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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมมนุษย์ ซึ่งความส�ำคัญของ
คุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าวนั้น เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีน�้ำใจไมตรีเป็นมิตรที่ดีต่อกัน สังคมมีความน่าอยู่ มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มิใช่สังคมที่มีความเจริญเพียงแค่วัตถุนิยมแต่เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเจริญทางด้านความงดงามของ
จิตใจมนุษย์ ซึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนั้นเราสามารถวางแผนและก�ำหนดทิศทางในการเริ่มต้นพัฒนาโดย
ผ่านระบบของการศึกษา และทั้งนี้ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการกีฬานั้นได้เข้าถึงคนทุกกลุ่มช่วงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก
ซึ่งกีฬานั้นได้ถูกน�ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกาย และผู้ที่เล่นกีฬาจะต้องยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามรูปแบบวิธีการเล่น กติกากฎและระเบียบที่แต่ละชนิดได้ก�ำหนดไว้ดังนั้นผู้ที่ท�ำหน้าที่ในการจัดการเรียนเรียนรู้ให้กับนักเรียน
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ สามารถน�ำรูปแบบของการเล่นกีฬาไปประยุกต์ใช้และสอดแทรกในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามกรอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ซึ่งเป็นหลักสูตรปัจจุบันที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดไว้เป็นแนวทางส�ำหรับการจัดการเรียนเรียนรู้ของโรงเรียนระดับต่างๆ
ทั้งนี้การใช้กีฬาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับนักเรียน สามารถก�ำหนดการพัฒนาได้ดังนี้คือ ในด้าน
ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตด้านความมีวินัย ด้านการใฝ่เรียนรู้ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง ด้าน
ความมุ่งมั่นในการท�ำงาน ด้านการรักความเป็นไทย และด้านการมีจิตสาธารณะ ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านนี้มี
ความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของนักเรียน
ค�ำส�ำคัญ : กีฬา; คุณธรรมจริยธรรม; คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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Abstract
This article aims to reflect the importance of morality and ethics in human society. The morality and
ethics are considered the main factors contributing to a peaceful and livable society as it can encourage
people to be aware of kindness and generosity to each other. It also helps improve society from materialized
society to spiritual- value society. In developing and promoting morality and ethics, one can plan and focus
on development areas through the educational system. Currently, physical education and sports play
important roles in developing vital physical qualities such as strength and are associated with people in
different ways from children to adult; for example, to develop children body movement. In playing games
and sports, players need to learn about self-discipline, observance of rights, and follow rules and regulations
of different kinds of sports. Therefore, the instructors can apply different kinds of sports and insert the
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content of morality and ethics to their students to provide experience in playing sports based on the eight
desirable characteristics which are included in The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008),
curriculum guidelines for compulsory education. The eight desirable characteristics consist of (1) love of
nation, religion and king, (2) honesty and integrity, (3) self-discipline, (4) avidity for learning, (5) observance
of principles of Sufficiency Economy Philosophy in one’s way of life, (6) dedication and commitment to
work, (7) cherishing Thai-ness, and (8) public-mindedness. These eight desirable characteristics are directly
related to the moral and ethical values of the students.
Keywords : Sport; Morality and Ethics; Desirable Characteristics
บทนำ�
ในโลกของยุคปัจจุบันการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน โดย
เฉพาะในด้านของการพัฒนาทางสังคม การพัฒนาคุ ณ ภาพชีวิตของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสะดวกสบายและ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสุขในการด�ำรงชีวิต ดังเห็นได้จากตัวอย่างเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ประการหนึ่งที่ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการวางแผนด้านการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยพัฒนาให้ประชาชน ค นไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถ
ทักษะการประกอบอาชีพ ให้มีศักยภาพที่จะน�ำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2555 : 12) ซึ่งจากการมุ่งเน้นด้านการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดังกล่าวนั้น ยังมีส่วนอื่นๆ อีกหลายประการที่เกี่ยวข้องไม่เว้นแต่ในด้านของการกีฬา อาทิเช่น การแข่งขัน การ
รับชมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกีฬา ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาน�ำไป
สู่ความเป็นเลิศ จนท�ำให้การแข่งขันกีฬากลายเป็นการเอาจริงเอาจัง มีการพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพ และเป็นการแข่งขันที่หวังผล
ชนะหรือแพ้ มากกว่าเรื่องของการออกก�ำลังกายเพื่ อสุขภาพ และทั้งนี้จากความหมายของค�ำว่ากีฬาที่แท้จริงนั้น ได้หมายถึง
กิจกรรมการออกก�ำลังกายหรือการเคลื่อนไหวที่ก�ำหนดรูปแบบ วิธีการเล่น กติกา ซึ่งอาจจะมีการแข่งขันด้วยก็ได้ ซึ่งแบ่งออก
เป็นหลายประเภท เช่น กีฬาทีม กีฬาเดี่ยว หรือกีฬาคู่ กีฬาต่อสู้ป้องกันตัว กีฬาทางน�้ำ เป็นต้น ในอีกความหมายหนึ่งกีฬายัง
หมายถึง กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อความสนุกสนานและเพื่อแสดงออกซึ่งความหมายและความสวยงามด้วยการเคลื่อนไหว
ของร่างกายในเวลาว่างและให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่วางไว้ ทั้งนี้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างอื่นนอกเหนือจากผลที่เกิด
จากกิจกรรมในตัวของมันเองเท่านั้น (วรวิท คงมนต์, 2551 : 9) ดังนั้นจากการเปลี่ยนแปลงความมุ่งหมายของการเล่นกีฬา ซึ่ง
เราอาจจะเคยได้ยินค�ำกล่าวของการเล่นกีฬาที่ว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” อาจเปลี่ยนแปลงความมุ่งหมายการเล่นที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าตอบแทนที่เป็นจ�ำนวนเงินเพื่อผลประโยชน์ของการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสภาพของสังคมไทยนั้นได้ให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันของสังคมเป็นอย่างมาก เพราะถือได้ว่าคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่ท�ำให้สภาพ
สังคมของมนุษย์มีการประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ในทางกลับกันสภาพทางสังคมไทยนั้นก็ก�ำลังเผชิญปัญหาในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้คนเช่นเดียวกันจากการอธิบายของท่าน นิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา (คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, 2556 : 37) กล่าวว่า ผลกระทบกระแสโลกาภิวัตน์ ท�ำให้เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมเข้าสู่บ้าน
เมืองของเราอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้สังคมไทยมุ่งสู่ ค วามเจริญทางวัตถุ ผู้คนในสังคมแสวงหาความเจริญในชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นหลัก ในขณะที่ผู้มีอ�ำนาจบริหารบ้านเมืองต่างมุ่งเน้นไปที่ศักยภาพในด้านการแข่งขันกับต่างประเทศต่างๆ เพื่อความเจริญ
ก้าวหน้าให้ทัดเทียมนานาประเทศ จึงเกิดการพัฒนาทางด้ า นวัตถุและให้ความสนใจกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงเกิดการปล่อยปละละเลยในเรื่องการพัฒนาจิตใจตลอดจนมารยาทและวัฒนธรรมอันดีของคนในชาติ
จนท�ำให้สังคมไทยในปัจจุบันเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆ และก�ำ ลังเผชิญกับภาวะวิกฤตทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย อันเป็น
ต้นเหตุที่จะน�ำไปสู่วิกฤตของประเทศชาติในอนาคต
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ดังนั้นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของคนจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่จะต้องมีการปลูกฝัง การพัฒนาตั้งแต่คนในวัยเด็ก
และเยาวชน กีฬาถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่จะส่งเสริมพัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะเรื่องความมีน�้ำใจนักกีฬาซึ่งถือเป็นเรื่องส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม
(วรศักดิ์ เพียรชอบ อ้างอิงจาก กลิ่นประทุม แสงสุระ, 2550 : 15) ความมีน�้ำใจนักกีฬาเป็นคุณธรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรมที่
ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้บุคคลสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น น�้ำใจที่เต็มไป
ด้วยความยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ น�้ำใจที่เต็มไปด้วยความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ถ้อย
อาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งในความส�ำคัญของการเล่นกีฬานั้นหากเรามองที่คุณค่าประโยชน์และความส�ำคัญของกีฬา ผู้ที่เล่นกีฬา
จะทราบดีว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกาของกีฬาชนิดนั้นๆ รวมไปถึงการแสดงเจตนาในการเล่นที่ต้องไม่มุ่งท�ำร้ายคู่แข่งขันให้
เกิดอันตราย หรือได้รับอุบัติเหตุในการแข่งขัน ผู้เล่นกีฬาจะต้องเล่นด้วยความมีน�้ำใจนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้ง
รู้จักการมีมารยาทการเป็นผู้เล่นที่ดีทั้งคู่ต่อสู้ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอนและผู้ชมการแข่งขัน ซึ่งจากความส�ำคัญและผลกระทบทาง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าว จึงถือได้ว่ากีฬาเป็นส่วนส�ำคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของคนได้ แต่ทั้งนี้ควรมีการก�ำหนดเป็นแนวทางและรูปแบบที่ชัดเจนในการเริ่มต้นพัฒนา ซึ่งหากพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของการพัฒนาและปลูกฝังที่เห็นผลได้โดยง่ายควรมีการเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก เยาวชน หรือวัยเรียนในสถานศึกษา เป็นต้น
หากพิจารณาถึงความเข้าใจและความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม อาจกล่าวให้เห็นถึงความชัดเจนได้ในลักษณะ
ความหมายดังต่อไปนี้
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ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม
ธีรรัตน์ กิจจารักษ์ (2542 : 6) ได้ให้ความหมายของคุณธรรม คือ อุปนิสัยอันงามที่มีอยู่ในใจคน ซึ่งอุปนิสัยอันงามนี้ได้
จากความเพียรพยายามที่จะประพฤติกลายเป็นสิ่งเคยชิน คุณธรรมจะกลายเป็นหน้าที่ เพราะการกระท�ำหน้าที่จนเป็นนิสัยจะ
กลายเป็นคุณธรรม
พระมหาอาจริยพงษ์ ค�ำตั๋น (2556 : 9) ได้ให้ความหมายคุณธรรม หมายถึง คุณงามความดี และคุณลักษณะหรือสภาวะ
(นามธรรม) ที่มีค่าอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ซึ่งเป็นไปในทางที่ถูกที่ต้องหรือดีงาม คุณธรรมมีความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับสังคม
มนุษย์ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน เพราะคุณธรรมเป็นหลักแห่งความประพฤติปฏิบัติและมีจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่ความสงบสุข
ร่มเย็นของสังคมโดยส่วนรวม
วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก (2542 : 4) ได้ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มีปัญญาย่อมเป็นไป
ตามอ�ำเภอใจ ขาดการยับยั้งชั่งคิดเป็นความเสี่ยงต่อความเสี่ยงทาย ซึ่งอาจน�ำทุกข์ภัยมาให้ตนเองและคนอื่น
อ�ำนาจ ธีระวนิช (2550 : 141) ได้ให้ความหมายจริยธรรม หมายถึง จริยธรรมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนที่
เกี่ยวกับพฤติกรรม การกระท�ำหรือการตัดสินใจอะไรก็ตามว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิด โดยลักษณะของจริยธรรมสิ่งที่ควรน�ำมาพิจารณา
เพิ่มเติมอยู่ 3 ประเด็นด้วยกันคือ
1) จริยธรรมเป็นการอธิบายถึงบุคคล กล่าวคือคนเป็นผู้มีจริยธรรม
2) พฤติกรรมแตกต่างกันไปจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคลหนึ่ง เช่นบุคคลหนึ่งเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ใครก็แล้วแต่เห็น
เงินตกอยู่ที่นั่นแล้วเก็บใส่กระเป๋าของตัวเอง ในขณะที่อีกคนหนึ่งเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3) แม้ว่าจริยธรรมจะขึ้นอยู่กับทรรศนะของผู้มอง แต่โดยทั่วไปแล้วอ้างถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม
ที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป
จากความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมสามารถน�ำมาเชื่อมโยงในการเล่นกีฬาที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของความคิด
ความรู้สึกของผู้ที่เป็นนักกีฬาในด้านสภาวะจิตใจ การเลือกประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงาม รวมทั้งการแสดงออก
ทางด้านอารมณ์ที่สื่อออกมาสะท้อนผ่านทางบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ติดตัวคงทนและถาวรทางด้าน
พฤติกรรมนั้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวที่มีความเกี่ยวข้องจากการเล่นกีฬาสามารถยกตัวอย่างประกอบได้ดังนี้
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พฤติกรรมด้านคุณธรรมของนักกีฬา
ระบบคุณธรรมพื้นฐานในการเล่นกีฬา จากค�ำกล่าวของ แมคนามีและแพรรี่ (McNamee & Parry, 1998 : 143-146)
ระบุว่า พื้นฐานของคุณธรรมในการเล่นกีฬานั้นเป้าหมายในการแข่งขันหรือการเข้าร่วม คือจะต้องเป็นการเล่นโดยอาศัยความ
ยุติธรรม (Fair Play) ซึ่งการเล่นที่ยุติธรรมนี้จะเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงการมีความคิด ความเข้าใจที่ดีในการแข่งขันกีฬา ซึ่งแต่
เดิมการแข่งขันหรือการเล่นกีฬาพื้นฐานเดิมก็คือ การแข่งขันโดยใช้ความยุติธรรมในการแข่งขันกีฬาเป็นที่เข้าใจของนักกีฬาว่า
เป็นการเล่นในลักษณะของการไม่เอารัดเอาเปรียบคู่แข่งขัน ซึ่งถือเป็นเรื่องบรรทัดฐานที่ถูกก�ำหนดไว้นอกเหนือจากส่วนอื่นๆ
ที่ถูกก�ำหนดไว้ในกฎและกติกาการแข่งขัน โดยการเล่นที่อาศัยความยุติธรรม คือ การพยายามเคารพและให้เกียรติคู่ต่อสู้ รวมถึง
บุคคลอื่นๆ ซึ่งในการพัฒนาคุณธรรมตรงส่วนนี้ ความส�ำคัญคือจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตนของการเป็นนักกีฬาที่ดี
รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจที่ดีในการเล่นกีฬาโดยอาศัยความยุติธรรม การเคารพกฎ กติกาในการแข่งขัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นประโยชน์
ที่เกิดจากการเล่นและการแข่งขันกีฬาอันน�ำไปสู่การพัฒนาให้เกิดความมีคุณธรรมต่อไป
โอกาสในการเอารัดเอาเปรียบคู่ต่อสู้จากการแข่งขันกีฬา หรือการเล่นที่ไม่ยุติธรรมอาจเกิดขึ้นได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ความไม่เท่าเทียมกันและข้อจ�ำกัดของผู้เล่น อาจท�ำให้นักกีฬาละเลยทางด้านของคุณธรรมหรือความยุติธรรม
2) ความสามารถของนักกีฬา พรสวรรค์และความพยายามเอาจริงเอาจังในการเล่นอาจส่งผลที่แสดงออกในด้านการละเลย
ความยุติธรรมในขณะแข่งขัน
3) พื้นฐานการแข่งขันของนักกีฬาที่มุ่งเน้นแต่ชัยชนะเป็นส�ำคัญ
4) การละเลยหรือการไม่เห็นความส�ำคัญในเรื่องคุณธรรมโดยตรงของตัวนักกีฬาเอง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นและสะท้อนถึงเป้าหมายของคุณธรรมในการแข่งขันกีฬา ดังตัวอย่างค�ำกล่าวของ
แมคนามีและแพรรี่ (McNamee & Parry, 2002 : 147) ระบุว่าหากพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบแล้ว คุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ในการแข่งขันกีฬาโดยทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านของกีฬาควรส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมควบคู่กับการเล่นกีฬาที่ดี ถ้าหาก
นักกีฬามีมุมมองที่ดีในเรื่องคุณธรรมนักกีฬาก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับคนทั่วไปในสังคมได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการเล่นกีฬาในลักษณะ
ของการใช้ความยุติธรรมในการแข่งขัน ถือเป็นสิ่งส�ำคัญและเป็นเป้าหมายที่สูงที่สุดของนักกีฬามากกว่าการค�ำนึงถึงค�ำว่าชัยชนะ
พฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักกีฬา
พฤติกรรมของนักกีฬาที่แสดงออกถึงการมีจริยธรรมนั้น สามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบต่างๆ ได้ เช่น (เจริญ ธานีรัตน์,
2548 : 56-57)
1) การแต่งกาย การแต่งกายของนักกีฬาเป็นเครื่องชี้จริยธรรมด้านการเรียนรู้จักกาลเทศะ การมีมารยาทอันดีงาม การมี
ระเบียบวินัย เป็นการรักษาชื่อเสียงของสถาบันได้อีกด้วย โดยปกติแล้วจะมีเครื่องแต่งกาย 2 ชุดคือ ชุดปกติธรรมดา และชุด
ส�ำหรับใช้แข่งขันซึ่งรวมทั้งชุดวอร์มด้วย ปัจจุบันนี้หรือแม้แต่คนที่ไม่ใช่นักกีฬาก็หันมานิยมแต่งกายด้วยชุดวอร์มกันมากขึ้น และ
ไม่ค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ โดยส่วนมากใส่กันเพียงเพื่อความสวยงามและความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ส�ำหรับผู้ฝึกสอน
แล้วจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาในเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน เพราะการแต่งกายของนักกีฬาจะเป็นสิ่งแรกที่ปรากฏต่อสายตาประชาชน
ปัญหาประการหนึ่งในเรื่องการแต่งกายของนักกีฬาดังกล่าวคือ ในช่วงเวลาที่นักกีฬาไม่ได้อยู่ระหว่างการแข่งขัน เช่น ตอนพักผ่อน
ตอนกลางคืนหรือหลังการแข่งขัน นักกีฬานิยมสวมใส่กางเกงวอร์ม เสื้อยืด รองเท้าแตะ ออกเดินพักผ่อน ซื้อของตามสถานที่ทั่วไป
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกีฬาแต่อย่างใด นั่นแสดงให้เห็นว่านักกีฬาไม่รู้จักกาลเทศะในการแต่งกาย ซึ่งผู้ฝึกสอน
จะต้องชี้แจงให้นักกีฬาเข้าใจเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่
2) การวางตัว สิ่งที่แสดงให้เห็นว่านักกีฬาผู้นั้นได้รับการปลูกฝังในเรื่องจริยธรรมหรือไม่พิจารณาได้จากการวางตัวของนักกีฬา
การใช้กิริยาวาจาที่ไม่สุภาพขณะท�ำการแข่งขัน การแสดงออกก้าวร้าวต่อคู่แข่งขันหรือผู้ตัดสิน การใช้ค�ำพูดหยาบคาย การท�ำตัวไม่
ส�ำรวมท่ามกลางชุมชน ฯลฯ ก็จัดได้ว่านักกีฬาผู้นั้นขาดการอบรมด้านจริยธรรม โดนเฉพาะนักกีฬาผู้หญิงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
นักกีฬาที่ดีควรมีอาการสงบเสงี่ยมเรียบร้อย รู้จักควบคุมตนเองทั้งต่อหน้าและลับหลังสาธารณชน การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ท้าทาย
เหยียดหยามฝ่ายตรงข้ามเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนควรควบคุม เพราะเป็นการแสดงถึงการขาดจริยธรรมในตัวนักกีฬาด้านการรู้จักอดกลั้น
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3) น�้ำใจนักกีฬา การมีน�้ำใจนักกีฬาเปรียบเสมือนกับปัจจัยในการด�ำเนินวิถีชีวิตของการเป็นนักกีฬา ดังนั้นการที่นักกีฬา
บางคนขาดหรือไร้ซึ่งน�้ำใจนักกีฬาก็จะมีผลท�ำให้ชีวิตการเป็นนักกีฬาไม่ถูกยอมรับว่าอยู่ในกรอบแห่งจริยธรรม นั่นคือพฤติกรรม
ของนักกีฬาผู้นั้น จะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม เมื่อลงสนามครั้งใดก็มักถูกผู้ดูโห่ฮาป่า หรือไม่สนใจติดตามผลงาน ไม่สนับสนุน
หรืออาจมีปฏิกิริยาต่อต้าน ซึ่งจากการพิจารณาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องของน�้ำใจนักกีฬานั้นมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
สองอย่างควบคู่กันเสมอภายใต้ขอบเขตของความดีความชั่ว ซึ่งนั่นก็คือในการแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งถ้าสังเกตให้ดีสิ่งที่เห็นจาก
การแสดงออกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาก็คือ การมีน�้ำใจนักกีฬาและไม่มีน�้ำใจนักกีฬา
กรณีตัวอย่างของคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
หลายครั้งที่เราอาจเห็นการแข่งขันกีฬาที่ผลการการแข่งขันอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ผู้ชมหรือคนดูคาดหมาย โดยเฉพาะ
กีฬาที่มีการตัดสินด้วยการให้คะแนนแบบการใช้สายตาและมุมมองในการตัดสินจากกรณีการศึกษาตัวอย่างที่เป็นเหตุการณ์
ส�ำคัญและเป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังครั้งหนึ่งของโลกจนได้รับความสนใจในขณะนั้นคือ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2014 ณ
เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เอเชี่ยนเกมส์, 2014) ระบุว่านักมวยหญิง สาริตา เทวี ชาวอินเดีย นักมวยในรุ่นไลท์เวท 60
กิโลกรัม ปฏิเสธการรับเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน เนื่องจากการแพ้คะแนนอย่างค้านสายตาผู้ชมทั้งสนามให้กับคู่แข่งนักชก
จากชาวเกาหลีใต้ จีน่า พาร์ค ในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งเป็นนักชกเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนั้น หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้
นักชกหญิงชาวอินเดียปฏิเสธการรับเหรียญรางวัลทันที โดยการน�ำเหรียญรางวัลที่ได้เดินไปคล้องคอให้กับ จีน่า พาร์ค ขณะ
พิธีการมอบเหรียญรางวัล สาเหตุเนื่องจากเพราะเธอเชื่อว่า จีน่า พาร์ค สมควรได้รับเหรียญรางวัลเพียงแค่เหรียญทองแดง
เท่านั้น จากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านกีฬา ซึ่งในบางครั้ง
การแข่งขันกีฬาที่มีการมุ่งเน้นในเรื่องของผลแพ้ชนะเป็นส�ำคัญ จนท�ำให้นักกีฬาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการแข่งขันหรือ
ผู้ตัดสิน ละเลยและไม่ให้ความส�ำคัญกับคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งคือการมีน�้ำใจนักกีฬา (spirit) จากเหตุการณ์
ในครั้งนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ครั้งหนึ่งของวงการกีฬา ที่บางครั้งการแข่งขันที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของ กฎ กติกา การแข่งขัน
เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมีเรื่องของอิทธิพลหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเข้ามาแทรกแซงจนท�ำให้เกิดผลกระทบการแข่งขันกีฬาใน
ด้านลบ ซึ่งถือเป็นการละเลยคุณธรรมจริยธรรมทางด้านกีฬา
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ความเกี่ยวข้องระหว่างคุณธรรมจริยธรรมและประโยชน์จากการเล่นกีฬา
ในมุมมองทั่วไปของผู้ที่เล่นกีฬาและการออกก�ำลังกายจะได้รับการฝึกฝนและพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา นอกจากนี้ผู้ที่เล่นกีฬายังต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่ในกรอบของกฎและกติกาของการแข่งขัน ดังนั้นผู้ที่
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะถูกขัดเกลาทางด้านจิตใจเชื่อมโยงไปยังการกระท�ำในด้านอื่นๆ จากข้อสรุปประโยชน์ของการเล่นกีฬา
และการออกก�ำลังกาย 5 ประการมีด้วยกันดังนี้ (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ อ้างใน ชัยยงค์ บุญบุตร, 2555 : 22-23)
1) ทางด้านร่างกาย อวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายสามารถท�ำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้
ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมการท�ำงานประจ�ำวันได้อย่างกระฉับกระเฉง มีภูมิ
ต้านทานสูง สมรรถภาพทางกายดี
2) ทางด้านจิตใจ การออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอนอกจากจะท�ำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วจิตใจร่าเริง เบิกบานก็จะเกิด
ความต่อเนื่องกันมา เนื่องจากร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าได้ออกก�ำลังกายร่วมกันหลายๆ คน เช่น การเล่นกีฬาเป็นทีม
ท�ำให้เกิดความเอื้อเฟื้อมีเหตุผล อดกลั้น สุขุม รอบคอบ และยุติธรรม
3) ทางด้านอารมณ์ มีอารมณ์เยือกเย็นไม่หุนหันพลันแล่น ช่วยคลายความเครียดจากการประกอบอาชีพในชีวิตประจ�ำ
วัน เมื่ออารมณ์เยือกเย็นก็สามารถท�ำงานหรือออกก�ำลังกายได้อย่างดี
4) ทางด้านสติปัญญา การออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอท�ำให้ความคิดอ่านปลอดโปร่งมีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ ค้นหา
วิธีเอาชนะคู่ต่อสู้ในวิถีทางในเกมการแข่งขัน ซึ่งบางครั้งสามารถน�ำมาใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
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5) ทางด้านสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้ เพราะการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายร่วมกันเป็นหมู่
มากๆ ท�ำให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้น�ำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
จากการศึกษางานวิจัยตัวอย่างด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ ไพศาล เกษแก้ว (2543 : 42)
ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาที่เล่นกีฬาและไม่เล่นกีฬา สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร พบว่า
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาที่เล่นกีฬานั้น มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่านักศึกษาที่ไม่เล่นกีฬา โดยเฉพาะในด้านของความรับ
ผิดชอบ ซึ่งหมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเพียร ความละเอียดรอบครอบให้บรรลุความส�ำเร็จตาม
ความมุ่งหมาย เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยของ สดใส ยาทองไชย (2540 : 44) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมทางด้าน
ความมีน�้ำใจของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬาอาชีวะเกมส์ ซึ่งพบว่า นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์นั้น
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความมีน�้ำใจนักกีฬาอยู่ในระดับที่พึงประสงค์ คือในด้านของการรับรู้ของการแพ้ชนะ ความมีน�้ำใจ การ
เคารพค�ำตัดสิน ความกล้าหาญ และความซื่อสัตย์ เป็นต้น ดังนั้นจากการศึกษากรณีตัวอย่างดังกล่าว จึงท�ำให้ทราบถึงความ
เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงในด้านของการน�ำกีฬาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งส�ำหรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ให้เกิด
ขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ต้องมีการเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กหรือนักเรียนในโรงเรียน เนื่องจากในวัยดังกล่าวกีฬาได้มีบทบาท
ที่ถูกน�ำไปใช้เป็นสื่อหรือส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกาย จากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนของครูผู้สอนและในหลายๆ
ครั้งการเล่นกีฬาโดยทั่วจะต้องมียึดถือการปฏิบัติตามรูปแบบวิธีการเล่น กติกา กฎและระเบียบที่แต่ละชนิดได้ก�ำหนดไว้ จึงถือเป็น
โอกาสอันดีที่ครูผู้สอนจะสามารถประยุกต์ใช้กีฬาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับนักเรียนได้ดังแนวคิดต่อไปนี้
แนวทางการประยุกต์ใช้กีฬาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำ�หรับนักเรียน
เป็นที่ทราบกันดีว่ากีฬาและการออกก�ำลังกายนั้นได้เข้าถึงคนทุกกลุ่มช่วงอายุ เริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ และกีฬา
ยังมีส่วนส�ำคัญในการถูกน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมทั้งการก�ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนเรียนรู้ในโรงเรียนระดับต่างๆ ผ่านรายวิชาพลศึกษา ดังนั้นความมุ่งหมายควบคู่ของการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายนั้น
ควรมุ่งเน้นและสอดแทรกไปกับการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้ที่เล่นกีฬาหรือนักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับสิ่งต่างๆ
อันจะก่อให้เกิดความมีคุณธรรมจริยธรรม โดยผู้ที่มีบทบาทและมีส่วนส�ำคัญในการใช้กีฬาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าวนั่น
ก็คือครูผู้สอนในโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพที่ว่านี้คงหนีไม่พ้นหน้าที่ของครูพลศึกษา
ครูจะต้องสอดแทรกหลักการของคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนเสมอ โดยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องการพัฒนาทางด้านร่างกาย
เพียงอย่างเดียว แต่ควรมุ่งเน้นพัฒนาเรื่องความมีน�้ำใจนักกีฬา ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น เป็นต้น ซึ่งสิ่งส�ำคัญของการพัฒนาเหล่านี้ล้วนเป็นการประพฤติปฏิบัตดิ ้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งสิ้น
ทั้งนี้จากความส�ำคัญดังกล่าวจึงควรมีการส่งเสริมโดยเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกฝังในวัยเรียนผ่านทางกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียน (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551 : 204) ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือ (สพฐ.) โดยมุ่งหวังในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตลอดจนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงคือครูผู้สอน มีหน้าที่ที่จะต้องบูรณาการการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้มีความสอดคล้องและควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนี้หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม จิตส�ำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยก�ำหนดไว้ 8 คุณลักษณะ ดังแผนภาพที่ 1
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รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย์

มีจิต
สาธารณะ

รักความเป็ น
ไทย

ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
มีวินยั

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

มุง่ มัน่ ในการ
ทํางาน

ใฝ่ เรี ยนรู้

อยูอ่ ย่าง
พอเพียง

กษณะอันพึ8งประสงค์
8 ประการ
ตามหลั
ตรแกนกลางการศึกษาขั
นพื
้ ้นฐาน
แผนภาพที่ 1 คุณลัแผนภาพที
กษณะอั่ น1 คุพึณงลัประสงค์
ประการ
ตามหลั
กสูตกสูรแกนกลางการศึ
กษาขั
้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 15)
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 15)
สิ่งที่ครูผ้ สู อนทําหน้ าที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยน ควรเพิ่มเติมและ

สิ่งที่ครูผู้สอนท�ตระหนั
ำหน้กาถึทีงความสํ
่จัดกิจากรรมการเรี
ยนรู้เพื่อพัฒนนาผู
้เรียนในชั
้นเรีเกิยดนขึ ้นกัควรเพิ
่มเติมกและตระหนั
กถึงความส�ำคัญในการ
คัญในการสอดแทรกความเป็
คุณธรรมจริ
ยธรรมให้
บผู้เรี ยนโดยใช้
ีฬาเป็ น
สอดแทรกความเป็นสืคุ่อณซึง่ธรรมจริ
เกิด่เกีขึ่ย้นวกักับบคุณผู้เลัรีกยษณะอั
นโดยใช้
ีฬาเป็นสื8่อประการ
ซึ่งสามารถน�
อพิจารณาที่เกี่ยวกับคุณลักษณะอัน
สามารถนํยาธรรมให้
ข้ อพิจารณาที
นพึงกประสงค์
ตามห ลักำสูข้ตรแกนกลาง
พึงประสงค์ 8 ประการ
ตามหลั
กสูพุตทรแกนกลางการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน
พุรทณาการการจั
ธศักราช ด2551
เป็นยแนวทางในการเชื
่อมโยงบูรณา
การศึกษาขั
นพื
้ ้นฐาน
ธศักราช 2551 เป็ นแนวทางในการเชื
่อมโยงบู
กิจกรรมการเรี
นรู้
ได้ ดังตัวยอย่นรู
างจากการบู
จยั ของ สิรทณาการงานวิ
ธิพงษ์ ปานนาค จ(2556
ด้ พฒ
ั ปานนาค
นาแบบประเมิ(2556
น
การการจัดกิจกรรมการเรี
้ได้ ดังตัรวณาการงานวิ
อย่างจากการบู
ัยของ: 61-64)
สิทธิทีพ่ไงษ์
: 61-64) ที่ได้พัฒนา
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
น
พึ
ง
ประสงค์
ใ
นการจั
ด
การเรี
ย
นรู
้
พ
ลศึ
ก
ษา
ตามหลั
ก
สู
ต
รแกนกลางการศึ
ก
ษาขั
นพื
้
้นฐาน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
ธศักราชา2551
เกี่ยวข้ องกั
บการสร้ างหลั
การประเมินผู้ดเรีกิ
ยนจากการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู้โกดยีฬาเป็นสื่อหรือในชั่วโมงของ
2551 ซึ่งเกี่ยวข้องกัพุบทการสร้
งหลัซึกง่ เกณฑ์
การประเมิ
นกผูเกณฑ์
้เรียนจากการจั
จกรรมการเรี
ยนรู้โดยใช้
ใช้ กีฬาเป็ นสื่อหรื อในชัว่ โมงของวิชาพลศึกษา โดยครูสามารถที่จะวางแนวทางหรื อประยุกต์การออกแบบ
วิชาพลศึกษา โดยครู
สามารถที่จะวางแนวทางหรือประยุกต์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงให้มีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในชัว่ โมงให้ มีความสอดคล้ องกับรายละเอียดดังหัวข้ อต่อไปนี ้ (ภาพประกอบ 2)
รายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้ (ภาพประกอบ 2)
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ด้ านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ด้ านซื่อสัตย์ สุจริต

พฤติกรรมที่ม่ ุงเน้ นของนักเรียน
1. การปฏิบตั ิตนตามสิทธิหน้ าที่การเป็ นนักเรียนที่ดี
2. การสร้ างความสามัคคี ปรองดอง ไม่ทะเลาะวิวาท
3. การแสดงความยินดี ชื่นชมต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ
4. การช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเมตตา
5. การเคารพเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ทังกาย
้
วาจา ใจ

พฤติกรรมที่ม่ ุงเน้ นของนักเรียน
1. การพูดคุยสนทนากับเพื่อนหรือผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
2. การปฏิบตั ิตนโดยคํานึงถึงความถูกต้ อง ตามระเบียบ
กฎ กติกาการแข่งขัน
3. การไม่นําอุปกรณ์กีฬาของผู้อื่นมาเป็ นของตนเอง
4. การไม่พดู จาเพ้ อเจ้ อหรือกล่าวคําเท็จกับผู้อื่น
5. การทําข้ อสอบด้ วยตนเองไม่ทจุ ริตในการสอบ

ด้ านมีวินัย

ด้ านใฝ่ เรียนรู้

พฤติกรรมที่ม่ ุงเน้ นของนักเรียน
1. ความตรงต่อเวลาในการเข้ าเรียน
2. การขออนุญาตก่อนออกจากชันเรี
้ ยน
3. การแต่งชุดพลศึกษาหรือชุดกีฬาด้ วยความเรียบร้ อย
4. การไม่ใช้ โทรศัพท์หรือฟั งเพลงขณะมีการเรียน
5. การมีความอดทนรอคอยในการปฏิบตั ิกิจกรรม หรือเล่น
กีฬา

พฤติกรรมที่ม่ ุงเน้ นของนักเรียน
1. การเข้ าร่วมกิจกรรมกีฬาต่างๆ ทุกครัง้
2. การมาโรงเรียนทันเวลา
3. การมีความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิกิจกรรมกีฬา
4. การซักถามเมื่อเกิดข้ อสงสัย
5. การแลกเปลี่ยนความรู้กบั เพื่อน หรือครูทางด้ านกีฬา

กีฬากับการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับนักเรียน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านอยู่อย่ างพอเพียง
พฤติกรรมที่ม่ ุงเน้ นของนักเรียน
1. การเลือกใช้ อปุ กรณ์กีฬาที่เป็ นประโยชน์ ประหยัดคุ้มค่า
2. การเลือกเล่นกีฬาและใช้ อปุ กรณ์กีฬาอย่างเหมาะสม
3. การยอมรับและปรับตัวเข้ ากับเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนได้
4. การเป็ นผู้มีนํ ้าใจเป็ นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการเล่น
กีฬา
5. มีความสุขในการเรียน ร่าเริง และสนุกสนาน
ด้ านรักความเป็ นไทย
พฤติกรรมที่ม่ ุงเน้ นของนักเรียน
1. การกล่าวคําทักทายด้ วยคําว่าสวัสดี พร้ อมกับยกมือไหว้
2. การกล่าวคําขอบคุณ หรือคําขอโทษ ต่อผู้อื่น
3. การใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
4. การพูดจาสุภาพ ไพเราะ
5. การร่วมเล่นกีฬาไทยที่จดั กิจกรรม หรือเมื่อมีโอกา ส

ด้ านมุ่งมั่นในการทางาน
พฤติกรรมที่ม่ ุงเน้ นของนักเรียน
1. ความตังใจและรั
้
บผิดชอบในการทํางานจนสําเร็จ
2. การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนและการเล่นกีฬาสมํ่าเสมอ
3. ความอดทน ไม่ยอ่ ท้ อต่อปั ญหาและอุปสรรค
4. ความพยายามในการแก้ ปัญหาจาการเล่นกีฬา
5. การส่งงานครบตามเวลาที่กําหนด

ด้ านมีจิตสาธารณะ
พฤติกรรมที่ม่ ุงเน้ นของนักเรียน
1. การกระตือรือร้ นในการทํางานเป็ นทีม
2. การแบ่งปั นอุปกรณ์กีฬาให้ ผ้ อู ื่นร่วมกันใช้
3. การมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนและครูด้วยความยินดี เต็มใจ
4. การช่วยเหลือเก็บอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ ให้ เป็ นระเบียบ
5. การรักษาความสะอาดของสนามกีฬา

แผนภาพที่ 2 กีฬากับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
114 วารสารร่
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

บทสรุป
จากความส�ำคัญในเรื่องกีฬากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจะเห็นได้ว่า กีฬาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้นักเรียน
ให้รู้จักการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในการช่วยพัฒนามีค่านิยมด้านการประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมแบบรู้จักการเคารพกฎ ระเบียบ และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นส�ำคัญ รู้จักความประนีประนอมและมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูนั้น สามารถน�ำแนวทางและข้อก�ำหนดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นพื้นฐานและทิศทางของการส่งเสริมพัฒนา ซึ่งในความส�ำคัญดังกล่าวยังถือว่ามีความสอดคล้องในด้าน
การพัฒนานักเรียนและเยาวชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ความมุ่งหวังของการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 (แผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ, 2560 : 26) ที่มุ่งหวังให้การจัดระบบการศึกษาได้รับการบริหารจัดการด้านกีฬาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง มีครูที่มี
คุณภาพและจ�ำนวนเพียงพอต่อความต้องการ มีการส่งเสริมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง นักเรียน
หรือเยาวชนรู้กฎและกติกาจนสามารถถึงขั้นดูกีฬาเป็นเล่นกีฬาได้ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยและน�้ำใจ
นักกีฬา ซึ่งในอีกมุมมองประเด็นหนึ่งทั่วๆ ไป ถึงแม้ว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องพัฒนาและปลูกฝัง
ได้ค่อนข้างยาก อาจต้องใช้ระยะเวลาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่หากผู้คนในสังคมขาดความตระหนักและความเอาใจใส่
และปล่อยปะละเลย เพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าว สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ในสังคมก็คงจะประสบไปด้วยสภาพปัญหาต่างๆ กลาย
เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีแต่ความเห็นแก่ตัว ขาดการยึดมั่นในการเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งก็คงจะถึงเวลาแล้วที่ผู้คนทั้ง
หลายในรุ่นของคนปัจจุบัน ควรที่จะต้องสร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมได้รู้จักการมีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยกันสร้างให้
สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่เต็มไปด้วยความมีน�้ำใจไมตรีเป็นมิตรที่ดีต่อกัน มิใช่สังคมที่มีความเจริญเพียงแค่วัตถุนิยมแต่เป็นสังคม
ที่เต็มไปด้วยความเจริญทางด้านความงดงามของจิตใจมนุษย์กันเสียที โดยใช้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตั้งแต่ในระดับวัยเรียนอย่างต่อเนื่องและระยะยาว ตามรูปแบบการบูรณาการเชื่อมโยงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง
8 ด้าน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความมีวินัย ด้านการใฝ่เรียนรู้ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง ด้านความมุ่งมั่นในการท�ำงาน ด้านการรัก
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