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บทน�า

 สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ดูน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจากกระแส 

โลกาภิวัตน์ที่ผลักดันให้สังคมไทยมุ่งความส�าเร็จทางวัตถุ คนในสังคมแสวงหาความส�าเร็จในชีวิต 

ทางด้านเศรษฐกิจบ้างก็แสวงหาอ�านาจบ้าง ก็แสวงหาผลประโยชน์จนหลายคนมองเห็นตรงกันว่า 

ปัจจุบันสังคมไทยเร่ิมอ่อนแอลงเรื่อยๆ และก�าลังเผชิญกับภาวะวิกฤติหลายด้านท้ังด้านการเมือง  

การศึกษา ศาสนา เศรษฐกจิสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่สิง่ทีพ่งึวติกกังวลโดยเฉพาะปัญหาความเสือ่มถอย

ในด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในประเทศท้ังในระดับนักการเมืองข้าราชการหรือคนในแวดวงอาชีพ 

อืน่ๆ ภาพทีเ่หน็ชดัเจนและเป็นข่าวอยูท่กุวนักค็อืการทจุริตคอรัปชัน่ การก่ออาชญากรรม การเสพและ

ค้ายาเสพตดิและยงัแพร่ระบาดไปยงักลุม่เยาวชนนกัเรียนนกัศกึษาต้ังแต่ระดับประถมจนถงึอดุมศกึษา

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อาทิการแต่งกายผิดระเบียบแต่งกายล่อแหลมซึ่งเป็นมูลเหตุก่อให้เกิด

อาชญากรรมทางเพศ การที่นักเรียน นักศึกษาขายบริการทางเพศเพียงเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

การอยูร่่วมกนัฉนัท์สามภีรรยาการทะเลาะววิาทของนกัศกึษาทัง้ภายในสถาบนัเดียวกนัและต่างสถาบัน 

เหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าวทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าเยาวชนไทย 

ของเราขาดการปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมอาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่ถาวร

ในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมีความ

สมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจติใจมสีตปัิญญามคีวามรู้และคณุธรรมจรยิธรรมรวมท้ังไม่ลืมวฒันธรรมของชาติ

ในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทุกครั้งที่กล่าวถึงปัญหาคุณธรรมจริยธรรม

ในสังคมไทยหลายคนมักจะมองไปที่กระบวนการจัดการศึกษาและตอกย�้าเสมอว่าเป็นความล้มเหลว

ของระบบการศึกษาแต่หากทุกฝ่ายเปิดใจยอมรับว่าปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นปัญหาใหญ่

ระดับชาติการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัวสถานศึกษาและที่ส�าคัญที่สุดคือผู้ใหญ่ 

ทุกคนในสังคมต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ให้ประสบผลส�าเรจ็สูงสดุนัน้ต้องปฏบิตัตินให้เป็นแบบอย่าง ถ้าพจิารณาพืน้ฐานปัญหาคณุธรรมจรยิธรรม

ของเด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งนั้นเริ่มจาก “ปัญหาด้านครอบครัว” ซ่ึงเกิดจากการที่ครอบครัว
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แตกแยกพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บุตรหลานการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและอื่นๆ 

อกีมากมายซึง่ประเดน็ปัญหาของสงัคมทีส่่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยล�าดับต้นๆ เช่น ขาดความ

อบอุ่นจากครอบครัวซึ่งจะน�าไปสู่การมีความรักการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรรวมถึงภัยจากสื่อ

เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงอบายมุขทั้งเหล้าบุหรี่ยาเสพติดได้ง่ายและที่ส�าคัญคือ 

“การขาดแบบอย่างทีด่”ี นัน่เองสงัคมอยากเหน็ภาพเดก็และเยาวชนเป็นเช่นไรทกุคนในสงัคมทัง้พ่อแม่

ผู้ปกครองครูผู้สอนผู้บริหารนักการเมืองผู้น�าสังคมผู้น�าประเทศต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

เพราะการเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นถือเป็นวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่สุด

 ดังน้ัน คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นกลไกของสังคมท่ีท�าหน้าที่เป็นบรรทัดฐานของความประพฤติ

เป็นสิ่งที่ก�าหนดว่าอะไรควรประพฤติปฏิบัติและจะต้องปลูกฝังให้กับคนในสังคมเพราะถ้าคนในสังคม

เป็นคนดีแล้วสังคมก็จะมีความสุข แต่ถ้าคนในสังคมไม่ดีก็จะมีความวุ่นวายเดือดร้อนมีการเอารัด 

เอาเปรียบแก่งแย่งแม้จะมีกฎหมายบังคับไว้คนก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง ในปัจจุบันปัญหาจากความ

บกพร่องทางจริยธรรมเกิดขึ้นทั่วโลกสังคมมีแต่ความสับสนวุ่นวายคดโกงเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ตลอด

เวลา การศึกษาค้นคว้าในเรื่องของจริยธรรมมีมานานจนในปัจจุบันเกิดความกระจ่างชัดในเร่ืองของ

จรยิธรรมมากขึน้ อย่างไรกต็ามจรยิธรรมกย็งัเป็นเรือ่งทีม่คีวามซบัซ้อนเข้าใจได้ยากและมคีวามสมัพนัธ์

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวแปรอีกเป็นจ�านวนมากในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นเท่านั้น

 การสร้างจิตส�านึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมและการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ได้ระบุว่าคนไทยก�าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมทางจริยธรรมและพฤติกรรม 

เช่ือมโยงถึงการด�าเนินชีวิตความประพฤติความคิดทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคมสถาบันทาง

สงัคมอาทสิถาบนัครอบครวัสถาบนัศาสนาและสถาบันการศกึษามีบทบาทน้อยลงในการปลกูฝังคณุธรรม

จริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคมไทยตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จึงมุ่งพัฒนาคนและ 

สังคมไทยโดยเฉพาะหนึ่งในเรื่องหลักคือการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและความรู้
1

แนวคิดและทฤษฎี

 คุณธรรม (Virtue) และจรยิธรรม(Morality หรอื Ethic) ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้นได้อธิบายความหมายของค�า “คุณธรรม” ว่าสภาพคุณงามความดีและ “จริยธรรม” 

 1
 จรุพีร กาญจนการุณ, คณุธรรมจรยิธรรมและการใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี, วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๓๓.
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ว่าธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรมและคุณธรรมหมายถึง “ธรรมที่เป็นคุณความดี

สภาพที่เกื้อกูล”
2

 คณุธรรมและจรยิธรรมจงึเป็นของคูก่นัและมกัใช้ประกอบกนัคณุธรรมเป็นปัจจัยให้เกดิจริยธรรม

จริยธรรมเป็นผลของการมีคุณธรรมคุณธรรมจึงเป็นนามธรรมเป็นเรื่องของกุศลธรรมที่ควรปลูกฝัง 

ในจติใจส่วนจรยิธรรมซึง่เป็นรูปธรรมเป็นเร่ืองของความประพฤติหรือพฤติกรรมทีดี่งามทีค่วรเสรมิสร้าง

ให้เกดิขึน้อย่างไรกต็ามปัจจบุนัมอีงค์ความรูด้้านทฤษฎทีางจริยธรรมจ�านวนมากทีเ่ป็นต้นแบบของการ

พัฒนาเชิงจริยธรรม เช่น ทฤษฎีของเพียเจท์โคลเบอร์กฟรอยด์หรือทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมต่างๆ  

ในที่น้ีจะน�าเสนอเนื้อหาองค์ประกอบและระดับของจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก
3
 ซึ่งถือเป็น

นักจิตวิทยาเชิงจริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม

 ความหมายของคณุธรรมจรยิธรรมนัน้มนีกัปรชัญานกัการศกึษานกัจิตวทิยาตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้

 ค�าว่า “คุณธรรม” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้

 เจรญิ ไวรวจันกลุ อธบิายว่าคณุธรรมคือมโนธรรมอนัเป็นส�านกึแห่งความดทีีเ่กดิจากการไตร่ตรอง

ด้วยเหตุผลจนสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดงามแล้วมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งดีงามจนเคยชินเป็นคนที่มี

คุณธรรมเป็นกิจนิสัยและลักษณะนิสัย
4

 สงวนสุทธิ เสิศอรุณ กล่าวว่าคุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีของบุคคลที่กระท�าไปด้วยความ

ส�านึกในจิตใจโดยมีเป้าหมายว่าเป็นการกระท�าความดีหรือพฤติกรรมที่ดีซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคม 

เช่นความเสียสละความมีน�้าใจงาม ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความรักเด็กรักเพื่อนมนุษย์และความ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5

 2
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์ (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒๔.

 3
 Kohlberg, L, “Moral Stage andMoralization The CognitiveDevelopment Approach in Lihona”, 

Moral Development and Behavior :Theory Research and Social Issues, (New York: Rinehart and 
Winston,1976).

 4
 เจริญ ไวรวัจนกุล, ความเป็นคร,ู (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๓๑), หน้า ๔๕.

 5
 สงวน สิทธิเลิศอรุณ, ปรัชญาและคุณธรรมส�าหรับคร,ู พิมพ์ครั้งที่ ๓ , (กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต, 

๒๕๒๖), หน้า ๖๕.
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 สรุปได้ว่าคุณธรรมหมายถึงความส�านึกในจิตใจของบุคคลในทางที่ดีงามอันเกิดจากการไตร่ตรอง 

ด้วยเหตุผล ส่งผลต่อความคิดที่ดีน�าไปสู่การกระท�าและความประพฤติในทางที่ดี เช่นความเสียสละ 

ความมีน�้าใจ ความรับผิดชอบเป็นต้น

 ส่วนค�าว่า “จริยธรรม” นั้นมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายประเด็นด้วยกันดังนี้

 วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ให้ความหมายคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยกันว่าเป็นสิ่งที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่ง

ที่ดีและการตัดสินใจเลือกกระท�าหรือแก้ปัญหาที่แสดงถึงการมีจริยธรรมที่สูงกว่าเพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการประพฤติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็น
6

 ณรงค์ โชควัฒนา ว่าจริยธรรมหมายถึงการที่บุคคลมีความเห็นอกเห็นใจ มีความเมตตากรุณา

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลผู้ตกทุกข์ได้ยาก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน ์

ส่วนตัว มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ
7

 บุญมี แท่นแก้ว ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงหลักแห่งความประพฤติที่เห็นว่าดีงามและ 

ถูกต้อง
8

 ปราชญ์ กล้าผจญ ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงความประพฤติอันพึงปฏิบัติต่อตนเองผู้อื่น

และสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกษมสุขขึ้นในสังคมและสมาชิกของสังคม
9

 พรนพ พุกกะพันธุ์ กล่าวว่าจริยธรรมหมายถึงส่ิงที่ควรประพฤติและปฏิบัติเหมาะสมในส่ิงที ่

ถูกต้องซึ่งสังคมยอมรับเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขร่มเย็น
10

 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงความถูกต้องที่ดีงามสังคมทุกสังคม 

จะก�าหนดกฎเกณฑ์กติกาบรรทัดฐานของตนเองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงาม อะไรคือความถูกต้อง
11

 6
 วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, จริยธรรมในเด็กและเยาวชน,วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ ๑๕, ๒๕๕๒, หน้า ๑๖-๒๗.

 7
 ณรงค์ โชควัฒนา, เศรษฐกิจชุมชนทางเลือกเพ่ือทางรอดสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร,  

อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕.

 8
 บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์ทั่วไป,พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), 

หน้า๑๖๘.

 9
 ปราชญ์ กล้าผจญ, คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: เยลโล่การพิมพ์, ๒๕๔๔), 

หน้า ๓๑๔.

 10
 พรนพ พุกกะพันธุ์, ภาวะผู้น�าและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์,๒๕๔๓), หน้า 

๑๙.

 11
 สชุาต ิประสทิธ์ิรฐัสนิธ์ุ, ตวับ่งชีก้ารปฏิบตังิานทีเ่หมาะสมส�าหรบัการตรวจสอบผลการปฏิบตังิานโครงการ

และแผนงาน, ข่าวสารวิจัยการศึกษา, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๖, ๒๕๓๙. หน้า ๒.
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พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายจริยธรรมหมายถงึธรรมทีเ่ป็นข้อประพฤติ

ปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรม
12

 บราวน์ (Brown. ๑๙๖๘) ให้ความหมายของจริยธรรมว่าคือกฎระเบียบต่างๆ ที่บุคคลใช้ในการ

แยกแยะการกระท�าที่ถูกต้องออกจากการกระท�าที่ผิด

 โคลเบิร์ก (Kohberg. ๑๙๗๖) กล่าวว่าจริยธรรมมีพื้นฐานของความยุติธรรมถือเอาการกระจาย

สิทธิหน้าที่อย่างเท่าเทียมโดยมิได้หมายถึงกฎเกณฑ์ที่บังคับทั่วไปแต่เป็นกฎเกณฑ์ที่มีความเป็นสากล 

ที่คนส่วนใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์ไม่มีการขัดแย้งเป็นอุดมคติดังนั้นพันธะทางจริยธรรมจึงเป็น 

การเคารพต่อสิทธิข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน
13

 กล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีภายในบุคคล  

เป็นความจรงิแท้หรอืสจัธรรมทีท่�าให้เกดิการประพฤติปฏบิติัตนในกรอบท่ีดีงาม มจิีตใจเต็มเป่ียมไปด้วย

ความสุขมีความรักเมตตา ปรารถนาดีไม่เบียดเบียนท�าร้ายกัน ส่วนค�าว่าจริยธรรมหมายถึงข้อปฏิบัติ

หรอืหลกัความประพฤตท่ีิดงีามและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและสงัคมส่วนรวมอนัส่งผลให้ชวีติ

มีระเบียบแบบแผน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

 นักทฤษฎีจริยธรรมได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมไว้หลากหลายแนวคิดโดย

แต่ละแนวคดิมคีวามเชือ่พืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนัซึง่ในทีน่ีจ้ะน�าเสนอแนวคดิทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม

ทีส่�าคญั ๖ กลุม่ ได้แก่ กลุม่แนวความคดิทฤษฎพัีฒนาการทางความคดิกลุ่มแนวคดิ จิตพิสัย กลุ่มแนวคดิ

พฤติกรรมนิยม กลุ่มแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ กลุ่มแนวคิดสังคมวิทยาและกลุ่มแนวคิดทางศาสนา

พร้อมทัง้วธิกีารพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมท่ีอาศยัพืน้ฐานความคดิของทฤษฎนีัน้ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้
14

  ๑.  กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด

 นักทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการทางความคิดมีความเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมมีความเป็นสากล 

มโีครงสร้างของความคดิเป็นพืน้ฐานและประกอบด้วยเหตุผลเชงิจริยธรรมนอกจากนีย้งัเชือ่ว่าจริยธรรม

ของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจเบ้ืองต้นคือการได้รับการยอมรับการรู้ว่าตนเองมีความสามารถการเคารพ

 12
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพ 

มหานคร : ส�านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๙๑.

 13
 ศิณาภรณ์ หู้เต็ม, พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี, (กรุงเทพ- 

มหานคร : วิทยาลัยราชพฤกษ์,วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑.

 14
 ศิณาภรณ์ หู้เต็ม, พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตร,ี หน้า ๑๕.
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และรู้จักตนเองอย่างแท้จริงส่วนบรรทัดฐานเบื้องต้นทางจริยธรรมของบุคคลนั้นทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า 

เกิดจากการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกับบุคคลอืน่ทฤษฎทีีส่�าคญัในกลุม่นีม้ ี๒ ทฤษฎคีอืทฤษฎพีฒันาการ

ทางจริยธรรมของเพียเจท์และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์กดังจะเสนอสาระส�าคัญของ

แต่ละทฤษฎีต่อไปนี้

 ๑.๑ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ (Piaget)

 เพียเจท์ (Piaget) เชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามขั้นและขึ้นอยู่กับวัย 

ตลอดจนความฉลาดของบุคคลในการท่ีจะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่างๆของสังคมตามพัฒนาการ 

ทางสติปัญญาของบุคคลนั้นโดยขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์แบ่งเป็น ๒ ขั้นใหญ่ ๆ ดังนี้

   ๑) ขั้นยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้ที่มีอ�านาจเหนือตน (Heteronomous) เร่ิมต้ังแต่เกิดจนถึง  

๘ ปี ในขัน้นีบ้คุคลยอมรบักฎเกณฑ์จากผูท้ีม่อี�านาจเหนอืตนเช่นบดิามารดาครแูละบคุคลอืน่ทีม่อี�านาจ

มากกว่าและเช่ือว่ากฎระเบียบเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ระยะนี้บิดา

มารดาและผู้ใหญ่จึงมีอิทธิพลต่อเด็กอย่างชัดเจน

   ๒) ขั้นการยอมรับของกฎเกณฑ์ (Autonomous) อายุตั้งแต่ ๙ ปีขึ้นไปในขั้นนี้บุคคลจะมอง

สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นและเชื่อว่ากฎระเบียบต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัดสมบูรณ์แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลง นั้นในข้ันนี้เป็นระยะที่

บุคคลเริ่มพัฒนาจริยธรรมข้ึนสู่ความคิดท่ีเป็นของตนเองใช้เหตุผลโดยค�านึงถึงความยุติธรรมและ

พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�า

 เพียเจท์ เชื่อว่าการที่บุคคลจะพัฒนาจากขั้นยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้ที่มีอ�านาจเหนือตนมายังขั้น

การยอมรบัการเปลีย่นแปลงของกฎเกณฑ์นีเ้กดิจากการทีบ่คุคลได้สมัผสักบัสภาวะรอบตวัทีก่ว้างขวาง

ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งการมีบทบาทในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มคนในสังคมประกอบกับพัฒนาการทางสติปัญญา

และประสบการณ์ของตนเองวเิคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  จนในทีสุ่ดบคุคลกจ็ะได้ข้อสรุปต่าง ๆ  ทีเ่ป็น

หลักการในใจของตนเอง
15

 ๑.๒ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg)

 โคลเบิร์ก (Kohlberg) เชือ่ว่าพฒันาการทางจรยิธรรมของแต่ละบคุคลจะผ่านไปตามขัน้พฒันาการ 

(Sequential stage) โดยมีพื้นฐานมาจากการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์และเชื่อว่าการรับรู้ทางสังคม

และบทบาททางสังคมของแต่ละบุคคลนั้นจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะปฏิสัมพันธ์กับพัฒนาการทาง

จริยธรรมของบุคคลนั้นส�าหรับการตัดสินคุณธรรมตามขั้นต่างๆ นั้น โคลเบิร์กเห็นว่าเป็นผลมาจาก

 15
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒.
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ประสบการณ์ในการปฏสิมัพนัธ์กบับุคคลอืน่ซึง่โคลเบร์ิกเชือ่ว่าสิง่เหล่านัน้จะน�าไปสูก่ารเรยีนรูส่้วนบคุคล

มากกว่าจะเป็นรปูแบบของวฒันธรรมท่ีสงัคมวางไว้ นอกจากนีโ้คลเบิร์กยงัเหน็ว่าบคุคลทีจ่ะมจีรยิธรรม

ขั้นสูงหรือสามารถใช้เหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงได้นั้น จะต้องสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะและความ

สามารถในการรับรู้ทางสังคมในระดับสูงก่อนโดยล�าดับข้ันพัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของ 

โคลเบิร์กนั้นแบ่งออกเป็น ๓ ระดับและแต่ละระดับสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ขั้น
16

 ได้แก่

 ระดับที่ ๑ ระดับก่อนกฎเกณฑ์(Pre Conventional level) ช่วงอายุ ๒-๑๐ ปี หมายถึง 

ระดับที่การตัดสินใจเลือกกระท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองโดยไม่ค�านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้อื่น

พัฒนาการของเด็กวัยนี้มี ๒ ขั้นคือ

 ขั้นที่ ๑ (อายุ ๒-๗ ปี) ใช้หลักการหลบหลีกการลงโทษคือการมุ่งที่จะหลบหลีกมิให้ตนเอง 

ถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะได้รับและจะยอมท�าตามค�าสั่งของผู้ใหญ่เพราะเป็นผู้ที่

มีอ�านาจเหนือตน

 ขั้นที่ ๒ (อายุ ๗-๑๐ ปี) ใช้หลักการแสวงหารางวัลคือการเลือกกระท�าในสิ่งที่จะน�าความพอใจ

มาให้ตนเองเท่านั้น

 ระดับที่ ๒ ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level) ช่วงอายุ ๑๐-๑๖ ปี หมายถึง 

การกระท�าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆของตนหรือท�าตามกฎหมายและศาสนา บุคคลผู้มีจริยธรรม 

ในระดบันีย้งัต้องมกีารควบคุมจากภายนอกแต่กม็คีวามสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเราและสามารถ

ที่จะแสดงบทบาททางสังคมได้ สามารถแบ่งเป็น ๒ ขั้นต่อเนื่องจาก ๒ ขั้นแรก คือ

 ขัน้ที ่๓ (อาย ุ๑๐-๑๓ ปี) ใช้หลกัการท�าตามท่ีผู้อืน่เหน็ชอบยงัไม่เป็นตัวของตัวเองชอบคล้อยตาม

การชักจูงของผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนๆ

 ขั้นที่ ๔ (อายุ ๑๓-๑๖ ปี) ใช้หลักการท�าตามหน้าที่ของสังคมมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

ตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของตนจึงถือว่าตนมีหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สังคมของตน

ก�าหนดหรือคาดหมาย

 ระดับท่ี ๓ ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post Conventional level) ช่วงอายุ ๑๖ ปีข้ึนไป  

หมายถงึการตดัสนิข้อขดัแย้งด้วยการน�ามาไตร่ตรองชัง่ใจตนเองและตดัสนิใจไปตามแต่ว่า จะเหน็ความ

ส�าคัญของสิ่งใดมากกว่ากันแบ่งออกได้เป็น ๒ ขั้นต่อเนื่องจาก ๔ ขั้นแรกตามล�าดับดังนี้คือ

 16
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตร์เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพ-

มหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๒๙-๓๐.
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 ขั้นที่ ๕ ใช้หลักการท�าตามค�ามั่นสัญญาเห็นความส�าคัญของคนส่วนใหญ่ไม่ท�าตนให้ขัดต่อสิทธิ

อันพึงมีพึงได้ของบุคคลอื่นสามารถควบคุมบังคับใจตนเองได้

 ขัน้ที ่๖ ใช้หลกัการยดึหลกัอดุมคตสิากลซ่ึงเป็นขัน้พัฒนาการทีสู่งสุดแสดงทัง้การมคีวามรู้สากล

นอกเหนอืจากกฎเกณฑ์ในสงัคมของตนและการมีความยดืหยุน่ทางจรยิธรรมเพ่ือจดุมุง่หมายในบัน้ปลาย

อันเป็นอุดมคติยิ่งใหญ่

 ตามทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการทางความคิดเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีการพัฒนาหรือม ี

การพัฒนาช้าเร็วต่างกันโดยระดับจริยธรรมของบุคคลสามารถวัดได้จากเหตุผลเชิงจริยธรรมบุคคลนั้น

และสามารถที่จะส่งเสริมให้บุคคลมีการพัฒนาระดับจริยธรรมให้สูงกว่าเดิมได้โดยการเปิดโอกาสให้

บุคคลเรียนรู้จากการตัดสินใจทางจริยธรรมร่วมกับผู้อื่นการได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับ 

ผู้อื่นจะท�าให้บุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต�่าเรียนรู้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้น

 ส�าหรับการพัฒนาจริยธรรมตามกลุ่มทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดสามารถท�าได้หลายวิธี  

ดังสรุปได้ต่อไปนี้
17

 ๑.  การให้ความรู้ขั้นสูงเป็นการจัดประสบการณ์ให้บุคคลได้รับเหตุผลใหม่และเหนือกว่าที่เคย

เป็นอยู่ (ขั้นสูงกว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้นๆ ๑ ขั้น)

 ๒.  การมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมเป็นการจัดประสบการณ์ให้บุคคลได้มี

โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อม

 ๓.  การให้แสดงบทบาทสมมติเป็นการจัดให้บุคคลได้รับโอกาสสวมบทบาทอื่นนอกเหนือจาก 

ที่ตนเป็นอยู่และบทบาทนั้นควรเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการรับเอาความคิดและความรู้สึกของคนอื่นจะ

ก่อให้เกิดความคิดความเข้าใจแตกต่างไปจากเดิมและไม่ยึดติดอยู่แต่ตนเอง

 ๔.  การฝึกเผชิญกบัปัญหาความขดัแย้งเชงิจริยธรรมกล่าวคอืการฝึกเผชญิกบัปัญหาความขัดแย้ง

เชิงจริยธรรมจะช่วยฝึกให้บุคคลได้คิดวิเคราะห์อภิปรายโต้แย้งกันและตัดสินใจโดยพิจารณาความเห็น

รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมด้วยโดยปัญหาที่น�ามาใช้ในการอภิปรายนั้นควรเป็นปัญหาที่สามารถใช้

เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับท่ีตรงกับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมที่เป็นอยู่และระดับท่ีสูงกว่าของ

บุคคลนั้นๆ

 ๕.  การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นกล่าวคือการที่บุคคลมีบรรยากาศที่เอื้อ 

ต่อการแสดงความคิดเห็นอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรมร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง

เปิดเผยจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลให้สูงขึ้นได้
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 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าตามความเชื่อของกลุ่มทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดนั้นเช่ือว่า

พฒันาการทางจรยิธรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัพฒันาการทางสตปัิญญาและวยัของบคุคล

น้ันๆและเห็นว่าการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลควรจะพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกันตาม

ความสามารถทางการคิดและวัยของบุคคล

  ๒.  กลุ่มแนวคิดจิตพิสัย

 นักคิดกลุ่มจิตพิสัยมุ่งอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองว่ามีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับระดับคุณภาพของการเรียนรู้ทางด้านจิตใจ (Affective Domain) ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่ส�าคัญ

ในกลุ่มนี้คือทฤษฎีจ�าแนกระดับคุณภาพของการเรียนรู้ด้านจิตใจ จุดเน้นส�าคัญของทฤษฎีนี้เช่ือว่า 

การเรียนรู้ด้านจิตใจจะครอบคลุมความสนใจเจตคติค่านิยมลักษณะนิสัยของบุคคลและเช่ือว่าการเกิด

เจตคติและการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลมีขั้นตอนส�าคัญดังนี้

  ๑.  ขั้นการรับรู้ (Perceiving or Receiving)

  ๒.  ขั้นการตอบสนอง (Responding)

  ๓.  ขั้นการเห็นคุณค่า (Valuing)

  ๔.  ขั้นจัดระบบ (Organizing)

  ๕.  ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย (Characterization)

 จากแนวคดิจติพสิยัจะเหน็ได้ว่าในการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของบคุคลนัน้ส่ิงส�าคญัทีจ่ะเป็น

ตวับ่งช้ีถงึความส�าเรจ็ในการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของบคุคลกค็อืการเรยีนรูด้้านจติใจของบคุคลนัน้

โดยแนวทางในการพัฒนาจะมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเร่ิมจากการให้บุคคลมีโอกาส 

รับรู้และสนใจในเรื่องที่จะปลูกฝังมีโอกาสในการตอบสนองต่อสิ่งที่สนใจเห็นคุณค่าของสิ่งที่ปฏิบัติและ

น�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอและท้ายที่สุดก็คือการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย

  ๓. กลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยม

 นักคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมและจะแปรเปลี่ยนไปตามผลที่ได้รับจากการกระท�าที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้นซ่ึงผล 

จากการกระท�านัน้มอียู ่๒ ประเภ ทได้แก่ ผลประเภทเสรมิแรงซึง่ท�าให้พฤติกรรมนัน้มอีตัราเพ่ิมขึน้และ

ผลประเภทถูกลงโทษซึ่งท�าให้พฤติกรรมนั้นมีอัตราลดลงหรือหมดไป

 ส�าหรับวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดพฤติกรรมนิยมนั้นพบว่าสามารถพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลได้ด้วยกระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยความพึงปรารถนาตามขั้นตอนที่

ส�าคัญ ดังนี้
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  ๑.  บ่งชี้หรือก�าหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจนและมีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้

  ๒.  ใช้แรงเสริมที่เหมาะสมและถูกหลักการโดยตัวเสริมแรงที่น�ามาใช้อาจเป็นตัวเสริมแรง 

ทางสังคมเช่นการให้ค�าชมเชยยกย่องให้ความสนใจให้เกียรติเป็นต้นหรืออาจเป็นตัวเสริมแรงที่เป็น 

รางวัลสิ่งของที่สามารถน�ามาแลกกับสิ่งของที่ผู้ปรับพฤติกรรมต้องการหรืออาจจะให้แรงเสริมโดยการ

ให้ท�ากิจกรรมอื่นที่ชอบทั้งนี้การเสริมแรงที่ใช้ต้องเหมาะสมกับอายุของผู้รับการปรับพฤติกรรม

  ๓.  ติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการปรับพฤติกรรมเมื่อมีพฤติกรรม 

ทีต้่องการเกิดขึน้ควรให้แรงเสริมทนัทีในช่วงแรก ๆ  ของการปรบัพฤตกิรรม แต่เมือ่เวลาผ่านไประยะหนึง่

แล้วการให้แรงเสริมควรจะเปลี่ยนเป็นแบบครั้งคราวเพื่อให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่อย่างถาวร จากแนวคิด

พฤตกิรรมนิยมจะเห็นได้ว่าในการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของบคุคลนัน้ต้องก�าหนดพฤตกิรรมคณุธรรม

จริยธรรมทีจ่ะพฒันาให้ชัดเจนสามารถวดัและสังเกตได้โดยวธิกีารส�าคญัในการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม

ของบุคคลตามแนวคิดนี้คือการปรับพฤติกรรมที่อาศัยตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ

  ๔.  กลุ่มแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์

 แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์เป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายสาเหตุพฤติกรรมของบุคคลโดยใช ้

รปูแบบปฏิสมัพนัธ์นยิม (Interactionism Model) และทฤษฎต้ีนไม้จรยิธรรมมาเป็นกรอบในการก�าหนด

สาเหตุต่างๆ ของพฤติกรรม
18

 ซึ่งตามรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมเชื่อว่าสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล 

มีอย่างน้อย ๔ สายหลักดังนี้

  ๑.  สาเหตุฝ่ายสถานการณ์ซึ่งได้แก่สิ่งต่างๆที่รอบตัวบุคคลเช่นปทัสถานทางสังคมการ

สนับสนุนจากบุคคลรอบตัวเป็นต้น

  ๒.  สาเหตุฝ่ายจิตลักษณะเดิมซึ่งเป็นจิตลักษณะหรือบุคลิกภาพที่ติดตัวมาหรืออาจเกิดจาก

การถ่ายทอดทางสังคมเช่นสุขภาพจิต ประสบการณ์ทางสังคม สติปัญญาค่านิยมเป็นต้น

  ๓.  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุฝ่ายสถานการณ์กับฝ่ายจิตลักษณะเดิมซ่ึงเรียกว่าปฏิสัมพันธ์

แบบกลไก (Mechanical Interaction)

  ๔.  สาเหตุฝ่ายจิตลักษณะตามสถานการณ์หรือที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ภายในตนเช่นเจตคต ิ

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความเครียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นต้น

 ส่วนทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมได้ท�าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งโดยได้

ท�าการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ  ของคนไทยทั้งเด็กและ

 18
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตร์เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาการศึกษา, หน้า ๑๐๕-

๑๐๘.
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ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ ๖-๖๐ ปีว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้างและได้น�ามาประยุกต์เป็น

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส�าหรับคนไทยขึ้นโดยแบ่งต้นไม้จริยธรรมออกเป็น ๓ ส่วน
19

 ดังนี้

  ๑.  ส่วนท่ีหนึง่ได้แก่ดอกและผลไม้บนต้นท่ีแสดงถงึพฤตกิรรมการท�าดลีะเว้นชัว่และพฤตกิรรม

การท�างานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวมซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอ้ือเฟื้อ

ต่อการพัฒนาประเทศ

  ๒.  ส่วนทีส่องได้แก่ส่วนล�าต้นของต้นไม้แสดงถึงพฤติกรรมการท�างานอาชพีอย่างขยนัขันแข็ง

ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ๕ ด้านคือ

   ๑) เหตุผลเชิงจริยธรรม  ๒) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง

   ๓) ความเชื่ออ�านาจในตน  ๔) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

   ๕) ทัศนคติคุณธรรมและค่านิยม

  ๓. ส่วนที่สามได้แก่รากของต้นไม้ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท�างานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง 

ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ๓ ด้านคือ

   ๑) สติปัญญา   ๒) ประสบการณ์ทางสังคม

   ๓) สุขภาพจิต

 จิตลักษณะท้ังสามนี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ ๕ ประการที่ล�าต้นของต้นไม้

กไ็ด้กล่าวคอืบคุคลจะต้องมลีกัษณะพืน้ฐานทางจิตใจ ๓ ด้านในปริมาณทีสู่งพอเหมาะกบัอายจึุงจะเป็น

ผู้ท่ีมีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะท้ัง ๕ ประการที่ล�าต้นของต้นไม้โดยที่จิตลักษณะทั้ง ๕ นี ้ 

จะพัฒนาไปเองโดยอตัโนมตัถ้ิาบุคคลทีม่คีวามพร้อมทางจติใจ ๓ ด้านดงักล่าวและอยูใ่นสภาพแวดล้อม

ทางบ้านทางโรงเรียนและสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจิต

ลักษณะบางประการใน ๕ ด้านนี้โดยวิธีการอื่นๆ ด้วย ฉะนั้น จิตลักษณะพื้นฐาน ๓ ประการ จึงเป็น

สาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งนั่นเองนอกจากนี้จิตลักษณะพื้นฐาน ๓ ประการ ที่รากนี้

อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ ๕ ประการที่ล�าต้น

  ๕.  กลุ่มแนวคิดสังคมวิทยา

 แนวคิดสังคมวิทยาเป็นแนวคิดท่ีเน้นการศึกษากระบวนการปฏิสังสรรค์และแบบแผนความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในกลุ่มองค์การและสังคมซึ่งตามแนวคิดนี้มองว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม

 19
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒-๕.
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 การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมและการประพฤติปฏิบัติต่างๆ 

จากการเรียนรู้นั้นท�าให้บุคคลมีพฤติกรรมบุคลิกภาพค่านิยมเจตคติแรงจูงใจท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรม

ในสังคมของตนรวมทั้งได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

 บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการขัดเกลาทางสังคมให้กับบุคคลได้แก่ พ่อแม่ ครู เพื่อน พระและ

สื่อมวลชนส�าหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดสังคมวิทยา สามารถท�าได้หลายวิธีดังสรุป

ได้ต่อไปนี้
20

 ๑.  การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ถือเป็นการบอกกล่าวอย่างชัดเจนถึงส่ิงท่ีควรและไม่ควรกระท�า

ซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ส�าคัญที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างทางบุคลิกภาพและการพัฒนาทางด้านต่างๆ  

ของบุคคล

 ๒.  เป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ถือเป็นการอบรมเล้ียงดูแบบไม่รู้ตัว กล่าวคือบุคคลจะเรียนรู้ 

จากการสงัเกตพฤตกิรรมของพ่อแม่และซึมซบัเข้าไปในจิตใจ จนหล่อหลอมมาเป็นบคุลิกภาพของบคุคล

 ๓.  การอบรมสั่งสอนจากครู ถือเป็นการชี้น�าแนวทางหรืออ�านวยโอกาสให้ผู้เรียนด�าเนินเข้าสู่

ปัญญา ครูถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญที่รับช่วงต่อจากพ่อแม่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการหล่อหลอมขัดเกลา

ลักษณะนิสัยของนักเรียนและมีบทบาทในการเป็นตัวแบบให้แก่นักเรียนในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ

 ๔.  การอบรมสั่งสอนจากพระ ถือเป็นการช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยหลักค�าสอน

และการจัดกิจกรรมทางศาสนา

 ๕.  การเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน ถือเป็นการพัฒนาและสร้างอัตมโนภาพแห่งตนที่แตกต่างจาก 

พ่อแม่และครเูป็นการเปิดโอกาสทีส่�าคญัในการฝึกหดัทกัษะในการสวมบทบาทของบคุคลและให้บคุคล

ได้เรียนรู้บทบาทและค่านิยมทางสังคมที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องการสอน

 ๖.  การเรียนรู้จากสื่อมวลชน ถือเป็นการให้ตัวแบบที่ส�าคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถรับรู้ในสิ่ง

ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตและสิ่งที่จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

 จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่าแนวคดิสงัคมวทิยาเชือ่ว่ากระบวนการทางสงัคมเป็นกระบวนการส�าคญั

ทีท่�าให้บคุคลได้เรยีนรู้การอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่โดยบคุคลท่ีมบีทบาทส�าคญัในการขัดเกลาทางสังคมได้แก่ พ่อ

แม่ ครู เพื่อน พระและสื่อมวลชนซึ่งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดนี้จึงเชื่อว่า

เกิดมาจากการที่บุคคลได้รับการขัดเกลาทางสังคมผ่านตัวแทนทางสังคมที่ส�าคัญ

 20
 งามตา วนนิทานนท์, ลกัษณะทางพทุธศาสนาและพฤตกิรรมศาสตร์ของบดิามารดาทีเ่ก่ียวข้องกบัการอบรม

เลี้ยงดูบุตร, รายงานการวิจัยฉบับที่ ๕๐, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๖, หน้า 
๑๒๒. 
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 ๖.  กลุ่มแนวคิดทางศาสนา

 ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันสามารถแก้ไขหรือบรรเทาลงได้ด้วยศาสนาเนื่องจากต้นเหตุของ

ปัญหาต่างๆ ในสังคมนั้นมาจากการกระท�าของมนุษย์ การแก้ปัญหาจึงต้องแก้ไขที่ตัวมนุษย์เองศาสนา

ทกุศาสนาทีช่าวไทยนบัถอืล้วนมแีนวค�าสอนทีส่่งเสรมิการพฒันาปัจเจกบคุคลด้านจติส�านกึและเจตคติ

และส่งเสรมิการพฒันาปัจเจกบคุคลด้านจติส�านกึและเจตคติและส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบคุคลในการ

ด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น เมื่อมนุษย์สามารถพัฒนาตนได้ก็สามารถช่วยตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ด้วยความสงบสุขและสามารถน�าตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในท่ีสุด ในปัจจุบันศาสนาจะมีบทบาทส�าคัญ

ในการพัฒนาบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้
21

 ๑.  การพัฒนาบุคคลด้านจิตส�านึกและเจตคติหลักค�าสอนทางศาสนาเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญและ

เป็นหลักในการกล่อมเกลาบุคคลให้มีความส�านึกและเจตคติที่ถูกต้องดีงาม ศาสนาเป็นเครื่องต่อต้าน

และก�าจัดสัญชาตญาณฝ่ายต�่าของมนุษย์ท�าให้มนุษย์ลดทอนกิเลสตัณหาความเห็นแก่ตัวและการ

ประทษุร้ายผู้อืน่ ศาสนายงัส่งเสรมิคณุธรรมของมนษุย์ในทางสร้างสรรค์ให้มนษุย์มีความรักความเมตตา

ความเสียสละและความสงบสุขเยือกเย็นตลอดจนพร้อมที่จะท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 ๒.  การพฒันาบคุคลในการด�าเนินชวีติร่วมกบัผู้อืน่ในพุทธศาสนามหีลักธรรมหลายข้อทีส่่งเสริม

ให้บุคคลด�าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยดี โดยพุทธศาสนามีหลักการว่าหากบุคคลคิดดีมีใจเป็นกุศลแล้ว

ย่อมพูดดีและท�าดีบุคคลผู้พัฒนาความคิดจิตใจของตนเองแล้วจึงเป็นผู้ด�าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

สงบสุขและท�าให้สังคมเจริญก้าวหน้าได้

 สรุปว่า จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มแนวคิด มีความเชื่อพ้ืนฐานเก่ียวกับพัฒนาการทาง

จริยธรรมของบุคคลที่แตกต่างกันซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นก็จะน�าไปสู่แนวคิดและวิธีการในการ

พัฒนาจริยธรรมของบุคคลที่ต่างกันด้วย กล่าวคือกลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดซ่ึงเชื่อว่า

พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเป็นไปตามข้ันและข้ึนอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล

ในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่าง ๆ ทางสังคม ในขณะที่กลุ่มแนวคิดจิตพิสัยซึ่งมุ่งอธิบาย

พฒันาการทางจรยิธรรมของบคุคลโดยมองว่ามคีวามเกีย่วข้องสัมพันธ์กบัระดับคณุภาพของการเรียนรู้

ด้านจติใจ ดงันัน้ ในการพัฒนาจริยธรรมของบคุคลจงึมุง่เน้นให้บคุคลสามารถทีจ่ะปฏบิติัตนตามคุณธรรม

จรยิธรรมทีย่ดึถอืในวถีิการด�าเนนิชวีติของตนอย่างสม�า่เสมอจนเกดิเป็นลกัษณะนิสยัติดตัว ส่วนแนวคดิ

พฤติกรรมนิยมท่ีเน้นให้ความส�าคัญกับการให้แรงเสริม ดังนั้น กลุ่มแนวคิดดังกล่าวจึงสนใจที่จะน�า 

 21
 ภัทรพร ศิริกาญจน, ความรู้พื้นฐานทางศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๓๖), 

หน้า ๑๒๗-๑๒๙.
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การเสริมแรงมาใช้ในการปรับพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลส�าหรับแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งมุ่ง

เน้นการพฒันาพฤติกรรมจรยิธรรมของบุคคลโดยอาศยัข้อมลูจากงานวจัิยเป็นเคร่ืองมอืในการตดัสนิใจ

ก็จะให้ความส�าคัญกับวิธีการก�าหนดพฤติกรรมท่ีจะพัฒนา รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพัฒนาจริยธรรม

ของบุคคลให้สอดคล้องกับงานวิจัย 
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