางใจเป็นกลางได้ธรรมท้ัง 4 ประการนี้  
       3) สังควัตถุ 4 เป็นธรรมท่ียึดเหนี่ยวน้ าใจคน หรือธรรมท่ีช่วยให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่ง
หากครูประพฤติปฏิบัติประจ า จะท าให้ครูมีเสน่ห์ เป็นท่ีรักของศิษย์ ประกอบด้วย 
    1. ทาน คือ การให้ปัน การเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การให้นี้เป็นการให้วิชาการ
ความรู้ ให้ความรักความห่วงใย ให้วัตถุส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น รวมถึงการให้อภัยแก่ผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้
สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข 
    2. ปิยวาจา คือ การพูดจาไพเราะ พูดด้วยถ้อยค าสุภาพ พูดด้วยน้ าเสียงนุ่มนวล พูดช้ีแจง
ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ พูดให้ก าลังใจ ซึ่งงานของครูเกี่ยวข้องกับการพูดเป็นส่วนใหญ่ ครูจึงจ าเป็นต้องมีปิยวาจา 
เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ฟัง ซึ่งอาจจะเป็นผู้ปกครอง ผู้เรียนหรือเพื่อนครูด้วยกัน 
    3. อัตถจริยา คือ การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ ผู้อื่น เป็นการปฏิบัติส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกัน การมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยก าลังความคิด ก าลังกาย และก าลัง
ทรัพย์ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีธรรมในข้อนี้เพื่อท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์ 
    4. สมานัตตตา คือ การปฏิบัติตน เสมอต้นเสมอปลาย ท าตัวเป็นกันเองกับผู้อื่น ไม่ถือเขา
ถือเรา ผูกมิตรกับผู้อื่น ร่วมเผชิญและแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ซึ่งผู้เป็นครูพึงปฏิบั ติเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยเป็นกันเองกับศิษย์ เพื่อผู้เป็นศิษย์จะกล้าซักถามในส่ิงท่ีไม่รู้ 
  4) เบญจศีล และเบญจธรรม 
   เบญจศีลหรือศีล 5  คือ ข้อปฏิบัติในชีวิตประจ าวันส าหรับผู้มีอาชีพครูและบุคคลท่ัวไป  ศีล 
5 เป็นข้อปฏิบัติเพื่อรักษา  กายและวาจา ใจ ให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงาม มีหลักปฏิบัติพื้นฐาน 5 ข้อ 
   เบญจธรรม  คือ หลักธรรมท่ีครูควรปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้มีศีล มีธรรม ผู้เว้นจากข้อห้าม ๕  ข้อ
ได้ช่ือว่าผู้มีเบญจศีล แต่ผู้มีเบญจศีลจะช่ือว่ามีเบญจธรรมทุกคนหามิได้ เช่น คนหนึ่งเป็นคนมีเบญจศีลไปทาง
เรือ พบเรือล่มคนก าลังว่ายน้ าอยู่ เขาสามารถท่ีจะช่วยได้แต่ไม่ช่วย จนคนนั้นจมน้ าตาย ศีลของเขาไม่ขาด แต่
ปราศจากความกรุณา ยังเป็นท่ีน่าติเตียนเพราะส่วนนั้นจะจัดว่าเขามีเบญจธรรมไม่ได้ ถ้าเขาเห็นแล้วมีความ
กรุณาเตือนใจ หยุดช่วยคนนั้นให้พ้นอันตรายได้ จึงช่ือว่ามีท้ังเบญจศีล มีท้ังเบญจธรรม  
   เบญจศีลและเบญจธรรม เป็นธรรมคู่กัน คนท่ีมีเบญจธรรมจึงจะเป็นผู้มีเบญจศีล ซึ่งหากครูมี
ศีลและธรรมดังกล่าวแล้ว จะเว้นจากการท าความช่ัว รู้จักควบคุมตนให้ต้ังอยู่ในความดี ไม่เบียดเบียนตนและ
คนอื่น และประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ จะท าให้อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 



           หลักปฏิบัติของเบญจศีลและเบญจธรรม   
เบญจศีล เบญจธรรม 

1.ปาณาติปาตา เวรมณี คือ งดเว้นจากการฆ่า การ
ท าร้ายร่างกาย การทรกรรมสัตว์ ครูไม่ควร
เบียดเบียน ท าร้ายร่างกายและจิตใจศิษย์และผู้อื่น 

1. เมตตา กรุณา ได้แก่ ความคิดปรารถนาจะให้เขา
ปราศจากทุกข์ให้มีความสุข คุณธรรมข้อนี้ครูจึงคิด
เกื้อกูลศิษย์ จึงไม่ท าให้ผิดศีลข้อ 1 

2. อทินนาทานา  เวรมณี  คือ งดเว้นจากการลัก
ทรัพย์และถือเอาส่ิงท่ีเจ้าของไม่ให้มาเป็นของตัวเอง  

2.สัมมาอาชีวะ คือประกอบอาชีพท่ีสุจริต มีรายได้ 
รู้จักใช้จ่าย มีความพอดี มีหิริโอตตัปปะ คือ ความ
ละอาย และเกรงกลัวต่อบาป คุณธรรมข้อนี้อุดหนุน
ครูผู้มีศีลให้รักษาศีลให้มั่นคงยั่งยืนได้ จึงท าให้ไม่ผิด
ศีลข้อ 2 

3. กาเมสุมิฉาจารา  เวรมณี  คือ งดเว้นจากการ
ประพฤติผิดคู่ครองและของรักคนอื่น  ผู้เป็นครูพึง
ระมัดระวังไม่ควรผิดลูกผิดเมียผู้อื่น  ควรประพฤติ
เป็นแบบอย่างท่ีดีสมกับความเป็นครู 

3. กามสังวร คือ ความส ารวมอินทรีย์ ระมัดระวัง 
ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจท าให้ ความใคร่ในกาม
คุณ คือ การติดในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ลด
น้อยลงมีความส ารวมเกิดขึ้น จึงท าให้ไม่ผิดศีลข้อ 3 

4. มุสาวาทา เวรมณี คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ  
ไม่พูดโกหกหลอกลวงหรือพูดส่อเสียดท่ีขัดแย้งกับ
ความเป็นครู 

4.ความซื่อสัตย์ คือ การพูดความจริง ประพฤติตน
เป็นคนตรง คือ มีความเท่ียงธรรม มีความภักดี มี
ความซื่อตรง มีความกตัญญูจึงไม่ผิดศีลข้อ 4 

5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี  คือ งดเว้น
จากการดื่มน้ าเมา  คือ สุราเมรัย ส่ิงเสพติดและส่ิงมี
โทษทุกอย่าง อันเป็นต้นแห่งความประมาท ศีลข้อ 5 
นี้ นับว่ามีความส าคัญท่ีสุดในเบญจศีล เพื่อให้คน
รู้จักรักษาสติของตนให้บริบูรณ์ 

5.สติ คือ การรู้สึกตัว ท าให้ชีวิตไม่ประมาท เพราะรู้
ว่าอะไรดี อะไรชั่ว ท าให้ไม่เกลือกกล้ัวกับส่ิงท่ีจะท า
ให้ชีวิตตกต่ า เช่น สุราเมื่อคนด่ืมกินก็ท าให้มึนเมา
และขาดสติ การมีสติจึงไม่ผิดศีลข้อ 5 
 

 
 สรุปได้ว่า คุณธรรมของวิชาชีพครู เพื่อความสุข ความเจริญของตนและส่วนรวมคือโดยยึดหลักพุทธ
ธรรม ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 พรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 และเบญจศีลเบญจธรรม เป็นหลักประพฤติ
ปฏิบัติในการด ารงชีวิต ในฐานะเป็นบุคคลตัวอย่างครูควรพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรม หรือมุ่งท า
ความดีมีการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมความดีให้เกิดข้ึน  รักษาความดีท่ีมีอยู่มิให้เส่ือมคลาย 
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