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หลักสูตร “โตไปไม่โกง”1
1.1 ที่มาของหลักสูตร

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่หนักหน่วงและบ่อนทำลาย 

ประเทศในทุกๆ ด้าน พฤติกรรมคอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน 

และทวีความรุนแรงขึ้น ความแพร่หลายของคอร์รัปชันในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างสูงในการ 

แปรเปลี่ยนค่านิยมดีงามเดิมของสังคมไทยที่ยึดมั่นในความสุจริต ค่อยๆ กลายมาเป็นการ 

ยอมรับการคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องธรรมดา พฤติกรรมการคอร์รัปชันมีความสลับซับซ้อน 

และมักมีผู้มีอำนาจที่ทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้อง การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นไป 

โดยลำบากมากขึ้น และความพยายามที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถทำให้คอร์รัปชันหมดไปได้  

การป้องกันการคอร์รัปชันจึงน่าจะเป็นอีกมาตรการที่สำคัญ โดยต้องเริ่มต้นที่จิตสำนึกของ 

แต่ละบุคคลที่จะต้องมีความเข้มแข็งยึดมั่นในความสุจริต และรังเกียจพฤติกรรมการทุจริต 

คอร์รัปชัน และพร้อมที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง 

 หลักสูตรเก่ียวกับการต้านทุจริตคอร์รัปชันสำหรับใช้ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

นี้ จึงกำเนิดขึ้นโดยเป็นความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณประโยชน์และ 

ประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย  

ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างค่านิยมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ 

การโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเชื่อว่าการสร้างค่านิยมที่ 

ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็น 

ปราการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด

บทที่

1.2 หลักสูตร “โตไปไม่โกง” : ลักษณะพิเศษ 
  หลักสูตร “โตไปไม่โกง” มีลักษณะที่พิเศษแตกต่างไปจากหลักสูตรโดยทั่วไป นอก 

เหนือจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กให้ “โตไปไม่โกง” แล้ว ยังม ี

ความพิเศษในประเด็นหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับครู นักเรียน และการจัดการเรียนการสอน  

ดังต่อไปนี้ 

  1) ปรัชญาความเชื่อ : เด็กทุกคนมีความบริสุทธิ์ ไม่มีเด็กที่มีความชั่วร้ายเลวร้ายที่ 

ติดมากับตัว เช่น พันธุกรรมกำหนด เรื่องเลือดชั่ว สันดานไม่ดี เกิดมาก็คดโกง หรือขาด 

จิตสำนึกและคุณธรรม เป็นเรื่องที่ขาดการพิสูจน์เชิงประจักษ์ 

  พี่น้องที่มีพันธุกรรมคล้ายกัน มีทั้งเป็นคนดีและคนเลว ดังนั้น กระบวนการหล่อ 

หลอมกล่อมเกลาประสบการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในวัยเด็ก ย่อมมีอิทธิพลต่อการปลูกฝัง 

จิตสำนึกความคิด ความเชื่อ และระบบค่านิยมของแต่ละคน 

  2) เป้าประสงค์ของโครงการ ให้โอกาสการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในวัยเด็กว่าด้วยเรื่อง 

ปลูกฝังจิตสำนึกและระบบคุณค่าความคิด ความเชื่อ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ผสมผสานสาระ 

กับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ เช่น การฟังและการอ่านหนังสือ และการถกคุย  

อภิปรายถึงสาระของสิ่งที่เรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่สนุก เช่น เพลง การเล่นเกม  

การเล่นละคร การทำงานศิลปะ เพื่อให้เกิดความประทับใจกับสาระที่ควรรู้ 

  3) กระบวนการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมและให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติเอง คิดเอง ทำเอง  

และขบคิดแก้ปัญหาเอง จะเป็นวิธีการที่สร้างความประทับใจให้แก่เด็กได้มากที่สุด และ 

จะเป็นการเรียนรู้ที่ฝังรากลึกลงในจิตใจและความทรงจำของเด็กได้ยาวนานที่สุด 

  4) หลักสูตรนี้มีความพิเศษและความเฉพาะเจาะจง เพราะเป็นการนำร่องในความ 

พยายามที่จะสกัดค่านิยมหลักที่เชื่อว่า จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันอย่างดีต่อการถูกยั่วยุให้ 

กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือคอร์รัปชัน 

  5) ความพิเศษนี้รวมถึงวิธีการเรียนการสอนนั้น ไม่ยึดวิธีการทั่วไป เช่น ครูจะ 

มีบทบาทเป็นผู ้นำ ผู ้ชี ้แนะ ผู ้กำกับควบคุมกิจกรรมต่างๆ และเด็กนักเรียนจะเป็น 

ฝ่ายปฏิบัติทดลองทำ โดยมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนของทุกครั้งที่มี 

การเรียนการสอนหรือทำกิจกรรม 
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 โดยสรุป หลักสูตรมุ่งหวังจะฉีดวัคซีนอันมีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กได้มีภูมิคุ้มกัน  

สามารถจะช่วยต้านทานสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่จะมายั่วยุในภายภาคหน้าของชีวิต เปรียบ 

เสมือนถ้าเราเคยฉีดวัคซีนที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เราสามารถจะมีภูมิคุ้มกันต่อ 

โรคภัยที่ห้อมล้อมเรา ทำให้เรายังแข็งแรงไม่ติดเชื้อติดโรคเหล่านั้น 

  การทำหลักสูตรนี้ จึงเปรียบเสมือนการคิดค้นศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และผลิตวัคซีน 

ของการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความไม่ดีให้แก่เด็กนักเรียน ถ้าเด็กนักเรียนได้รับในปริมาณ 

ที่เพียงพอและเหมาะสมย่อมจะส่งผลให้มีภูมิต้านทานที่ดี ทั้งนี้ มีการถามว่าจะเห็นผล 

ได้อย่างไร หรือจะเห็นผลได้เร็วแค่ไหน คำตอบ คือ ในช่วงทดลองนำร่องดำเนินการ 

หลักสูตรน้ีจะมีการประเมินว่าหลักสูตรได้ถูกนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างใด 

หรือไม่ เด็กนักเรียนและครูมีความรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตร มีความพึงพอใจมากน้อย 

เพียงใด เครื่องมือ สื่อ และวิธีการต่างๆ ใช้ได้สะดวกและเป็นประโยชน์หรือไม่การ 

ประเมินในขั้นแรกคือการประเมินศักยภาพและการดำเนินการของหลักสูตร รวมถึง 

ความพึงพอใจของผู ้ใช้ซึ ่งรวมถึงครูและนักเรียนด้วย ส่วนผลลัพธ์และผลกระทบ 

ในระยะยาวของการปลูกฝังค่านิยม คงต้องให้เวลาฟูมฟัก หยั่งรากฝังในและบ่มเพาะใน 

ตัวเด็กระยะหนึ่งก่อน จึงจะประเมินได้อย่างแท้จริงว่าได้เกิดผลมากน้อยเพียงใด

  6) เพื่อให้ครูเข้าใจ ส่งเสริมและสนับสนุนการทดลองนำร่อง หลักสูตรได้รวมถึง 

คู่มือให้ครู มีการอบรม และการบ้านที่ฝากให้ครูที่สนใจช่วยร่วมพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

นอกจากนี้แล้วยังมีอุปกรณ์สำหรับทุกห้องเรียนในทุกระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยทุก 

ห้องจะได้รับกระเป๋าทีมีสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน อาทิ คู่มือครู หนังสือ ซีดีเพลง 

  ครูจะไม่ต้องกังวลในการเตรียมสื ่อการเรียนการสอนที่จะดำเนินการในวิชานี ้  

ครูสามารถจะนำสื่อการเรียนการสอนที่โครงการจัดเตรียมไว้ให้มาใช้ประโยชน์ได้ทุก 

สัปดาห์ตามสาระการเรียนที่คู่มือได้กำหนดไว้ 

  7) เนื่องจากเป็นหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเสริมที่ผู ้บริหารกรุงเทพมหานคร  

เห็นว่าสำคัญต่อการสร้างเด็กเพื ่อสร้างชาติ กระบวนการเรียนรู ้ของหลักสูตรจึงถูก 

ออกแบบให้มีความแตกต่างจากการสอนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝังเรื่องคุณค่า  

ค่านิยม ต้องเน้นวิธีการทางตรงแต่ต้องไม่ละเลยวิธีการทางอ้อม เพราะเด็กต้องเกิด 

ความประทับใจ และเกิดการดูดซึมซึมซับคุณค่าและค่านิยมอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ถูก 

บังคับ ยัดเยียด ความประทับใจนี้จะมีผลกระทบต่อการยึดรากฐานของความเชื่ออย่าง 

ลึกซึ้ง ถ้าเด็กได้รับการตอกย้ำคุณค่าอย่างสนุก ชวนคิด ถูกกระตุ้น และปลุกเร้าให้คิดให้ 

ทำอย่างสม่ำเสมอผ่านสื่อ และวิธีการต่างๆ ตัวอย่างที่ดี คือ เมื่อเด็กได้ยินเพลงใดเพลง 

หนึ ่งที ่เคยร้อง หรือจะเป็นเพลงหลักของโครงการก็ได้ เด็กจะเกิดความทรงจำอัน 

หลากหลายเกี่ยวกับประสบการณ์ของการฟังเรื่องเล่า การอ่าน การละเล่น การลงมือทำ 

กิจกรรมหรือจากละคร และจากการที่ถกคุยกันทุกครั้งหลังจากได้ทำกิจกรรม 

  กระบวนการทวนความจำ (Recall) ของมนุษย์สามารถจะถูกกระตุ้นหรือปลุกเร้า 

จากสัมผัสต่างๆ ได้ ดังนั้น หลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้เด็กเกิดความประทับใจ และให้มีแรง 

บันดาลใจจากสื่อสัมผัสต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการคิดและไตร่ตรองเมื่อมีเหตุการณ์ท้าทาย 

หรือล่อแหลมที่ต้องเผชิญด้วย 

  8) หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มีพื้นฐานมาจาก 

ทฤษฎีพัฒนาการด้านจริยธรรม โดยเน้นการกระตุ้นความคิดและจุดประกายจิตสำนึกด้าน 

จริยธรรมที่อยู่ในจิตใจเด็ก โดยบทเรียนจะประกอบไปด้วยกรณีศึกษาที่นำเสนอผ่านสื่อ 

หลายรูปแบบและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อท้าทายความคิด เพื่อให ้

นักเรียนฝึกฝนการคิดอย่างรอบด้าน ใช้วิจารณญาณเป็น และตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม  
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1.3 วิสัยทัศน์ 
  หลักสูตร “โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอมปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

เปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  

และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึด 

หลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ ่งจะเป็นพื ้นฐานที ่ขาดเสียมิได้ในการสร้าง 

ภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น สังคม  

และประเทศชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันต ิ

ด้วยพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม

 2) เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จัก 

จำแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหา 

ทุจริตคอร์รัปชัน

 3) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การ 

มีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู ่

อย่างพอเพียง

 4) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน  

ให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม

1.5 สาระของหลักสูตร
  ค่านิยมและคุณค่าที่ดีงามของสังคมนั้นมีอยู่มากมาย ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงได้ 

คัดเลือกค่านิยมหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการสร้างจิตสำนึกอันจะนำไปสู่เป้าหมายการ 

สร้างสรรค์สังคมสุจริต นำมาเป็นเนื้อหาในการถ่ายทอดบทเรียนต่างๆ  กระบวนการคัด 

เลือกคุณค่าเหล่านี้ได้มีการคัดสรรและวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให ้

มีความครอบคลุมมากที่สุด และเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน

 สาระหลักของหลักสูตรโตไปไม่โกง ประกอบไปด้วยคุณค่าความดีห้าประการ 

ได้แก่ 

 • ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity) 

 • การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)  

 • ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice) 

 • การกระทำอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) 

 • การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation) 

  คุณค่าเหล่านี้มีความเชื่อมโยงและสร้างเสริมซึ่งกันและกันให้แข็งแรงขึ้น เสมือน 

เป็นการวางเสาหลักหลายๆ ต้นเพื่อเป็นรากฐานให้เด็กๆ มีจิตสำนึกที่มั่นคงในความสุจริต  

รังเกียจการคดโกง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน



ความซื่อสัตย์สุจริต  (Honesty and Integrity)

แนวคิด
 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนิน 

ชีวิตที่ดีงามและนำไปสู่สังคมที่สุจริตและใสสะอาด ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย แต่ 

การสร้างจิตสำนึกของความซื่อสัตย์สุจริตให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยการบ่ม 

เพาะและตอกย้ำ ฝึกฝนทั้งความคิดและพฤติกรรมให้มีความซื่อสัตย์ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือ 

ใหญ่ โดยเฉพาะการซื่อสัตย์ต่อตนเองและด้วยตนเองยามไม่มีใครกำกับควบคุม ทั้งนี้ 

เพื่อให้เด็กๆ สามารถดำรงตนอยู่บนความซื่อสัตย์ได้ภายใต้สภาวะสิ่งล่อใจต่างๆ โดยจะ 

ต้องสร้างความเข้าใจให้เห็นว่าผู้ที่ยอมแพ้ต่อความทุจริต มีพฤติกรรมคดโกงยอมแลก 

ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงอำนาจและเงินทองนั้น เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม 

น่าละอาย เนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์และทุจริตนั้นทำร้ายตนเองและผู้อื่น บุคคลทุจริต 

มิได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ไม่น่านับถือ และไม่สามารถมีความสุขใน 

ระยะยาวได้ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่มีเกียรติและ 

ศักดิ์ศรี และมีชีวิตที่เจริญงอกงามอย่างแท้จริง 

ความหมาย
 ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ม ี

ความซ่ือตรง และมีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ ประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง 

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
 • พูดความจริง

 • ไม่ลักขโมย

 • ทำตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ ทำตามสัญญา

 • ตรงไปตรงมา

 • กล้าเปิดเผยความจริง

 • รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม
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ความซื่อสัตย์สุจริต
Honesty and 

Integrity

การมีจิตสาธารณะ
Greater Good

ความเป็นธรรม
ทางสังคม

Fairness and 
Justice

การกระทำอย่าง 
รับผิดชอบ

Responsibility and 
Accountability

การเป็นอยู่อย่าง 
พอเพียง

Sufficiency and 
Moderation

รูปที่ 1  คุณค่าความดีห้าประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
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การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)

แนวคิด
 เราทุกคนเป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งทุกคนล้วนปรารถนาที่จะอยู่ในสังคมที่ดีและ 

เป็นสุข สังคมจะดีได้นั้นจึงขึ้นอยู่กับสมาชิกในสังคมที่จะต้องร่วมกันสร้างและช่วยกัน 

ประคับประคอง โดยการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิกในสังคมคิดและทำเพื่อส่วนรวม  

รู ้จักการให้เพื ่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และพร้อมที่จะเสียสละ 

หรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม การปลูกฝังจิตสาธารณะตั้งแต่เล็กนี้จะเป็น 

พื้นฐานสำคัญในการสร้างคนดีที่มิใช่เก่งเพียงอย่างเดียวหรือเก่งแต่เอาเปรียบผู้อื่น แต ่

เป็นคนดีที่จะสามารถโอบอุ้มสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยในระดับเยาวชนอาจ 

เริ่มฝึกฝนจากสังคมเล็ก เช่น จิตสาธารณะในโรงเรียนหรือชุมชน

ความหมาย
 การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม มีความตระหนักรู้และคำนึงถึง 

สังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ 

เสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน ์

ของส่วนรวม

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
 • ร่วมดูแลสังคม

 • รับผิดชอบส่วนรวม

 • เสียสละเพื่อส่วนรวม

 • เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้ำใจ

 • ไม่เห็นแก่ตัว

ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)

แนวคิด
 ทุกคนควรได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะแตกต่าง 

กันด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกำเนิด ฐานะ หรือการศึกษา ดังนั้น การให้ความเคารพใน 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การไม่เอาเปรียบผู้อื่น การเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ 

ตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น จะช่วยให้รักษาความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น  

ผู ้ท ี ่เข้าใจและรักความเป็นธรรมจะไม่เอาเปรียบผู ้อ ื ่น ผู ้นำที ่ม ีความเป็นธรรมจะ 

ไม่คดโกงจากส่วนรวมหรือให้ผลประโยชน์แต่เพียงพวกพ้อง แต่คำนึงถึงทุกๆ คนอย่าง 

เท่าเทียมและยุติธรรม

ความหมาย
 ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

และอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
 • นึกถึงใจเขาใจเรา

 • ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

 • รับฟังผู้อื่น

 • เคารพให้เกียรติผู้อื่น

 • กตัญญูอย่างมีเหตุผล

 • คำนึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด
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การกระทำอย่างรับผิดชอบ
(Responsibility and Accountability)

แนวคิด
 ในทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย แต่ละคนต่าง 

ก็มีบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั ้งแต่เป็นสมาชิกของ 

ครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของที่ทำงาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การ 

อยู ่ร่วมกันอย่างสันติสุข สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและ 

หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง มี 

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น มีวินัยและมีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาที ่

ตกลงร่วมกันเพื่อความผาสุกและเป็นธรรมของสังคม ผู้ที ่มีความรับผิดชอบจะต้องมี 

ความเปิดเผยและโปร่งใส พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ และหากกระทำผิดก็พร้อมที่ 

จะยอมรับผิดและปรับปรุงแก้ไขในการกระทำที่ผิดพลาดของตนเอง คุณค่าของความ 

รับผิดชอบนี้เป็นอีกหนึ่งจิตสำนึกที่จำต้องสร้างและฝึกฝน ผู้ที่ขาดจิตสำนึกของความ 

รับผิดชอบนอกจากจะมีแนวโน้มที่จะละเลยหน้าที่ของตัวเอง อาจนำไปสู่การใช้อำนาจ 

หน้าที ่ในการหลบเลี ่ยงกฎกติกาหรือกอบโกยผลประโยชน์ โดยไม่คำนึงถึงความ 

เดือดร้อนของผู้อื่น

ความหมาย
 การกระทำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง 

และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที ่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได ้

เสมอ หากมีการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขในสิ่งที่ผิด

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
 • ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

 • มีระเบียบวินัย 

 • เคารพกติกา

 • รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ

 • รู้จักสำนึกผิดและขอโทษ แก้ไขในสิ่งผิด

  • กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
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แนวคิด
 การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี  

ที่ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต การรู้สึกพอใจในสิ่งที ่

ตนเองมีอยู่การรู้ประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่ 

อย่างพอเพียง จะไม่ทำให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ จนกระทั่งนำไปสู ่

การทุจริตและคดโกง ความพอเพียงนั้นยังส่งผลให้เราไม่เอาเปรียบผู้อื ่นและสังคมใน 

ภาพรวมด้วย

ความหมาย
 การเป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง  

ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และต้องไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้งตัวเองและ 

ผู้อื่น

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
 • รู้จักความเพียงพอ ความพอดี

 • มีความอดทนอดกลั้น รู้จักบังคับตัวเอง 

 • ไม่กลัวความยากลำบาก

 • ไม่ทำอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง

 • มีสติและเหตุผล

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation)

...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก  

คือคำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง 

คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย 

ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้

 มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ  

ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข 

พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้  

แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...  
พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541
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รูปแบบการเรียนการสอน
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2 บทที่

 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีนั้นมีความแตกต่างจากการเรียน 

การสอนโดยทั่วไป ในการปลูกฝังค่านิยมเพื่อให้ยึดมั่นในความสุจริตดีงามให้ประสบความ 

สำเร็จได้นั้น สำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้สึก เข้าใจ และเห็นคุณค่าของความดีงามอย่าง 

แท้จริง และพร้อมที่จะนำมาเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของเขา มิฉะนั้นแล้วการเรียนการสอน 

ก็จะเป็นเพียงการท่องจำเพื่อสอบเพียงอย่างเดียวแต่มิได้นำไปปฏิบัติ หลักสูตรนี้จึงถูก 

พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถซึมซับสาระและคุณค่าต่างๆ ที่ถ่ายทอดผ่านหลักสูตรนี้ 

ได้อย่างลึกซึ้ง โดยไม่เน้นการท่องจำ และสร้างความมั่นใจในศักยภาพความดีในตัวเอง  

เพื่อให้จิตสำนึกนี้แข็งแรงและคงอยู่กับนักเรียนแม้เมื่อเขาเติบโตขึ้น

2.1  ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยอันดีงาม
 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 นักเรียนในแต่ละวัยนั้นนอกจากจะมีระดับการเรียนรู้ที่ต่างกันแล้ว ยังมีการพัฒนา 

ความคิดเรื่องจริยธรรมที่ต่างกันไปด้วย ซึ่งความเข้าใจในพัฒนาการและการก่อตัวของ 

ความรู ้สึกนึกคิดและความฉลาดทางจริยธรรมนี ้ เป็นสิ ่งสำคัญที ่จะทำให้ครูผู ้สอน 

เข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู ้ของนักเรียนและสื ่อสารกับนักเรียนในแต่ละระดับได ้

เหมาะสมยิ่งขึ้น นักจิตวิทยาหลายท่านได้ศึกษาถึงพัฒนาการด้านจริยธรรมของเด็ก และ 

มีผลการศึกษาที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

• ทฤษฎีพัฒนาการด้านจริยธรรมของเพียเจต์ (Piaget)
 เพียเจต์เป็นนักจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก ได้ศึกษาความแตกต่างของความคิด 

ด้านจริยธรรมของเด็กในแต่ละวัย และได้เริ่มเชื่อมโยงพัฒนาการด้านจริยธรรมเข้ากับ 

ความฉลาดในการรับรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทางสังคม เพียเจต์เชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรม 

ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลนั้นๆ ด้วย (Crain, W.C.  

1985. Theories of Development : Concepts and Applications. 2nd ed.  

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. Pp.118-136.) 

 เพียเจต์ได้ศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์ตั้งแต่ขั้นก่อนการรับรู้ด้าน 

จริยธรรม (Premoral Stage) เป็นระดับจริยธรรมของเด็กที่มีอายุอยู่ประมาณระหว่าง 

แรกเกิดถึง 2 ขวบ ซึ่งในขั้นนี้เด็กจะยังไม่มีความสามารถในการรับรู้สิ่งแวดล้อมอย่าง 

ละเอียดมากนัก พฤติกรรมจึงเป็นไปตามความต้องการทางร่างกายเป็นหลัก มิได้คำนึง 

ถึงผู้อื ่นหรือความถูกต้องหรือกาลเทศะใดๆ เช่น เด็กจะร้องเมื่อหิว หรือร้องไห้เมื่อ 

เจ็บปวด กลัวหรือตกใจ เป็นต้น จากนั้นเมื่อเด็กโตขึ้นเขาจะเข้าสู่ขั้นปฏิบัติตามคำสั่ง  

(Heteronymous Stage) โดยในขั้นนี้เด็กเริ่มรับรู้สภาพแวดล้อมและบทบาททางสังคมได้ 

มากขึ้น เริ่มเข้าใจเรื่องกฎว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ ในช่วงนี้จะมีความเกรงกลัวอำนาจ 

ของผู้ใหญ่และเห็นว่าคำสั่งของผู้ใหญ่เป็นประกาศิตที่จะต้องทำตาม เด็กจะเริ่มเรียนรู้และ 

สั่งสมประสบการณ์ด้านจริยธรรมจากการปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง เด็กจะพัฒนาขึ้น 

ตามวัยจนถึงระดับการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและยึดตนเองเป็นหลัก (Autonomous  

Stage) เด็กจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยเหตุผลของตนเอง และเริ่มสังเกตและเข้าใจถึงความ 

รู้สึกของผู้อื่นมากขึ้น

 นอกจากการศึกษาพัฒนาการของเด็กในระดับต่างๆ ที่ค่อนข้างละเอียดของเพียเจต์  

แต่ที่น่าสนใจคือ การที่เพียเจต์พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการด้านจริยธรรมของ 

เด็กอย่างมากในช่วงประมาณอายุ 10-12 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กกำลังเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ ่

มากขึ้น ตัวอย่างเช่น
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• ทฤษฎีพัฒนาการด้านจริยธรรมของโคลเบอร์ก   

 (Kohlberg)
 ในการวัดระดับพัฒนาการด้านจริยธรรมนั ้น โคลเบอร์กทำการวิจัยโดยถาม 

คำถามด้านจริยธรรมให้กลุ ่มตัวอย่างตัดสินใจว่าจะทำเช่นไร (Crain, W.C. 1985.  

Theories of Development : Concepts and Applications. 2nd ed.  

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. Pp.118-136.)

ตัวอย่างคำถามด้านจริยธรรม ที่โคลเบอร์กใช้ในการวิจัย

 • กรณีขโมยยา

 ในประเทศยุโรป มีสตรีผู้หนึ่งกำลังป่วยหนักจนใกล้เสียชีวิตด้วย 

โรคมะเร็งชนิดพิเศษและร้ายแรง มียาชนิดหนึ่งซึ่งหมอคิดว่าน่าจะช่วยเธอ 

ได้ เป็นยาที่ทำจากสารซึ่งมีคนขายยาในเมืองเดียวกันที่เธออยู่นี ้เพิ ่ง 

ค้นพบขึ้น ยาตัวนี้มีต้นทุนในการผลิตสูงมาก และมิหนำซ้ำคนขายยายัง 

บวกกำไรอีกสิบเท่า ทำให้ยามีราคาแพงลิบลิ่ว

 สามีของผู้หญิงที่ป่วยก็พยายามอย่างหนักที่จะหาเงินมาเพื่อซื้อยา 

ให้ได้ ได้พยายามรวบรวมเงินทั้งหมดที่มีอยู่และขอยืมเงินจากเพื่อน แต ่

รวบรวมเงินมาได้เพียงครึ่งเดียวของค่ายา เขาจึงตัดสินใจไปหาคนขายยา 

และเล่าให้ฟังว่าภรรยาเขากำลังจะตาย และขอร้องให้คนขายยาขายให ้

เขาในราคาถูกลงก่อนและเขาจะทยอยจ่ายเงินทั้งหมดให้ในภายหลัง แต่ 

คนขายยาตอบว่า คงจะไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้ค้นพบยาและต้องการจะทำ 

เงินให้ได้มากที่สุด สามีคนนี้ในที่สุดแล้วด้วยความจนตรอกจึงงัดเข้าไปใน 

ร้านขายยาเพื่อขโมยยามาให้ภรรยา

สามีคนนี้ควรจะทำเช่นนั้นหรือไม่

 • ด้านความเชื่อในกฎเกณฑ์

 เด็กเล็ก (ต่ำกว่า 10-11 ขวบ) มักจะเชื่อว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ นั้นเป็นดั่งประกาศิต  

เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือพระเจ้ากำหนดไว้และห้ามเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาด แต่สำหรับเด็ก 

ที่โตขึ้น มีประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้น เขาเริ่มมีความยืดหยุ่นในความเชื่อนี้ เริ่มตั้งคำถาม 

และเริ่มคิดว่าจริงๆ แล้วกฎเกณฑ์ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงได้หากทุกคนเห็นพ้อง เพราะ 

กฎต่างๆ ไม่ใช่กฎศักดิ์สิทธิ์แต่มีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้คนสังคมอยู่ร่วมกันได้

 • ด้านการวัดหรือตัดสินใจในทางจริยธรรม

 เพียเจต์พบว่า ในการตัดสินว่าใครทำผิดหรือถูกนั้นเด็กเล็กมักจะตัดสินจากผลของ 

การกระทำ ในขณะที่เด็กโตมักจะใช้พื้นฐานการตัดสินจากเจตนาของผู้กระทำ ตัวอย่าง 

เช่น หากเด็กเล็กได้ฟังเรื ่องว่า มีเด็กคนหนึ่งทำถ้วยแตกไปถึง 15 ใบ เนื่องจากเขา 

พยายามจะเข้าไปช่วยแม่ถือ เปรียบเทียบกับเด็กอีกคนหนึ่งที ่ทำถ้วยแตกไปหนึ่งใบ 

เนื่องจากเขาพยายามจะเข้าไปขโมยคุกกี้ เด็กเล็กๆ ส่วนใหญ่จะตัดสินว่าเด็กคนแรกทำผิด 

มากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเล็กตัดสินจากจำนวนหรือผลความเสียหายเป็นหลัก และยังมี 

ความเข้าใจเรื่องเจตนาน้อยอยู่

 อย่างไรก็ตาม พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กยังเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงโคลเบอร์ก  

(Kohlberg) เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีผลการศึกษาที่สำคัญและน่าสนใจ โดยเขาเชื่อว่าพัฒนาการ 

ด้านจริยธรรมมีความละเอียดอ่อนกว่านี้ และไม่ได้หยุดอยู่เพียงวัยเด็ก แต่ดำเนินไปจนถึง 

วัยผู้ใหญ่ด้วย



28 29

 ความโดดเด่นของงานวิจัยของโคลเบอร์กอยู่ที่การที่เขามิได้มองเพียงการตัดสินใจ 

ของบุคคลเพียงอย่างเดียวว่าจะเลือกทำสิ่งใด แต่โคลเบอร์กเชื่อว่าสิ่งที่แสดงและแยกแยะ 

ให้เห็นถึงพัฒนาการด้านจริยธรรมของบุคคลนั้นๆ คือ การให้เหตุผลว่าทำไมจึงตัดสินใจ 

เช่นนั้น โดยในการทดลองจะถามคำถามทางจริยธรรมในลักษณะคล้ายๆ ตัวอย่างในข้าง 

ต้นนี้หลายคำถาม และอาจถามคำถามที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไม 

ผู้ตอบจึงมีความคิดเห็นเช่นนั้น ทั้งนี้เนื่องจากต้องการดูกระบวนการทางความคิดและ 

การให้เหตุผลของผู้ตอบ โคลเบอร์กได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาลำดับขั้นของ 

พัฒนาการด้านจริยธรรมเป็นหกขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 2  ปัจเจกนิยมและการแลกเปลี่ยน (Individualism and Exchange)

 ในขั้นนี้เด็กเริ่มคิดว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกอาจไม่ถูกที่สุดหรือดีที่สุดสำหรับเขาเสมอไป  

และเริ่มเรียนรู้ว่าคนแต่ละคนก็มีความคิดต่างๆ กัน และมีเหตุผลในการกระทำที่ต่างกันไป  

เด็กจะพยายามหาเหตุผลของการกระทำ โดยจากกรณีคำถามด้านจริยธรรมข้างต้น สิ่งที่ 

ถูก คือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสามี เช่น 

 “สามีอาจขโมยเพราะเค้าไม่รู้ว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ผิด”

 “สามีอาจต้องขโมยหากเขาต้องการให้ภรรยามีชีวิตอยู่ แต่ก็ไม่ต้องขโมยหาก 

ต้องการภรรยาใหม่”

 “สามีอาจต้องขโมยเพราะถ้าภรรยาตายจะไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกเล็กๆ แต่จริงๆ แล้ว 

ก็ไม่น่าขโมยเพราะหากโดนจับก็จะต้องติดคุก”

 ในขั้นนี้มิใช่ว่าเด็กจะไม่รู้ว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพียงแต่เด็กให้ความสำคัญต่อ 

ความเป็นปัจเจกและความเป็นธรรม (ในทัศนะของเด็ก) ในขั้นนี้การลงโทษมิใช่สิ่งที่สำคัญ 

ที่สุด แต่เป็นเพียงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แรงจูงใจคือสิ่งที่ทำแล้วได้รางวัลมากกว่ากลัว 

การถูกลงโทษ

 โคลเบอร์กเห็นว่า ในขั้นนี้ระดับจริยธรรมของเด็กก็ยังอยู่ในระดับปัจเจกอยู่ โดย 

การตัดสินใจขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นหลัก โดยยังไม่คำนึงไปถึงคุณค่าที่ 

ครอบครัวหรือส่วนรวมยึดถือ

ขั้นที่ 1 การเชื่อฟังและการลงโทษ (Obedience and Punishment Orientation) 

  ขั้นนี้จะคล้ายกับขั้นของเด็กเล็กที่เพียเจต์ระบุไว้ คือ เด็กจะมีความคิดว่ากฎเกณฑ์ 

เป็นสิ่งตายตัว และเป็นประกาศิตที่ผู ้ใหญ่กำหนดไว้ หากไม่ทำตามจะต้องถูกลงโทษ  

การกระทำที่ดี คือ ทำตามสิ่งที่ผู ้ใหญ่บอกไว้และไม่ถูกลงโทษ การทำตามกฎจึงเป็น 

ผลดีต่อตนเองมากกว่า โดยมิได้คิดไปถึงเจตนาหรือที่มาของการกระทำ

 จากคำถามในงานวิจัยของโคลเบอร์กตามตัวอย่างในข้างต้น เด็กที่อยู่ในขั้นนี้มักจะ 

มีความเห็นว่า ‘สามีทำผิดเพราะทำผิดกฎหมาย’ ‘การขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดี’ และเมื่อถามว่า 

ทำไมการขโมยถึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี เด็กส่วนใหญ่จะคิดไปในแง่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  

เช่น การขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเมื่อทำแล้วจะต้องโดนลงโทษ เด็กเล็กๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ 

ในขั้นนี้ โดยส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับการขโมย แต่อาจมีเด็กบางคนที่เห็นด้วยกับการ 

ขโมย แต่เมื่อถามเหตุผลว่าทำไม เด็กอาจยังให้เหตุผลเกี่ยวกับกระบวนการลงโทษเป็น 

หลักจึงยังจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น เด็กอาจตอบว่า “สามีเค้าก็พยายามขอร้องคนขายยาแล้ว  

และไม่ได้ขโมยไปเยอะอะไรมากมาย ไม่น่าจะถูกลงโทษนะ”  

 ในขั้นนี้โคลเบอร์กเห็นว่าเด็กเข้าใจว่าเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องภายนอก เป็นเพียงสิ่ง 

ที่ผู้ใหญ่บอกและเขาต้องทำตามเท่านั้น  
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ขั้นที่ 3  ทำในสิ่งที่ผู้อื่นเห็นว่าดี (Good Interpersonal Relationships)

 ในขั้นนี้โดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กเข้าสู่ช่วงย่างเข้าวัยรุ่น โดยเด็กจะเริ่มเข้าใจ 

จริยธรรมในทางนามธรรมมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการไม่ทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ห้ามเท่านั้น แต่เด็ก 

รับรู้ว่าครอบครัวและสังคมมีความคาดหวังทางจริยธรรมกับเขาอย่างไรบ้าง เข้าใจว่า 

การเป็นคนดีนั้นประกอบไปด้วยคุณค่าหลายอย่างที่คำนึงถึงทั้งการกระทำและเจตนา  

เข้าใจเรื่องการเห็นอกเห็นใจคนอื่น ความสงสาร ความมีเมตตา เป็นต้น ดังนั้น คำตอบ 

เรื่องการขโมยยาสำหรับเด็กที่อยู่ในขั้นนี้มักจะเป็นไปในทำนองว่า 

 “จริงๆ แล้วสามีก็น่าสงสาร เขาทำเพราะต้องการช่วยชีวิตภรรยา”

 “สามีมีเจตนาดีที่ต้องการช่วยชีวิตคนที่เขารัก”  

 “สามีที่ไหนบ้างจะทนดูภรรยาตายไปโดยไม่ทำอะไรเลยได้”

 สำหรับเด็กที่เห็นว่าสามีทำถูกและน่าสงสาร อาจเห็นว่าจริงๆ แล้วในแง่จริยธรรม 

คนขายยาทำผิด โดยให้เหตุผลว่า คนขายยาเป็นคนเห็นแก่ตัว โลภมาก เห็นแก่เงินโดยไม่ 

สนใจชีวิตผู้อื่น เป็นต้น เด็กบางคนคิดว่าคนที่ทำแบบคนขายยาควรถูกจับไปเข้าคุกด้วยซ้ำ  

 คำตอบของเด็กชายดอน อายุสิบสามปี :  

 “จริงๆ แล้วคนขายยานั่นแหละผิด เพราะว่ามันไม่เป็นธรรมเลยที่เขาโก่งราคายาไป 

เสียสูงขนาดนั้นแล้วปล่อยให้คนที่ไม่มีปัญญาซื้อต้องตายไป สามีคนนี้รักภรรยามากและ 

ต้องการช่วยชีวิตเธอ ผมคิดว่าเป็นใครก็ต้องทำแบบนี้กันทั้งนั้น เราไม่ควรเอาเขาไปขังคุก  

คิดว่าศาลต้องพิจารณาความรอบด้านอยู่แล้ว และศาลก็คงเห็นว่าจริงๆ แล้วคนขายยาโก่ง 

ราคายามากไปจริงๆ”

 คำตอบของเด็กในขั้นนี้ส่วนใหญ่จะมีการให้เหตุผลที่คล้ายๆ กับเด็กชายดอน  

กล่าวคือ คำนึงถึงเจตนาของผู้กระทำ เข้าใจเรื่องความรักของสามีที่มีต่อภรรยา เข้าใจเรื่อง 

ความไม่เป็นธรรมของราคายา และคิดว่าศาลก็จะต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้ คำตอบใน 

ลักษณะนี้แสดงถึงการพัฒนาการทางจริยธรรมโดยคิดถึงธรรมเนียมของสังคม (Conven- 

tional Morality) ด้วยว่าเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องคิดหรือทำแบบนี้ หรืออย่างน้อยก็เข้าใจว่า 

ทำเพราะอะไร  

ขั้นที่ 4  คิดถึงระเบียบของสังคม (Maintaining the Social Order)

 การตัดสินใจในระดับขั้นที่สามนั้นจะได้ผลมากหากเป็นการตัดสินใจกรณีที่เป็นเรื่อง 

ของคนสองคน เป็นเรื่องของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด ผู้ที่เราเข้าใจปัญหา 

และเจตนาเขาเป็นอย่างดีและพยายามจะช่วยเขาให้พ้นจากปัญหานั้นๆ อย่างไรก็ตามใน 

ขั้นที่สี่นี้ ผู้ตอบมิได้คำนึงถึงความสัมพันธ์เหล่านี้เท่านั้น แต่ยังคิดถึงผลกระทบระยะยาวที ่

จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมด้วย ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่ของตนในฐานะ 

สมาชิกของสังคม เพื่อให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย

 ผู้ที่อยู่ในขั้นนี้จึงมีความเห็นต่อการขโมยของสามีว่า ถึงแม้เขาจะเข้าใจเจตนาที่ดี 

ของสามี และเข้าใจเหตุผลว่าทำไมจึงขโมยยา แต่ก็คงจะไม่สามารถเห็นด้วยหรือคิดว่าการ 

ขโมยเป็นสิ่งที่สมควรทำแล้วได้ เพราะหากทุกคนทำผิดกฎหมายเพราะอะไรก็ตามที่ตัวเอง 

คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะมีเจตนาดี แต่ถ้าเป็นอย่างนี้สังคมคงจะปั่นป่วนไปหมด แล้วเราจะ 

อยู่กันอย่างไร

 สำหรับในพัฒนาการจริยธรรมขั้นที่สี่นี้  ผู้ที่อยู่ในขั้นนี้จะตัดสินใจโดยคิดถึงผล 

กระทบต่อสังคมโดยรวมและในระยะยาวเป็นสำคัญ จะเห็นได้ว่าเด็กเล็กๆ ที่อยู่ในขั้นที ่

หนึ่งก็มีผลของการตัดสินใจเช่นเดียวกัน คือ สามีที ่ขโมยยาทำผิด (เนื ่องจากทำผิด 

กฎหมาย) แต่ความต่างคือ การตัดสินใจของเด็กเล็กคิดแต่เพียงว่าผิดกฎ แต่เหตุผลในการ 

ตัดสินใจของผู้ที่อยู่ในขั้นที่สี่นั้นซับซ้อนกว่าเหตุผลของเด็กในขั้นที่หนึ่งมาก 



ขั้นที่ 5  คำนึงถึงสัญญาทางสังคมและสิทธิส่วนบุคคล 

  (Social Contract and Individual Rights)

 ผู้ที่อยู่ในขั้นที่สี่ซึ่งเป็นขั้นก่อนหน้านี้มักจะคิดเห็นโดยนึกถึงส่วนรวมเป็นหลัก อยาก 

จะให้กลไกของสังคมเป็นไปโดยเรียบร้อย แต่ผู้ที่อยู่ในขั้นที่ห้าจะใคร่ครวญถึงสังคมที่ดีใน 

ทางทฤษฎีและปรัชญามากขึ้น จึงเกิดมีคำถามเกี่ยวกับสังคม เช่น สังคมที่เป็นระเบียบ 

เรียบร้อยนั้นเป็นสังคมที่ดีแล้วหรือไม่ สังคมที่ดีควรเป็นเช่นไร อะไรคือคุณค่าทางสังคมที ่

สังคมปัจจุบันของเรากำลังยึดถืออยู่ และคุณค่านั้นเป็นคุณค่าที่ควรยึดถือหรือไม่ 

 ผู้ที่อยู่ในขั้นนี้มีพื้นฐานทางความคิดที่ว่า สังคมที่ดีนั้นเกิดจากสัญญาทางสังคมที ่

สมาชิกในสังคมมีต่อกัน (โดยสมัครใจและเท่าเทียม) ซึ่งเป็นสัญญาที่เป็นประโยชน์สำหรับ 

ทุกฝ่าย ถึงแม้ในสังคมจะประกอบไปด้วยผู้คนหลายกลุ่มและหลายความเห็น แต่ก็เชื่อว่า 

ทุกฝ่ายน่าจะเห็นพ้องด้วยกันในหลักการสองประการ คือ (1) สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

ของแต่ละคนควรได้รับการคุ้มครอง และ (2) การใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ 

แก้ไขกฎหมายให้เป็นธรรมขึ้นและทำให้สังคมดีขึ้น

 หากย้อนกลับมายังตัวอย่างกรณีสามีขโมยยาเพื่อไปช่วยภรรยาที่กำลังจะเสียชีวิต  

ความเห็นของผู้ที่อยู่ในขั้นที่ห้านี้ก็คือ เขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย (เพราะ 

กฎหมายเป็นสัญญาทางสังคมท่ีตกลงกันไว้ เว้นแต่จะเปล่ียนแปลงโดยวิธีการประชาธิปไตย)  

อย่างไรก็ตาม สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ของภรรยาก็ควรได้รับการคุ้มครอง มีผู้ชายท่านหนึ่งตอบ 

คำถามนี้ว่า 

 “สามีมีหน้าที่ต้องช่วยชีวิตภรรยา ดังนั้น ความจริงที่ว่าชีวิตของเธอกำลังตกอยู่ใน 

อันตราย (และเขาพยายามจะช่วย) น่าจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่จะเอามาตัดสินการ 

กระทำของสามี ชีวิตสำคัญกว่าสิ่งของใดๆ”

และเมื่อถามเขาว่าศาลควรตัดสินเช่นไร เขาตอบว่า

 “ปกติแล้วหลักมนุษยธรรมและหลักกฎหมายต้องไปด้วยกัน แต่ในกรณีนี้ขัดแย้ง 

กันอยู่ ศาลควรตัดสินโดยให้น้ำหนักแก่หลักมนุษยธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องรักษา 

กฎหมายไว้ โดยลงโทษสามีในสถานเบา”

 ผู้ที่อยู่ในขั้นนี้จะมีความคิดอิสระในแง่ที่ว่าสังคมควรยึดถือคุณค่าอะไร สังคมที่ด ี

ในอุดมคติควรเป็นเช่นไร (โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่ยึดถือกันอยู่ในปัจจุบัน)
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ขั้นที่ 6  ยึดถืออุดมคติที่เป็นหลักการสากล (Universal Principles)

 หลักมนุษยธรรมและหลักประชาธิปไตยที่บุคคลในขั้นที่ห้าคิดว่าเป็นพื้นฐานของ 

สังคมที่ดีนั้นอาจจะยังไม่สามารถนำไปสู่สังคมที่ดีเสมอไป เช่น คนส่วนใหญ่อาจลงคะแนน 

เสียงให้อะไรบางอย่างที่ส่งผลดีแก่ตนแต่ไม่ดีกับคนส่วนน้อยบางกลุ่ม ดังนั้น โคลเบอร์กจึง 

คิดว่าน่าจะมีหลักอุดมคติสากลอะไรบางอย่างที่นำไปสู่สังคมที่มีความเป็นธรรมอย่าง 

แท้จริง ซึ่งความคิดในลักษณะนี้ก็ตรงกับสิ่งที่นักคิดทางสังคมหลายๆ คน เช่น คานธี  

หรือ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ได้เคยแสดงความคิดเห็นไว้ว่า หลักอุดมคติที่เป็นสากลนั้น 

เรียกร้องให้เราทุกคนปฏิบัติต่อกันโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เคารพในศักดิ์ศรีความ 

เป็นมนุษย์ของทุกคน หลักความเสมอภาคและเป็นธรรมนี้เป็นหลักใช้กับทุกๆ คน ดังนั้น  

เราจึงจะไม่ลงคะแนนเสียงให้สิ ่งที ่เป็นประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มแต่ทำให้อีกกลุ่มต้อง 

เดือดร้อน

 ในทางปฏิบัติโคลเบอร์กเสนอให้ลองตัดสินสถานการณ์ในลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจ 

เรา เช่น ในกรณีของสามีขโมยยานั้น ถ้าคนขายยาเปลี่ยนบทบาทมาเป็นภรรยาที่กำลังจะ 

เสียชีวิต หรือสามีที่กำลังจะสูญเสียภรรยาบ้าง เขาจะรู้สึกเช่นไร อย่างไรก็ตาม ในขั้นนี้ 

ยังเป็นขั้นที่ยากที่คนส่วนใหญ่ในสังคมจะไปถึง ดังนั้น โคลเบอร์กจึงเรียกขั้นนี้ว่าเป็นเพียง 

ขั้นทางทฤษฎีเท่านั้น
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การเรียนรู้ทางจริยธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร 

(ตามทฤษฎีของโคลเบอร์ก)

 โคลเบอร์กเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมนั้นมิได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเด็กโตขึ้น หรือ 

เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สถานการณ์ในสังคมหลายๆ อย่างอาจสามารถกระตุ้น 

ความสงสัยและความรู้สึกด้านจริยธรรมที่อยู่ลึกๆ ในจิตใจของบุคคล แต่การพัฒนาการ 

ทางจริยธรรมจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแต่ละบุคคลได้นำปัญหาด้านจริยธรรมในแง่มุมต่างๆ มา 

ขบคิด โดยเฉพาะหากได้ถกคุยและแลกเปลี่ยนประเด็นเหล่านี้กับคนอื่น ซึ่งในการถกคุยนี ้

ผู้ร่วมสนทนาอาจตั้งคำถามต่อความคิดเห็นของกันและกัน หรือชวนกันคิดในมุมมองอื่น  

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทำให้แต่ละคนจะสามารถค่อยๆ ปรับความคิดและยกระดับความ 

คิดเห็นทางจริยธรรมของตัวเองให้กว้างขึ้นและสมบูรณ์มากขึ้นได้อีก

ตัวอย่างในการสนทนา

 พนักงานชายและหญิงพูดคุยกันถึงเร่ืองกฎใหม่ของบริษัทท่ีเพ่ิงจะนำมาใช้ พนักงาน 

ชายออกความเห็นว่าเมื่อกฎออกมาแล้วทุกๆ คนก็ควรเคารพและทำตาม เพราะกฎมี 

ความจำเป็นและสำคัญต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริษัท ตามทฤษฎีของ 

โคลเบร์ก การให้เหตุผลในลักษณะนี้จัดอยู่ในลำดับขั้นที่ 4 พนักงานหญิงแย้งว่าทุก 

องค์กรแม้กระทั่งองค์กรมาเฟียก็มีกฎ แต่ไม่ได้หมายความว่ากฎเหล่านั้นจะถูกต้องตาม 

หลักจริยธรรมทั้งหมด พนักงานชายเมื่อได้รับฟังก็มองเห็นว่ามีข้อเท็จจริงที่ไม่เหมือนกับ 

สิ่งที่เขาคิดอยู่ จากการสนทนานี้หากดำเนินต่อไปและคู่สนทนาชวนกันคิดต่อจะทำให้ทั้งคู่ 

สามารถมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ได้สมบูรณ์ขึ ้น และอาจยกระดับพัฒนาการด้าน 

จริยธรรมขึ้นไปอีกได้

คนมีฝีมือแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอันตรายร้ายแรงแก่สังคม

จะต้องเป็นทั้งคนดีและมีฝีมือ จึงจะเป็นผู้มีคุณค่า

แก่ประเทศชาติ สังคมและตนเอง

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี
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สนทนาผ่านบทบาทสมมติ

 การเล่นบทบาทสมมติ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งอันที่จริงแล้วก็เป็นวิธีการสนทนาใน 

อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดได้ การเล่นบทบาทสมมติ 

เปิดโอกาสให้ได้รับรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่น โดยเฉพาะสำหรับเด็กกิจกรรม 

บทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมมาก เนื่องจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่าคนแต่ละคนม ี

ความเห็นไม่เหมือนกัน แต่จะทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทำร้ายหรือเอาเปรียบกัน 

และกัน เมื่อเด็กค่อยๆ พูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออก เด็กจะค่อยๆ พัฒนาความเข้าใจ 

เรื่องความเป็นธรรม 

 กิจกรรมที่นำมาใช้เพื่อกระตุ้นความคิดและการถกคุยนั้นอาจทำได้หลายรูปแบบ  

แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามสิ่งสำคัญคือ จะต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความคิด 

เห็นได้จริงๆ และได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือจะถูกต่อว่า หากเด็กไม่ถูก 

กดดันว่าจะต้องแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบเขาก็จะกล้าที่จะคิดมากขึ้นและจะพัฒนา 

กระบวนการคิดแก้ปัญหาและหาทางออกได้ดีขึ้น

การนำทฤษฎีพัฒนาการด้านจริยธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน

 ในแง่การนำมาใช้ทางการศึกษาในระดับโรงเรียนนั้นได้มีการนำทฤษฎีด้านการ 

พัฒนาการทางจริยธรรมมาสังเคราะห์และจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะทาง 

จริยธรรม ซ่ึงนอกจากต้องกระตุ้นกระบวนการทางความคิดของนักเรียนแล้ว ยังต้องสอดแทรก 

คุณค่าความดีเพื่อให้นักเรียนสามารถนำคุณค่าเหล่านั้นมาใช้การตัดสินใจได้ด้วย โดย 

องค์ประกอบในกระบวนการสอนเพ่ือพัฒนาด้านจริยธรรมมีท้ังหมด 4 ประการ (Anderson,  

C. and others. 2003. Minnesota Community Voices and Character  

Education : Final Report and Evaluation. Roseville : Minnesota Department  

of Education.) ดังนี้

 • สำนึกทางจริยธรรม (Ethical Sensitivity) สอนโดยการให้นักเรียนทำ 

กิจกรรมที่ช่วยให้เรียนรู้ว่าการกระทำของเขาส่งผลต่อผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้นักเรียน 

ได้คำนึงถึงจริยธรรมอยู่เสมอ รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และพัฒนาความสามารถในการ 

วินิจฉัยสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องมากขึ้น

 • การตัดสินใจทางจริยธรรม (Ethical Judgment)  คำนึงถึงการตัดสินใจทาง 

ด้านจริยธรรม โดยเน้นการสร้างทักษะในการตัดสินใจที่คำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน  

และการให้ความเป็นธรรม นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนตรวจสอบความรู้สึกของตัวเองว่า 

อะไรนำไปสู่การตัดสินใจเช่นนั้น

 • แรงจูงใจทางจริยธรรม (Ethical  Motivation) เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบ 

คุณค่าต่างๆ ที่ตัวเองยึดถืออยู่โดยนำคุณค่าเหล่านั้นมาสู่การตัดสินใจด้านจริยธรรม  

กิจกรรมการสอนจะรวมถึงกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่น การเรียน 

รู้คุณค่าที่ดีของสังคม เรียนรู้จากผู้นำที่ดีและวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมที่ดี

 • ความเข้มแข็งทางจริยธรรม (Ethical Character) เน้นการพัฒนาทักษะ 

ความสามารถและความเข้มแข็งในการยึดมั่นในจริยธรรมภายใต้แรงกดดันต่างๆ อดทนต่อ 

รางวัลล่อใจ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
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2.2 การสอนในรูปแบบชุดกิจกรรม
 เนื่องจากเป็นหลักสูตรพิเศษและหลักสูตรเสริมที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เห็นว่า 

สำคัญต่อการสร้างเด็กเพื่อสร้างชาติ กระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรจึงถูกออกแบบให้มี 

ความแตกต่างจากการสอนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝังเรื่องคุณค่า ค่านิยม  

นักเรียนต้องเกิดแรงบันดาลใจ และเกิดการดูดซึมซึมซับคุณค่าและค่านิยมอย่างเป็น 

ธรรมชาติโดยไม่ถูกบังคับยัดเยียด ให้นักเรียนได้รับการตอกย้ำคุณค่าอย่างสนุก ชวนคิด  

ถูกกระตุ้น และปลุกเร้าให้คิด ให้โอกาสฝึกฝนทำจริง จึงจะส่งผลต่อการสร้างรากฐานของ 

อุปนิสัยอันดีงามอย่างมั่นคง และยังสามารถทำให้เกิดการคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

เมื่อมีเหตุการณ์ท้าทายหรือล่อแหลมที่ต้องเผชิญ

 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ ชุดกิจกรรมต่างๆ จึงถูกคิดค้นขึ้นและนำมาบรรจุไว้ 

ในหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยคำนึงถึงพัฒนาการด้านจริยธรรมของนักเรียนใน 

วัยนี้ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการทำความเข้าใจสาระของคุณค่าต่างๆ ทั้งห้าประการ และ 

การบ่มเพาะความรู้สึกนึกคิด และจิตสำนึกเพื่อการทำดี และเพื่อเป็นการกระตุ้นความคิด 

และทักษะการตัดสินใจของนักเรียนในวัยนี้ หลักสูตรจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำกรณ ี

ศึกษามาใช้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกตัดสินใจโดยพิจารณาผลกระทบรอบด้าน และเปิด 

โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายทางความคิดของเพื่อนในกลุ่ม นอกจากนั้น  

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ยังจะได้มีการเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอร์รัปชันด้วย 

• ความซื่อสัตย์สุจริต
• การมีจิตสาธารณะ 
• ความเป็นธรรมทางสังคม  
• การกระทำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

• สำนึกทางจริยธรรม 
• การตัดสินใจทางจริยธรรม
• แรงจูงใจทางจริยธรรม
• ความเข้มแข็งทางจริยธรรม 

• ชุดสาระห้าประการ
• ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
• ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน

คุณค่าความดี
ห้าประการ

กระบวนการ
พัฒนาการ

ด้านจริยธรรม

กิจกรรมเรียนรู้



40 41

การบูรณาการการสอน
ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง”3 บทที่

ภาพรวมโครงสร้างชุดกิจกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ชุดสาระห้าประการ

 เรียนรู้คุณค่าความดีทั้ง 5 ประการที่อยู่ในสาระของหลักสูตร

 กิจกรรม 1. เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกงและเพลงแร็พคบเด็กสร้างชาติ

  2. หนุ่มสาวสร้างชาติ พร้อมสมุดทำมือ

  3. เป๊ก อ๊อฟ ไอซ์ และจ๊ะจ๋าจิตอาสา 

  4. ครอบครัวหัวหยอย

  5. คนเข้าคิวชาติเจริญ

 หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยชุดกิจกรรม 3 ส่วน  

คือ 

1. ชุดสาระห้าประการ 
 การสอนจะเริ่มจากกิจกรรมในชุดกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความ 

เข้าใจในสาระต่างๆ ให้แก่นักเรียนอย่างเข้มข้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ 

นักเรียนให้การมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ในชุดกิจกรรมเลือกต่างๆ

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งหมด 3 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอกย้ำความ 

เข้าใจในสาระผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ โดยครูสามารถออกแบบการสอน 

โดยเลือกสอนทั้งชุดกิจกรรมหรือเลือกผสมผสานกิจกรรมได้ตามเหมาะสม

3. ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
 เป็นการเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับคอร์รัปชันพื้นฐาน เพื่อสร้างการ 

รับรู้และตระหนักถึงปัญหา  
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1. รู้จักยอดมนุษย์
2. สไปเดอร์แมน
3. เรือมนุษย์
4. สู้ต่อไป ยอดมนุษย์
5. ห่วงใยสังคม 
 ใครใครก็ทำได้
6. ฮีโร่มาแล้ว
7. แปลงร่างเป็น
 ยอดมนุษย์

1. ทำเพื่อครอบครัว
2. ประสบการณ์ธุรกิจ
3. บริษัท นักเรียน จำกัด
4. ธุรกิจไม่มีตัวตน
5. ใครควรรับผิดชอบ
6. โตไปไม่ก๊อป
7. ตลาดนัดชุมชน
8. อยากรู้ต้องลอง 1
9. อยากรู้ต้องลอง 2

1. รู้จักผู้นำ
2. ผู้นำห้องเรียน
3. เลือกใครดี
4. ผู้นำขึ้นศาล
5. พฤติกรรมผู้นำ
6. ผู้นำในดวงใจ
7. เมื่อฉันเป็นนายก
8. ก็เลือกมาแล้ว

 กิจกรรม   1. ความชั่วร้ายของคอร์รัปชัน

  2. เด็กชายกฤษณ์และเด็กชายหมาก

  3. แค่ของขวัญ หรือสินบน

  4. คอร์รัปชันบริการภาครัฐ 

  5. เรื่องสาธารณะคือเรื่องของเรา

  6. เยาวชนต่อต้านคอร์รัปชัน

  7. Anti-Corruption The Musical

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมที่ 1 
ยอดมนุษย์

ชุดกิจกรรมที่ 2 
รวยแบบไม่โกง

ชุดกิจกรรมที่ 3 
ผู้นำ

เรียนรู้และวิเคราะห์เรื่องราว
ยอดมนุษย์ในมุมมองทาง
จริยธรรมและศีลธรรม 
โดยเฉพาะประเด็นการมี  
จิตสาธารณะและ
ความเป็นธรรมทางสังคม

เรียนรู้การทำธุรกิจที่ดีโดยใช้
คุณค่าสาระทั้ง 5 ประการ

เรียนรู้ 5 คุณค่าความดี
ผ่านเรื่องราวของผู้นำ

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

3. ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน

 เรียนรู้ความหมาย รูปแบบ และผลร้ายของคอร์รัปชัน



44 45

กิจกรรม
 กิจกรรมการเรียนรู ้สาระห้าประการของชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ประกอบด้วย 

กิจกรรมดังต่อไปนี้

3.1 ชุดสาระห้าประการ

วัตถุประสงค์ของชุดสาระห้าประการ
 • เพื ่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้และเข้าใจความหมายของสาระหลักของหลักสูตร 

  โตไปไม่โกง ประกอบด้วยคุณค่าความดีห้าประการ ได้แก่ 

   J ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity) หรือย่อว่า ซส

   J การมีจิตสาธารณะ (Greater Good) หรือย่อว่า จส

   J ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice) หรือย่อว่า ปธ

   J การกระทำอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) 

    หรือย่อว่า รช

   J การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation) 

    หรือย่อว่า พพ

 • เพื ่อสร้างความคุ้นเคย และทัศนคติที ่ดีของนักเรียนในการเรียนในรูปแบบ 

  กิจกรรม และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในขั้นต่อไป  

3.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นชุดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยประกอบไปด้วยชุด 

กิจกรรม 3 ชุด เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถเลือกสอนได้ตามความสนใจและความ

เหมาะสม เพื่อเป็นการทบทวนและตอกย้ำเนื้อหาสาระของหลักสูตร  

วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 1. เพื่อเป็นการตอกย้ำความเข้าใจในคุณค่าความดีทั้ง 5 ประการ ได้แก่  

  ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม  

  การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสาระและคุณค่าความดีต่างๆ เข้ากับวิถีชีวิต  

  โดยผ่านเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ 

 1. เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง 

  และเพลงแร็พคบเด็กสร้างชาติ x x x x x 1 คาบ

 2. หนุ่มสาวสร้างชาติ พร้อมสมุดทำมือ x x x x x 1 คาบ

 3. เป๊ก อ๊อฟ ไอซ์ และ จ๊ะจ๋าจิตอาสา x x x   1 คาบ

 4. ครอบครัวหัวหยอย x x x x x 1-2 คาบ

 5. คนเข้าคิวชาติเจริญ   x   2 คาบ

            ชื่อกิจกรรม
   สาระ   

เวลาเรียน
    ซส จส ปธ รช พพ
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กิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
• ชุดกิจกรรมที่ 1 ยอดมนุษย์

 เรื่องราวของยอดมนุษย์ผู้เก่งกาจต่อสู้กับเหล่าร้ายเพื่อพิทักษ์ความสงบสุขของโลก  

นอกจากจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นแล้ว ยังมีเนื้อหาสาระและเรื่องราวชวนคิดแฝงอยู่มากมาย   

ในชุดกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี ่ยวกับยอดมนุษย์ในมุมมองเชิงคุณธรรมและ 

จริยธรรม เช่น เหตุใดยอดมนุษย์เมื่อมีพลังพิเศษเหนือมนุษย์แล้วจึงต้องมีหน้าที่ทาง 

คุณธรรม (Moral Duty) ยอดมนุษย์ต่างจากปีศาจร้ายอย่างไรบ้าง เป็นต้น นักเรียนจะได ้

รับประโยชน์ในการเรียนรู้คุณค่าทั้ง 5 สาระผ่านกิจกรรมต่างๆ 

• ชุดกิจกรรมที่ 2 รวยแบบไม่โกง

 ธุรกิจเข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ผู้ซื้อและผู้ขาย 

ควรต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ธุรกิจที่ยึดอยู่บนหลักของความซื่อสัตย์และพอเพียง 

จะสามารถยืนหยัดอยู่ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงได้หรือไม่ ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะ 

นำพานักเรียนไปสู่การเรียนรู้สาระคุณค่าความดีทั้งห้า ผ่านชุดกิจกรรมรวยแบบไม่โกง

 1. รู้จักยอดมนุษย์  x x   2 คาบ

 2. สไปเดอร์แมน  x x   3-4 คาบ

 3. เรือมนุษย์   x   1 คาบ

 4. สู้ต่อไปยอดมนุษย์  x x   1 คาบ

 5. ห่วงใยสังคม ใครใครก็ทำได้  x    1 คาบ

 6. ฮีโร่มาแล้ว  x    1 คาบ

 7. แปลงร่างเป็นยอดมนุษย์  x    2 คาบ

 1. ทำเพื่อครอบครัว x  x x x 1 คาบ

 2. ประสบการณ์ธุรกิจ x  x x x 1 คาบ

 3. บริษัท นักเรียน จำกัด x  x x x 1 คาบ

 4. ธุรกิจไม่มีตัวตน x  x   1 คาบ

 5. ใครควรรับผิดชอบ x  x x  1 คาบ

 6. โตไปไม่ก๊อป x  x x  1 คาบ

 7. ตลาดนัดชุมชน   x   1-2 คาบ

 8. อยากรู้ต้องลอง 1 x  x   1-2 คาบ

 9. อยากรู้ต้องลอง 2 x x x   1-2 คาบ

            ชื่อกิจกรรม
   สาระ   

เวลาเรียน
    ซส จส ปธ รช พพ

            ชื่อกิจกรรม
   สาระ   

เวลาเรียน
    ซส จส ปธ รช พพ
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3.3 ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ นักเรียนเริ่มเข้าใจและเริ่มสนใจสภาพสังคมรอบตัว 

มากขึ้น จึงเป็นวัยที่เหมาะสมในการแนะนำแนวความคิดเรื่องคอร์รัปชันเบื้องต้น โดย 

เป็นการนำสาระทั้งห้ามาเชื่อมโยงกับปรากฎการณ์ทางสังคมต่างๆ ที่เป็นกรณีคอร์รัปชัน  

เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ ขบคิดและตระหนักถึงปัญหานี้ 

 1. ความชั่วร้าย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และรังเกียจพฤติกรรม 1 คาบ

  ของคอร์รัปชัน คอร์รัปชัน

 2. เด็กชายกฤษณ์ เพื่อให้ตระหนักถึงพฤติกรรมคอร์รัปชัน 1 คาบ

  และเด็กชายหมาก 

 3. แค่ของขวัญ เพื่อให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างการให้ของขวัญ 1 คาบ

  หรือสินบน กับการติดสินบน 

 4. คอร์รัปชัน เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำว่า  1 คาบ

  บริการภาครัฐ การคอร์รัปชันภาครัฐ 

 5. เรื่องสาธารณะ เพื่อให้รู้ที่มาของเงินภาษีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงิน 1 คาบ

  คือเรื่องของเรา  งบประมาณแผ่นดินในการให้บริการสาธารณะ

 6. เยาวชนต่อต้าน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และรังเกียจพฤติกรรมทุจริต 1-2 คาบ

  คอร์รัปชัน คอร์รัปชัน 

 7. Anti-Corruption  เพื่อให้รู้สึกรังเกียจการคอร์รัปชัน 1 คาบ

  The Musical 

• ชุดกิจกรรมที่ 3 ผู้นำ

 ผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญอย่างมากในทุกสังคม ผู้นำที่ดีจะนำพา 

สังคมไปในทิศทางที่ดี สังคมที่มีผู้นำที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมย่อมเจริญกว่าสังคมที่ม ี

แต่ผู้นำที่ทุจริต ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำที่ดีจะต้องยึดถือคุณค่าความซื่อสัตย์ ม ี

ความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีความพอเพียง และใน 

ชุดกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้คุณค่าเหล่านี้ในแง่มุมของผู้นำ

            ชื่อกิจกรรม
   สาระ   

เวลาเรียน
    ซส จส ปธ รช พพ

 1. รู้จักผู้นำ x x x x x 1 คาบ

 2. ผู้นำห้องเรียน x x x x x 1 คาบ

 3. เลือกใครดี x x x x x 1 คาบ

 4. ผู้นำขึ้นศาล x x x x x 1 คาบ

 5. พฤติกรรมผู้นำ x x x x x 1 คาบ

 6. ผู้นำในดวงใจ x x x x x 1 คาบ

 7. เมื่อฉันเป็นนายก x x x x x 1 คาบ

 8. ก็เลือกมาแล้ว x x x x x 2 คาบ

 ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน
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ให้เด็กของเรารู้ความหมายของ

คำว่ามีเกียรติ ….เกียรติที่แท้จริงคือ

เกียรติที่รู้อยู่กับตัวว่าได้กระทำดีถูกต้อง  

มีคุณค่าควรแก่การยกย่อง

แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเอง ….

ด้วยการสามารถยกมือไหว้ตนเอง …  

ถ้ายกมือไหว้ตัวเองได้ มันก็ไม่มีเรื่องทุจริต…

พุทธทาสภิกขุ  สวนโมกขพลาราม “คุณธรรมของครู”

3.4 การออกแบบการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

 หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้ออกแบบไว้ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนใน 

คาบเรียน จำนวน 40 คาบ เรียนตลอดทั้งปีการศึกษา ใช้เวลาเรียน 1 คาบต่อสัปดาห์  

โดยครูผู้สอนสามารถวางแผนการสอนได้ทั้งปีการศึกษา ในการออกแบบการเรียนการสอน 

ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ครูผู้สอนควรคำนึงถึงหลักการเบื้องต้น ดังนี้

 1) ชุดสาระห้าประการ ควรเริ่มต้นการเรียนการสอนในหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  

  ด้วยชุดสาระห้าประการ เพราะชุดสาระห้าประการจะเป็นการปูพื้นฐานความ 

  เข้าใจและความคุ้นเคยต่อแนวคิดและความหมายของคุณค่าความดี 5 ประการ 

  ที่เป็นสาระของหลักสูตร และจะเป็นการทบทวนความจำและตอกย้ำคุณค่า 

  ความดี รวมทั้งเตรียมนักเรียนเข้าสู่บทเรียนต่อไป 

 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้นั ้นขึ้นอยู่กับคร ู

  ที่จะพิจารณาว่านักเรียนและครูพร้อมจะดำเนินกิจกรรมใดหรือมีความสนใจ 

  ในกิจกรรมใด ซึ่งแต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่ใช้เวลารวม  

  6-7 สัปดาห์ ครูผู ้สอนอาจจัดการเรียนการสอนทีละชุดกิจกรรม หรืออาจ 

  จัดสลับกิจกรรมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมเป็นที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น  

  กิจกรรมละคร ก็อาจจะต้องคัดเลือกบทเรียนมาสอนให้ต่อเนื่องกัน

 3) ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในคุณค่าความดีทั้ง 

  ห้าประการแล้ว ชุดความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชันนี้จะเป็นการนำสาระทั้งห้ามา 

  เชื่อมโยงกับปรากฎการณ์ทางสังคมต่างๆ ที่เป็นกรณีคอร์รัปชัน  

 4) ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรม ครูผู ้สอนสามารถจัดเวลาได้ 

  ตามความพร้อม แต่ละกิจกรรมสามารถขยายหรือลดระยะเวลาตามเงื่อนไขของ 

  ห้องเรียน ทั้งนี ้ ครูผู ้สอนควรคำนึงถึงความครอบคลุมด้านสาระและความ 

  หลากหลายของกิจกรรมด้วย 

 5) ในการประเมินผล ครูผู้สอนควรออกแบบการประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการ 

  ติดตาม  สังเกตพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในโรงเรียน  และติดตาม 

  พฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล  นอกจากน้ีควรกำหนดให้คาบสุดท้ายของการเรียน  

  เป็นคาบที่ทบทวนบทเรียนและใช้กรณีศึกษาเชิงจริยธรรมเพื่อการประเมินผล 

  โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงจากลักษณะการให้เหตุผลของนักเรียนต่อกรณีศึกษา  

  (ดูรายละเอียดในบทที่ 4 การประเมินผล)
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การประเมินผล4 บทที่

 การประเมินผลการเรียนการสอนของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จะไม่ใช้วิธีการสอบ 

หรือการวัดผล เพราะการที่จะเห็นผลสำเร็จจากการปลูกฝังคุณค่าให้แก่เด็กนั้นต้องใช้เวลา 

ยาวนาน ซึ่งการที่คุณค่าจะแสดงตัวเป็นพฤติกรรมและอุปนิสัยได้นั ้นต้องใช้เวลาจน 

กระทั่งเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และยังขึ้นกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาเด็ก 

เมื่อเขาเติบโตขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือสื่อที่ได้รับ อีกทั้งการวัดผล 

ด้วยการคาดหวังให้เด็กตอบให้ถูกต้องนั้น เป็นการวัดได้ในระดับความรู้ความเข้าใจเท่านั้น  

ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตสำนึกหรือไม่ อีกทั้งการประเมินหรือ 

วัดผลหลังการเรียนการสอนยังอาจทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่เอื้ออำนวยต่อ 

การเรียนให้สนุกและมีความสุข ทำให้วิชา “โตไปไม่โกง” เป็นวิชาที่ไม่แตกต่างจากวิชา 

อื่นๆ ที่ต้องมีการสอบและประเมินผ่านหรือไม่ผ่าน 

 อย่างไรก็ตาม ในหลักสูตรก็ได้มีการจัดให้มีการประเมินผลเพื ่อพิจารณาผล 

การเรียนการสอนระยะสั้น เพื่อเป็นการศึกษาทั้งปัจจัยสำเร็จและอุปสรรค และบันทึก 

ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่องให้ดีขึ้น และเผย 

แพร่บทเรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้นำหลักสูตรไปปรับใช้อย่างแพร่หลาย 

มากขึ้น

4.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 ในช่วงทดลองนำร่องดำเนินการหลักสูตรนี้จะมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ว่า 

หลักสูตรได้ถูกนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างใดหรือไม่ นักเรียนและ 

ครูมีความรู้สึกอย่างไรกับหลักสูตร มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เครื ่องมือ สื ่อ  

และวิธีการต่างๆ ใช้ได้สะดวกและเป็นประโยชน์หรือไม่ การประเมินในขั้นแรกคือการ 

ประเมินศักยภาพและการดำเนินการของหลักสูตร รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ซึ่งรวมถึง 

ครูและนักเรียนด้วย ส่วนผลลัพธ์และผลกระทบในระยะยาวของการปลูกฝังค่านิยม  

คงต้องให้เวลาฟูมฟัก หยั่งรากฝังในและบ่มเพาะในตัวเด็กระยะหนึ่งก่อน จึงจะประเมินได ้

อย่างแท้จริงว่าได้เกิดผลมากน้อยเพียงใด

4.2 การประเมินผลอื่นๆ

• สมุดบันทึก

 ในระหว่างชั่วโมงเรียนกิจกรรมพื้นฐานในช่วงต้นของหลักสูตรจะมีการให้นักเรียน 

ทำสมุดบันทึก ซึ่งนักเรียนสามารถใช้สำหรับบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่เรียนในหลักสูตร  

“โตไปไม่โกง” ผลงานของนักเรียนในสมุดบันทึกนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงผลว่า 

นักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ผลงานเหล่านี้เป็นการนำเสนอผลใน 

เชิงผลงาน (Output) ว่านักเรียนได้เรียนรู้หรือร่วมทำกิจกรรมอะไร ส่วนการประเมิน 

ผลลัพธ์นั้น เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกจึงจะต้องดูจากพฤติกรรม ว่า 

นักเรียนมีการนำสิ่งที่เรียนไปใช้มากน้อยแค่ไหน มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

หรือไม่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

• การสังเกตพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในโรงเรียน

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสำเร็จในระยะสั้น ครูต้องมีการติดตามสังเกต 

พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่  

รวมทั้งการสนทนากับเด็กอย่างไม่เป็นทางการและการสอบถามพฤติกรรมของเด็กจาก 

ผู้ปกครอง โดยพฤติกรรมในแต่ละสาระอาจพิจารณาได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 
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สาระ

• การไม่พูดโกหก พูดความจริงอยู่เสมอ 
• ไม่ลักขโมย 
• ทำตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ 
• ทำตามสัญญา 
• ตรงไปตรงมา 
• กล้าเปิดเผยความจริง
• เก็บของแล้วคืน 
• ไม่หยิบของโดยไม่ได้รับอนุญาต 
• ยืมของแล้วคืน

ตัวอย่างพฤติกรรม

• ความซื่อสัตย์สุจริต

• การมีจิตสาธารณะ

• ความเป็นธรรมทางสังคม

• การกระทำอย่างรับผิดชอบ  • ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 
• มีระเบียบวินัย 
• เคารพกติกา 
• รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ 
• กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ 
• รู้จักสำนึกผิดและขอโทษ 
• ยินดีแก้ไขในสิ่งผิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
• การส่งการบ้านตรงเวลา 
• รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
• รับผิดชอบเวรทำความสะอาดของห้อง

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง • การรู้จักความเพียงพอ ความพอดี 
• มีความอดทนอดกลั้น 
• รู้จักบังคับตัวเองให้มีความพอประมาณ
• ไม่กลัวความยากลำบาก เพียรพยายาม 
• ไม่ทำอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง 
• มีสติและเหตุผล 
• ไม่ฟุ่มเฟือย 
• ใช้ของอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
• การรู้จักพอเมื่อได้รับของแจก

สาระ ตัวอย่างพฤติกรรม

• การร่วมดูแลสังคม 
• ความรับผิดชอบต่อเรื่องส่วนรวม 
• การอาสาและเสียสละเพื่อประโยชน์ของ  
 ส่วนรวม ความเอื้อเฟื้อ 
• การมีเมตตากรุณา 
• การมีน้ำใจ 
• การไม่เห็นแก่ตัว  
• รักษาของส่วนรวม รู้จักปิดน้ำปิดไฟ 
• ทำความสะอาดห้องเรียน ทำงานของ  
 ส่วนรวมโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นภาระเพิ่ม
• ปกป้องทรัพย์สินส่วนรวม 
 ดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

• การนึกถึงใจเขาใจเรา 
• การรับฟังผู้อื่น 
• การเคารพให้เกียรติผู้อื่น 
• รู้จักกตัญญูและตอบแทนบุญคุณอย่าง 
 มีเหตุผล 
• คำนึงถึงความยุติธรรมและความถูกต้อง
 ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม 
• การรักษากฎเกณฑ์กติกาของส่วนรวม 
• ไม่รังแกใคร 
• ปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า 
• ไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
• ไม่แซงคิว 
• ไม่เอาเปรียบใครและรักษาสิทธิของตนเอง 
• ไม่เห็นด้วยกับเพื่อนในทางที่ผิด
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ถ้าคุณทำถูกต้อง 

ยึดความถูกต้อง

คุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ได้

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

4.3 กรณีศึกษาเชิงจริยธรรม 

วัตถุประสงค์ของกรณีศึกษา

 กรณีศึกษาเชิงจริยธรรมที่นำมาใช้ในขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินผลการใช้ 

เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน นักเรียนจะได้ใช้ทักษะการคิด และความรู้ความเข้าใจ 

ที่เรียนมาตลอดหลักสูตรนำมาประมวลใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษา ซึ่งเมื่อ 

ประเมินจากการตอบคำถามและให้เหตุผลของนักเรียน ครูจะสามารถทราบได้ว่า 

นักเรียนจะสามารถคิดได้รอบด้านและรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆ ได้อย่าง 

เหมาะสม โดยการนำคุณค่าในสาระต่างๆ มาใช้ได้หรือไม่  

การนำกรณีศึกษาไปใช้

 ตามหลักคิดที่ว่าการฝึกคิด คือ การสร้างปัญญา ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช ้

ทักษะในการขบคิดอย่างเต็มที ่ กรณีศึกษาเชิงจริยธรรมที ่นำมาใช้ในหลักสูตรจึง 

ถูกออกแบบมาให้สามารถให้คำตอบได้หลายทาง เนื่องจากความสำเร็จของกระบวนการ 

กรณีศึกษานี้มิได้อยู่ที่การให้คำตอบเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การให้เหตุผลที่ผ่านการ 

ใคร่ครวญมาแล้วอย่างดี พิจารณาข้อดีข้อเสียจากการหาทางออกเชิงจริยธรรมอย่างถี่ถ้วน  

ซึ่งเมื่อนักเรียนผ่านกระบวนการใช้ความคิดบ่อยๆ ในลักษณะนี้ ทักษะในการขบคิดผสม 

ผสานกับการนำคุณค่าจริยธรรมที่ดีงามมาเป็นพื้นฐานในการคิด จะติดตัวนักเรียนไปและ 

เขาจะสามารถนำทักษะนี้มาใช้ได้เมื่อจะต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงจริยธรรมที่อาจจะ 

เกิดขึ้นในอนาคตและอาจจะซับซ้อนกว่านี้
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กรณีศึกษา เรื่องของหมอก
 หมอกเป็นนักเรียนชั้นม.3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง หมอกอยากไปค่ายช่วงปิดเทอม 

กับเพื่อนๆ มาก พ่อของหมอกบอกว่าจะอนุญาตให้หมอกไปได้หากหมอกสามารถทำงาน 

เก็บเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปค่ายได้เอง หมอกเริ่มทำงานเก็บเงินตั้งแต่ต้นเทอม โดย 

ทำงานในร้านของลุงร้านขายของข้างบ้านช่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุด จนกระทั่งหมอก 

เก็บเงินได้ครบ แต่ก่อนที่หมอกจะไปส่งใบสมัครเข้าค่ายพ่อของหมอกเกิดเปลี่ยนใจ พ่อ 

บอกว่าเพื่อนสนิทของพ่อมาชวนไปเที่ยวเมืองจีน ซึ่งพ่ออยากไปสักครั้งในชีวิต แต่เงินที่ 

พ่อมีอยู่ไม่พอ พ่อจึงขอให้หมอกยกเงินที่หามาได้ให้พ่อ หมอกอยากไปค่ายมาก เขาคิดว่า 

จะปฏิเสธพ่อจะดีหรือไม่

ที่มา: http://www.haverford.edu/psych/ddavis/p109g/kohlberg.dilemmas.html  

สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

คำถามเพื่อกระตุ้นทักษะความคิดเชิงจริยธรรม

1. ก.  หมอกควรตอบปฏิเสธพ่อหรือไม่ 

 ข.  เพราะอะไร

2. ก.  พ่อมีสิทธิที่จะบอกหมอกให้นำเงินที่เขาหามาได้มาให้พ่อหรือไม่ 

 ข.  เพราะอะไร (ให้เหตุผลว่าทำไมจึงคิดว่าพ่อมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิ)

3. ก.  การยกให้เงินพ่อเกี่ยวกับการเป็นลูกที่ดีหรือไม่ 

 ข.  เพราะอะไร

4. ก.  การที่หมอกหาเงินมาได้เองเป็นประเด็นที่สำคัญหรือไม่ในการตัดสินใจ 

  ในสถานการณ์นี้ 

 ข.  เพราะอะไร 

5. ก.  พ่อได้สัญญาว่าหากหมอกเก็บเงินได้เองจะอนุญาตให้ไปค่ายได้ 

  การที่พ่อเคยให้สัญญาไว้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดในสถานการณ์นี้หรือไม่ 

 ข.  เพราะเหตุใด

6. โดยทั่วไปแล้ว เมื่อให้สัญญาแล้วควรรักษาสัญญาใช่หรือไม่

7. ก.  สำคัญหรือไม่ที่จะต้องรักษาสัญญากับผู้ที่เราไม่ได้สนิทหรือคุ้นเคยด้วย 

 ข.  เพราะอะไร

8. นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ผู้เป็นพ่อควรคำนึงถึงในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ

 กับลูก (ให้เหตุผลด้วยว่าทำไมจึงคิดว่าสำคัญ)

9. นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ลูกควรคำนึงถึง ในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก  

 (ให้เหตุผลว่าทำไมนักเรียนจึงคิดว่าสำคัญ)

10. หากคิดทบทวนสถานการณ์ข้างต้นอีกครั้ง นักเรียนคิดว่าหมอกควรตัดสินใจอย่างไร

 ที่จะเป็นการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบที่สุด พร้อมให้เหตุผลในการตัดสินใจ

 ดังกล่าว
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นายวันชัย วงศ์มีชัย

นายสันติ แต้พานิช
นายบรรจง เวียงพล
นายประกอบ สุทธิกาโมทย์
นายรัตนชัย นาคปานเสือ
นายรักชาติ แจ่มจันทร์ 

นายจิตรการ แก้วถิ่นคอย
นายคณิศร ทับทิม
นายวรเทพ รัตนอัมพวัลย์ และชมรมกีตาร์ไทย
นางสาวอรอนงค์ ทองรอด

นางสุรางค์  เปรมปรีดิ์ 
นายวรัตต์ วิจิตรวาทการ
นายสันติ แต้พานิช

ดร. สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ไพศาล

ที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตร

คณะกรรมการดำเนินการ (ฝ่ายกรุงเทพมหานคร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อประกอบหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อรณรงค์และการประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินการ 

ที่ปรึกษาโครงการ
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คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

เพลง พลังแห่งความดี อนุเคราะห์โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
วีดิทัศน์ ตอน แบตแมน อนุเคราะห์โดย บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
วีดิทัศน์ ตอน ต้านคอร์รัปชัน อนุเคราะห์โดย ศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

เรณู ปัญญาดี
นายปัฎฐวัจน์ เฟื้องเพ็ชร
นายฐิติภัทร มงคลชู
นางสาวสิริมา สุวรรณไตรภพ 

นางทิชา ณ นคร 
นางศีลดา รังสิกรรพุม
นางสาวลัดดา ทองศรีแก้ว

รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์
นายบรรจง เวียงพล
นายจิตรการ แก้วถิ่นคอย
นายทศพล รุ่งผลสถิต

นางสาวเสาวนีย์ วงศ์จินดา 
นายนิพนธ์ เลิศพิริยกมล
นายพายัพ แก้วเกร็ด

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือการเรียนการสอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและจิตวิทยาเด็ก

ภาพประกอบ

สื่อการเรียนการสอนประกอบหลักสูตร

คณะสาธิตเตรียมความพร้อมหลักสูตรและทดสอบเครื่องมือ

นายไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก.หัวแจกัน) 
นายอรรถพล เชิดชัยฤทธิ์
นางสาวสมัญญา สุทธิกาญจน์

นายคณิศร ทับทิม 
นายประกอบ สุทธิกาโมทย์
นายรัตนชัย นาคปานเสือ
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