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บทความวิจยั (Research Article)
การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม : แนวทางการพัฒนา
Moral and Ethical Development : Development approach
ประไพรัตน์ ลำใจ1
Prapairat Lumjai1
บทคัดย่อ
คุณ ธรรม จริย ธรรมเป็ น สิ่งดีงำมที่สงั คมยอมรับ ซึ่งเกิด จำกส่ว นรวมและกำรศึก ษำ กำรปฏิบ ัติฝึ กอบรม
กำรกระทำจนเกิดเป็ นลักษณะนิสยั เป็ นสิง่ ที่ดีมคี ุณประโยชน์ ต่อตนเองและต่ อผู้อ่นื หลักกำรและทฤษฎีกำรพัฒ นำ
คุณธรรม จริยธรรมมีกลุ่มแนวคิดทีส่ ำคัญ 6 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพฒ
ั นำกำรทำงควำมคิด เชื่อว่ำพัฒนำกำร
ทำงจริยธรรมของบุคคลจะเป็ นไปตำมขัน้ และขึน้ อยู่กบั พัฒนำกำรทำงสติปัญญำของบุคคลนัน้ 2) กลุ่มแนวคิดจิตพิสยั
เป็ นกลุ่มทีม่ ุ่งอธิบำยพัฒนำกำรทำงจริยธรรมของบุคคลโดยมองว่ำ มีควำมเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ระดับคุณภำพของกำร
เรียนรูด้ ำ้ นจิตใจ 3) กลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยมให้ควำมสำคัญกับกำรให้กำรเสริมแรง 4) กลุ่มแนวคิดจิตพฤติกรรมศำสตร์
ซึง่ มุ่งเน้นกำรพัฒนำพฤติกรรม จริยธรรมของบุคคลโดยอำศัยข้อมูลจำกงำนวิจยั เป็ นเครื่องมือในกำรตัดสินใจ จะให้
ควำมสำคัญกับวิธกี ำรกำหนดพฤติกรรมทีจ่ ะพัฒนำรวมถึงขัน้ ตอน และวิธกี ำรพัฒนำจริยธรรมของบุคคลให้สอดคล้อง
กับงำนวิจยั ทีพ่ บ 5) กลุ่มแนวคิดทำงสังคมวิทยำก็ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำจริยธรรมของบุคคลโดยใช้กระบวนกำร
ขัดเกลำทำงสังคมผ่ำนตัวแทนทำงสังคมทีส่ ำคัญ ได้แก่ พ่อแม่ ครู เพื่อน พระ และสื่อมวลชน เป็ นต้น 6) กลุ่มแนวคิด
ทำงศำสนำเชื่อว่ำหลักธรรมคำสอนต่ำงๆ ทำงศำสนำสำมำรถนำมำปฏิบตั เิ พื่อช่วยให้เกิดกำรพัฒนำให้บุคคลมีจติ สำนึก
และเจตคติท่ถี ูกต้องงดงำม สำมำรถดำเนินชีวติ ร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่ำงไรก็ตำมแม้แต่ละแนวคิดจะมีควำมเชื่อพื้นฐำน
รวมถึงวิธกี ำรพัฒนำทีแ่ ตกต่ำงกัน แต่ถำ้ พิจำรณำถึงกระบวนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลแล้วก็จะพบว่ำมี
ลักษณะทีส่ อดคล้องกัน ส่วนแนวทำงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนัน้ เป็ นกำรปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเด็ก
และเยำวชนโดยยึดคุณธรรมนำควำมรู้สร้ำงควำมตระหนักสำนึกในคุณค่ำของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ควำม
สมำนฉันท์ สันติวธิ ี วิถีประชำธิปไตยพัฒนำคนโดยใช้คุณธรรมเป็ นพื้นฐำนของกระบวนกำรเรียนรู้ท่เี ชื่อมโยงควำม
ร่วมมือของ สถำบันครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำ และสถำบันกำรศึกษำเพื่อพัฒนำเยำวชนให้เป็ นคนดี มีควำมรูแ้ ละ
อยู่ดมี สี ขุ ส่วนรูปแบบกำรปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมทีไ่ ด้ศกึ ษำมำ พบว่ำแบ่งออกเป็ น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบกำร
ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมโดยครอบครัว 2) รูปแบบกำรปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม โดยสถำบันศำสนำ 3) รูปแบบกำร
ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมโดยสถำนศึกษำและ 4) รูปแบบกำรปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมโดยชุมชน
คาสาคัญ: คุณธรรม จริยธรรม, กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม

1

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000
Education Administration , University of Phayao, Phayao Province 56000
*Corresponding author e-mail : mafai9999@gmail.com

1

30

Journal of Humanities and Social University of Phayao Vol. 2 No. 3 Sep.-Dec. 2014

Abstract
Moral and ethical are social acceptable goodness. They are caused by communal and education by
training, practice, and the action are good trait beneficial to themselves and the others. The theory and
principles are article addresses six approaches to ethical development, namely: intellectual development
theory, affective domain group theory, behaviorism, psycho-behavioral science, sociology and religious
instruction. Furthermore, ethical development methods which rely on a basic concept in a given theory are
also considered. Intellectual development theory is defined as ones’ moral development proceeds in step with
and depends on one’s cognitive progress. Affective domain group theory explains individual moral
development as related to the level of mental learning quality. Behaviorism focuses on giving reinforces and
therefore utilizes reinforcement in order to modify a person’s ethics. Psycho-behaviorism emphasizes one’s
moral development by relating it to data obtained from diverse researches, that the process and techniques
of improving citizens’ ethics are very important. Sociology focuses the on the socialization process, which
includes the method of bringing up and educating youth through copious agents such as parents, teachers,
friends, monks and media. For religious instructors they aim to intensify individual ethics in accordance with
Dharma principle, claiming this can help people to live happily in society. Although, each model contains
different basic beliefs of development, there is a coincidence of modeling of the ethical development process.
(The guidelines develop for moral and ethical. In children and adolescents based on the knowledge,
awareness, moral consciousness of the value of philosophy.) Reconciliation nonviolent way of democratic
development of the moral basis of the learning process that links your cooperation. Institutions, religious
institutions, families, communities and institutions to develop youth to be good. Knowledgeable and well-being
by virtues. The studied forms for moral and ethical are divided into four types: 1) model for moral and ethical
by family, 2) model for moral and ethical by religious institutions, 3) model for moral and ethical by schools
and 4) model for moral and ethical by community.
Keywords: Moral and Ethical, Moral and Ethical Development

บทนา
จำกสถำนกำรณ์ บ้ำนเมืองปั จจุบนั มุ่งพัฒนำ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงมำก แม้จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและควำมเจริญ ทำงด้ำนวัตถุ อย่ำง
เห็น ได้ ช ัด แต่ ค วำมเจริญ และกำรพั ฒ นำนั ้น ก็มิไ ด้
เป็ นไปอย่ำงยังยื
่ น โดยขำดควำมสมดุลกับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม ยังก่อให้
เกิดปั ญหำสังคมนำนำชนิด เป็ นทีม่ ำของปั ญหำสังคมที่
ดู เ หมื อ นจะทวีค วำมรุ น แรงขึ้ น เรื่อ ยๆ ซึ่ ง ล้ ว นแต่
ชีใ้ ห้เห็นถึงควำมจำเป็ นในกำรทีจ่ ะต้องช่วยกันส่งเสริม
และพัฒ นำคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ค่ ำ นิ ย มที่เหมำะสม
ให้แก่เด็ก เยำวชนและพลเมืองของประเทศ [1] ดังนัน้
ในกำรพั ฒ นำประเทศแนวใหม่ ตำมแผนพั ฒ นำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) [2] ทีม่ ุ่งพัฒนำสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
ด้ว ยควำมเสมอภำค เป็ นธรรม และมีภู มิคุ้ม กัน ต่ อ
กำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้
ตลอดชีวติ มีทกั ษะและกำรดำรงชีวติ อย่ำงเหมำะสมใน
แต่ ละช่ วงวัย รวมทัง้ สร้ำงสมดุ ลกำรพัฒ นำในทุ กมิติ
เสริม สร้ำ งศีลธรรมและสำนึ ก ในคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
ในกำรปฏิบ ัติห น้ ำที่แ ละดำเนิ น ชีวิต ด้ว ยควำมเพีย ร
จะเป็ นภู มิคุ้ม กัน ให้ดีพ ร้อมเผชิญ กำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2545-2559) [3]
ได้กำหนดวิสยั ทัศน์เพื่อมุ่งพัฒนำให้คนไทยเป็ นมนุ ษย์
ทีส่ มบูรณ์ เป็ นคนดี คนเก่ง มีควำมสุข พึง่ พำตนเองได้
มี จิตส ำนึ กในควำมเป็ นชำติ ไทย มี ห ลัก ศำสนำและ
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วัฒ นธรรมเป็ นวิถีชีวิต มีส่ ว นร่ว มในกำรเสริม สร้ำ ง
ประชำคมไทยและประชำคมโลกที่มีค วำมสุข สร้ำ ง
สังคมแห่งปั ญญำ สังคมเอื้ออำทร และสังคมคุณภำพ
[4] จึงหันมำให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคนพร้อมไป
กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยเน้ นให้คนเป็ นแกนกลำง
ของกำรพัฒนำและมุ่งพัฒนำคนให้เป็ นบุคคลทีส่ มบูรณ์
พร้อมทัง้ ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ คุณธรรม จริยธรรม
เฉพำะอย่ำงยิง่ ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ซึง่ ถือว่ำเป็ น
สิ่ง ที่มีค วำมสำคัญ ในกำรก ำหนดควำมสุ ข สงบของ
สังคมอย่ำงมำก

ความหมายของคุณธรรม จริ ยธรรม
ควำม ห ม ำยของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี
นั ก ปรำชญ์ นั ก กำรศึ ก ษำ นั ก จิ ต วิ ท ยำ และผู้ ท่ี
เกีย่ วข้องอีกหลำยคนได้ให้ควำมหมำยไว้ดงั ต่อไปนี้
คำว่ำ “คุณธรรม” ได้มผี ใู้ ห้ควำมหมำยไว้ดงั นี้
กระทรวงวัฒ นธรรม [5] ให้ ค วำมหมำยว่ ำ
คุณธรรม หมำยถึง กำรปฏิบตั ติ นและประพฤติตนตำม
ศีล ธรรมอัน ดี และยึด หลัก จริย ธรรมควำมถู ก ต้ อ ง
และดีงำม ส่วนจริยธรรม หมำยถึง กฎเกณฑ์ ควำม
ประพฤติท่ีดีของมนุ ษ ย์ซ่ึงเกิด ขึ้น ตำมธรรมชำติของ
มนุ ษย์ เ อง ได้ แ ก่ ควำมเป็ นผู้ มี ปั ญ ญ ำ และรู้ จ ั ก
ไตร่ตรองแยกแยะควำมดีควำมชัว่ ถูก-ผิด ควร-ไม่ควร
เป็ นกำรควบคุมตนเองและเป็ นกำรควบคุมกันเองใน
กลุ่มหรือเป็ นศีลธรรมเฉพำะกลุ่ม
กระทรวงศึก ษำธิก ำร [6] ให้ คุ ณ ธรรมเป็ น
พืน้ ฐำนของกระบวนกำรเรียนรูท้ เ่ี ชื่อมโยงควำมร่วมมือ
ของสถำบัน ครอบครัว ชุ ม ชน สถำบัน ศำสนำ และ
สถำบั น กำรศึก ษำเพื่ อ พั ฒ นำเยำวชนให้ เ ป็ นคนดี
มี ค วำมรู้ และอยู่ ดี มี สุ ข โดย 8 คุ ณ ธรรมพื้ น ฐำน
ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มวี นิ ยั สุภำพ สะอำด
สำมัคคี และมีน้ำใจ
กรมกำรศำสนำ [7] คุณธรรม หมำยถึง สิง่ ทีม่ ี
คุ ณ ค่ ำ มีป ระโยชน์ เป็ น ควำมดี เป็ น มโนธรรม เป็ น
เครื่องประคับประคองใจให้เกลียดควำมชัว่ กลัวบำป
ใฝ่ ควำมดี เป็ นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดควำมรูส้ กึ
รับผิดชอบ เกิดจิตสำนึกทีด่ มี คี วำมสงบเย็นภำยในและ
เป็ นสิง่ ที่ต้องปลูกฝั งโดยเฉพำะ เพื่อให้เกิดขึน้ และให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรในสังคมไทย
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สรุ ป ได้ ว่ ำ คุ ณ ธรรม หมำยถึ ง สิ่ง ที่ ส ั ง คม
ยอมรับ ว่ ำ เป็ นสิ่ง ที่ ดีง ำม ซึ่ ง เกิ ด จำกส่ ว นรวมและ
กำรศึกษำ กำรปฏิบตั ิฝึกอบรม กำรกระทำจนเคยชิน
เกิด เป็ นลัก ษณะนิ ส ัย เป็ นสิ่ง ที่ดีมีคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ
ตนเอง และต่อผูอ้ ่นื
ค ำว่ ำ จริย ธรรม มี ร ำกศัพ ท์ ม ำจำกภำษำ
ละตินว่ำ “Moralis” ในภำษำไทยเรียกว่ำ ศีลธรรม ซึง่ มี
ควำมหมำยเกีย่ วข้องกับคำว่ำ “จริยธรรม” ซึง่ บำงครัง้
ใช้แทนกันได้ ทัง้ นี้เนื่องมำจำกควำมหมำยต้นกำเนิด
ของค ำว่ ำ จริย ธรรม (ethics) และศีล ธรรม (moral)
นั น้ มีค วำมสัม พัน ธ์ก ัน อย่ ำ งใกล้ชิด ค ำว่ ำ จริย ธรรม
มำจำกภำษำละติน ส่วนคำว่ำ ศีลธรรม มำจำกภำษำกรีก
ซึ่งทัง้ 2 ค ำมีค วำมหมำยว่ำ “ธรรมเนี ย มปฏิบ ัติ หรือ
วิ ถี ชี วิ ต ” (the custom or the way of life) ซึ่ ง ปั จจุ บ ั น
ค ำว่ ำ จริย ธรรม (ethics) หมำยถึง กำรประพฤติต น
หรือ กำรลงมือปฏิบ ัติด้ว ยตนเอง ส่วนค ำว่ำศีลธรรม
(moral) หมำยถึงกำรศึกษำควำมประพฤติท่ีเป็ นเรื่อง
จริยธรรม [8]
ดวงเดือน พันธุมนำวิน [9] ได้ให้ควำมหมำย
ของคำว่ำ จริยธรรม หมำยถึง ลักษณะทำงสังคมหลำย
ลักษณะของมนุษย์และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทำง
สังคมประเภทต่ ำงๆ พระรำชวรมุ นี [10] ได้อ ธิบ ำย
ควำมหมำยของจริยธรรม หมำยถึง กำรดำเนิ นชีวิต
ควำมเป็ นอยู่ กำรยัง ชี วิต ให้ เ ป็ นไป กำรครองชี พ
กำรใช้ชวี ติ กำรเคลื่อนไหวของชีวติ ทุกแง่ทุกด้ำนทุก
ระดับ ทัง้ ทำงกำย วำจำ ใจ ทัง้ ด้ ำ นส่ ว นตัว สัง คม
อำรมณ์ จิตใจปั ญญำหรือแนวทำงกำรดำเนินชีวติ ของ
บุคคลในสังคม บุญมี แท่นแก้ว [11] กล่ำวว่ำ จริยธรรม
คือ หลัก แห่ ง ควำมพฤติ ท่ีดีง ำมและถู ก ต้ อ ง สุ ช ำติ
ประสิท ธิร์ ัฐ สิน ธุ์ [12] กล่ ำ วว่ ำ จริย ธรรม หมำยถึ ง
ควำมถู ก ต้ อ งที่ ดี ง ำม สั ง คมทุ ก สัง คมจะก ำหนด
กฎเกณฑ์ กติก ำ บรรทัด ฐำนของตนเองว่ ำอะไร คือ
สิ่ง ที่ ดี ง ำมอะไรคื อ ควำมถู ก ต้ อ งสิ่ง ที่ เ ป็ นควำมดี
ควำมถูกต้องในควำมคิดของแต่ละบุคคลจึงขึน้ อยู่กบั
พืน้ ฐำนกำรอบรมขัดเกลำของบุคคลในสังคมนัน้ ๆ
ประภำศรี สีห อำไพ [13] ได้ให้ค วำมหมำย
ของจริย ธรรม หมำยถึง หลัก ควำมประพฤติท่ีอบรม
กริย ำและปลูก ฝั งลัก ษณะนิ สยั ให้อ ยู่ ในครรลองของ
คุณธรรมหรือศีลธรรม ที่ช้ใี ห้เห็นควำมเจริญงอกงำม
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ในกำรด ำรงชี วิต อย่ ำ งมี แ บบแผนตำมวัฒ นธรรม
ของบุ คคลที่ มี ลั ก ษ ณ ะท ำงจิ ต ใจที่ ดี ง ำม อยู่ ใ น
สภำพแวดล้อ มที่โ น้ ม น ำให้บุ ค คลมุ่ ง กระท ำควำมดี
ละเว้น ควำมชัว่ มีแนวทำงควำมประพฤติอยู่ในเรื่อ ง
ของควำมดี ควำมถูกต้อง ปฏิบตั ติ นเพื่ออยู่ในสังคมได้
อย่ำงสงบเรียบร้อยเป็ นประโยชน์ต่อผู้อ่นื มีคุณธรรม
และมโนธรรมทีจ่ ะสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีโดยมีสำนึกที่
จะใช้สทิ ธิและหน้ ำที่ของตนตำมค่ำนิยมที่พึงประสงค์
ขณะที่ Rest [14] กล่ำวถึง จริยธรรม ว่ำเป็ นมโนภำพ
ทีเ่ กีย่ วกับหลักควำมยุตธิ รรมในกำรมีปฏิสมั พันธ์กนั ใน
สังคมไทย โดยไม่ เกี่ยวข้อ งกับคุ ณค่ ำหรือควำมรู้สึก
ส่วนตัวของแต่ละบุคคล Brown [15] ให้ควำมหมำยคำ
ว่ำจริยธรรม คือ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีบ่ ุคคลใช้ใน
กำรแยกแยะกำรกระทำทีถ่ ูกต้องออกจำกกำรกระทำผิด
พระธรรมปิ ฎ ก [16] ได้ให้ค วำมหมำยของ
จริยธรรมไว้ว่ำจริยธรรม คือกำรนำควำมรูใ้ นควำมจริง
หรือ กฎของธรรมชำติม ำใช้ให้เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำร
ดำรงชีวิตที่ดงี ำมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและ
สังคม
สมบูรณ์ ชิตพงศ์ [17] ได้ให้ควำมหมำยของ
จริย ธรรม คือ สิง่ ที่ป ฏิบ ัติแล้วเกิดควำมดี ควำมงำม
ควำมสวย เป็ นสิง่ ทีเ่ กีย่ วเนื่องและซ้อนทับกับคุณธรรม
ซึง่ หมำยถึงสิง่ ทีป่ ฏิบตั แิ ล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อ่นื จริยธรรมจะเน้ นในสิง่ ที่เหนือกว่ำคุณประโยชน์
กำรก ำหนด จริย ธรรมนั ้น จะต้ อ งดู ท่ี เ จตนำของ
ผู้กระทำ ผู้กระทำรู้คนเดียว กำรให้คนมีจริยธรรมคือ
กำรทำให้คนมีศลี ธรรม (Moral) ซึ่งหัวใจของศีลธรรม
ของทุ ก ศำสนำก็คือ กำรท ำดี ละเว้น ชัว่ กำรสอนให้
บุคคลเกิดจริยธรรมก็คอื สอนให้รจู้ กั ทำควำมดี ละเว้น
ควำมชัวตำมฐำนะ
่
หรือบทบำทที่บุคคลนัน้ เป็ น เช่น
เป็ นลูก นักเรียน สมำชิกในสังคม ในโรงเรียน
วิล ำสลัก ษณ์ ชัว วัล ลี [18] ให้ ค วำมหมำย
คุณธรรม จริยธรรมว่ำเป็ นสิง่ ที่สงั คมเห็นว่ำเป็ นสิง่ ที่ดี
และกำรตัดสินใจเลือกกระทำหรือ แก้ปัญหำทีแ่ สดงถึง
กำรมี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมที่ สู ง กว่ ำ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทำงในกำรประพฤติให้อยู่ร่วมกันได้อย่ำงร่มเย็น
บรำวน์ [19] ให้ควำมหมำยของจริยธรรมว่ำ
คือ กฎระเบียบต่ ำงๆ ที่บุคคลใช้ในกำรแยกแยะกำร
กระทำทีถ่ กู ต้องออกจำกกำรกระทำทีผ่ ดิ

โคลเบอรก [25] กล่ำวว่ำ จริยธรรมมีพ้นื ฐำน
ของควำมยุตธิ รรม ถือเอำกำรกระจำยสิทธิหน้ำทีอ่ ย่ำง
เท่ำเทียมกันโดยมิได้ หมำยถึง กฎเกณฑ์ทบ่ี งั คับทัวไป
่
แต่ เป็ น กฎเกณฑ์ ท่ีมีค วำมเป็ น สำกลที่ ค นส่ว นใหญ่
ได้รบั ไว้ในทุกสถำนกำรณ์ ไม่มกี ำรขัดแย้งเป็ นอุดมคติ
ดังนัน้ พันธะทำงจริยธรรมจึงเป็ น กำรเคำรพต่อสิทธิขอ้
เรียกร้องของบุคคลอย่ำงถูกต้องเสมอภำคกัน
จำกควำมหมำย จริยธรรม ข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ
จริยธรรม หมำยถึง แนวทำงควำมประพฤติของบุคคล
ในสังคมหนึ่งๆ ว่ำพฤติกรรมใดเป็ น พฤติกรรมที่ควร
ปฏิบตั ิ พฤติกรรมใดเป็ นพฤติกรรมที่ควรงดเว้น โดย
พิจำรณำตำมกฎระเบียบ ขอบเขต ควำมเชื่อของแต่ละ
สังคมเพื่อให้บุคคลในสังคมสำมำรถอยู่รว่ มกันได้อย่ำง
สงบสุข
สรุปได้ว่ำ คุณธรรม จริยธรรม หมำยถึง กำร
ประพฤติปฏิบตั ิ กำรกระท ำของบุ คคลที่ดีอนั สูงสุด ที่
ปลู ก ฝั งอยู่ ใ นอุ ป นิ ส ัย อั น ดี ง ำมของคน ตลอดจน
ควำมรูส้ กึ นึกคิดอันถูกต้องของบุคคลทีค่ วรในสิง่ นัน้ ๆ
เพื่อให้เกิดควำมเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและบุคคลอื่น
โดยทั ว่ ไปในสัง คมซึ่ ง อยู่ ใ นจิ ต ส ำนึ ก อยู่ ใ นควำม
รับ ผิด ชอบชัว่ หรือ ดีข องบุ ค คลนั น้ ๆ อัน เป็ น เครื่อ ง
เหนี่ ย วรัง้ และควบคุ ม ควำมประพฤติ ข องบุ ค คลที่
แสดงออกเพื่อสนองในสิง่ ทีป่ รำรถนำ

แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม
แนวคิ ด ทฤษ ฎี เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นำกำรทำง
จริยธรรมมีหลำยแนวคิด โดยแต่ละแนวคิดมีควำมเชื่อ
พื้ น ฐำนที่ แ ตกต่ ำ งกัน โดยทฤษฎี พ ั ฒ นำกำรทำง
จริย ธรรมที่ ส ำคัญ 6 กลุ่ ม [20] ได้ แ ก่ กลุ่ ม แนวคิ ด
ทฤษฎีพ ัฒ นำกำรทำงควำมคิด กลุ่ ม แนวคิด จิตพิส ยั
กลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยม กลุ่มแนวคิดจิต พฤติกรรม
ศำสตร์ กลุ่มแนวคิดสังคมวิทยำ และกลุ่มแนวคิดทำง
ศำสนำ พร้อมทัง้ วิธีกำรพัฒ นำ คุ ณ ธรรมจริยธรรมที่
อำศัยพื้นฐำนควำมคิดของทฤษฎีนัน้ ๆ มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่ ม แนวคิ ดทฤษฎี พั ฒ นาการทาง
ความคิ ด เชื่อทีว่ ำ่ พัฒนำกำรทำงจริยธรรมมีควำมเป็ น
สำกล มี โ ครงสร้ ำ งของควำมคิ ด เป็ นพื้ น ฐำนและ
ประกอบด้วย เหตุผลเชิงจริยธรรมและเชื่อว่ำจริยธรรม

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี ที ่ 2 ฉบับที ่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2557

ของ บุคคลเกิดจำกแรงจูงใจเบือ้ งต้น คือ กำรได้รบั กำร
ยอมรับ กำรรูว้ ่ำตนเองมีควำมสำมำรถ กำรเคำรพ และ
รูจ้ กั ตนเองอย่ำงแท้จริง ส่วนบรรทัดฐำนเบื้องต้นทำง
จริ ย ธรรม ข องบุ ค ค ลนั ้ น เชื่ อว่ ำ เกิ ด จำก กำรมี
ปฏิสมั พันธ์ทำงสังคมกับบุคคลอื่น ทฤษฎี ที่สำคัญใน
กลุ่มนี้มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพฒ
ั นำกำรทำงจริยธรรม
ของเพียเจท์ และทฤษฎีพฒ
ั นำกำรทำง จริยธรรมของ
โคลเบิรก์ ดังต่อไปนี้
1.1 ทฤษฎีพฒ
ั นำกำรทำงจริยธรรม
ของเพีย เจท์ (Piaget) พัฒ นำกำรทำงจริย ธรรมของ
มนุ ษย์เป็ นไปตำมขัน้ และขึน้ อยู่กบั วัย ตลอดจนควำม
ฉลำดของบุคคลในกำรที่จะรับรูก้ ฎเกณฑ์และลักษณะ
ต่ ำ งๆ ของสังคมตำมพัฒ นำกำรทำงสติ ปั ญ ญำของ
บุคคลนัน้ โดยขัน้ พัฒนำกำรทำงจริยธรรมของเพียเจท์
(Piaget) แบ่งเป็ น 2 ขัน้ ใหญ่ๆ ดังนี้ [21]
1.1.1 ขัน้ ยอมรับกฎเกณฑ์
จำกผู้ท่มี อี ำนำจเหนือตน (Heteronomous) เริม่ ตัง้ แต่
แรกเกิดจนถึง 8 ปี ในขัน้ นี้บุคคลยอมรับกฎเกณฑ์จำก
ผูท้ ่มี อี ำนำจเหนือตน เช่น บิดำ มำรดำ ครู และบุคคล
อื่นที่มอี ำนำจ มำกกว่ำและเชื่อว่ำกฎระเบียบเป็ นสิง่ ที่
แน่ นอนตำยตัวไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ระยะนี้
บิดำ มำรดำ และผูใ้ หญ่จงมีอทิ ธิพลต่อเด็กอย่ำงชัดเจน
1.1.2. ขัน้ กำรยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ (Autonomous) อำยุตงั ้ แต่
9 ปี ขึ้ น ไปในขั น้ นี้ บุ ค คลจะมองสิ่ ง ต่ ำ งๆ อย่ ำ งมี
ควำมสัมพันธ์กนั มำกขึ้นและเชื่อว่ำกฎระเบียบต่ำงๆ
ไม่ ใ ช่ สิ่ง ที่ ต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ำม อย่ ำ งเคร่ ง ครัด สมบู ร ณ์
แต่ ส ำมำรถเปลี่ ย นแปลงได้ ถ้ ำ ทุ ก คนยอมรับ กำร
เปลี่ยนแปลงนัน้ ในขัน้ นี้เป็ นระยะที่บุคคลเริม่ พัฒ นำ
จริยธรรมขึน้ สู่ควำมคิดทีเ่ ป็ นของตนเอง ใช้เหตุผลโดย
คำนึงถึงควำมยุติธรรมและพิจำรณำจำกผลที่เกิดขึ้น
จำกกำรกระทำ
เพียเจท์ (Piaget) เชื่อว่ำกำรที่บุคคลจะพัฒนำ
จำกขัน้ ยอมรับกฎเกณฑ์จำกผูท้ ม่ี อี ำนำจเหนือตน มำยัง
ขัน้ กำรยอมรับ กำรเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ น้ี เกิด
จำกกำรทีบ่ ุคคลได้สมั ผัสกับสภำวะรอบตัวทีก่ ว้ำงขวำง
ขึน้ ไปอีกระดับหนึ่ง กำรมีบทบำทในกลุ่มเพื่อนในกลุ่ม
คนในสังคม ประกอบกับพัฒนำกำรทำงสติปัญญำที่มี
มำกขึ้น ตำมวุ ฒิ ภ ำวะ สิ่งเหล่ ำ นี้ จ ะช่ ว ยท ำให้บุ ค คล
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สำมำรถใช้ ส ติ ปั ญ ญำและประสบกำรณ์ ข องตนเอง
วิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์ ต่ำงๆ จนในที่สุดบุคคลก็จะได้
ข้อสรุปต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นหลักกำรในใจของตนเอง
1.2 ทฤษฎีพฒ
ั นำกำรทำงจริยธรรม
ของ โคลเบิ ร์ ก (Kohlberg) เชื่ อ ว่ ำ พั ฒ นำกำรทำง
จริยธรรมของแต่ละบุคคลจะผ่ำนไปตำมขัน้ พัฒนำกำร
(Sequential stage) โดยมีพน้ื ฐำนมำจำกกำรให้เหตุผล
เชิง ตรรกศำสตร์ และเชื่อ ว่ ำ กำรรับ รู้ท ำงสัง คมและ
บทบำททำงสังคมของแต่ละบุคคลนัน้ จะมีควำมสัมพันธ์
ในลักษณะปฏิสมั พันธ์กบั พัฒนำกำรทำงจริยธรรมของ
บุคคลนัน้ สำหรับกำรตัดสินคุณธรรมตำมขัน้ ต่ำงๆ นัน้
โคลเบิรก์ (Kohlberg) เห็นว่ำเป็ นผลมำจำกประสบกำรณ์
ในกำร ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น ซึง่ โคลเบิรก์ (Kohlberg)
เชื่อ ว่ ำ สิ่ง เหล่ ำ นั น้ จะน ำไปสู่ ก ำรเรีย นรู้ส่ ว นบุ ค คล
มำกกว่ำจะเป็ นรูปแบบของวัฒ นธรรมที่สงั คมวำงไว้
นอกจำกนี้โคลเบิรก์ (Kohlberg) ยังเห็นว่ำบุคคลทีจ่ ะมี
จริยธรรมขัน้ สูงหรือสำมำรถใช้เหตุผลทำงจริยธรรมขัน้
สู ง ได้ นั ้น จะต้ อ งสำมำรถใช้ เ หตุ ผ ลเชิ ง ตรรกะและ
ควำมสำมำรถในกำรรับ รู้ท ำงสังคมในระดับ สูง ก่ อ น
โดยลำดับขัน้ พัฒนำกำรทำงจริยธรรมตำมทฤษฎีของ
โคลเบิรก์ (Kohlberg) นัน้ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ และแต่
ละระดับสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ได้แก่ [22]
ระดับ ที่ 1 ระดับ ก่ อ นกฎเกณฑ์ (2-10 ปี )
หมำยถึง ระดับที่กำรตัดสนใจเลือกกระทำในสิง่ ที่เป็ น
ประโยชน์แก่ตนเอง โดยไม่คำนึงถึงผลทีจ่ ะเกิดแก่ผอู้ ่นื
ขัน้ ที่ 1 ใช้หลักกำรหลบหลีกกำรลงโทษ คือ
กำรมุ่ งที่จะหลบหลีก มิให้ต นเองถู ก ลงโทษทำงกำย
เพรำะกลัวควำมเจ็บปวดทีจ่ ะได้รบั และจะยอมทำตำม
คำสังของผู
่
ใ้ หญ่เพรำะเป็ นผูท้ ม่ี อี ำนำจเหนือตน
ขัน้ ที่ 2 ใช้หลักกำรแสวงหำรำงวัล คือ กำรเลือก
กระทำในสิง่ ทีจ่ ะนำควำมพอใจมำให้ตนเอง เท่ำนัน้
ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (10-16 ปี )
หมำยถึ ง กำรกระท ำตำมกฎเกณฑ์ ข องกลุ่ ม ย่ อ ยๆ
ของตนหรือ ท ำตำมกฎหมำยและศำสนำ บุ ค คลผู้ มี
จริยธรรมในระดับนี้ยงั ต้องมีกำรควบคุมจำกภำยนอก
แต่ กม็ คี วำมสำมำรถในกำรเอำใจเขำมำใส่ ใจเรำ และ
สำมำรถทีจ่ ะแสดงบทบำททำงสังคมได้
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ขัน้ ที่ 3 ใช้ห ลัก กำรท ำตำมที่ผู้อ่ืน เห็น ชอบ
บุคคลยังไม่เป็ น ตัวของตัวเอง ชอบคล้อยตำมกำรชัก
จูงของผูอ้ ่นื โดยเฉพำะเพื่อนๆ
ขัน้ ที่ 4 ใช้ห ลักกำรท ำตำมหน้ ำที่ของสังคม
บุคคลมีควำมรูเ้ กีย่ วกับบทบำทหน้ำทีข่ องตนในฐำนะที่
เป็ น ส่ว นหนึ่ งของสังคมของตน จึงถือ ว่ำ ตนมีห น้ ำ ที่
ตำมกฎเกณฑ์ ต่ ำ งๆ ที่ ส ัง คมของตนก ำหนดหรื อ
คำดหมำย
ระดับที่ 3 ระดับเหนื อกฎเกณฑ์ หมำยถึง
กำรตัดสินข้อขัดแย้งด้วยกำรนำมำตริตรองชังใจตนเอง
่
และตัดสินใจไปตำมแต่ว่ำจะเห็นควำมสำคัญของสิง่ ใด
มำกกว่ำกัน
ขัน้ ที่ 5 ใช้ ห ลัก กำรท ำตำมค ำมั น่ สัญ ญำ
บุคคลเห็นควำมสำคัญของคนสวนใหญ่ ไม่ทำตนให้ขดั
ต่ อสิท ธิอนั พึงมีพึงได้ของบุค คลอื่น สำมำรถควบคุ ม
บังคับใจตนเองได้
ขัน้ ที่ 6 ใช้ ห ลัก กำรยึ ด หลัก อุ ด มคติ ส ำกล
ซึ่ง เป็ น ขัน้ พัฒ นำกำรที่สูงสุ ด แสดงทัง้ กำรมีค วำมรู้
สำกลนอกเหนือจำกกฎเกณฑ์ในสังคมของตนและกำร
มีค วำมยืด หยุ่ น ทำงจริย ธรรมเพื่อ จุด มุ่ งหมำยในบัน้
ปลำยอันเป็ นอุดมคติยงิ่ ใหญ่
ตำมทฤษฎีกลุ่มพัฒนำกำรทำงควำมคิดเชื่อ
ว่ำบุ คคลแต่ ละคนจะมีห รือ ไม่ มีก ำรพัฒ นำหรือมีก ำร
พัฒ นำช้ำเร็วต่ ำงกัน โดยระดับ จริย ธรรมของบุ ค คล
สำมำรถวัดได้จำกเหตุผลเชิงจริยธรรมบุคคลนัน้ ให้และ
สำมำรถที่ จ ะส่ ง เสริม ให้ บุ ค คลมี ก ำรพั ฒ นำระดั บ
จริย ธรรมให้สูงขึ้น กว่ ำเดิม ได้ โดยกำรเปิ ด โอกำสให้
บุ ค คลเรีย นรู้จ ำกกำรตัด สิน ใจทำงจริย ธรรมรวมกับ
ผู้อ่ืน กำรได้แสดงควำมคิด เห็น และอภิป รำยรวมกับ
ผูอ้ ่ืนจะทำให้บุ คคลที่มเี หตุ ผลเชิงจริยธรรมต่ ำเรียนรู้
กำรใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรมขัน้ สูงขึน้
สำหรับกำรพัฒนำจริยธรรมตำมกลุ่ มทฤษฎี
พั ฒ นำกำรทำงควำมคิ ด สำมำรถท ำได้ ห ลำยวิ ธี
ดังสรุปได้ต่อไปนี้ [1]
1. กำรให้ค วำมรู้ข นั ้ สูงเป็ น กำรจัด
ประสบกำรณ์ ให้บุคคลได้รบั เหตุผลใหม่และเหนือกว่ำ
ที่เคยเป็ นอยู่ (ขัน้ สูงกว่ำพัฒนำกำรทำงจริยธรรมของ
บุคคลนัน้ ๆ 1 ขัน้ )

2. กำรมีโอกำสปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ืน
และสภำพแวดล้อม เป็ นกำรจัดประสบกำรณ์ ให้บุคคล
ได้มโี อกำสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื และสภำพแวดล้อม
3. กำรให้แ สดงบทบำทสมมติ เป็ น
กำรจัดให้บุคคลได้รบั โอกำสสวมบทบำทอื่น นอกเหนือ
จำกที่ ต นเป็ นอยู่ แ ละบทบำทนั ้น ควรเกี่ ย วข้ อ งกับ
จริยธรรม กำรรับเอำควำมคิดและควำมรูส้ กึ ของคนอื่น
จะก่อให้เกิด ควำมคิดควำมเข้ำใจแตกตำงไปจำกเดิม
และไม่ยดึ ติดอยู่แต่ตนเอง
4. กำรฝึ ก เผชิ ญ กั บ ปั ญหำควำม
ขัด แย้ ง เชิ ง จริย ธรรม กล่ ำ วคื อ กำรฝึ กเผชิ ญ กั บ
ปั ญ หำควำมขัดแย้งเชิงจริยธรรมจะช่ วยฝึ กให้บุคคล
ได้ คิ ด วิ เครำะห์ อภิ ป รำย โต้ แ ย้ ง กั น และติ ด สิ น ใจ
โดยพิจำรณำควำมเห็นรวมทัง้ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ในสังคมด้วย
โดยปั ญหำที่ น ำมำใช้ ใ นกำรอภิ ป รำยนั ้น ควรเป็ น
ปั ญหำที่สำมำรถใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับทีต่ รง
กับระดับพัฒนำกำรทำงจริยธรรมทีเ่ ป็ นอยู่และระดับที่
สูงกว่ำของบุคคลนัน้
5. กำรจัด บรรยำกำศที่เอื้อ ต่ อ กำร
แสดงควำมคิดเห็น กล่ำวคือ กำรทีบ่ ุคคลมีบรรยำกำศ
ที่เอื้อ ต่ อ กำรแสดงควำมคิ ด เห็น อภิ ป รำยเกี่ย วกับ
ปั ญ หำควำมขัดแย้งเชิงจริยธรรมรวมกับบุคคลอื่นได้
อย่ำงเปิ ดเผย จะช่วยกระตุ้นพัฒนำกำรทำงจริยธรรม
ของบุคคลให้สงู ขึน้ ได้
จำกทีก่ ล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำตำมควำมเชื่อของ
กลุ่ ม ท ฤษ ฎี พ ั ฒ นำกำรท ำงค วำม คิ ด นั ้ น เชื่ อ ว่ ำ
พัฒ นำกำรทำงจริยธรรมของแต่ ละบุ คคลแตกต่ ำงกัน
ขึน้ อยู่กบั พัฒ นำกำรทำงสติปัญ ญำและวัยของบุ คคล
นัน้ ๆ และเห็นว่ำกำรพัฒนำจริยธรรมของบุคคลควรจะ
พิ จ ำรณ ำรู ป แบบ กำรพั ฒ นำที่ แ ตกต่ ำ งกั น ตำม
ควำมสำมำรถทำงกำรคิดและวัยของบุคคล
2. กลุ่ ม แนวคิ ดจิ ต พิ สั ย มุ่ งอธิบ ำยพั ฒ นำ
กำรทำงจริ ย ธรรมของบุ ค คลโดยมองว่ ำ มี ค วำม
เกี่ย วข้อ งสัม พัน ธ์ก ับ ระดับ คุ ณ ภำพของกำรเรีย นรู้
ทำงด้ำนจิตใจ (Affective Domain) ซึง่ แนวคิดทฤษฎีท่ี
สำคัญ ในกลุ่มนี้ คือ ทฤษฎีจำแนกระดับ คุณ ภำพของ
กำรเรียนรูด้ ้ำนจิตใจ จุดเน้นสำคัญของทฤษฎีน้ีเชื่อว่ำ
กำรเรียนรู้ด้ำนจิตใจจะครอบคลุมควำมสนใจ เจตคติ
ค่ำนิยม ลักษณะนิสยั ของบุคคล และเชื่อว่ำกำรเกิดเจต
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คติแ ละกำรพัฒ นำทำงด้ ำ นคุ ณ ธรรม จริย ธรรมของ
บุคคล มีขนั ้ ตอนสำคัญดังนี้ [22]
2.1 ขั ้น ก ำ รรั บ รู้ (Perceiving or
Receiving)
2.2 ขั ้ น ก ำ ร ต อ บ ส น อ ง
(Responding)
2.3 ขัน้ กำรเห็นคุณค่ำ (Valuing)
2.4 ขัน้ จัดระบบ (Organizing)
2.5 ขัน้ กำรพัฒนำเป็ นลักษณะนิสยั
(Characterization)
จำกแนวคิดจิตพิสยั จะเห็นได้ว่ำในกำรพัฒนำ
คุ ณ ธรรมจริย ธรรมของบุ ค คลนั น้ สิ่ง สำคัญ ที่จะเป็ น
ตัวบ่งชีถ้ งึ ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
ของบุ ค คลก็คือ กำรเรีย นรู้ด้ำ นจิต ใจของบุ ค คลนั น้
โดยแนวทำงในกำรพัฒนำจะมีลกั ษณะเป็ น กระบวนกำร
ทีต่ ่อเนื่องกันไป เริม่ จำกกำรให้บุคคลมีโอกำสรับรูแ้ ละ
สนใจในเรื่องทีจ่ ะปลูกฝั ง มีโอกำสในกำรตอบสนองต่อ
สิง่ ทีส่ นใจ เห็นคุณค่ำของสิง่ ที่ปฏิบตั ิ และนำไปปฏิบตั ิ
ในชีวิต ประจ ำวัน อย่ ำ งสม่ ำ เสมอ และท้ำยที่สุด ก็คือ
กำรพัฒนำเป็ นลักษณะนิสยั
3. กลุ่มแนวคิ ดพฤติ กรรมนิ ยม พฤติกรรม
ของบุ คคลเป็ นผลที่เกิดขึน้ จำกกำรได้ ปฏิสมั พันธ์กบั
สิง่ แวดล้อ มและจะแปรเปลี่ย นไปตำมผลที่ได้รบั จำก
กำรกระทำที่เกิด ขึ้นในสภำพแวดล้อมนัน้ ซึ่งผลจำก
กำรกระท ำนั น้ มีอ ยู่ 2 ประเภท ได้ แ ก่ ผลประเภท
เสริมแรง ซึง่ ทำให้พฤติกรรมนัน้ มีอตั รำเพิม่ ขึน้ และผล
ประเภทถู ก ลงโทษ ซึ่ง ท ำให้ พ ฤติ ก รรมนั น้ มีอ ัต รำ
ลดลงหรื อ หมดไปส ำหรับ วิธี ก ำรพั ฒ นำคุ ณ ธรรม
จริย ธรรมตำมแนวคิ ด พฤติ ก รรมนิ ย มนั ้น พบว่ ำ
สำมำรถพัฒ นำคุณธรรม จริยธรรมของบุ คคลได้ด้วย
กระบวนกำรปรับ พฤติกรรมโดยใช้ตวั เสริมแรง หรือ
ตัวลงโทษเป็ น เครื่อ งมือ ในกำรเพิ่ม พฤติ ก รรมที่พึง
ปรำรถนำและลดหรือขจัดพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ปรำรถนำ
ตำมขัน้ ตอนทีส่ ำคัญดังนี้
3.1 บ่ ง ชี้ ห รื อ ก ำหนดพฤติ ก รรม
เป้ ำ หมำยให้ ช ัด เจน และมีล ัก ษณะเป็ นพฤติก รรมที่
สังเกตได้
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3.2 ใช้ แ รงเสริ ม ที่ เ หมำะสมและ
ถู ก หลัก กำร โดยตัว เสริม แรงที่ น ำมำใช้อ ำจเป็ นตัว
เสริมแรงทำงสังคม เช่ น กำรให้คำชมเชย ยกย่ องให้
ควำมสนใจ ให้เกียรติ เป็ นต้น หรืออำจเป็ นตัวเสริมแรง
ทีเ่ ป็ นรำงวัล สิง่ ของ หรือเบีย้ (Token) ทีส่ ำมำรถนำมำ
แลกกับสิง่ ของที่ผู้ปรับพฤติกรรมต้องกำรหรืออำจจะ
ให้แ รงเสริม โดยกำรให้ท ำกิจ กรรมอื่น ที่ช อบทัง้ นี้ วิธี
กำรเสรมแรงที่ใช้ต้อ งเหมำะสมกับ อำยุ ของผู้รบั กำร
ปรับพฤติกรรม
3.3 ติดตำมสังเกตกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูร้ บั กำรปรับพฤติกรรม เมื่อมีพฤติกรรม
ที่ต้องกำรเกิดขึ้น ควรให้แรงเสริม ทันทีในช่ว งแรกๆ
ของกำรปรับพฤติกรรม แต่ เมื่อเวลำผ่ำนไประยะหนึ่ ง
แล้วกำรให้แรงเสริมควรจะเปลี่ยนเป็ นแบบครัง้ ครำว
เพื่อให้พฤติกรรมนัน้ คงอยู่อย่ำงถำวร
จำกแนวคิ ด พฤติ ก รรมนิ ย มจะเห็ น ได้ ว่ ำ
ในกำรพัฒ นำคุ ณ ธรรม จริย ธรรมของบุ ค คลนัน้ ต้อ ง
กำหนดพฤติก รรมคุณ ธรรม จริย ธรรมที่จะพัฒ นำให้
ชัดเจน สำมำรถวัดและสังเกตได้ โดยวิธกี ำรสำคัญใน
กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตำมแนวคิดนี้
คือ กำรปรับ พฤติก รรมที่อ ำศัย ตัว เสริม แรง หรือ ตัว
ลงโทษเป็ นเครื่องมือทีส่ ำคัญ
4. กลุ่มแนวคิ ดจิ ตพฤติ กรรมศาสตร์ เป็ น
แนวคิดทีใ่ ช้ในกำรอธิบำยสำเหตุพฤติกรรมของบุคคล
โดย ใช้ รู ป แบ บ ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ นิ ย ม (Interactionism
Model) และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมมำเป็ นกรอบในกำร
กำหนดสำเหตุต่ำงๆ ของพฤติกรรม [23] ซึ่งตำมรูปแบบ
ปฏิส ัม พัน ธ์ นิ ย มเชื่อ ว่ ำ สำเหตุ ของพฤติ ก รรมของ
บุคคลอย่ำงน้อย 4 สำยหลัก ดังนี้
4.1 สำเหตุฝ่ำยสถำนกำรณ์ ซึ่งได้แก่
สิ่ง ต่ ำ งๆ ที่ร อบตัว บุ ค คล เช่ น ปทัส ถำนทำงสัง คม
กำรสนับสนุนจำกบุคคลรอบตัว เป็ นตน
4.2 สำเห ตุ ฝ่ ำยจิ ต ลั ก ษ ณ ะเดิ ม
ซึง่ เป็ นจิตลักษณะหรือบุคลิกภำพที่ตดิ ตัวมำ หรืออำจ
เกิ ด จำกกำรถ่ ำ ยทอดทำงสัง คม เช่ น สุ ข ภำพจิ ต
ประสบกำรณ์ทำงสังคม สติปัญญำ ค่ำนิยม เป็ นตน
4.3 ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงสำเหตุ ฝ่ำย
สถำนกำรณ์ กั บ ฝ่ ำยจิ ต ลั ก ษณ ะเดิ ม ซึ่ ง เรี ย กว่ ำ
ปฏิสมั พันธ์แบบกลไก (Mechanical Interaction)
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4.4 สำเหตุ ฝ่ ำยจิ ต ลั ก ษณ ะตำม
สถำนกำรณ์ หรือ ที่ เ รีย กว่ ำ ปฏิ ส ัม พั น ธ์ ภ ำยในตน
(Organismic Interaction) เช่น เจตคติต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
หรือ ควำมเครียดเกีย่ วกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็ นตน
ส่ ว นทฤษฎี ต้ น ไม้ จ ริ ย ธรรมนั ้ น ที่ เ ชื่ อ ว่ ำ
พฤติกรรมต่ำงๆ ของคนดีและคนเก่งนัน้ ก็เหมือนกับ
ผลไม้บ นต้น ซึ่งกำรที่จะท ำให้ผลไม้บนต้นมีผลใหญ่
และหวำนอร่ อ ยนั น้ ล ำต้ น และรำกของต้ น นั น้ ก็ต้ อ ง
สมบูรณ์ โดยลำต้นของต้นไม้ก็เปรียบได้กบั ลัก ษณะ
ทำงจิต ใจของบุ ค คล อัน ได้แ ก่ 1) ทัศ นคติคุ ณ ธรรม
ค่ ำ นิ ย มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พ ฤติ ก รรมที่ ก ำลั ง ศึ ก ษ ำ
2) เหตุ ผลเชิงจริยธรรมหรือกำรเห็นแก่ผู้อ่ืนมำกกว่ ำ
กำรเห็ น แก่ ต นเอง 3) ลัก ษณะมุ่ ง อนำคตสำมำรถ
คำดกำรณ์ ไ กลและควบคมตนให้ อ ดได้ ร อได้ อ ย่ ำ ง
เหมำะสม 4) ควำมเชื่ออำนำจในตนว่ำทำดีได้ดี ทำชัว่
ต้องได้รบั กำรลงโทษ 5) แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิหรื
์ อควำม
มุมำนะบำกบัน่ ฝ่ ำฟั นอุปสรรคจนประสบควำมสำเร็จ
ตำมเป้ ำหมำย
ส่วนรำกของต้นไม้จริยธรรมก็เปรียบเสมือน
ลักษณะทำงจิตที่เป็ นพื้นฐำนทำงจิตใจ 3 ประกำร คือ
1) สิตปั ญญำ คือ ควำมเฉลียวฉลำดเหมำะสมกับอำยุ
2) ประสบกำรณ์ ทำงสังคม หมำยถึง กำรเข้ำใจมนุ ษย์
และสังคม รูจ้ กั เอำใจเขำมำใส่ใจเรำและ 3) สุขภำพจิต
ที่ดี คือ กำรมีควำมวิตกกังวลในปริมำณที่เหมำะสม
กับเหตุกำรณ์ ซึ่งลักษณะของบุคคลทัง้ 8 ประกำรนัน้
ถ้ ำ พิ จ ำรณำตำมรู ป แบบปฏิ ส ัม พั น ธ์ นิ ย มก็ คื อ จิ ต
ลักษณะเดิมที่ติดตัวมำกับมนุ ษย์และจิตลักษณะตำม
สถำนกำรณ์ซง่ึ เป็ น ผลของจิตลักษณะเดิมของบุคคลมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ลักษณะของสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ทีบ่ ุคคล
ประสบอยู่ แ ละเป็ นสถำนกำรณ์ ที่ เ กิ ด พฤติ ก รรม
เป้ ำหมำยนัน้ นันเอง
่
[1]
สำหรับวิธกี ำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมตำม
แนวคิ ด จิ ต พฤติ ก รรมศำสตร์ นั ้น พบว่ ำ ก่ อ นที่ จ ะ
ดำเนินกำรพัฒนำนัน้ นักพัฒนำจริยธรรมจะต้องตอบ
คำถำมอย่ำงน้อย 3 ข้อต่อไปนี้
1. จะต้องพัฒนำอะไร
2. จะพัฒนำโดยมีขนั ้ ตอนอย่ำงไร
3. จะพัฒนำอย่ำงไร

หลังจำกนัน้ จึงนำคำตอบทีไ่ ด้มำประมวลเพื่อ
วำงแผนและดำเนินกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคคลต่อไป
จำกที่ก ล่ำวมำจะเห็น ได้ว่ำ แนวคิดกลุ่ม จิต
พฤติกรรมศำสตร์เชื่อว่ำสำเหตุของพฤติกรรมมนุษย์มำ
จำกทั ้ ง สำเห ตุ ที่ เ ป็ น ปั จจั ย ภ ำย น อก อั น ได้ แ ก่
สถำนกำรณ์แวดล้อมต่ำงๆ และปั จจัยภำยใน คือ จิตใจ
ตัวบุคคลเอง ตลอดจนปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงจิตลักษณะ
เดิ ม และสถำนกำรณ์ ปั จจุ บ ั น ที่ บุ ค คลประสบอยู่
นอกจำกนี้ ย ัง เห็ น ว่ ำ กำรจะพั ฒ นำพฤติ ก รรมของ
บุคคลให้ประสบผลสำเร็จนัน้ ต้องอำศัยข้อมูลจำกกำร
วิ จ ั ย เป็ นพื้ น ฐำน ดั ง นั ้ น ในกำรพั ฒ นำคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของบุคคลตำมแนวคิดของกลุ่ มนี้จงึ มุ่งที่จะ
ศึกษำถึงสำเหตุของพฤติกรรมของบุคคลตำมรูปแบบ
ปฏิสมั พันธ์นิ ยมเพื่อที่จะคนหำลักษณะหรือประเภท
ของบุคคลกลุ่มเสีย่ ง (มีจติ ลักษณะและ/หรือพฤติกรรม
บำงประกำรที่ด้อ ยกว่ ำกลุ่ ม ประเภทอื่น ) และศึก ษำ
ปั จ จัย เชิงเหตุ ห รือสำเหตุ ต่ำงๆ ของจิต ลักษณะหรือ
พฤติกรรมจริยธรรมทีต่ อ้ งกำรพัฒนำ
5. กลุ่มแนวคิ ด สังคมวิ ท ยา เป็ นแนวคิด ที่
เน้ นกำรศึกษำกระบวนกำรปฏิสงั สรรค์และแบบแผน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์ในกลุ่มองค์กำรและสังคม
ซึง่ ตำมแนวคิดนี้มองว่ำกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคคลนัน้ เกิดขึน้ ได้โดยผ่ำนกระบวนกำรขัดเกลำ
ทำงสังคม
กำรขัด เกลำทำงสังคม (Socialization) เป็ น
กระบวนกำรที่ช่ว ยให้บุ คคลได้เรียนรู้ก ำรอยู่ ร่วมกับ
ผูอ้ ่นื เพื่อกำรปรับตัวให้เข้ำกับมำตรฐำน จำรีตประเพณี
ขนบธรรมเนี ยม และกำรประพฤติ ป ฏิบ ตั ิต่ ำงๆ จำก
กำรเรียนรู้นัน้ จะทำให้บุคคลมีพฤติกรรม บุ คลิกภำพ
ค่ำนิยม เจตคติ แรงจูงใจที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมใน
สัง คมของตน รวมทั ง้ ได้ ร ับ รู้ข้อ มู ล ข่ ำ วสำรที่ เป็ น
ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ชี วิ ต ประจ ำวั น และกำร
ประกอบอำชีพ ซึ่งกระบวนกำรขัด เกลำทำงสังคมนี้
จะเป็ นกระบวนกำรที่เกิดขึน้ อย่ำงต่ อเนื่อง ตลอดชีวติ
ของมนุ ษ ย์ตัง้ แต่ วยั เด็ก วัย รุ่น วัย ผู้ใหญ่ แ ละวัย ชรำ
[24] บุคคลทีม่ บี ทบำทสำคัญในกำรขัดเกลำทำงสังคม
กำรขัด เกลำทำงสัง คมเป็ นกระบวนกำรที่
ส ำคัญ ตลอดช่ ว งชี วิต ของมนุ ษ ย์ ท่ี จ ะเกิ ด ขึ้น อย่ ำ ง

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี ที ่ 2 ฉบับที ่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2557

ต่ อ เนื่ อ งตัง้ แต่ ว ัย เด็ก จนถึ ง วัย ชรำ [25] บุ ค คลที่ มี
บทบำทสำคัญ ในกำรขัด เกลำทำงสังคมให้กบั บุ ค คล
ได้แก่ พ่อแม่ ครู เพื่อน พระและสือ่ มวลชนสำหรับกำร
พัฒ นำคุ ณ ธรรม จริย ธรรมตำมแนวคิด สัง คมวิท ยำ
สำมำรถทำได้หลำยวิธี ดังสรุปได้ต่อไปนี้ [26]
1. กำรอบรมเลี้ย งดู ข องพ่ อ แม่ ถือ เป็ น กำร
บอกกล่ำวอย่ ำงชัดเจนถึงสิง่ ที่ควรและไม่ ควรกระท ำ
ซึ่ ง วิ ธี ก ำรนี้ ถื อ ว่ ำ เป็ นวิ ธี ท่ี ส ำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นำ
โครงสร้ำงทำงบุคลิกภำพและกำรพัฒนำทำงด้ำนต่ำงๆ
ของบุคคล
2. กำรเป็ น แบบอย่ ำงที่ดีข องพ่ อ แม่ ถือ เป็ น
กำรอบรมเลี้ยงดูแบบไม่รูต้ วั กล่ำวคือ บุคคลจะเรียนรู้
จำกกำรสังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่และซึมซับเข้ำไป
ในจิตใจจนหล่อหลอมมำเป็ นบุคลิกภำพของบุคคล
3. กำรอบรมสังสอนจำกครู
่
ถือเป็ น กำรชี้น ำ
แนวทำงหรือ อ ำนวยโอกำสให้ ผู้ เรีย นด ำเนิ น เข้ ำ สู่
ปั ญญำ ครูถอื เป็ นผู่ท่มี บี ทบำทสำคัญที่รบั ช่วงต่อจำก
พ่ อ แม่ เป็ นผู้ท่ีมีอิท ธิพ ลในกำรหล่ อ หลอมขัด เกลำ
ลักษณะนิสยั ของนักเรียนและมีบทบำทในกำรเป็ นตัว
แบบให้แก่นกั เรียนในกำรแสดงพฤติกรรมต่ำงๆ
4. กำรอบรมสังสอนจำกพระ
่
ถือเป็ นกำรช่วย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยอำศัยหลักคำสอนและ
กำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำ
5. กำรเรี ย นรู้ จ ำกกลุ่ ม เพื่ อ น ถื อ เป็ นกำร
พัฒนำและสร้ำงอัตมโนภำพแห่งตนทีแ่ ตกต่ำงจำกพ่อ
แม่ แ ละครู เป็ น กำรเปิ ด โอกำสที่สำคัญ ในกำรฝึ ก หัด
ทัก ษะในกำรสวมบทบำทของบุ ค คลและให้บุ คคลได้
เรีย นรู้บ ทบำทและค่ ำนิ ย มทำงสังคมที่ผู้ใหญ่ ไม่ ต้อ ง
กำรสอน
6. กำรเรียนรู้จำกสื่อมวลชน ถือเป็ นกำรให้
ตัวแบบที่สำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสำมำรถรับรู้ในสิง่ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำรงชีวติ และสิง่ ทีจ่ ำเป็ นทีจ่ ะต้อง
พัฒนำเพื่อให้เป็ นผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรม
จำกที่ ก ล่ ำ วมำจะเห็ น ได้ ว่ ำ แนวคิ ด สัง คม
วิทยำ เชื่อว่ำกระบวนกำรทำงสังคมเป็ นกระบวนกำร
สำคัญที่ทำให้บุคคลได้เรียนรูก้ ำรอยู่ร่วมกับผู้อ่นื โดย
บุคคลทีม่ บี ทบำทสำคัญในกำรขัดเกลำทำงสังคมได้แก่
พ่อแม่ ครู เพื่อน พระ และสื่อมวลชน ซึง่ ในกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมของบุ คคลตำมแนวคิดนี้จงึ เชื่อว่ำ
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เกิดมำจำกกำรทีบ่ ุคคลได้รบั กำรขัดเกลำทำงสังคมผ่ำน
ตัวแทนทำงสังคมทีส่ ำคัญ
6. กลุ่มแนวคิ ดทางศาสนา ปั ญหำของสงคม
ไทยในปั จจุบนั สำมำรถแก้ไขหรือบรรเทำเบำบำงลงได้
ด้วยศำสนำ เนื่องจำกต้นเหตุของปั ญหำต่ำงๆ ในสังคม
นัน้ มำจำกกำรกระทำของมนุ ษย์ กำรแก้ปัญหำจึงต้อง
แก้ไขทีต่ วั มนุษย์เอง ศำสนำทุกศำสนำทีช่ ำวไทยนับถือ
กันล้วนมีแนวคำสอนทีส่ ่งเสริมกำรพัฒนำปั จเจกบุคคล
ด้ำนจิตสำนึกและเจตคติ และส่งเสริมกำรพัฒนำปั จเจก
บุคคลในกำรดำรงชีวติ ร่วมกับผู้อ่นื เมื่อมนุ ษย์สำมำรถ
พั ฒ นำตนได้ ก็ ส ำมำรถช่ ว ยตนเองได้ สำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อ่นื ด้วยควำมสงบสุข และสำมำรถนำตนไปสู่
ควำมพ้นทุกข์ได้ในทีส่ ุด ในปั จจุบนั ศำสนำจะมีบทบำท
สำคัญในกำรพัฒนำบุคคลในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ [27]
6.1 กำรพัฒนำบุคคลด้ำนจิตสำนึก
และเจตคติ หลัก ค ำสอนทำงศำสนำเป็ นเครื่อ งมือ ที่
สำคัญและเป็ นหลักในกำรกล่อมเกลำบุคคลให้มคี วำม
สำนึ ก และเจตคติท่ีถู ก ต้ อ งดงำม ศำสนำเป็ นเครื่อ ง
ต่อต้ำนและกำจัดสัญชำตญำณฝ่ ำยต่ำของมนุ ษย์ทำให้
มนุ ษ ย์ลดทอนกิเลสตัณ หำ ควำมเห็น แก่ตัวและกำร
ประทุ ษร้ำยผู้อ่นื ไม่เพียงแต่เท่ำนัน้ ศำสนำยังส่งเสริม
คุ ณ ธรรมของมนุ ษย์ ใ นทำงสร้ ำ งสรรค์ ใ ห้ ม นุ ษ ย์ มี
ควำมรัก ควำมเมตตำ ควำมเสีย สละและควำมสงบ
เยือกเย็น ตลอดจนพร้อมที่จะทำตนให้เป็ นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
ในศำสนำคริสต์ก็มหี ลักคำสอนที่ส่งเสริมให้
บุคคลพัฒนำจิตสำนึกและเจตคติของตนให้งดงำม เช่น
คำสอนของพระเยซู ท่ีให้บุ คคลหมดควำมเห็น แก่ ตัว
และมีควำมรักผู้อ่นื ตลอดจนเสียสละเพื่อผู้อ่นื ศำสนำ
อิสลำมซึง่ มีจำนวนชำวไทยนับถือรองจำกพุทธศำสนำ
ทีส่ ่งเสริมจิตสำนึก และเจตคติของบุคคล เช่น คำสอน
ของท่ำนศำสนทูตมุฮมั มัด
เมื่ อ บุ ค คลมี พ้ื น ฐำนควำมคิ ด ควำมเห็ น ที่
ถูก ต้องและมีคุ ณ ธรรมในจิต แล้ว เขำย่ อ มกระท ำตน
เป็ นประโยชน์ทงั ้ ต่อตนเองและผูอ้ ่นื ต่อไป
6.2 กำรพัฒนำบุคคลในกำรดำเนิน
ชีวติ ร่วมกับผูอ้ ่นื ในพุทธศำสนำมีหลักธรรมหลำยข้อที่
ส่งเสริม ให้บุ ค คลดำเนิ น ชีวิตร่ว มกับ ผู้อ่ืน ด้ว ยดี โดย
พุทธศำสนำมีหลักกำรว่ำ หำกบุคคลคิดดีมใี จเป็ นกุศล
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แล้วย่อมพูดดีและทำดี บุคคลผู้พฒ
ั นำควำมคิดจิตใจ
ของตนเอง แล้ ว จึงเป็ น ผู้ดำเนิ น ชีวิต ร่ว มกับ ผู้อ่ืน ได้
อย่ำงสงบสุข และทำให้สงั คมเจริญก้ำวหน้ำได้
จำกหลักคำสอนทำงศำสนำดังกล่ำวจะเห็นได้
ว่ำเป็ น สิง่ ที่จะช่วยให้บุค คลผู้ท่ียดึ ถือและปฏิบตั ิตำม
หลักคำสอนนัน้ ๆ เป็ นบุคคลทีส่ ำมำรถพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมได้โดยทีใ่ นกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนัน้
สิง่ สำคัญอยู่ท่กี ำรที่บุคคลเห็นควำมสำคัญและยอมรับ
ในหลักกำรปฏิบตั ติ ำมหลักคำสอนนัน้ เพื่อทีจ่ ะนำไปใช้
ในกำรประพฤติปฏิบตั ิ และในกำรดำรงชีวติ ในสังคม
ต่ อ ไป ซึ่งวิธีก ำรที่จ ะพัฒ นำคุ ณ ธรรม จริย ธรรมของ
บุคคลโดยอำศัยหลักคำสอนทำงศำสนำนัน้ ก็ขน้ึ อยู่กบั
หลักคำสอนของแต่ละศำสนำว่ำมีสำระสำคัญและมีแนว
ทำงกำรปฏิบตั อิ ย่ำงไรเพื่อให้บุคคลเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณธรรม
จริยธรรม
จำกที่กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำแต่ละกลุ่มแนวคิด
มีควำมเชื่อพื้นฐำนเกี่ยวกับพัฒ นำกำรทำงจริยธรรม
ของบุคคลทีแ่ ตกต่ำงกัน ซึง่ ควำมแตกต่ำงทีเ่ กิดขึน้ นัน้
ก็จะนำไปสู่แนวคิดและวิธกี ำรในกำรพัฒนำจริยธรรม
ของบุคคลที่ต่ำงกันด้วย กล่ำวคือ กลุ่มแนวคิดทฤษฎี
พัฒ นำกำรทำงควำมคิ ด ซึ่ ง เชื่ อ ว่ ำ พั ฒ นำกำรทำง
จริย ธรรมของบุ ค คลจะเป็ นไปตำมขัน้ และขึ้น อยู่ก ับ
พัฒ นำกำรทำงสติปัญญำของบุ คคลนัน้ ด้วยเหตุน้ีใน
กำรพัฒ นำจริย ธรรมของบุ ค คลก็จ ะพิจ ำรณำถึ ง ขัน้
พั ฒ นำกำรทำงจริ ย ธรรมของบุ ค คลร่ ว มกั บ กำร
พิจำรณำควำมสำมำรถทำงสติปัญญำของบุคคลในกำร
ที่จ ะรับ รู้ก ฎเกณฑ์ และลัก ษณะต่ ำ งๆ ทำงสัง คมใน
ขณะทีก่ ลุ่มแนวคิดจิตพิสยั ซึง่ มุ่งอธิบำยพัฒนำกำรทำง
จริย ธรรมของบุ ค คลโดยมองว่ ำ มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ ง
สัมพันธ์กบั ระดับคุณภำพของกำรเรียนรูด้ ำ้ นจิตใจ
ดังนัน้ ในกำรพัฒ นำจริย ธรรมของบุ ค คลจึง
มุ่งเน้ นให้บุ คคลสำมำรถที่จะปฏิบตั ิตนตำมคุ ณธรรม
จริยธรรมที่ยึดถือ ในวิถีกำรดำเนิ นชีวิต ของตนอย่ ำง
สม่ ำเสมอจนเกิดเป็ นลักษณะนิ สยั ติดตัว ส่วนแนวคิด
พฤติก รรมนิ ย มที่ให้ค วำมสำคัญ กับ กำรให้ แ รงเสริม
ดังนัน้ กลุม่ แนวคิดดังกล่ำวจึงสนใจทีจ่ ะนำกำรเสริมแรง
มำใช้ ใ นกำรปรับ พฤติ ก รรมจริ ย ธรรมของบุ ค คล
สำหรับ แนวคิด จิต พฤติ ก รรมศำสตร์ ซึ่ง มุ่ ง เน้ น กำร
พัฒนำพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลโดยอำศัยข้อมูล

จำกงำนวิ จ ัย เป็ นเครื่อ งมื อ ในกำรตั ด สิน ใจก็ จ ะให้
ควำมสำคัญ กับ วิธีกำรก ำหนดพฤติกรรมที่จะพัฒ นำ
รวมถึงขัน้ ตอนและวิธกี ำรพัฒนำจริยธรรมของบุคคลให้
สอดคล้องกับงำนวิจยั ที่พบ ในขณะเดียวกันถ้ำมองใน
มุมมองของสังคมวิท ยำก็จะพบว่ ำให้ค วำมสำคัญ กับ
กำรพัฒนำจริยธรรมของบุคคลโดยใช้กระบวนกำรขัด
เกลำทำงสังคมผ่ำนตัวแทนทำงสังคมที่สำคัญ ได้แก่
พ่อแม่ ครู เพื่อน พระ และสือ่ มวลชน
นอกจำกนี้ถำ้ พิจำรณำวิธกี ำรพัฒนำจริยธรรม
ของบุคคลตำมกลุ่มแนวคิดทำงศำสนำก็จะพบว่ำกลุ่ม
แนวคิดนี้เชื่อว่ำ หลักธรรมคำสอนต่ ำงๆ ทำงศำสนำ
สำมำรถน ำมำปฏิบ ัติ เพื่ อ ช่ ว ยให้ เกิด กำรพัฒ นำให้
บุ ค คลมี จิ ต ส ำนึ ก และเจตคติ ท่ี ถู ก ต้ อ งดงำมและ
สำมำรถด ำเนิ น ชีวิต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ได้ อย่ ำ งไรก็ ต ำม
แม้แต่ ละแนวคิดจะมีควำมเชื่อ พื้น ฐำนรวมถึงวิธีกำร
พัฒ นำที่ แ ตกต่ ำ งกัน ถ้ ำ พิ จ ำรณำถึ ง กระบวนกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลแล้วก็จะพบว่ำมี
ลักษณะทีส่ อดคล้องกัน

แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
1. การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรได้ ป ระกำศนโยบำย
เร่งรัดกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยยึดคุณธรรมนำควำมรู้
สร้ ำ งควำมตระหนั ก ส ำนึ ก ในคุ ณ ค่ ำ ของปรั ช ญ ำ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ควำมสมำนฉั น ท์ สัน ติ วิ ธี วิ ถี
ประชำธิปไตยพัฒนำ คนโดยใช้คุณธรรมเป็ นพื้นฐำน
ของกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเชื่อ มโยงควำมร่ วมมือของ
สถำบันครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำ และสถำบัน
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำเยำวชนให้เป็ นคนดี มีควำมรูแ้ ละ
อยู่ดมี สี ขุ โดยคุณธรรมพืน้ ฐำน ประกอบด้วย
1.1 ขยัน คือ ผู้ท่มี คี วำมตัง้ ใจเพียร
พยำยำมทำหน้ำที่กำรงำนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องใน
เรื่อ งที่ถู ก ที่ค วร สู้ง ำนมีค วำมพยำยำม ไม่ ท้ อ ถอย
กล้ำเผชิญ อุปสรรค รักงำนที่ทำ ตัง้ ใจท ำหน้ ำที่อย่ำง
จริงจัง
1.2 ประหยัด คือ ผู้ ท่ี ด ำเนิ น ชีวิต
ควำมเป็ นอยู่อย่ำงเรียบง่ำย รูจ้ กั ฐำนะกำรเงินของตน
คิด ก่ อ นใช้ คิด ก่ อ นซื้อ เก็บ ออมถนอมใช้ ท รัพ ย์สิน

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี ที ่ 2 ฉบับที ่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2557

สิ่งของอย่ ำงคุ้ม ค่ ำ ไม่ ฟ่ ุ มเฟื อยฟุ้ ง เฟ้ อ รู้จ ัก ท ำบัญ ชี
รำยรับ–รำยจ่ำยของตนเองอยู่เสมอ
1.3 ซื่ อ สั ต ย์ คื อ ผู้ ที่ มี ค ว ำ ม
ประพฤติต รงทัง้ ต่ อ เวลำ ต่ อ หน้ ำที่ และต่ อ วิชำชี พ มี
ควำมจริง ใจปลอดจำกควำมรู้สึก ส ำเอีย ง หรือ อคติ
ไม่ใช้เล่หก์ ลคดโกงทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมรับรูห้ น้ำที่
ของตนเองปฏิบตั อิ ย่ำงเต็มทีแ่ ละถูกต้อง
1.4 มี วิ นั ย คื อ ผู้ ท่ี ป ฏิ บ ั ติ ต นใน
ขอบเขต กฎ ระเบียบของสถำนศึกษำสถำบันองค์กร
และประเทศ โดยทีต่ นยินดีปฏิบตั ติ ำมอย่ำงเต็มใจและ
ตัง้ ใจยึดมันในระเบี
่
ยบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบตั ิ
รวมถึงกำรมีวนิ ยั ทัง้ ต่อตนเองและสังคม
1.5 สุภำพ คือ ผู้ทม่ี คี วำมอ่อนน้อม
ถ่ อ มตนตำมสถำนภำพและกำลเทศะมีสมั มำคำรวะ
เรียบร้อยไม่ก้ำวร้ำว รุน แรง หรือวำงอำนำจข่ม ผู้อ่ืน
ทัง้ โดยวำจำและท่ำทำงเป็ น ผู้มีมำรยำทดีง ำมวำงตน
เหมำะสมกับวัฒนธรรมไทย
1.6 สะอำด คือ ผู้ท่รี กั ษำร่ำงกำยที่
อยู่ อ ำศั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งต ำม
สุ ข ลัก ษณะ ฝึ ก ฝนจิต ไม่ ใ ห้ ขุ่ น มั ว มี ค วำมแจ่ ม ใส
อยู่ เสมอ ปรำศจำกควำมมัว หมองทัง้ กำย ใจ และ
สภำพแวดล้อมมีควำมผ่องใสเป็ นที่เจริญตำทำให้เกิด
ควำมสบำยใจแก่ผพู้ บเห็น
1.7 สำมั ค คี คื อ ผู้ ท่ี เ ปิ ดใจกว้ ำ ง
รับฟั งควำมคิดเห็นของผู้อ่นื รู้บ ทบำทของตน ทัง้ ใน
ฐำนะผู้นำและผู้ตำมที่ดี มีควำมมุ่งมันต่
่ อกำรรวมพลัง
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น เพื่ อ ให้ ก ำรงำนส ำเร็จ ลุ ล่ ว ง
สำมำรถแก้ปัญหำและขจัดควำมขัดแย้งได้ เป็ นผูม้ เี หตุ
มีผ ล ยอมรับ ควำมแตกต่ ำ งควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรมควำมคิดและควำมเชือ่ พร้อมทีจ่ ะปรับตัวเพื่อ
อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติและสมำนฉันท์
1.8 มี น้ ำ ใจ คื อ ผู้ ใ ห้ และผู้ อ ำสำ
ช่วยเหลือสังคม รูจ้ กั แบ่งปั น เสียสละควำมสุขส่วนตน
เพื่อทำประโยชน์ ให้แก่ผู้อ่นื เห็น อก เห็นใจ และเห็น
คุณค่ำในเพื่อ มนุ ษย์และผู้ท่มี คี วำมเดียดร้อน มีควำม
เอื้ออำทรเอำใจใส่อ ำสำช่ วยเหลือสังคมด้วยแรงกำย
และสติปัญญำลงมือปฏิบตั กิ ำรเพื่อบรรเทำปั ญหำหรือ
ร่วมสร้ำงสรรค์สงิ่ ดีงำมให้เกิดขึน้ ในชุมชน

39

มูลนิธวิ ่องวำนิช มุ่งมันตั
่ ง้ ใจพัฒนำสังคมด้วย
กำรเป็ น ส่วนหนึ่ งในกำรเสริมสร้ำงเยำวชนให้รู้ จกั ใช้
สติ และสมำธิ พร้ อ มทั ง้ สำมำรถน ำมำปรับ ใช้ ใ น
ชีวติ ประจำวันได้เป็ นอย่ำงดี ด้วยกำรเปิ ดอบรมสมำธิ
สำหรับเยำวชนทีม่ อี ำยุ 8-12 ปี กับโครงกำร “เซนลุกซ์
จีเนี ยส” (St. Luke’s Genius) โครงกำรที่เน้ นกำรพัฒนำ
เยำวชนสู่กำรเป็ นผู้นำเริม่ เปิ ดกำรสอนตัง้ แต่ ปี 2543
จัดอบรมปี ละ 3 รุ่น เพื่อเป็ นกำรคืนกำไรให้กบั สังคม
โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเสริมสร้ำงให้เยำวชนรูจ้ กั ใช้
สติ และสมำธิ ในกำรด ำรงชี วิต ประจ ำวัน 2) เพื่ อ
เสริม สร้ ำ งทั ก ษะกำรเรีย นรู้ กำรคิ ด อย่ ำ งมี ร ะบบ
ขัน้ ตอน 3) เพื่อมุ่ งเน้ น กำรพัฒ นำเยำวชนสู่ก ำรเป็ น
ผู้น ำ ผลที่ค ำดว่ ำจะได้ร ับ คือ 1) ท ำให้ผู้เข้ำ รับ กำร
อบรมเกิดทักษะในด้ำนควำมคิด ควำมจำ ควำมอดทน
และควำมพยำยำม อันจะส่งผลต่อกำรแสดงออกทำง
พฤติก รรมที่ดีข้นึ 2) ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำม
กตัญญูกตเวทีต่อบิดำมำรดำ และผูม้ พี ระคุณ 3) ทำให้
ผู้ เ ข้ ำ รับ กำรอบรมเกิ ด ควำมมั น่ ใจในตนเอง กล้ ำ
แสดงออกในทำงที่ เหมำะสม 4) ใช้ ห ลัก ธรรมเป็ น
แนวทำงในกำรดำเนินชีวติ
2. รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ได้พฒ
ั นำ
รูปแบบพัฒ นำคุณธรรม จริยธรรมเด็ก แบ่งออกเป็ น
4 รูปแบบ ดังนี้
2.1 รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
จริ ย ธรรมโดยครอบครัว มีเนื้ อ หำสำคัญ คือ ด้ำ น
ควำมรู้ ได้แก่ ควำมรู้เรื่องควำมดี/ควำมชัว่ พระคุ ณ
หน้ำที่ ระเบียบวินยั กติกำสังคม และศำสนำวัฒนธรรม
ควำมรู้เหล่ำนี้ ฝึ ก พฤติก รรมทำงกำยได้ โดยปลูก ฝั ง
ควำมสุภำพ มีน้ ำใจ กตัญญู มีระเบียบ ทำตำมหน้ำที่
พึ่งตนเอง และอดออม ทำงด้ำนกำรสร้ำงทัศ นคติให้
ตระหนั ก รัก เคำรพ เชื่อ มัน่ อดทน มีสำนึ ก ขณะจะ
กระทำ สำหรับวิธกี ำรอบรมปลูกฝั งทำได้โดยวิธอี บรม
ด้วยวำจำ ด้วยกำรปฏิบ ัติเอง ด้วยกำรปฏิบตั ิให้เห็น
และกระตุ้ น ให้ คิด ทัง้ นี้ ต้ อ งอำศัย ควำมใกล้ชิด และ
ท ำตั ว เป็ นแบบอย่ ำ งของพ่ อ แม่ ใ นกรณี ท่ี เ ด็ก ท ำดี
ควรชมเชย ย้ำผลกำรกระทำควำมดีทเ่ี ด็กทำให้เด็กฟั ง
และควรยกย่ อ งต่ อ หน้ ำผู้อ่ืน เมื่อ เด็ก กระท ำผิด ควร
พู ด คุ ย อธิบ ำย ย้ ำ ผลกำรกระท ำผิด ให้ เ ด็ก ฟั ง และ
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พยำยำมลดพฤติก รรมที่ไ ม่ พึง ประสงค์ ด้ำ นกำรวัด
ประเมิน ผล จะวัดจำกพฤติก รมและทัศ นคติของเด็ก
ผลที่ค ำดว่ ำจะได้ร ับ คือ เด็ก สุภ ำพ มีน้ ำใจ กตัญ ญู
มีระเบียบวินัย ทำหน้ ำที่พึงตนเอง อดออม ตระหนัก
และเคำรพ เชื่อมัน่ อดทนและมีสำนึก
2.2 รูปแบบการปลูกฝั งคุณธรรม
จริ ย ธรรมโดยโรงเรี ย น(สถานศึ ก ษา) มีเนื้ อ หำที่
สำคัญ คือ ด้ำนควำมรู้ ได้แก่ ควำมรู้ในเรื่อ งควำมดี/
ควำมชัว่ พระคุณ หน้ำที่ ระเบียบวินัย กำรพัฒนำตน
ควำมเป็ นไท สิ่ง แวดล้ อ ม และศำสนำวัฒ นธรรม
ควำมรู้เหล่ำนี้ ฝึ ก พฤติก รรมทำงกำยได้ โดยปลูก ฝั ง
ควำมมีสจั จะ มีน้ ำใจ กตัญญู ทำหน้ำที่ มีระเบียบวินัย
ฝึ กฝนสม่ ำเสมอ เรียนรูจ้ ำกควำมคิด พึ่งตนเองปฏิบตั ิ
ตำมคำสอน รักษำวัฒนธรรม/สิง่ แวดล้อม และทำตนให้
เป็ นประโยชน์ ด้ำนกำรสร้ำงทัศนคติให้ตระหนัก รัก/
ภำคภูมิ มุ่งมัน่ เชื่อฟั ง มีเหตุผล มีสำนึกขณะจะกระทำ
อย่ ำ งรอบคอบ สำหรับ วิธีก ำรอบรมปลูก ฝั งและกำร
ประเมินผลทำเช่นเดียวกับรูปแบบของครอบครัว แต่
รูปแบบนี้ ผูท้ ต่ี ้องทำตัวเป็ นแบบอย่ำงคือ ครู อำจำรย์
ผู้ส อน ผลที่ค ำดว่ ำ จะได้ร ับ คือ เด็ก มีส ัจ จะ มีน้ ำ ใจ
กตัญ ญู รู้ห น้ ำ ที่มีระเบีย บวินั ย เรีย นรู้ผิด ถู ก รัก ษำ
วัฒ นธรรม สร้ำงประโยชน์ มีค วำมภำคภู มิ มุ่งมัน่ มี
เหตุผล และมีสำนึก
2.3 รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม โดยสถาบันศาสนา มีเนื้อหำที่สำคัญ คือ
ด้ ำ นควำมรู้ แ ละวิธี ก ำรอบรมเช่ น เดี ย วกับ รู ป แบบ
ครอบครัว แต่ ผู้ท่ีท ำหน้ ำที่ข ดั เกลำ คือ พระนักบวช
บุคลำกรทำงศำสนำ ส่วนผลทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คือ เด็ก
เป็ นคนสุภำพ มีน้ ำใจ กตัญญู เอื้อเฟื้ อมีระเบียบวินัย
ขยัน ซื่อ สัต ย์ ประหยัด อดทน ตระหนั ก ในควำมดี
เคำรพตัวเอง เชื่อมัน่ มีควำมรักและเมตตำ รวมทัง้ มี
สำนึกทีจ่ ะทำดี
2.4 รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
จริ ย ธรรมโดยชุ ม ชน มี เ นื้ อ หำที่ ส ำคัญ คือ ด้ ำ น
ควำมรูไ้ ด้แก่ ควำมรูว้ ธิ กี ำรอบรมปลูกฝั ง เช่นเดียวกับ
รูป แบบที่ 1 แต่ ผู้ท่ีท ำหน้ ำที่อ บรม คือ กระบวนกำร
ภำยในชุ ม ชน ส่ ว นผลที่ ค ำดว่ ำ จะได้ ร ับ คื อ เด็ ก
รับผิดชอบต่อสังคม เสียสละ รักษำสิง่ แวดล้อมบำเพ็ญ

ประโยชน์ และเคำรพกติกำ พฤติกรรมและพฤติกรรม
และทัศนคติของเด็ก
สรุปได้ว่ำกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมเป็ น
กำรบูรณกำรควำมรู้ กำรสอน กำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กำร
ปลูก ฝั งคุ ณ ธรรม จริย ธรรมโดยครอบครัว โรงเรีย น
สถำบัน ศำสนำและชุ ม ชน ตลอดจนพัฒ นำคุ ณ ธรรม
จริย ธรรมผ่ ำ นกระบวนกำรเรีย นรู้จ ะเน้ น ทัง้ ควำมรู้
กำรปฏิบตั ิ และควำมตระหนักในควำมเป็ นพุทธศำสนิกชน
ที่ ดี แ ละกำรพั ฒ นำคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมโดยผ่ ำ น
กระบวนกำรทักษะชีวติ เป็ นกระบวนกำรขัดเกลำทำง
สังคมที่ส ำคัญ ตำมแนวคิด ทำงสัง คมวิท ยำโดยผ่ ำ น
ตัวแทนกำรขัดเกลำทำงสังคมที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะ
เป็ นพระสงฆ์ ครูอำจำรย์ พ่อ แม่ เพื่อน เป็ นต้น ในกำร
ปลูกฝั งควำมคิด ควำมเชื่อ ค่ำนิยมและหลักกำรปฏิบตั ิ
ทีด่ งี ำม
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