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บทน�ำ

สถานการณ์ บ ้ า นเมื อ งของประเทศไทยเราในปั จ จุ บั น นี้ ดู น ่ า เป็ น ห่ ว งอย่ า งยิ่ ง จากกระแส
โลกาภิวัตน์ที่ผลักดันให้สังคมไทยมุ่งความส�ำเร็จทางวัตถุ คนในสังคมแสวงหาความส�ำเร็จในชีวิต
ทางด้านเศรษฐกิจบ้างก็แสวงหาอ�ำนาจบ้าง ก็แสวงหาผลประโยชน์จนหลายคนมองเห็นตรงกันว่า
ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆ และก�ำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติหลายด้านทั้งด้านการเมือง
การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ สิง่ ทีพ่ งึ วิตกกังวลโดยเฉพาะปัญหาความเสือ่ มถอย
ในด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในประเทศทั้งในระดับนักการเมืองข้าราชการหรือคนในแวดวงอาชีพ
อืน่ ๆ ภาพทีเ่ ห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยูท่ กุ วันก็คอื การทุจริตคอรัปชัน่ การก่ออาชญากรรม การเสพและ
ค้ายาเสพติดและยังแพร่ระบาดไปยังกลุม่ เยาวชนนักเรียนนักศึกษาตัง้ แต่ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อาทิการแต่งกายผิดระเบียบแต่งกายล่อแหลมซึ่งเป็นมูลเหตุก่อให้เกิด
อาชญากรรมทางเพศ การที่นักเรียน นักศึกษาขายบริการทางเพศเพียงเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
การอยูร่ ว่ มกันฉันท์สามีภรรยาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทัง้ ภายในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน
เหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าวทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าเยาวชนไทย
ของเราขาดการปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมอาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่ถาวร
ในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความ
สมบูรณ์ทงั้ ร่างกายและจิตใจมีสติปญ
ั ญามีความรูแ้ ละคุณธรรมจริยธรรมรวมทัง้ ไม่ลมื วัฒนธรรมของชาติ
ในการด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทุกครั้งที่กล่าวถึงปัญหาคุณธรรมจริยธรรม
ในสังคมไทยหลายคนมักจะมองไปที่กระบวนการจัดการศึกษาและตอกย�้ำเสมอว่าเป็นความล้มเหลว
ของระบบการศึกษาแต่หากทุกฝ่ายเปิดใจยอมรับว่าปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นปัญหาใหญ่
ระดับชาติการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัวสถานศึกษาและที่ส�ำคัญที่สุดคือผู้ใหญ่
ทุกคนในสังคมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้ประสบผลส�ำเร็จสูงสุดนัน้ ต้องปฏิบตั ติ นให้เป็นแบบอย่าง ถ้าพิจารณาพืน้ ฐานปัญหาคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งนั้นเริ่มจาก “ปัญหาด้านครอบครัว” ซึ่งเกิดจากการที่ครอบครัว
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แตกแยกพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บุตรหลานการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและอื่นๆ
อีกมากมายซึง่ ประเด็นปัญหาของสังคมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยล�ำดับต้นๆ เช่น ขาดความ
อบอุ่นจากครอบครัวซึ่งจะน�ำไปสู่การมีความรักการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรรวมถึงภัยจากสื่อ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงอบายมุขทั้งเหล้าบุหรี่ยาเสพติดได้ง่ายและที่ส�ำคัญคือ
“การขาดแบบอย่างทีด่ ”ี นัน่ เองสังคมอยากเห็นภาพเด็กและเยาวชนเป็นเช่นไรทุกคนในสังคมทัง้ พ่อแม่
ผู้ปกครองครูผู้สอนผู้บริหารนักการเมืองผู้น�ำสังคมผู้น�ำประเทศต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
เพราะการเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นถือเป็นวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่สุด
ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นกลไกของสังคมที่ท�ำหน้าที่เป็นบรรทัดฐานของความประพฤติ
เป็นสิ่งที่ก�ำหนดว่าอะไรควรประพฤติปฏิบัติและจะต้องปลูกฝังให้กับคนในสังคมเพราะถ้าคนในสังคม
เป็นคนดีแล้วสังคมก็จะมีความสุข แต่ถ้าคนในสังคมไม่ดีก็จะมีความวุ่นวายเดือดร้อนมีการเอารัด
เอาเปรียบแก่งแย่งแม้จะมีกฎหมายบังคับไว้คนก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง ในปัจจุบันปัญหาจากความ
บกพร่องทางจริยธรรมเกิดขึ้นทั่วโลกสังคมมีแต่ความสับสนวุ่นวายคดโกงเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ตลอด
เวลา การศึกษาค้นคว้าในเรื่องของจริยธรรมมีมานานจนในปัจจุบันเกิดความกระจ่างชัดในเรื่องของ
จริยธรรมมากขึน้ อย่างไรก็ตามจริยธรรมก็ยงั เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามซับซ้อนเข้าใจได้ยากและมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวแปรอีกเป็นจ�ำนวนมากในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นเท่านั้น
การสร้างจิตส�ำนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมและการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ได้ระบุว่าคนไทยก�ำลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมทางจริยธรรมและพฤติกรรม
เชื่อมโยงถึงการด�ำเนินชีวิตความประพฤติความคิดทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคมสถาบันทาง
สังคมอาทิสถาบันครอบครัวสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษามีบทบาทน้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จึงมุ่งพัฒนาคนและ
สังคมไทยโดยเฉพาะหนึ่งในเรื่องหลักคือการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและความรู1้

แนวคิดและทฤษฎี

คุณธรรม (Virtue) และจริยธรรม(Morality หรือ Ethic) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้นได้อธิบายความหมายของค�ำ “คุณธรรม” ว่าสภาพคุณงามความดีและ “จริยธรรม”
1

จุรพี ร กาญจนการุณ, คุณธรรมจริยธรรมและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๓๓.
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ว่าธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรมและคุณธรรมหมายถึง “ธรรมที่เป็นคุณความดี
สภาพที่เกื้อกูล”2
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นของคูก่ นั และมักใช้ประกอบกันคุณธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจริยธรรม
จริยธรรมเป็นผลของการมีคุณธรรมคุณธรรมจึงเป็นนามธรรมเป็นเรื่องของกุศลธรรมที่ควรปลูกฝัง
ในจิตใจส่วนจริยธรรมซึง่ เป็นรูปธรรมเป็นเรือ่ งของความประพฤติหรือพฤติกรรมทีด่ งี ามทีค่ วรเสริมสร้าง
ให้เกิดขึน้ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั มีองค์ความรูด้ า้ นทฤษฎีทางจริยธรรมจ�ำนวนมากทีเ่ ป็นต้นแบบของการ
พัฒนาเชิงจริยธรรม เช่น ทฤษฎีของเพียเจท์โคลเบอร์กฟรอยด์หรือทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมต่างๆ
ในที่นี้จะน�ำเสนอเนื้อหาองค์ประกอบและระดับของจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก3 ซึ่งถือเป็น
นักจิตวิทยาเชิงจริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรมนัน้ มีนกั ปรัชญานักการศึกษานักจิตวิทยาตลอดจนผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้
ค�ำว่า “คุณธรรม” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
เจริญ ไวรวัจนกุล อธิบายว่าคุณธรรมคือมโนธรรมอันเป็นส�ำนึกแห่งความดีทเี่ กิดจากการไตร่ตรอง
ด้วยเหตุผลจนสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดงามแล้วมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งดีงามจนเคยชินเป็นคนที่มี
คุณธรรมเป็นกิจนิสัยและลักษณะนิสัย4
สงวนสุทธิ เสิศอรุณ กล่าวว่าคุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีของบุคคลที่กระท�ำไปด้วยความ
ส�ำนึกในจิตใจโดยมีเป้าหมายว่าเป็นการกระท�ำความดีหรือพฤติกรรมที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม
เช่นความเสียสละความมีน�้ำใจงาม ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความรักเด็กรักเพื่อนมนุษย์และความ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น5
2

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (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, ความเป็นครู, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๓๑), หน้า ๔๕.
5
สงวน สิทธิเลิศอรุณ, ปรัชญาและคุณธรรมส�ำหรับครู, พิมพ์ครั้งที่ ๓ , (กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต,
๒๕๒๖), หน้า ๖๕.
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สรุปได้ว่าคุณธรรมหมายถึงความส�ำนึกในจิตใจของบุคคลในทางที่ดีงามอันเกิดจากการไตร่ตรอง
ด้วยเหตุผล ส่งผลต่อความคิดที่ดีน�ำไปสู่การกระท�ำและความประพฤติในทางที่ดี เช่นความเสียสละ
ความมีน�้ำใจ ความรับผิดชอบเป็นต้น
ส่วนค�ำว่า “จริยธรรม” นั้นมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายประเด็นด้วยกันดังนี้
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ให้ความหมายคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยกันว่าเป็นสิ่งที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่ง
ที่ดีและการตัดสินใจเลือกกระท�ำหรือแก้ปัญหาที่แสดงถึงการมีจริยธรรมที่สูงกว่าเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการประพฤติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็น6
ณรงค์ โชควัฒนา ว่าจริยธรรมหมายถึงการที่บุคคลมีความเห็นอกเห็นใจ มีความเมตตากรุณา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ตกทุกข์ได้ยาก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ7
บุญมี แท่นแก้ว ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงหลักแห่งความประพฤติที่เห็นว่าดีงามและ
ถูกต้อง8
ปราชญ์ กล้าผจญ ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงความประพฤติอันพึงปฏิบัติต่อตนเองผู้อื่น
และสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกษมสุขขึ้นในสังคมและสมาชิกของสังคม9
พรนพ พุกกะพันธุ์ กล่าวว่าจริยธรรมหมายถึงสิ่งที่ควรประพฤติและปฏิบัติเหมาะสมในสิ่งที่
ถูกต้องซึ่งสังคมยอมรับเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขร่มเย็น10
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงความถูกต้องที่ดีงามสังคมทุกสังคม
จะก�ำหนดกฎเกณฑ์กติกาบรรทัดฐานของตนเองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงาม อะไรคือความถูกต้อง11
6

วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, จริยธรรมในเด็กและเยาวชน,วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ๑๕, ๒๕๕๒, หน้า ๑๖-๒๗.
ณรงค์ โชควัฒนา, เศรษฐกิจชุมชนทางเลือกเพื่อทางรอดสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร,
อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕.
8
บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์ทั่วไป,พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙),
หน้า๑๖๘.
9
ปราชญ์ กล้าผจญ, คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: เยลโล่การพิมพ์, ๒๕๔๔),
หน้า ๓๑๔.
10
พรนพ พุกกะพันธุ์, ภาวะผู้น�ำและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์,๒๕๔๓), หน้า
๑๙.
11
สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุ,์ ตัวบ่งชีก้ ารปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านโครงการ
และแผนงาน, ข่าวสารวิจัยการศึกษา, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๖, ๒๕๓๙. หน้า ๒.
7
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงธรรมทีเ่ ป็นข้อประพฤติ
ปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรม12
บราวน์ (Brown. ๑๙๖๘) ให้ความหมายของจริยธรรมว่าคือกฎระเบียบต่างๆ ที่บุคคลใช้ในการ
แยกแยะการกระท�ำที่ถูกต้องออกจากการกระท�ำที่ผิด
โคลเบิร์ก (Kohberg. ๑๙๗๖) กล่าวว่าจริยธรรมมีพื้นฐานของความยุติธรรมถือเอาการกระจาย
สิทธิหน้าที่อย่างเท่าเทียมโดยมิได้หมายถึงกฎเกณฑ์ที่บังคับทั่วไปแต่เป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีความเป็นสากล
ที่คนส่วนใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์ไม่มีการขัดแย้งเป็นอุดมคติดังนั้นพันธะทางจริยธรรมจึงเป็น
การเคารพต่อสิทธิข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน13
กล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีภายในบุคคล
เป็นความจริงแท้หรือสัจธรรมทีท่ ำ� ให้เกิดการประพฤติปฏิบตั ติ นในกรอบทีด่ งี าม มีจติ ใจเต็มเปีย่ มไปด้วย
ความสุขมีความรักเมตตา ปรารถนาดีไม่เบียดเบียนท�ำร้ายกัน ส่วนค�ำว่าจริยธรรมหมายถึงข้อปฏิบัติ
หรือหลักความประพฤติทดี่ งี ามและเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทง้ั ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอันส่งผลให้ชวี ติ
มีระเบียบแบบแผน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

นักทฤษฎีจริยธรรมได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมไว้หลากหลายแนวคิดโดย
แต่ละแนวคิดมีความเชือ่ พืน้ ฐานทีแ่ ตกต่างกันซึง่ ในทีน่ จี้ ะน�ำเสนอแนวคิดทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรม
ทีส่ ำ� คัญ ๖ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ แนวความคิดทฤษฎีพฒ
ั นาการทางความคิดกลุม่ แนวคิด จิตพิสยั กลุม่ แนวคิด
พฤติกรรมนิยม กลุ่มแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ กลุ่มแนวคิดสังคมวิทยาและกลุ่มแนวคิดทางศาสนา
พร้อมทัง้ วิธกี ารพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทีอ่ าศัยพืน้ ฐานความคิดของทฤษฎีนนั้ ดังรายละเอียดต่อไปนี14
้
๑. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด
นักทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการทางความคิดมีความเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมมีความเป็นสากล
มีโครงสร้างของความคิดเป็นพืน้ ฐานและประกอบด้วยเหตุผลเชิงจริยธรรมนอกจากนีย้ งั เชือ่ ว่าจริยธรรม
ของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจเบื้องต้นคือการได้รับการยอมรับการรู้ว่าตนเองมีความสามารถการเคารพ
12

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพ
มหานคร : ส�ำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๙๑.
13
ศิณาภรณ์ หู้เต็ม, พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยราชพฤกษ์,วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑.
14
ศิณาภรณ์ หู้เต็ม, พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี, หน้า ๑๕.
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และรู้จักตนเองอย่างแท้จริงส่วนบรรทัดฐานเบื้องต้นทางจริยธรรมของบุคคลนั้นทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า
เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับบุคคลอืน่ ทฤษฎีทสี่ ำ� คัญในกลุม่ นีม้ ี ๒ ทฤษฎีคอื ทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางจริยธรรมของเพียเจท์และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์กดังจะเสนอสาระส�ำคัญของ
แต่ละทฤษฎีต่อไปนี้
๑.๑ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ (Piaget)
เพียเจท์ (Piaget) เชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามขั้นและขึ้นอยู่กับวัย
ตลอดจนความฉลาดของบุคคลในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่างๆของสังคมตามพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของบุคคลนั้นโดยขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์แบ่งเป็น ๒ ขั้นใหญ่ ๆ ดังนี้
		 ๑) ขั้นยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้ท่ีมีอ�ำนาจเหนือตน (Heteronomous) เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึง
๘ ปี ในขัน้ นีบ้ คุ คลยอมรับกฎเกณฑ์จากผูท้ มี่ อี ำ� นาจเหนือตนเช่นบิดามารดาครูและบุคคลอืน่ ทีม่ อี ำ� นาจ
มากกว่าและเชื่อว่ากฎระเบียบเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ระยะนี้บิดา
มารดาและผู้ใหญ่จึงมีอิทธิพลต่อเด็กอย่างชัดเจน
		 ๒) ขั้นการยอมรับของกฎเกณฑ์ (Autonomous) อายุตั้งแต่ ๙ ปีขึ้นไปในขั้นนี้บุคคลจะมอง
สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นและเชื่อว่ากฎระเบียบต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดสมบูรณ์แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลง นั้นในขั้นนี้เป็นระยะที่
บุคคลเริ่มพัฒนาจริยธรรมขึ้นสู่ความคิดที่เป็นของตนเองใช้เหตุผลโดยค�ำนึงถึงความยุติธรรมและ
พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำ
เพียเจท์ เชื่อว่าการที่บุคคลจะพัฒนาจากขั้นยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้ที่มีอ�ำนาจเหนือตนมายังขั้น
การยอมรับการเปลีย่ นแปลงของกฎเกณฑ์นเี้ กิดจากการทีบ่ คุ คลได้สมั ผัสกับสภาวะรอบตัวทีก่ ว้างขวาง
ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งการมีบทบาทในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มคนในสังคมประกอบกับพัฒนาการทางสติปัญญา
และประสบการณ์ของตนเองวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ จนในทีส่ ดุ บุคคลก็จะได้ขอ้ สรุปต่าง ๆ ทีเ่ ป็น
หลักการในใจของตนเอง15
๑.๒ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg)
โคลเบิรก์ (Kohlberg) เชือ่ ว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลจะผ่านไปตามขัน้ พัฒนาการ
(Sequential stage) โดยมีพื้นฐานมาจากการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์และเชื่อว่าการรับรู้ทางสังคม
และบทบาททางสังคมของแต่ละบุคคลนั้นจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะปฏิสัมพันธ์กับพัฒนาการทาง
จริยธรรมของบุคคลนั้นส�ำหรับการตัดสินคุณธรรมตามขั้นต่างๆ นั้น โคลเบิร์กเห็นว่าเป็นผลมาจาก
15
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ประสบการณ์ในการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ซึง่ โคลเบิรก์ เชือ่ ว่าสิง่ เหล่านัน้ จะน�ำไปสูก่ ารเรียนรูส้ ว่ นบุคคล
มากกว่าจะเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมทีส่ งั คมวางไว้ นอกจากนีโ้ คลเบิรก์ ยังเห็นว่าบุคคลทีจ่ ะมีจริยธรรม
ขั้นสูงหรือสามารถใช้เหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงได้นั้น จะต้องสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะและความ
สามารถในการรับรู้ทางสังคมในระดับสูงก่อนโดยล�ำดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของ
โคลเบิร์กนั้นแบ่งออกเป็น ๓ ระดับและแต่ละระดับสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ขั้น16 ได้แก่
ระดับที่ ๑ ระดับก่อนกฎเกณฑ์(Pre Conventional level) ช่วงอายุ ๒-๑๐ ปี หมายถึง
ระดับที่การตัดสินใจเลือกกระท�ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองโดยไม่ค�ำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้อื่น
พัฒนาการของเด็กวัยนี้มี ๒ ขั้นคือ
ขั้นที่ ๑ (อายุ ๒-๗ ปี) ใช้หลักการหลบหลีกการลงโทษคือการมุ่งที่จะหลบหลีกมิให้ตนเอง
ถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะได้รับและจะยอมท�ำตามค�ำสั่งของผู้ใหญ่เพราะเป็นผู้ที่
มีอ�ำนาจเหนือตน
ขั้นที่ ๒ (อายุ ๗-๑๐ ปี) ใช้หลักการแสวงหารางวัลคือการเลือกกระท�ำในสิ่งที่จะน�ำความพอใจ
มาให้ตนเองเท่านั้น
ระดับที่ ๒ ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level) ช่วงอายุ ๑๐-๑๖ ปี หมายถึง
การกระท�ำตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆของตนหรือท�ำตามกฎหมายและศาสนา บุคคลผู้มีจริยธรรม
ในระดับนีย้ งั ต้องมีการควบคุมจากภายนอกแต่กม็ คี วามสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเราและสามารถ
ที่จะแสดงบทบาททางสังคมได้ สามารถแบ่งเป็น ๒ ขั้นต่อเนื่องจาก ๒ ขั้นแรก คือ
ขัน้ ที่ ๓ (อายุ ๑๐-๑๓ ปี) ใช้หลักการท�ำตามทีผ่ อู้ นื่ เห็นชอบยังไม่เป็นตัวของตัวเองชอบคล้อยตาม
การชักจูงของผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนๆ
ขั้นที่ ๔ (อายุ ๑๓-๑๖ ปี) ใช้หลักการท�ำตามหน้าที่ของสังคมมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของตนจึงถือว่าตนมีหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สังคมของตน
ก�ำหนดหรือคาดหมาย
ระดับที่ ๓ ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post Conventional level) ช่วงอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป
หมายถึงการตัดสินข้อขัดแย้งด้วยการน�ำมาไตร่ตรองชัง่ ใจตนเองและตัดสินใจไปตามแต่วา่ จะเห็นความ
ส�ำคัญของสิ่งใดมากกว่ากันแบ่งออกได้เป็น ๒ ขั้นต่อเนื่องจาก ๔ ขั้นแรกตามล�ำดับดังนี้คือ
16

ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตร์เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๒๙-๓๐.
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ขั้นที่ ๕ ใช้หลักการท�ำตามค�ำมั่นสัญญาเห็นความส�ำคัญของคนส่วนใหญ่ไม่ท�ำตนให้ขัดต่อสิทธิ
อันพึงมีพึงได้ของบุคคลอื่นสามารถควบคุมบังคับใจตนเองได้
ขัน้ ที่ ๖ ใช้หลักการยึดหลักอุดมคติสากลซึง่ เป็นขัน้ พัฒนาการทีส่ งู สุดแสดงทัง้ การมีความรูส้ ากล
นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตนและการมีความยืดหยุน่ ทางจริยธรรมเพือ่ จุดมุง่ หมายในบัน้ ปลาย
อันเป็นอุดมคติยิ่งใหญ่
ตามทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการทางความคิดเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีการพัฒนาหรือมี
การพัฒนาช้าเร็วต่างกันโดยระดับจริยธรรมของบุคคลสามารถวัดได้จากเหตุผลเชิงจริยธรรมบุคคลนั้น
และสามารถที่จะส่งเสริมให้บุคคลมีการพัฒนาระดับจริยธรรมให้สูงกว่าเดิมได้โดยการเปิดโอกาสให้
บุคคลเรียนรู้จากการตัดสินใจทางจริยธรรมร่วมกับผู้อื่นการได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับ
ผู้อื่นจะท�ำให้บุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต�่ำเรียนรู้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้น
ส�ำหรับการพัฒนาจริยธรรมตามกลุ่มทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดสามารถท�ำได้หลายวิธี
ดังสรุปได้ต่อไปนี17
้
๑. การให้ความรู้ข้ันสูงเป็นการจัดประสบการณ์ให้บุคคลได้รับเหตุผลใหม่และเหนือกว่าที่เคย
เป็นอยู่ (ขั้นสูงกว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้นๆ ๑ ขั้น)
๒. การมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมเป็นการจัดประสบการณ์ให้บุคคลได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อม
๓. การให้แสดงบทบาทสมมติเป็นการจัดให้บุคคลได้รับโอกาสสวมบทบาทอื่นนอกเหนือจาก
ที่ตนเป็นอยู่และบทบาทนั้นควรเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการรับเอาความคิดและความรู้สึกของคนอื่นจะ
ก่อให้เกิดความคิดความเข้าใจแตกต่างไปจากเดิมและไม่ยึดติดอยู่แต่ตนเอง
๔. การฝึกเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรมกล่าวคือการฝึกเผชิญกับปัญหาความขัดแย้ง
เชิงจริยธรรมจะช่วยฝึกให้บุคคลได้คิดวิเคราะห์อภิปรายโต้แย้งกันและตัดสินใจโดยพิจารณาความเห็น
รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมด้วยโดยปัญหาที่น�ำมาใช้ในการอภิปรายนั้นควรเป็นปัญหาที่สามารถใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ตรงกับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมที่เป็นอยู่และระดับที่สูงกว่าของ
บุคคลนั้นๆ
๕. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นกล่าวคือการที่บุคคลมีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการแสดงความคิดเห็นอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรมร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง
เปิดเผยจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลให้สูงขึ้นได้
17

ทิศนา แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมจากทฤษฏีสู่การปฏิบัต,ิ (กรุงเทพมหานคร
: เสริมสิน ฟรีเพรส, ๒๕๔๖), หน้า ๖-๗.

26.

( .

) 367-382.indd 374

17/5/2562 10:35:58

การสร้างจิตส�ำนึกทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

375

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าตามความเชื่อของกลุ่มทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดนั้นเชื่อว่า
พัฒนาการทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั พัฒนาการทางสติปญ
ั ญาและวัยของบุคคล
นั้นๆและเห็นว่าการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลควรจะพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกันตาม
ความสามารถทางการคิดและวัยของบุคคล
๒. กลุ่มแนวคิดจิตพิสัย
นักคิดกลุ่มจิตพิสัยมุ่งอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองว่ามีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับระดับคุณภาพของการเรียนรู้ทางด้านจิตใจ (Affective Domain) ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่ส�ำคัญ
ในกลุ่มนี้คือทฤษฎีจ�ำแนกระดับคุณภาพของการเรียนรู้ด้านจิตใจ จุดเน้นส�ำคัญของทฤษฎีนี้เชื่อว่า
การเรียนรู้ด้านจิตใจจะครอบคลุมความสนใจเจตคติค่านิยมลักษณะนิสัยของบุคคลและเชื่อว่าการเกิด
เจตคติและการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลมีขั้นตอนส�ำคัญดังนี้
		 ๑. ขั้นการรับรู้ (Perceiving or Receiving)
		 ๒. ขั้นการตอบสนอง (Responding)
		 ๓. ขั้นการเห็นคุณค่า (Valuing)
		 ๔. ขั้นจัดระบบ (Organizing)
		 ๕. ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย (Characterization)
จากแนวคิดจิตพิสยั จะเห็นได้วา่ ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนัน้ สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะเป็น
ตัวบ่งชีถ้ งึ ความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลก็คอื การเรียนรูด้ า้ นจิตใจของบุคคลนัน้
โดยแนวทางในการพัฒนาจะมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเริ่มจากการให้บุคคลมีโอกาส
รับรู้และสนใจในเรื่องที่จะปลูกฝังมีโอกาสในการตอบสนองต่อสิ่งที่สนใจเห็นคุณค่าของสิ่งที่ปฏิบัติและ
น�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันอย่างสม�่ำเสมอและท้ายที่สุดก็คือการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย
๓. กลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยม
นักคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและจะแปรเปลี่ยนไปตามผลที่ได้รับจากการกระท�ำที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้นซึ่งผล
จากการกระท�ำนัน้ มีอยู่ ๒ ประเภ ทได้แก่ ผลประเภทเสริมแรงซึง่ ท�ำให้พฤติกรรมนัน้ มีอตั ราเพิม่ ขึน้ และ
ผลประเภทถูกลงโทษซึ่งท�ำให้พฤติกรรมนั้นมีอัตราลดลงหรือหมดไป
ส�ำหรับวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดพฤติกรรมนิยมนั้นพบว่าสามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลได้ด้วยกระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยความพึงปรารถนาตามขั้นตอนที่
ส�ำคัญ ดังนี้
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		 ๑. บ่งชี้หรือก�ำหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจนและมีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้
		 ๒. ใช้แรงเสริมที่เหมาะสมและถูกหลักการโดยตัวเสริมแรงที่น�ำมาใช้อาจเป็นตัวเสริมแรง
ทางสังคมเช่นการให้ค�ำชมเชยยกย่องให้ความสนใจให้เกียรติเป็นต้นหรืออาจเป็นตัวเสริมแรงที่เป็น
รางวัลสิ่งของที่สามารถน�ำมาแลกกับสิ่งของที่ผู้ปรับพฤติกรรมต้องการหรืออาจจะให้แรงเสริมโดยการ
ให้ท�ำกิจกรรมอื่นที่ชอบทั้งนี้การเสริมแรงที่ใช้ต้องเหมาะสมกับอายุของผู้รับการปรับพฤติกรรม
		 ๓. ติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการปรับพฤติกรรมเมื่อมีพฤติกรรม
ทีต่ อ้ งการเกิดขึน้ ควรให้แรงเสริมทันทีในช่วงแรก ๆ ของการปรับพฤติกรรม แต่เมือ่ เวลาผ่านไประยะหนึง่
แล้วการให้แรงเสริมควรจะเปลี่ยนเป็นแบบครั้งคราวเพื่อให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่อย่างถาวร จากแนวคิด
พฤติกรรมนิยมจะเห็นได้วา่ ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนัน้ ต้องก�ำหนดพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมทีจ่ ะพัฒนาให้ชดั เจนสามารถวัดและสังเกตได้โดยวิธกี ารส�ำคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคลตามแนวคิดนี้คือการปรับพฤติกรรมที่อาศัยตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ
๔. กลุ่มแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์
แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์เป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายสาเหตุพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้
รูปแบบปฏิสมั พันธ์นยิ ม (Interactionism Model) และทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรมมาเป็นกรอบในการก�ำหนด
สาเหตุต่างๆ ของพฤติกรรม18 ซึ่งตามรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมเชื่อว่าสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล
มีอย่างน้อย ๔ สายหลักดังนี้
		 ๑. สาเหตุฝ่ายสถานการณ์ซึ่งได้แก่สิ่งต่างๆที่รอบตัวบุคคลเช่นปทัสถานทางสังคมการ
สนับสนุนจากบุคคลรอบตัวเป็นต้น
		 ๒. สาเหตุฝ่ายจิตลักษณะเดิมซึ่งเป็นจิตลักษณะหรือบุคลิกภาพที่ติดตัวมาหรืออาจเกิดจาก
การถ่ายทอดทางสังคมเช่นสุขภาพจิต ประสบการณ์ทางสังคม สติปัญญาค่านิยมเป็นต้น
		 ๓. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุฝ่ายสถานการณ์กับฝ่ายจิตลักษณะเดิมซึ่งเรียกว่าปฏิสัมพันธ์
แบบกลไก (Mechanical Interaction)
		 ๔. สาเหตุฝ่ายจิตลักษณะตามสถานการณ์หรือที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ภายในตนเช่นเจตคติ
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความเครียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นต้น
ส่วนทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมได้ท�ำการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งโดยได้
ท�ำการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและ
18

๑๐๘.
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ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ ๖-๖๐ ปีว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้างและได้น�ำมาประยุกต์เป็น
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส�ำหรับคนไทยขึ้นโดยแบ่งต้นไม้จริยธรรมออกเป็น ๓ ส่วน19 ดังนี้
		 ๑. ส่วนทีห่ นึง่ ได้แก่ดอกและผลไม้บนต้นทีแ่ สดงถึงพฤติกรรมการท�ำดีละเว้นชัว่ และพฤติกรรม
การท�ำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวมซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอื้อเฟื้อ
ต่อการพัฒนาประเทศ
		 ๒. ส่วนทีส่ องได้แก่สว่ นล�ำต้นของต้นไม้แสดงถึงพฤติกรรมการท�ำงานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง
ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ๕ ด้านคือ
			 ๑) เหตุผลเชิงจริยธรรม		
๒) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง
			 ๓) ความเชื่ออ�ำนาจในตน		
๔) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
			 ๕) ทัศนคติคุณธรรมและค่านิยม
		 ๓. ส่วนที่สามได้แก่รากของต้นไม้ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท�ำงานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง
ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ๓ ด้านคือ
			 ๑) สติปัญญา			
๒) ประสบการณ์ทางสังคม
			 ๓) สุขภาพจิต
จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ ๕ ประการที่ล�ำต้นของต้นไม้
ก็ได้กล่าวคือบุคคลจะต้องมีลกั ษณะพืน้ ฐานทางจิตใจ ๓ ด้านในปริมาณทีส่ งู พอเหมาะกับอายุจงึ จะเป็น
ผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง ๕ ประการที่ล�ำต้นของต้นไม้โดยที่จิตลักษณะทั้ง ๕ นี้
จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัตถิ า้ บุคคลทีม่ คี วามพร้อมทางจิตใจ ๓ ด้านดังกล่าวและอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ทางบ้านทางโรงเรียนและสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจิต
ลักษณะบางประการใน ๕ ด้านนี้โดยวิธีการอื่นๆ ด้วย ฉะนั้น จิตลักษณะพื้นฐาน ๓ ประการ จึงเป็น
สาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งนั่นเองนอกจากนี้จิตลักษณะพื้นฐาน ๓ ประการ ที่รากนี้
อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ ๕ ประการที่ล�ำต้น
๕. กลุ่มแนวคิดสังคมวิทยา
แนวคิดสังคมวิทยาเป็นแนวคิดที่เน้นการศึกษากระบวนการปฏิสังสรรค์และแบบแผนความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในกลุ่มองค์การและสังคมซึ่งตามแนวคิดนี้มองว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
19
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การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมและการประพฤติปฏิบัติต่างๆ
จากการเรียนรู้นั้นท�ำให้บุคคลมีพฤติกรรมบุคลิกภาพค่านิยมเจตคติแรงจูงใจที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ในสังคมของตนรวมทั้งได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
บุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญในการขัดเกลาทางสังคมให้กับบุคคลได้แก่ พ่อแม่ ครู เพื่อน พระและ
สื่อมวลชนส�ำหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดสังคมวิทยา สามารถท�ำได้หลายวิธีดังสรุป
ได้ต่อไปนี20
้
๑. การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ถือเป็นการบอกกล่าวอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรกระท�ำ
ซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ส�ำคัญที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างทางบุคลิกภาพและการพัฒนาทางด้านต่างๆ
ของบุคคล
๒. เป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ถือเป็นการอบรมเลี้ยงดูแบบไม่รู้ตัว กล่าวคือบุคคลจะเรียนรู้
จากการสังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่และซึมซับเข้าไปในจิตใจ จนหล่อหลอมมาเป็นบุคลิกภาพของบุคคล
๓. การอบรมสั่งสอนจากครู ถือเป็นการชี้น�ำแนวทางหรืออ�ำนวยโอกาสให้ผู้เรียนด�ำเนินเข้าสู่
ปัญญา ครูถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญที่รับช่วงต่อจากพ่อแม่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการหล่อหลอมขัดเกลา
ลักษณะนิสัยของนักเรียนและมีบทบาทในการเป็นตัวแบบให้แก่นักเรียนในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ
๔. การอบรมสั่งสอนจากพระ ถือเป็นการช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยหลักค�ำสอน
และการจัดกิจกรรมทางศาสนา
๕. การเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน ถือเป็นการพัฒนาและสร้างอัตมโนภาพแห่งตนที่แตกต่างจาก
พ่อแม่และครูเป็นการเปิดโอกาสทีส่ ำ� คัญในการฝึกหัดทักษะในการสวมบทบาทของบุคคลและให้บคุ คล
ได้เรียนรู้บทบาทและค่านิยมทางสังคมที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องการสอน
๖. การเรียนรู้จากสื่อมวลชน ถือเป็นการให้ตัวแบบที่ส�ำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถรับรู้ในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตและสิ่งที่จ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ แนวคิดสังคมวิทยาเชือ่ ว่ากระบวนการทางสังคมเป็นกระบวนการส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้บคุ คลได้เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ โดยบุคคลทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการขัดเกลาทางสังคมได้แก่ พ่อ
แม่ ครู เพื่อน พระและสื่อมวลชนซึ่งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดนี้จึงเชื่อว่า
เกิดมาจากการที่บุคคลได้รับการขัดเกลาทางสังคมผ่านตัวแทนทางสังคมที่ส�ำคัญ
20

งามตา วนินทานนท์, ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาทีเ่ กีย่ วข้องกับการอบรม
เลี้ยงดูบุตร, รายงานการวิจัยฉบับที่ ๕๐, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๖, หน้า
๑๒๒.

26.

( .

) 367-382.indd 378

17/5/2562 10:35:58

การสร้างจิตส�ำนึกทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

379

๖. กลุ่มแนวคิดทางศาสนา
ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันสามารถแก้ไขหรือบรรเทาลงได้ด้วยศาสนาเนื่องจากต้นเหตุของ
ปัญหาต่างๆ ในสังคมนั้นมาจากการกระท�ำของมนุษย์ การแก้ปัญหาจึงต้องแก้ไขที่ตัวมนุษย์เองศาสนา
ทุกศาสนาทีช่ าวไทยนับถือล้วนมีแนวค�ำสอนทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาปัจเจกบุคคลด้านจิตส�ำนึกและเจตคติ
และส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบุคคลด้านจิตส�ำนึกและเจตคติและส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบุคคลในการ
ด�ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น เมื่อมนุษย์สามารถพัฒนาตนได้ก็สามารถช่วยตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสงบสุขและสามารถน�ำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด ในปัจจุบันศาสนาจะมีบทบาทส�ำคัญ
ในการพัฒนาบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี21
้
๑. การพัฒนาบุคคลด้านจิตส�ำนึกและเจตคติหลักค�ำสอนทางศาสนาเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญและ
เป็นหลักในการกล่อมเกลาบุคคลให้มีความส�ำนึกและเจตคติที่ถูกต้องดีงาม ศาสนาเป็นเครื่องต่อต้าน
และก�ำจัดสัญชาตญาณฝ่ายต�่ำของมนุษย์ท�ำให้มนุษย์ลดทอนกิเลสตัณหาความเห็นแก่ตัวและการ
ประทุษร้ายผูอ้ นื่ ศาสนายังส่งเสริมคุณธรรมของมนุษย์ในทางสร้างสรรค์ให้มนุษย์มคี วามรักความเมตตา
ความเสียสละและความสงบสุขเยือกเย็นตลอดจนพร้อมที่จะท�ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
๒. การพัฒนาบุคคลในการด�ำเนินชีวติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ในพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายข้อทีส่ ง่ เสริม
ให้บุคคลด�ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี โดยพุทธศาสนามีหลักการว่าหากบุคคลคิดดีมีใจเป็นกุศลแล้ว
ย่อมพูดดีและท�ำดีบุคคลผู้พัฒนาความคิดจิตใจของตนเองแล้วจึงเป็นผู้ด�ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สงบสุขและท�ำให้สังคมเจริญก้าวหน้าได้
สรุปว่า จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มแนวคิด มีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
จริยธรรมของบุคคลที่แตกต่างกันซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นก็จะน�ำไปสู่แนวคิดและวิธีการในการ
พัฒนาจริยธรรมของบุคคลที่ต่างกันด้วย กล่าวคือกลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดซึ่งเชื่อว่า
พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเป็นไปตามขั้นและขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล
ในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่าง ๆ ทางสังคม ในขณะที่กลุ่มแนวคิดจิตพิสัยซึ่งมุ่งอธิบาย
พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองว่ามีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ระดับคุณภาพของการเรียนรู้
ด้านจิตใจ ดังนัน้ ในการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลจึงมุง่ เน้นให้บคุ คลสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ นตามคุณธรรม
จริยธรรมทีย่ ดึ ถือในวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของตนอย่างสม�ำ่ เสมอจนเกิดเป็นลักษณะนิสยั ติดตัว ส่วนแนวคิด
พฤติกรรมนิยมที่เน้นให้ความส�ำคัญกับการให้แรงเสริม ดังนั้น กลุ่มแนวคิดดังกล่าวจึงสนใจที่จะน�ำ
21

ภัทรพร ศิริกาญจน, ความรู้พื้นฐานทางศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๓๖),
หน้า ๑๒๗-๑๒๙.
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การเสริมแรงมาใช้ในการปรับพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลส�ำหรับแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งมุ่ง
เน้นการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลโดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจยั เป็นเครือ่ งมือในการตัดสินใจ
ก็จะให้ความส�ำคัญกับวิธีการก�ำหนดพฤติกรรมที่จะพัฒนา รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพัฒนาจริยธรรม
ของบุคคลให้สอดคล้องกับงานวิจัย
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