
 
 
 
 

บทที่ 1 
จริยธรรม 

ความหมายของจริยธรรม (Ethics) 
 คําวา “จริยธรรม” มาจากคํา จริยะ + ธรรมะ  คําวา “จริยะ” หมายถึง ความประพฤติหรือ
กริยาท่ีควรประพฤติปฏิบัติ  สวนคําวา “ธรรมะ” มีความหมายวา คุณความดี  เม่ือนําสองคํามา
รวมเปนคําวา “จริยธรรม” จึงหมายถึง ความประพฤติท่ีดีงาม 
 จริยธรรมมีความหมายหลายแบบ ซ่ึงนักการศึกษาท้ังไทยและตางประเทศไดให
ความหมายทางจริยธรรมไว ดังน้ี 
 กระมล  ทองธรรมชาติ (2529: 80) กลาววาจริยธรรม หมายถึง ธรรม หรือ หลัก
ความประพฤติท่ีควรแกการยึดถือและปฏิบัติตาม 
 พนัส  หันนาคินทร (2520: 10) กลาววา จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติอันพึง
ปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคมเพื่อใหเกิดความดี ความถูกตอง และความ
เจริญรุงเรืองในสังคม 
 พุทธทาสภิกขุ (2521: 3) ใหความหมายของจริยธรรมวา จริยธรรมตรงกับคําวา 
Ethics ในภาษาอังกฤษ จริย แปลวา ควรประพฤติหรือพึงปฏิบัติ 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2522: 27) มีความเห็นตางกันออกไป โดยกลาววาจริยธรรม 
หมายถึง ลักษณะทางจิตใจและสภาพแวดลอมซ่ึงทําใหบุคคลทําความดี และ ไมทําช่ัว 
 สาโรช  บัวศรี (2522: 18) ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรมคือ แนวทาง 
ในการประพฤติเพ่ืออยูกันไดอยางรมเย็นในสังคม 
 อารมณ  ฉนวนจิตร (2539: 7) ใหความเห็นวา จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติ
ในส่ิงท่ีดีงาม เปนท่ียอมรับของสังคม และตนเอง 
 คารเตอร วี กูด (Carter V. Good. 1974: 314) ใหความหมายของจริยธรรมวา 
จริยธรรม คือ การปรับตัวใหเขากับกฎเกณฑหรือมาตรฐานของความประพฤติท่ีถูกตอง      
ดีงาม 
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 อัลเบิรด  แบนดูรา (Bandura. 1977: 1) กลาวสรุปไววา จริยธรรมคือ กฎสําหรับ
การประเมินพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู 
 ลอรเรนซ  โคลเบอรก (Lawrence  Kohlberg. 1976: 45) กลาววาจริยธรรมเปน
พื้นฐานของความยุติธรรม ซ่ึงยึดถือเอาการกระจายสิทธิและหนาท่ีอยางเทาเทียมกัน โดย
มิไดหมายถึง กฎเกณฑที่บังคับโดยทั่วไป แตเปนกฎเกณฑซ่ึงมีความเปนสากลที่คนสวน
ใหญรับไวในทุกสถานการณ ไมมีการขัดแยงกัน เนนอุดมคติ ดังน้ัน พันธะทางจริยธรรม 
จึงเปนการเคารพตอสิทธิและขอเรียกรองของบุคคลอยางเสมอภาคกัน 
 สรุปความหมายของคําวา “จริยธรรม” จากทัศนะของผูรูท้ังไทยและตางประเทศมี
ความหมายตรงกัน คือ เปนแนวปฏิบัติของคนในสังคม ซ่ึงบุคคลผูน้ันควรยึดถือในการ
ดํารงชีวิต และการทําตนเพื่อใหเกิดประโยชน และมีความสงบสุขตอตนเอง ผูอื่น และ
สังคม 
 
ความสําคัญของจริยธรรม 
 จริยธรรมนับวาเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของมนุษยทุกคน ถาคนใดขาดจริยธรรมอาจมี
ผลรายตอตนเองและสังคม สังคมที่มีคนขาดจริยธรรมมาก ยอมเปนสังคมท่ีวุนวาย          
ไรความสุข ดังจะพบไดจากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปจจุบัน ท้ังใน
วงการวิชาชีพครู แพทย ตํารวจ ทหาร หรือนักการเมือง เปนตน จึงมีคํากลาววา เราไม
สามารถสรางครูบนพ้ืนฐานของคนไมดี และไมสามารถผลิตแพทย ตํารวจ ทหาร 
นักธุรกิจที่ดีได ถาหากบุคคลเหลาน้ันมีพื้นฐานทางนิสัยและความประพฤติที่ไมดี 
 จริยธรรมจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญตอชีวิตและสังคม มีสวนสําคัญท่ีจะนําความสงบสุขและ
ความเจริญกาวหนามาสูสังคมน้ัน ๆ  เพราะเม่ือคนในสังคมมีจริยธรรมจิตใจก็ยอมสูงสง มี
ความสะอาดและสวางในจิตใจ จะทําการใดก็ไมกอใหเกิดความเดือดรอน              ไม
กอใหเกิดทุกขแกตนเองและผูอื่น เปนบุคคลท่ีมีคา มีประโยชนตอสังคม คนทุกคนควร
ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมไปพรอม ๆ กัน 
 เน่ืองดวย จริยธรรมและคุณธรรมมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
มาก ซ่ึงอาจสรุปความสําคัญของจริยธรรมและคุณธรรมไดดังน้ี คือ (วศิน  อินทสระ, 
2539: 6-7) 
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 1.  ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบ ไมพบอุปสรรค ถาคนใน
สังคมทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรม สังคมของเราก็จะสงบสุขตามไปดวย ทุกคนจะใช
เวลาท่ีมีท้ังหมดชวยกันพัฒนาบานเมืองใหเจริญม่ันคง เปนปกแผน เปนอารยประเทศ    
ไมตองแบงเวลาไปคอย ระมัดระวังอันตรายใด ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําของคนเลว 
 2.  ชวยใหคนเรามีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู
ในตัวแตละคน จะเตือนสติใหรักษาเกียรติยศช่ือเสียงของตนเองและวงศตระกูล ไมไป
เบียดเบียนผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือผูท่ีดอยโอกาสกวา สังคมก็จะสงบสุข 
ประเทศชาติก็จะม่ังคั่งม่ันคง 
 3.  ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลในชาติ โดยจะเปนตัว
กําหนดการประพฤติปฏิบัติของบุคคลใหเปนไปตามกฎเกณฑท่ีคนสวนใหญในสังคม
ยอมรับวาถูกตอง กฎเกณฑน้ันจะมาจากความพอใจของคนเพียงคนเดียวไมได คนเมื่อ
อยูในสังคมจะตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เปนญาติพี่นอง หรือเพ่ือนฝูงรวมสังคม
เดียวกัน จะอยูคนเดียวยอมเปนไปไมได เม่ือบุคคลประพฤติตามคุณธรรมและจริยธรรม
ของสังคม ชีวิตก็จะมีระเบียบไมตองพบกับอุปสรรค ถาทุกคนปฏิบัติเหมือนกันสังคมและ
ประเทศชาติก็จะเปนระเบียบตามไปดวย 
 4.  ชวยควบคุมไมใหคนชั่วมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน การปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง
แกผูอื่น นับวาเปนคุณแกสังคม เพราะนอกจากจะเปนตัวอยางโดยการช้ีนําทางออมแลว 
ยังจะออกปากแนะนําส่ังสอนโดยตรงไดอีกดวย เชน แนะนําใหแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม อยาเห็นแกตัว อยาเห็นแกไดจนสรางความเดือดรอนใหแกผูอื่น ซ่ึงสงผลกระทบไป
ถึงความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มิฉะน้ันผูท่ีคอยยึดเราเปนตัวอยางอาจหมด
ความศรัทธา และหมดกําลังใจสรางคุณธรรมและจริยธรรม หันกลับไปทําความชั่วเชนเดิม
ไดอีก 
 5.  ชวยทําใหมนุษยนําความรูและประสบการณที่ไดร่ําเรียนมาสรางสรรค
แตสิ่งดีมีคุณคา ถามนุษยนําความรูและประสบการณมาใชในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
ยอมสรางสรรคคุณประโยชนใหแกคนท่ัวไป รวมทั้งสังคมและประเทศชาติดวย แตในทาง
ตรงขาม ถามนุษยขาดคุณธรรมและจริยธรรมก็จะนําความรูและประสบการณท่ีมีไป
เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผูอื่น สรางความเสียหายใหสังคมและประเทศชาติ เพียงหวัง
ใหตนเองมีทรัพย มีความสุข ผูอื่นจะทุกขอยางไรก็ไมคํานึงถึง 
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 6.  ชวยควบคุมความเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของคนใหเติบโตไปพรอม 
ๆ กัน ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมีสูงมาก ถามนุษยนําความเจริญน้ี
มาใชในทางท่ีผิด เชน สรางอาวุธมาประหัตประหารกัน จนคนลมตายลงเปนจํานวนมาก 
โดยหวังความเปนใหญ ความมีอํานาจ ความเดือดรอนก็จะเกิดแกคนท่ัวไป แตถาผูผลิต
เทคโนโลยีมีคุณธรรมและจริยธรรมเหตุการณเหลาน้ีก็จะไมเกิด ส่ิงที่จะไดรับการสราง
หรือผลิตข้ึนมาก็จะมุงแตประโยชนท่ีจะเกิดแกคนท่ัวไป เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ือง
ถายเอกสาร ดาวเทียม ฯลฯ เพราะมีจิตใจที่สงบสุขจึงสรางสรรคแตส่ิงท่ีมีคุณคาตอคนใน
สังคมและประเทศชาติ 
 ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมที่กลาวมาน้ี ประเด็นท่ีสําคัญก็คือ สามารถ
ลดปญหาและขจัดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนแกบุคคล สังคม และประเทศชาติได เม่ือทุกคน
ประพฤติปฏิบัติตนดีแลว อุปสรรค ศัตรู ภัยอันตราย ก็จะหมดส้ินไป ผูคนมีแตความรักตอ
กัน สังคมมีแตความสงบ และประเทศชาติก็จะเจริญรุงเรือง 
 
ประเภทของจริยธรรม 
 การประพฤติของคนมีไดหลายระดับแยกตามสภาพจิตใจและจะไดรับผลมากนอย
น้ัน ข้ึนอยูกับระดับสติปญญาของบุคคลผูน้ัน บางคนอาจปฏิบัติไดระดับสูงสุด แตบางคน
ก็ปฏิบัติไดตามระดับมาตรฐานขั้นตํ่าท่ีมนุษยควรปฏิบัติเทาน้ัน 
  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก (2520: 4-6) แบงจริยธรรม
ออกเปน 4 ประเภท คือ 
 1.  ความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง ลักษณะของความรูท่ีบุคคลตาง ๆ สามารถ
บอกไดวา ควรทําหรือบอกไดวา พฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไมเหมาะสม เชน การที่เรารู
วามารยาทท่ีดีน้ันเปนอยางไร หรือ รูวาเราตองมีความรับผิดชอบในหนาท่ีอยางไร เปนตน 
ความรูเชิงจริยธรรมนี้ ข้ึนอยูกับอายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการทางสติปญญาของ
คนดวย 
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 2.  ทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
ความชอบหรือไมชอบ ทําดีเปนลักษณะทําถูกตอง ทําชอบเปนลักษณะทําถูกใจ การ
ตัดสินความดีความชอบโดยถือเอาเกณฑของความถูกตอง และความถูกใจของบุคคลมา
ประเมินคาจริยธรรม จึงเปนทัศนคติเชิงจริยธรรม เชน การท่ีเราไมพอใจคนท่ีแยงท่ีน่ังคน
แกบนรถเมล หรือ ไมชวยคนที่ถือของพะรุงพะรัง 
 3.  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะกระทําพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหน่ึงของบุคคลลงไป จะตองประกอบดวยเหตุผลอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงเกิดข้ึน
เฉพาะหนาน้ัน และเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลเกิดจากประสบการณและสติปญญา
ของบุคคลน้ัน 
 4.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง การที่คนแสดงถึงพฤติกรรมที่สังคมช่ืน
ชอบหรืองดการกระทําท่ีฝาฝนกฎระเบียบและคานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ซ่ึงเปนการกระทําท่ีสังคมเห็นชอบและสนับสนุนมีหลายประการ เชน การชวยเหลือผูตก
ทุกขไดยาก เปนตน 
 ปราชญา  กลาผจัญ (2544: 87) ไดแบงจริยธรรมออกเปน 2 ประเภทคือ  
 1.  จริยธรรมสําหรับผูครองเรือน  เปนจริยธรรมเบื้องตนท่ีมนุษยท่ัวไปสามารถ
ปฏิบัติได เชน ศีล 5 เปนธรรมประจําใจสําหรับผูครองเรือนท่ีเรียกวา ฆราวาส หรือ อาคาริกชน 
(อยูในอาคารบานเรือน) มนุษยผูยังมีโลกียวิสัยอันอยูในขันธสันดาน 
 2.  จริยธรรมสําหรับผูประพฤติพรหมจรรย  ไดแก ธรรมอันมิใชโลก ไดแก     
ผูท่ีงดเวนจากกามทั้งปวง ละโลก สละเพศฆราวาส ออกบวชเปนพระ นักบวช ฤๅษีชีไพร 
ทองเท่ียวไปในปาเขา หรือไมก็จําพรรษาอยูในวัด หรือ เปนพระธุดงคออกจาริกแสวงบุญ
ไปเร่ือย ๆ พวกน้ีเรียกวา อานาคาริกชน (พวกไมมีบานชองอาศัย) 
 
องคประกอบของจริยธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการไดสรุปองคประกอบของจริยธรรมไวดังน้ี คือ 
 1.  ความรับผิดชอบตอหนาที่  หมายถึง ความมุงม่ันต้ังใจที่จะทําการปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความมานะพยายาม ไมเห็นแกความเหน็ดเหน่ือย ท้ังยังมี
ความละเอียดรอบคอบ เพื่อใหผลการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นบรรลุสําเร็จตามความ
มุงหมาย โดยมีความพยายามที่จะปรับปรุง และแกปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีใหดีข้ึน 
 
 
 
 

CU503 5 



 2.  ความซ่ือสัตย  หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความ
เปนจริง ประพฤติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเองและผูอื่น 
 3.  ความมีเหตุผล  หมายถึง ความสามารถในการใชปญญาในการประพฤติ
ปฏิบัติ รูจักไตรตรอง ไมหลงงมงาย 
 4.  ความกตัญูกตเวที  ความกตัญู หมายถึง ความรูสึกสํานึกในการอุปการ
คุณท่ีผูอื่นมีตอเรา  กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ ดังน้ัน 
ความกตัญูกตเวที จึงหมายถึง ความรูบุญคุณและการตอบแทนตอผูอื่นและส่ิงท่ีมี
บุญคุณ 

5.  การรักษาระเบียบวินัย  หมายถึง การควบคุมการประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง
และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ กฎหมาย และศีลธรรม ชวยใหสังคมเปน
ระเบียบเรียบรอย และเกิดความสุขความเจริญในประเทศชาติ 

6.  ความเสียสละ  หมายถึง การละความเห็นแกตัว การใหปนกับคนท่ีควรให
ดวยกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังปญญา รวมท้ังการรูจักสลัดท้ิงอารมณรายในตัวเอง 
 7.  ความสามัคคี  หมายถึง การที่ทุกคนมีความพรอมเพรียงกันท้ังกายใจ 
ความคิด เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน รวมมือกันกระทํากิจการใหสําเร็จลุลวงอยางดี 

8.  การประหยัด  หมายถึง การใชส่ิงท้ังหลายพอเหมาะพอควรใหไดประโยชน
มากท่ีสุด ไมยอมใหมีสวนเกินมากนัก 
 9.  ความยุติธรรม  หมายถึง การปฏิบัติดวยความเที่ยงตรงสอดคลองกับความ
เปนจริงและเหตุผล ไมมีความลําเอียง 
 10. ความอุตสาหะ  หมายถึง ความพยายามอยางเขมแข็งเพื่อใหเกิดความสําเร็จ
ในการงาน 
 11. ความเมตตากรุณา  หมายถึง ความรักใครปรารถนาจะใหผูอื่นเปนสุข ความ
สงสารคือ จะชวยใหผูอื่นพนทุกข 
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คุณลักษณะทางจริยธรรม 
 คณะกรรมการกองวัฒนธรรม (กรมการฝกหัดครู, 2525: 11) กลาวถึงหลักจริยธรรม                
ไว 10 ประการ คือ 
 1.  ใหมีความสํานึกในเร่ือง ชาติ เกียรติ วินัย กลาหาญ 
 2.  ใหมีความสํานึกในเร่ือง ซ่ือสัตย สุจริต และหิริโอตตัปปะ 
 3.  ใหมีความสํานึกในเร่ือง กตัญูกตเวที 
 4.  ใหมีความสํานึกในเร่ือง เขมแข็ง ขยันหม่ันเพียร และอดทน 
 5.  ใหมีความสํานึกในเร่ือง สุภาพออนโยน และมารยาทอันดีงาม 
 6.  ใหมีใจกวางขวาง รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 7.  ใหมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ 
 8.  ใหมีความเปนระเบียบในการงานและความคิด 
 9.  ใหมีความรูจักรับผิดชอบและรูจักหนาท่ี 
 10. ใหมีความสามัคคี รูจักแพ รูจักชนะ และรูจักขออภัยและใหอภัยซ่ึงกันและกัน 

กรมการฝกหัดครู (2525: 26) ไดสรุปลักษณะทางจริยธรรมไว 30 ลักษณะ คือ  
1. ความซ่ือสัตยสุจริต 
2. ความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 
3. ความจริงใจตอตนเองและผูอื่น 
4. ความรับผิดชอบ 
5. การรักษาสาธารณสมบัติ 
6. การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
7. การรักษาระเบียบวินัย 
8. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
9. ความสุภาพเรียบรอย 
10. ความเสียสละ 
11. ความเมตตา กรุณา 
12. ความเปนผูมีนํ้าใจ 
13. ความสามัคคี 
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14. ความเปนระเบียบ 
15. ความรักชาติ 
16. ความเปนผูนํา 
17. ความยุติธรรม 
18. ความมีเหตุผล 
19. ความกตัญูกตเวที 
20. การเคารพ เช่ือฟงผูใหญ 
21. การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
22. ความเชื่อม่ันในตนเอง 
23. ความมีสติ 
24. การรูจักควบคุมตนเอง 
25. ความอุตสาหะ 
26. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
27. ความเปนผูยึดม่ันในศาสนา 
28. การประหยัดและออมทรัพย 
29. ความเปนผูมีศีลธรรมประจําใจ 
30. ความเปนผูรักสงบ 
 

ประโยชนของจริยธรรม  

  จริยธรรมจะมีประโยชนก็ตอเม่ือนําไปปฏิบัติ เพราะจริยธรรมเปนหลักสําคัญ
สําหรับการปฏิบัติ การศึกษาเพ่ือเขาใจหรืออธิบายไดเทาน้ันไมมีประโยชน แตการนํา
จริยธรรมไปใชปฏิบัติน้ัน จะเปนประโยชนได ดังน้ี 
 1.  ตอตนเอง  คนท่ีมีจริยธรรมยอมมีเคร่ืองมือท่ีชวยใหคิดใหกระทําในส่ิงที่ดี 
สรางประโยชนแกตนเองและสวนรวม มีส่ิงท่ียึดเหน่ียวจิตใจและจูงใจใหทําแตส่ิงดี ๆ      
มีความเจริญตอตนเอง เชน คนท่ีขยันเรียนมีความรับผิดชอบ ยอมประสบความสําเร็จใน
การเรียน ในทางตรงกันขาม คนท่ีเกียจครานและขาดความขยันหม่ันเพียร ก็จะสอบตก 
เปนตน หรือพนักงานขายของท่ีมีวาจาสุภาพออนนอมตอลูกคา ยอมจะไดรับคําชม
มากกวาผูท่ีมีกริยาวาจาหยาบคาย ไรมารยาท 
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 2.  ตอสังคม  คนที่มีจริยธรรม ยอมทําส่ิงที่เปนประโยชนท้ังตอตนเองและแก
ผูอื่น อยางนอยการไมทําช่ัว ก็เปนการชวยใหสังคมไมตองแกไขปญหา ถาคนในสังคมมี
จริยธรรมดีสังคมน้ันก็จะมีความเจริญกาวหนาไดเชนกัน คนดีจึงเปนผูรักษาสังคมดวยการ
ไมทําลายสังคมไมวาจะเปนทรัพยากรของประเทศ สภาพแวดลอม หรือการประพฤติ
ทุจริตตาง ๆ  
 3.  ดานการรักษาจริยธรรม  จริยธรรมเปนส่ิงที่ดีมีคุณคาท้ังทางกาย ใจ และ
สังคมดังกลาวมาแลว จะรักษาไวไดก็ดวยการปฏิบัติ ถาไมปฏิบัติแลวก็เปนเพียง
ตัวหนังสือหรือคําพูดเปลา ๆ จะชวยใครไมไดท้ังส้ิน การศึกษาจริยธรรมและนําไปปฏิบัติ
จึงเปนการรักษาจริยธรรมใหคงอยู 
 4.  การพัฒนาบานเมือง  ตองพัฒนาจิตใจคนกอน หรืออาจพัฒนาควบคูกันไป
กับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม เพราะการพัฒนาที่ไมมีจริยธรรมเปนแกนนํา จะสูญ
เปลาและเกิดผลเสียเปนอันมาก 
 

จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู 
 จริยธรรมของครู หมายถึง ความประพฤติ การกระทํา ตลอดจนความรูสึกนึกคิด
อันถูกตองดีงามท่ีครูควรประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกตน ลูกศิษย 
เพ่ือนรวมงานและบุคคลท่ัว ๆ ไป 
 จริยธรรมหลักท่ีสําคัญในสังคมไทยที่ผูประกอบวิชาชีพครู ควรยึดถือปฏิบัติมีดังน้ี 
 1.  การใฝใจสัจธรรม  ถือวา เปนจริยธรรมพื้นฐานที่สําคัญท่ีสุด เปนจริยธรรมที่
เนนการใฝหาความจริง โดยยึดม่ันกับกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและศรัทธา ตอการ
เขาใจถึงความเปนจริงของเรื่องราวตาง ๆ สมควรจะสงเสริมใหใชเปนตัวรวมกับจริยธรรม
อื่น ๆ ทุกตัว กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลนี้ อาจเทียบไดกับแนววิทยาศาสตร คือ 

1.1  เปนวิธีแสวงหาขอมูล 
1.2  การกําหนดปญหา 
1.3  การสรางทางเลือกในการแกปญหา 
1.4  การวิเคราะหวิธีท่ีดีในการสรุป 
1.5  การยึดม่ันในกระบวนการวิทยาศาสตร 
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 2.  การใชปญญาในการแกปญหา  ถือวา เปนจริยธรรมท่ีเปนขอขยายของ 
“การใฝสัจธรรม” เนนการปลูกฝงปญญาใหเปนผูมีเหตุผล การปลูกฝงปญญาควรใชธรรมะ
หมวดดังน้ี คือ 

2.1  กาลามสูตร 
2.2  พละ 5 
2.3  วุฒิธรรม 4 

 3.  เมตตา กรุณา  ถือวา เปนจริยธรรมพื้นฐานท่ีสําคัญ เม่ือใชรวมกับ “การใฝสัจ
ธรรม” แลวจะเปนท่ีมาของจริยธรรมอื่น ๆ ไดมาก ในการเสริมสรางควรจะใชธรรมะทุก
ประการท่ีกําหนดไวในพรหมวิหาร 4 การแสดงออกของพรหมวิหาร 4 จะเปนเชิงปฏิบัติ
ตนตามธรรมะ คือ 

3.1  สังคหวัตถุ 4 เชน มีการให กลาววาจาเหมาะสม 
3.2  การประพฤติปฏิบัติ การแสดงความเปนท่ีเหมาะสม 

 4.  สติ สัมปชัญญะ  เปนจริยธรรมสําคัญท่ีเนนการควบคุมตนเองใหมีความ
พรอม มีสภาพท่ีต่ืนตัวฉับไวในการรับรูทางประสาทสัมผัส ในการตัดสินใจ และในการ
กระทําพฤติกรรมอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของการสํารวมรอบคอบ 
 5.  ความไมประมาท  เปนจริยธรรมเสริม “สติ-สัมปชัญญะ” ท่ีเนนการพิจารณา
สภาพการณแวดลอม พิจารณาถึงผลที่จะตามมาของการกระทํา หรือไมกระทําพฤติกรรม
ตาง ๆ แลวดําเนินการวางแผน การจัดสถานการณ หรือการกระทํา เพ่ือใหบังเกิดผลท่ีดี
ท่ีสุดอยางเหมาะสม 
 6.  ความซื่อสัตยสุจริต  เปนจริยธรรมที่เนนความซ่ือตรงตอตนเอง หนาท่ีการ
งาน คําม่ันสัญญา แบบแผน และกฎหมาย ความถูกตองอันดีงาม 
 7.  ความขยันหมั่นเพียร  เปนจริยธรรมที่ชวยสรางความสําเร็จในชีวิต ควรใช
รวมกับ “ปญญา” และจริยธรรมในหมวดอิทธิบาท 4 ท่ีเนนความพอใจ ความเพียร ความมี
ใจจดจอและความไตรตรอง การฝกปฏิบัติ ควรเนนการควบคุมตนเอง ดวยตนเอง อันเปน
ท่ีมาของความมีระเบียบวินัย 
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 8.  หิริ-โอตตัปปะ  คือ ความเกรงกลัวตอการทําช่ัว และละอายใจถาจะทําช่ัว การ
ฝกปฏิบัติ ควรเนนการควบคุม กาย วาจา และความคิด ใหมีความเหมาะสมถูกตอง
ทํานองคลองธรรม โดยอาจใชจริยธรรมในหมวดดังน้ี คือ 

8.1  เบญจศีล 
8.2  เบญจธรรม 
8.3  กุศลกรรมบถ 10 

 เพราะเม่ือสอนใหเขาใจถึงเหตุผลและคุณคาของการไมทําความชั่วแลวจะเปนท่ีมา
ของการละอายใจ ไมอยากทําความช่ัวท้ังตอหนาและลับหลัง รวมท้ังรับผิดชอบในผลอัน
เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 
การพัฒนาจริยธรรมสําหรับครู 
 ครูอาจใชแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของตนเองดวยวิธีการตาง ๆ ตอไปน้ี 
 1.  สรางวินัยแหงตน 
 2.  ยึดหลักมุงอนาคตมากกวาปจจุบัน 
 3.  พัฒนาจิตใจดวยหลักของการทําวิปสสนากรรมฐาน เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพ
ทางจิตและประสิทธิภาพในการคิด การใชปญญาใครครวญ 
 4.  พยายามหาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับตนเองที่อยูในวิสัยท่ีจะปฏิบัติได และเปน
ท่ียอมรับของสังคม โดยมีการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ และการแกไขปรับปรุงในสวนที่
ตนเองบกพรอง 
 
สรุป 
 จริยธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบัติ เปนส่ิงท่ีถูกตองท่ีสังคมยอมรับ   
เพ่ือสังคมจะไดมีความสงบสุข 
 จริยธรรมมีความสําคัญและมีประโยชนท้ังในการดําเนินชีวิตของแตละคน และของ
สังคม 
 จริยธรรมเปนส่ิงสําคัญและจําเปนสําหรับครูท่ีมีภาพลักษณของปูชนียบุคคล มี
จริยธรรมหลัก ๆ 8 เร่ือง ท่ีครูควรยึดม่ัน คือ 
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1. การใฝใจสัจธรรม 
2. การใชปญญาในการแกปญหา 
3. เมตตา กรุณา 
4. สติ สัมปชัญญะ 
5. ความไมประมาท 
6. ความซ่ือสัตยสุจริต 
7. ความขยันหม่ันเพียร 
8. ความมีหิริ-โอตตัปปะ 
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