
 

 

  จริยธรรมเปนพื้นฐานที่สําคัญของมนุษย

ดีงาม ควรแกการยึดถือปฏิบัติทั้งในชีวิตประจําวันและในหนาที่การงาน

นามธรรมจึงมักกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน

แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรมที่ไดมีการศึกษา

พัฒนาการทางจริยธรรม สถานะของจริยธรรม 

รูปแบบและวิธีการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลตอไป

  การศึกษาครั้งนี้ ไดสรุปรวบรวมแนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม เพื่อสรางเสริมความรูความ

เขาใจในการนําจริยธรรมไปใชในทางปฏิบัติ 

บุคคล ไดเปน 6 กุลม ดังนี้  (ออมเดือน สดมณี และฐาศุกร จันประเสริฐ

2 -6 ถึง 2-14) 
 

 

 
 

 

 

 

 

พัฒนาการ    
ทางความคิด

จิตพิสัย

1.  แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม
 

แนวคิดเกี่ยวกับ

จริยธรรมเปนพื้นฐานที่สําคัญของมนุษยและเปนสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับรวมกันวาเปนสิ่งที่

ควรแกการยึดถือปฏิบัติทั้งในชีวิตประจําวันและในหนาที่การงาน แตโดยที่จริยธรรม

จึงมักกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปตางๆ กันได  ดังนั้น จึงเห็นควร

แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรมที่ไดมีการศึกษารวบรวมไวแลว เพื่อใหเขาใจถึงที่มาและรูปแบบของ

สถานะของจริยธรรม รวมถึงองคประกอบของจริยธรรมซึ่ง

จริยธรรมของบุคคลตอไป 

การศึกษาครั้งนี้ ไดสรุปรวบรวมแนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม เพื่อสรางเสริมความรูความ

ในทางปฏิบัติ  โดยอาจสรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจริยธรรมของ

ออมเดือน สดมณี และฐาศุกร จันประเสริฐ ,2554) และ

แผนภาพที่ 1   สรุปทฤษฏีทางจริยธรรม 

กลุมทฤษฏี
จริยธรรม

พฤติกรรม
นิยม

จิต        
พฤติกรรม
ศาสตร

สังคมวิทยา

แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม 

 

เกี่ยวกับจริยธรรมและแนวทางการพัฒนา

และเปนสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับรวมกันวาเปนสิ่งที ่   

แตโดยที่จริยธรรมคอนขางมีความเปน

เห็นควรไดศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ 

ถึงที่มาและรูปแบบของ

ซึ่งจะนําไปสูการกําหนด

การศึกษาครั้งนี้ ไดสรุปรวบรวมแนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม เพื่อสรางเสริมความรูความ

วคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจริยธรรมของ

และสํานักงาน ก.พ. 2557 : 

 

สังคมวิทยา

คําสอนทาง

ศาสนา

และแนวทางการพัฒนา 
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                1.1   กลุมแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางความคิด 

                        กลุมนี้เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลขึ้นอยูกับสติปญญาและวัยของบุคคลนั้น  

โดยเกี่ยวของกับโครงสรางทางความคิดและการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ซี่งมีดวยกัน 2  ทฤษฏี ไดแก  

        1.1.1   ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท (Piaget) มีสาระสําคัญที่แสดงวา

พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยจะเปนไปตามขั้นและขึ้นอยูกับวัย  รวมถึงความฉลาดหรือสติปญญาของ

บุคคลในการที่จะรับรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ ของสังคม โดยขั้นของพัฒนาการทางจริยธรรมมี 2 ขั้น คือ 

(1) ขั้นการยอมรับกฎเกณฑจากผูที่มีอํานาจเหนือตน (Heteronomous) เริ่มตั้งแตแรกเกิดถึง 8 ป โดยมี

ความเชื่อตอผูที่มีอํานาจเหนือตน อาทิ บิดา  มารดา ครู ฯลฯ และเชื่อวากฎระเบียบเปนสิ่งที่แนนอนตายตัว        

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  (2) ขั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ (Autonomous) อาจเริ่มได

ตั้งแตอายุ 9 ปขึ้นไป  เปนขั้นที่บุคคลไดสัมผัสกับสภาวะรอบตัวที่กวางขึ้น เริ่มมีบทบาทในสังคม สามารถใช

สติปญญาและประสบการณของตนเองในการวิเคราะหเพื่อไดขอสรุปเปนหลักการของตนเองทําใหเกิด     

การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑได 

                       1.1.2  ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) มีพื้นฐานมาจาก

การใชเหตุผลเชิงตรรกศาสตรในการตัดสินใจ  ซึ่งการใชเหตุผลดังกลาวจะเปนไปตามขั้นพัฒนาการ 

(Sequential Stage) และเปนผลจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น  โดยบุคคลที่มีจริยธรรมในขั้นสูงจะมี

ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตรรกะและความสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูง   

              1.2    กลุมแนวคิดเกี่ยวกับจิตพิสัย 

         แนวคิดนี้มาจากทฤษฏีจริยธรรมของบลูมและคณะ (Krathwohl Bloom and Masia    

: 1974) ซึ่งเปนการศึกษาที่เนนดานคุณภาพการเรียนรูทางจิตใจ ซึ่งครอบคลุมถึงความสนใจ ทัศนคต ิ

คานิยมและลักษณะนิสัยของบุคคล โดยพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวคิดนี้จะประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 

5  ขั้นตอน (สํานักงาน ก.พ. ,2557 : 2-11 ถึง 2-13)  ไดแก  การรับรูตอสถานการณหรือสิ่งเราที่ปรากฎ 

(Receiving)  การตอบสนองตอสิ่งเราที่ตนรับรู (Responding)  การเห็นคุณคาของสิ่งที่ปฏิบัติ (Valuing) 

การจัดสิ่งที่เปนคุณคาไวอยางเปนระบบ (Organization)  และการสรางลักษณะนิสัยที่เกิดจากนําสิ่งที่รับรู

และสนใจไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอจนพัฒนาเปนลักษณะนิสัย (Characterization)  ซึ่งถือ

เปนการเรียนรูทางจิตพิสัยที่ใหผลสูงที่สุด 

    1.3   กลุมทฤษฏีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนิยม 

            กลุมนี้เชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลจากการไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและ

พฤติกรรมโดยจะแปรเปลี่ยนไปตามผลที่ไดรับจากการกระทําที่เกิดขึ้น  โดยแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

ผลจากการเสริมแรงที่ทําใหพฤติกรรมนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้น  และผลจากการถูกลงโทษที่จะทําใหพฤติกรรม

ดังกลาวมีอัตราลดลงหรือหมดไป แนวคิดนี้นํามาใชในการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลดวยกระบวนการปรับ

พฤติกรรม 
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           1.4   กลุมทฤษฏีแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร 

                   กลุมนี้อธิบายจริยธรรมของบุคคล ที่สาเหตุของพฤติกรรมในรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม 

(Interactionism Model) (Magnusson & Endler.1977 อางอิงจาก ดุจเดือน พันธุมนาวิน ,2550 : 33.-

34) และใชทฤษฎีตนไมจริยธรรมมาเปนกรอบในการกําหนด โดยเชื่อวาสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลมี

อยางนอย 4 ประการ  คือ   

  1.4.1 สาเหตุดานสถานการณ  ซึ่งเปนปจจัยเชิงเหตุภายนอกตัวบุคคล เชน บุคคล

รอบขาง  กฎระเบียบ  ปทัสสถานทางสังคม  การเห็นตัวแบบ สื่อ และการอบรมเลี้ยงดู เปนตน ซึ่งสาเหตุ

เหลานี้อาจเปนไดทั้งการเอื้ออํานวยหรือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมของบุคคล หรือขัดขวางมิใหเกิดพฤติกรรม  

ก็ได  

  1.4.2 สาเหตุดานจิตใจ  ซึ่งเปนสาเหตุที่อยูภายในตัวบุคคล เชน สติปญญา เหตุผล

เชิงจริยธรรม ลักษณะมุงอนาคต ควบคุมตน และความเชื่ออํานาจในตน เปนตน ซึ่งจะเปนตัวควบคุมสั่งการ

ตัวหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล ถึงแมสถานการณยั่งยุ แตถาจิตใจเขมแข็ง บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรม

ที่เหมาะสมนาปรารถนาได เปรียบเสมือน “ใจเปนนาย  กายเปนบาว” 

  1.4.3 สาเหตุที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางสถานการณที่บุคคลกําลังเผชิญอยูรวมกับ

จิตใจของบุคคลในขณะนั้น ซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล 

  1.4.4  สาเหตจุากจิตลักษณะตามสถานการณ เปนจิตใจของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ไมคงที่ เปนพลวัตร จิตใจเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่บุคคลเผชิญ เชน ทัศนคติที่ดีตอ

พฤติกรรมหนึ่งๆ  ความเครียด ความเชื่ออํานาจในตนในการกระทําสิ่งหนึ่งๆ  การรับรูความสามารถในการ

ควบคุมสิ่งหนึ่งๆ เปนตน 
 

แผนภาพที่ 2   รูปแบบปฏิสัมพันธนิยม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยเชิงสถานการณที่เอื้ออํานวยหรือขัดขวาง 
- บรรยากาศของสถาบัน 

- แบบอยางจากเพื่อน 

- การสนับสนุนของครอบครัว 

ฯลฯ 
 

พฤติกรรมของบุคคล 

ปจจัยดานจิตใจของบุคคล (จิตลักษณะ) 
- เหตุผลเชิงจริยธรรม 
- มุงอนาคต ควบคุมตน 
- ประสบการณทางสังคม  

ฯลฯ 
 

ปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ 
- เจตคติตอ…… 
- ความเครียดในสถานการณ…. 
- การรับรูในเรื่อง……….  

ฯลฯ 
 

1 

2 

3 

4 

ที่มา  (ปรับปรุงจาก  :   ดุจเดือน  พันธุมนาวิน ,2550 : 34  และโกศล  มีคุณ , 2552) 



4 

 

 1.5   กลุมแนวคิดสังคมวิทยา 

      แนวคิดนี้เสนอวาการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลนั้นเกิดขึ้นไดโดยผานกระบวนการ       

ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลไดเรียนรูการอยูรวมกันกับผูอื่น      

เพื่อการปรับตัวใหเขากับมาตรฐาน จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในสังคมของตน 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้จะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของมนุษยตั้งแตวัยเด็ก

จนถึงวัยชรา  บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคมใหกับบุคคล ไดแก พอแม ครู เพื่อน พระ และ

สื่อมวลชน เปนตน และสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การอบรมเลี้ยงดู การสั่งสอน การเปนแบบอยางที่ดี  

การมีโอกาสไดสวมบทบาทอ่ืนๆ  การเรียนรูทางสังคมและสื่อมวลชน เปนตน   

         1.6  กลุมแนวคิดทางศาสนา 

    ศาสนาทุกศาสนาลวนมีแนวคําสอนที่สงเสริมการพัฒนาจิตสํานึก ทัศนคติที่ถูกตองดีงาม 

รวมทั้งการสงเสริมคุณธรรมในทางสรางสรรค ใหมนุษยมีความรัก ความเมตตา ความเสียสละและความสงบ

เยือกเย็น ตลอดจนพรอมที่จะทําตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม โดยพุทธศาสนามีหลักการวาหากบุคคล  

คิดดีมีใจเปนกุศลแลวยอมพูดดี และทําดี บุคคลผูพัฒนาความคิดจิตใจของตนเองแลวจึงเปนผูดําเนินชีวิต

รวมกับผูอื่นไดอยางสงบสุข เปนตน 

 ดังนั้น อาจกลาวไดวาพัฒนาการทางจริยธรรมบุคคล ตามแนวคิดและทฤษฏีที่รวบรวมมานี้

สามารถพัฒนาขึ้นไดจากหลายเหตุผลประกอบกัน เชน พัฒนาขึ้นไดตามวัยและสติปญญาของแตละคน  

พัฒนาขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา  การอบรมเลี้ยงดู และการขัดเกลาทางสังคม  การปรับ

จิตพิสัยหรือการปรับทัศนคติและการพัฒนาเกี่ยวกับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม การปรับพฤติกรรมบุคคล

ดวยการใหแรงเสริมทางบวกหรือทางลบ เชน การใหรางวัลและการลงโทษ  นอกจากนั้นพฤติกรรมของ

บุคคลจะดีขึ้นหรือเลวลงยังขึ้นกับปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ถาสภาพแวดลอมมีบรรยากาศที่สงเสริมการทํา

ความดีก็จะทําใหมีการทําพฤติกรรมที่ดนีั้นอยางตอเนื่องจนสั่งสมกลายเปนอุปนิสัยของบุคคลนั้น  

  

 

 

       2.1   ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg 1981 : 55-59)  

            โคลเบิรก ไดคนพบวา พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยนั้นมีหลายขั้นตอน และ

พัฒนาไดจนถึงอายุ 25 ป  และมีความเชื่อวาบุคคลจะมีหรือไมมีการพัฒนาการทางจริยธรรม ใหวัดที่การใช

เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น ซึ่งการจะพัฒนาจริยธรรมของบุคคลใหสูงขึ้นได คือ การเปดโอกาสให

บุคคลไดเรียนรูการตัดสินใจทางจริยธรรมรวมกับผูอื่น หรือการไดรวมอภิปรายกับบุคคลอื่น  ซึ่งจะทําให

บุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ําไดเรียนรูการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้น  การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม

ของโคลเบิรก จึงแบงออกไดเปน 3 ระดับใหญ  6 ขั้นยอย ดังนี้ (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. 2524, ดุจเดือน 

พันธุมนาวิน 2550 : 7-11 และ สํานักงาน ก.พ. 2557 : 2-9 ถึง 2-10) 

2.  ทฤษฎทีี่มกีารนําไปพัฒนาเปนเครื่องมือวัด 
 



5 

 

                        ตารางที ่1   พัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิรก  
 

ระดับจริยธรรม และอาย ุ หลักการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ระดับที่ 1  กอนกฎเกณฑ อาย ุ  2 – 10 ขวบ ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ 

 ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล 

ระดับที่ 2   ตามกฎเกณฑ อายุ  10 – 16 ป ขั้นที่ 3 หลักการทําตามความเห็นชอบของผูอื่น 

 ขั้นที่ 4 หลักการทําตามหนาที่และกฎขอบังคับในสังคม 

ระดับที่ 3  เหนือกฎเกณฑ อายุ  16 ป ขึ้นไป ขั้นที่ 5 หลักการทําตามคํามั่นสัญญา 

 ขั้นที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล   
 

 

            ระดับที่ 1  เปนระดับกอนกฎเกณฑ (อายุ 2-10 ป)  (Pre-Conventional Level) 

หมายถึง ระดับที่ตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง ยอมรับกฎเกณฑและคําสั่งของผูมี

อํานาจทางกายเหนือตน เชน บิดา มารดา และครู เปนตน  โดยยังไมคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดกับคนอื่น  

ใชหลักการหลบเลี่ยงการลงโทษและหลักการแสวงหารางวัล บุคคลที่ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมระดับนี้         

แบงออกเปน 2 ขั้น ไดแก 

ขั้นที่ 1   หลักการหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ  ขั้นนี้เด็กจะเชื่อฟงและทําตาม    

ที่บอกหรือคําสั่งเพราะกลัวถูกตี หรือกลัวถูกลงโทษ   ซึ่งจริยธรรมในขั้นนี้อาจปรากฏในผูใหญที่เหตุผลเชิง

จริยธรรมไมพัฒนาตามวัยได เชน ไม กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะกลัวถูกลงโทษ หรือกลัวตกนรก เปนตน   

ขั้นที่ 2   หลักการแสวงหารางวัล  เด็กจะเรียนรูวาการกระทําที่ถูกตอง คือ

การกระทําที่ไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจ เชน ไดขนม อาหาร ของเลน หรือคําชมเชย เปนตน  ทําใหเกิด

พฤติกรรมที่เขา ทํานองวา “ยื่นหมู ยื่นแมว”  สวนผูใหญที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมชะงักในขั้นนี้จะใหเหตุผล  

ในการกระทําหรือไมกระทําวาทําแลวไมคุมคากับที่ลงทุนลงแรงหรือทําแลวสูญเปลา หรือจะทําสิ่งใด ถึงแม

จะเปนหนาทีแ่ตขอวาตองไดรับสิ่งตอบแทน มิฉะนั้นจะไมทําหรือทําแบบขอไปที เปนตน   

            ระดับที่ 2  ระดับตามกฎเกณฑ (อายุ 10 -16 ป)  (Conventional Level)  ชวงนี้เปน   

ชวงที่เด็กไดรับการถายทอดทางสังคมจากหลายแหลง โดยเฉพาะครอบครัว เพื่อนและสังคม อิทธิพลจาก

แหลงเหลานี้จึงมีผลตอเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก เริ่มมีการกระทําตามกฎเกณฑของกลุมยอยของตนตาม

กฎหมายและศาสนาการตัดสินใจระดับนี้ ผูตัดสินใจจะเลือกกระทําหรือไมกระทําเพราะคํานึงถึงผูอื่น ยอมรับ

คานิยมของกลุมวาถูกตอง  บุคคลที่มีจริยธรรมในระดับนี้ยังคงตองอาศัยการควบคุมจากภายนอก แตใน

ขณะเดียวกันก็มีความสามารถที่จะเอาใจเขามาใสใจเรา สามารถแสดงบทบาททางสังคมและหลักการทําตาม

หนาที่ของสังคมถือวาตนมีหนาที่ตามกฎเกณฑตางๆ ที่สังคมกําหนดหรือคาดหมาย  บุคคลที่ใชเหตุผลเชิง

จริยธรรมระดับนี ้แบงออกเปน 2 ขั้น คือ 

              ขั้นที่ 3   หลักการทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ ยอมทําตามผูอื่นซึ่งอาจเปนเพื่อน

หรือบุคคลที่ตนและกลุมเดียวกับตนยอมรับเปนแบบอยาง  โดยพบไดตั้งแตเด็กที่มีชวงอายุ 10 ถึง 13 ป      
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ซึ่งมักมีพฤติกรรมคลอยตาม พฤติกรรมเลียนแบบ หรือมีพฤติกรรมที่ทําใหตนเปนจุดเดนเพื่อเรียกรองความ

สนใจและการยอมรับจากผูอื่น สวนผูใหญที่จริยธรรมหยุดชะงักอยูในขั้นนี้ คือ บุคคลที่กระทําการใดๆ โดย

เห็นแกพวกพอง เครือญาติหรือเพ่ือนฝูง มากกวาที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งใดเพราะเห็นแกสวนรวมเปนหลัก 

               ขั้นที่ 4   หลักการทําตามกฎเกณฑของสังคม ในขั้นนี้เปนจริยธรรมที่สูง   

กวาขั้นที่ 3  ในขั้นนี้บุคคลจะกระทําสิ่งตางๆ ตามกฎระเบียบหรือหนาที่ที่สังคมกําหนด จริยธรรมในขั้นนี้    

เปนจริยธรรมของเด็กที่มอีายตุั้งแต 13 ถึง 16 ป เชน การปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียน การปฏิบัติตามกฎ 

จราจร การปฏิบตัิตามกฎระเบียบขององคการหรือหนวยงาน  เปนตน  อยางไรกด็ี ผูใหญหลายคนที่มีเหตุผล

เชิงจริยธรรมหยุดชะงักอยูในขั้นนี้ โดยมากมักอางกฎระเบียบขอบังคับมาเปนประโยชนในการที่จะกระทํา

หรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การนําระเบียบที่มนุษยตั้งขึ้นมาอางโดยไมดูผลประโยชนของ       

สวนรวม    

        ระดับที่ 3   ระดับเหนือกฎเกณฑ (Post-Conventional Level) หมายถึง การตัดสิน   

ขอขัดแยงดวยการคิดใครครวญ ไตรตรอง ดวยเหตุผลเชิงจริยธรรมของตนโดยคํานึงถึงประโยชนตอสังคม

มากที่สุด และไมยึดถือกฎเกณฑตามผูที่มีอํานาจหรือผูมีอิทธิพลกําหนด  มีการใชหลักการทําตามคํามั่น

สัญญา เห็นความสําคัญของคนสวนใหญ  เขาใจในสิทธิอันพึงมีของบุคคลอื่น  ควบคุมตนเองได และใช

หลักการยึดอุดมการณสากล มุงสูอุดมคติอันยิ่งใหญ  บุคคลที่ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมระดับนี้ แบงออกเปน     

2 ขั้น คือ 

             ขั้นที่ 5   หลักการทําตามพันธะทางสังคม คือ ทําในสิ่งที่ถูกตองดีงามเพื่อ

ประโยชนการอยูรวมกันในสังคม มีเหตุมีผลของตนเอง เห็นความสําคัญของคนสวนใหญ สนใจความคิดเห็น

และคุณคาของคนอ่ืน 

             ขั้นที่ 6  หลักการทําตามอุดมคติสากล เปนระดับของการบรรลุวุฒิภาวะ

ทางจริยธรรม หรือจริยธรรมตามหลักวิจารณญาณ  บุคคลจะกระทําสิ่งที่ถูกตองโดยการกําหนดและตัดสิน

ดวยความคิด คุณธรรม ประจําใจ ยึดถือประโยชนสวนรวม  สามารถสรางแนวคิดหรือการกระทําตางๆ ตาม

แนวทางของตนเองที่สอดลองกับหลักอุดมคติตามเหตุและผลอันเปนหลักสากลจนเปนที่ยอมรับของสังคม ซึ่ง

ประกอบดวยความมีมนุษยธรรม ความยุติธรรม การเคารพตอคุณคาความเปนมนุษย เปนการทําความดีเพื่อ

ความด ี

 สรุปไดวาพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดของโคลเบิรก  จะเกิดขึ้นและพัฒนาได

ตามลําดับโดยผานการพัฒนาทางสติปญญา กระบวนการทางสังคม และการฝกฝนตนเอง  โดยการพัฒนาจะ

ไมขามข้ันตอนและสามารถถดถอยได  สิ่งสําคัญคือตองกระทําอยางถูกตองสม่ําเสมอ การไดเรียนรูแบบอยาง

ที่ดีและการนําไปปฏิบัติตาม การใหการเสริมแรงและการกระตุนใหปฏิบัติซ้ําๆ จนเกิดเปนคานิยมที่ยึดถือจะ

ทําใหบุคคลนั้นบรรลุวุฒิภาวะทางจริยธรรมได 

 จากแนวคิดของโคลเบิรก นําไปสูการพัฒนาเครื่องมือวัดการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยทั่วไป

บุคคลมักตกอยูในสภาพการณที่เปนการขัดแยงระหวางประโยชนของหลายฝาย เชน ความขัดแยงระหวาง
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ประโยชนสวนตัวกับประโยชนของผูอื่น  ความขัดแยงระหางการชวยเหลือเพื่อนฝูงกับการเคารพกฎเกณฑ 

สถานการณขัดแยงดังกลาวจะเปนรูปแบบสําคัญในการสรางเนื้อหาเพื่อวัดการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของ

บุคคล  เชน การเลาเหตุการณที่มีความขัดแยงทางจริยธรรม แลวใหผูตอบแสดงเหตุผลในการเลือกกระทํา

หรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือการใหอานเรื่องที่มีความขัดแยงทางจริยธรรมแลวเลือกตอบจากเหตุผล

หลายๆ เหตุผลของการตัดสินใจที่จะทําพฤติกรรมในเรื่องนั้นหรือไมกระทําพฤติกรรมนั้น หรือกําหนดเปน

มาตรวัดชนิดมาตรประเมินคาโดยเสนอเรื่องที่มีความขัดแยงทางจริยธรรมทีละเรื่องที่มีการใชเหตุผลเชิง

จริยธรรม  ขั้นที่ 2 ถึงขั้นที่ 6 และในแตละหตุผลจะมีมาตรวัด 6 หนวย ซึ่งแบบวัดเหลานี้มุงที่จะวัดเหตุผล

เชิงจริยธรรมในระดับผูใหญ  (ดุจเดือน  พันธุมนาวิน,2550 : 11-12) 
 

    2.2    ทฤษฎีตนไมจริยธรรม  

            ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2544 :1-16) ไดทําการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของ

พฤติกรรมคนดีและคนเกงจากผลการวิจัยที่เปรียบเทียบลักษณะทางจิตใจของผูที่มีพฤติกรรมอยางหนึ่งๆ ใน

ปริมาณที่แตกตางกัน ทั้งๆ ที่ผูกระทําเหลานี้อยูในสถานการณเดียวกันหรือคลายคลึงกัน โดยการศึกษวิจัยกับ

คนไทยที่มีอายุระหวาง 6-60 ป จํานวนรวมหลายหมื่นคน ซึ่งเปนผลวิจัยจากในประเทศหลายสิบเรื่องภายใน

ระยะเวลา 25 ป และไดเสนอจิตลักษณะพื้นฐานทั่วไปของคนไทยที่สําคัญในรูปของทฤษฏีตนไมจริยธรรม 

โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ จิตลักษณะที่เปนพื้นฐานของจิตใจ 3 ดาน และจิตลักษณะที่เปนสาเหตุของ

จิตใจ อีก 5 ดาน เมื่อนํามาเชื่อมโยงเปนภาพตนไมจะแบงออกเปน 3 สวน คือ 

แผนภาพที่ 3    รูปภาพประกอบทฤษฎีตนไมเชิงจริยธรรม 
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  สวนที่หนึ่ง :  สวนดอกและผลของตนไม คือ พฤติกรรมประเภทตางๆ ที่รวมเขาเปน

พฤติกรรมของคนดีและคนเกง  พฤติกรรมของพลเมืองดี และพฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็งเพื่อ

สวนรวม ซึ่งพฤติกรรมตางๆ นี้มีสาเหตุมาจากจิตใจที่เปนสวนของลําตน และลักษณะพื้นฐานทางจิตใจที่เปน

สวนรากของตนไม 

  สวนที่สอง :  สวนลําตนของตนไม เปนจิตลักษณะ 5  ดานที่เปนสาเหตุของพฤติกรรม  

ไดแก  

(1) ทัศนคติ คุณธรรม คานิยมทีม่ีตอพฤติกรรมใดๆ  

(2) เหตุผลเชิงจริยธรรม หรือการเห็นแกสวนรวมมากกวาสวนตน 

(3) ลักษณะมุงอนาคต – ควบคุมตน  เปนการสามารถคาดการณไกลและควบคุม

ตนเองได  อดไดทนไดอยางเหมาะสม 

(4) ความเชื่ออํานาจในตน เปนการเชื่อในผลของการกระทําวาทําดยีอมไดดี ทําผิด

ยอมตองไดรับการลงโทษ  

(5) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หรือความมุมานะ อดทน บากบั่น ฟนฝาอุปสรรคจนประสบ

ผลสําเร็จตามเปาหมาย  

  สวนที่สาม :  สวนรากของตนไม  คือลักษณะพื้นฐานทางจิตใจของพฤติกรรม 

ประกอบดวยจิตลักษณะ 3 ดาน ไดแก ความมีสติปญญาหรือความเฉลียวฉลาดที่ เหมาะสมกับวัย              

มีสุขภาพจิตดี คือ การมีความวิตกกังวลในปริมาณท่ีพอเหมาะกับเหตุการณ  และมีประสบการณทางสังคมสูง 

คือ การเขาใจมนุษยและสังคมนั้นหรือการเอาใจเขามาใสใจเรา  ถาบุคคลมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจทั้ง       

3 ดาน ที่เปนสวนรากของตนไมในปริมาณที่เหมาะสมกับอายุ และอยูในสภาพแวดลอมที่ดีก็จะเปนผูที่มี

ความพรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ดานในสวนลําตนของตนไมไปเองไดโดยอัตโนมัต ิ

จิตลักษณะทั้ง 8 ประการของบุคคล หากพิจารณาตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม จะเปน

การอธิบายพฤติกรรมของบุคคลตามสาเหตุตาง ๆ  โดยอาจมีสาเหตุมาจากสถานการณตางๆ ที่เปนสิ่งรอบตัว

บุคคลนั้นเอง  หรือเกิดจากจิตลักษณะที่ติดตัวมาหรือมาจากการถายทอดทางสังคม  อาทิ สุขภาพจิต 

สติปญญา ประสบการณทางสังคม  หรือมีสาเหตุมาจากจิตลักษณะตามสถานการณท่ีมีปฏิสัมพันธตอกัน เชน 

ทัศนคติตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เปนตน  ซึ่งพฤติกรรมหรือจิตลักษณะดังกลาวไดพัฒนาขึ้นเปนเครื่องมือวัด     

ในรูปแบบการประเมินตนเองหรือใหผูอื่นประเมิน ดวยมาตรวัดประเมินคาเพื่อวัดจิตลักษณะของบุคคลหรือ

จิตลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆ เพื่อประโยชนในการวิเคราะหและทํานายพฤติกรรมของ

บุคคล  

  สรุปไดวา  จากแนวคิดและทฤษฏีตางๆ ดังกลาว การที่คนเราจะมีพฤติกรรมที่ดีไดมากนอย

เพียงใดยอมขึ้นกับสาเหตุทั้งจากภายในและภายนอกตัวบุคคล โดยสาเหตุภายใน ก็คือ ลักษณะทางจิตใจ

ตางๆ ของบุคคลนั้น  เชน การไมเห็นแกตัวเห็นแกสวนรวม การมุงอนาคต การควบคุมตน นอกจากนั้นยัง

เกี่ยวของกับลักษณะทางจิตใจดานอื่นๆ เชน ความพอใจและเห็นดวยกับความดีตางๆ สวนสาเหตุภายนอก
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ตัวบุคคล อาจไดแก คนรอบขาง กฎ ระเบียบ สังคม วัฒนธรรมและสถานการณในขณะนั้นที่ประสบอยูซึ่ง

อาจจะเปนลักษณะทางกายภาพ หรือลักษณะทางสังคมที่เกิดขึ้นวาเปนบรรยากาศที่สนับสนุนตอการทํา

ความดี หรือเปนบรรยากาศที่กดดัน ขาดแคลน ขัดขวางหรือไมสงเสริมตอการทําความดี เปนตน 

 

 

 

  ในความเปนจริงแลวคนสวนใหญมักเห็นและใหความสําคัญกับพฤติกรรมทางจริยธรรมมากกวา

คุณลักษณะภายในจิตใจของบุคคล เพราะพฤติกรรมของบุคคลสามารถสังเกตเห็นได  อีกทั้งพฤติกรรมนั้นยัง

มีผลกระทบไดท้ังตอผูอ่ืน  ตอสังคม หรือแมแตตอตนเอง    

                อยางไรก็ดี นักวิชาการดานพัฒนาจริยธรรม ไดศึกษาองคประกอบของจริยธรรมเพื่อเปน

แนวทางในการประเมินและพัฒนาจริยธรรมของบุคคลและพบวาจริยธรรมมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้  
 

 

แผนภาพที ่4   สรุปองคประกอบของจริยธรรมของบุคคล 

 

โดยมีหลักฐานยืนยันสนับสนุน ดังนี ้

              3.1   องคประกอบของจริยธรรม แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

(2524 : 2-3  อางอิงจาก สุภาพร  พิศาลบุตร .2546: 9-10 , สํานักงาน ก.พ. . 2547 : 10-11, สํานักงาน ก.พ. 

2529)  

                    3.1.1  ความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การมีความรูภายในสังคมของตนวาการกระทํา

ชนิดใดดีควรทําและการกระทําชนิดใดควรงดเวน ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรือไม มาก

นอยเพียงใด ความรูเชิงจริยธรรมหรือความรูเกี่ยวกับคานิยมทางสังคมนี้ ขึ้นอยูกับอายุ ระดับการศึกษา และ

พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลดวย 

  3.1.2  ทัศนคติเชิงจริยธรรม (หรือเจตคติเชิงจริยธรรม)  หมายถึง ความรูสึกพอใจ

หรือไมพอใจตอพฤติกรรมทางจริยธรรม โดยเปนความรูสึกที่เกิดจากความรูเชิงประมาณคาของบุคคลตอ

ความรูเชิง 
จริยธรรม

ทัศนคติเชิง
จริยธรรม

เหตุผลเชิง
จริยธรรม

พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม

3.  องคประกอบของจริยธรรม 
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พฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นวามีประโยชนหรือมีโทษมากนอยเพียงใด  และเมื่อมีความรูสึกอยางไรก็พรอมที่

จะมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความชอบหรือไมชอบของตนเอง โดยประกอบดวย 3 องคประกอบคือ 

 ความรูเชิงประมาณคา  (Cognitive  Component) หมายถึง การที่บุคคล

มีความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นๆ วาดีมีประโยชนและหรือเกิดโทษมากนอยเพียงใด หากบุคคลมี

ความรูเชิงประเมินคาไมสมบูรณหรืออาจมีความรูที่ผิดพลาด จะใหเกิดอคติหรือลําเอียงและอาจทําใหเกิดผล

เสียหายตอผูยึดถือหรือสวนรวมไดมาก 

 ความรูสึกพอใจ (Affective Component)  หมายถึง ความรูสึกของบุคคล

ในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้น สวนใหญความรูสึกพอใจของ

บุคคลตอสิ่งหนึ่งจะเกิดโดยอัตโนมัติและสอดคลองกับความรูเชิงประมาณคาตอสิ่งนั้น กลาวคือ ถาบุคคลเชื่อ

วาสิ่งใดดีมีประโยชนบุคคลก็มักจะชอบและพอใจตอสิ่งนั้น การที่บุคคลจะรูสึกพอใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมาก

ทั้ง ๆ ที่สิ่งนั้นมีประโยชนตอตนเองนอยหรือไมมีเลย แตมีประโยชนตอสวนรวมหรือประเทศชาติ ก็ตอเมื่อ

บุคคลนั้นตองเปนผูมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับขั้น 4-6 ดวย ดังนั้น ทัศนคติเชิงจริยธรรม จึงเกี่ยวของกับ

เหตุผลเชิงจริยธรรมโดยผานองคประกอบนี ้

 ความพรอมมุงกระทํา  (Behaviorral Component)  หมายถึง  ความโนม

เอียงท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมใหสอดลองกับความรูสึกชอบหรือไมชอบของตน  

  ทัศนคติเชิงจริยธรรม ถือวาเปนองคประกอบสําคัญตอการทํานายพฤติกรรมของ

บุคคล และสามารถทํานายพฤติกรรมไดแมนยํากวาการใชความรูเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว และยังเปน

เสมือนเปนสาเหตุภายในที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปไดตางๆ กัน ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอม

หรือสาเหตุภายนอกประกอบดวย 

    อยางไรก็ดีการวัดทัศนคติเชิงจริยธรรมจะตองตระหนักวาถาตองการวัดทัศนคติ

ของบุคคลตอสิ่งใดบุคคลนั้นตองมีความรูหรือมีประสบการณเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากพอสมควรที่จะสามารถแสดง

ทัศนคติ (ความรูสึกชอบ-ไมชอบ) ตอสิ่งนั้นได มิฉะนั้นผลการวัดทัศนคตินั้นจะไมเกิดประโยชนอะไร  รวมทั้ง

หากบุคคลอยูในสภาวะที่ตองมีพฤติกรรมไปตามบทบาทหรือจําเปนตองทําเพราะถูกสถานการณบังคับ ก็อาจ

มีผลใหทัศนคติเชิงจริยธรรมในเรื่องนั้นไมสงผลตอพฤติกรรมได และทําใหผลการวัดทัศนคติกับการแสดง

พฤติกรรมไมสอดคลองกัน  

  3.1.3  เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง  การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลในการเลือก

ที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เหตุผลดังกลาวนี้สะทอนเหตุจูงใจที่อยูเบื้องหลังการ

กระทําของบุคคล   กลาวไดวาบุคคลทั่วไปจะมีพฤติกรรมทําดีละเวนความชั่วในสถานการณตาง ๆ นั้น      

สวนหนึ่งขึ้นกับการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่เหมาะสม นอกจากนั้นเหตุผลเชิงจริยธรรมยังมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เชน การเปนผูมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง มักจะเปนผูมี

พฤติกรรมดานการใหบริการและการมุงประโยชนตอประชาชน  การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมยังเกี่ยวของกับ

พัฒนาการทางดานสติปญญาและอารมณของบุคคลอีกดวย 
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  3.1.4  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยม

ชมชอบหรืองดเวนการแสดงที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเปนการ

กระทําที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุน มีหลายประการ อาทิ การเสียสละเพื่อสวนรวม การชวยเหลือผูตกทุกข

ไดยาก เปนตน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนี้เปนสิ่งที่บุคคลใหความสําคัญมากกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะการทํา

ในทางท่ีดีหรือเลวของบุคคลนั้นยอมสงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขรอนของสังคม  

       อยางไรก็ดี ไดมีนักวิชาการที่เสนอแนะลักษณะของพฤติกรรมจริยธรรมไวดังนี้ (Villegas 

de Posada, 1994 อางอิงจากดุจเดือน พันธุมนาวิน,2550 :  6-7 )  

ประการแรก  เปนพฤติกรรมที่เก่ียวของตามหลักคําสั่งสอนทางศาสนา เชน พฤติกรรม

รักษาศีล พฤติกรรมใหทาน  

ประการที่สอง เปนพฤติกรรมตามคุณธรรมและคานิยมตางๆ ที่สังคมเห็นวาเปนสิ่งดีงาม

และสําคัญ เพื่อใหเกิดความสงบสุขในสังคม เชน  พฤติกรรมซื่อสัตย พฤติกรรมตามจรรยาอาชีพ พฤติกรรม

ประหยัด พฤติกรรมสามัคคี พฤติกรรมรับผิดชอบ เปนตน 

       ประการที่สาม เปนพฤติกรรมทีแ่สดงถึงการกระทําเพื่อสวนรวม สังคมหรือตามหลักการ

ขั้นสูง เพื่อจรรโลงไวซึ่งความสงบสุขรมเย็นของประชาชนสวนใหญในสังคม เชน พฤติกรรมการเคารพ

กฎหมาย พฤติกรรมเคารพสิทธิมนุษยชน พฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ พฤติกรรมอุทิศตนในการทํางาน 

เปนตน 

       ประการที่สี่  เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทําที่ตองการใหบังเกิดผลดีทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เชน พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม พฤติกรรม

การมีวินัยในตนเองหรือการควบคุมตนเอง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคการ เปนตน 

       ประการที่หา พฤติกรรมจริยธรรมเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการใหรางวัล สงเสริม

ผูอื่นและพฤติกรรมลงโทษผูอื่น อยางยุติธรรม เชน พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมของหัวหนาตอลูกนอง 

พฤติกรรมการปกครองของหัวหนา พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของผูปกครอง และพฤติกรรมการ

ดูแลสั่งสอนอบรมของครูแกนักเรียน เปนตน 

        จะเห็นไดวา พฤติกรรมขางตนนี้มักเปนพฤติกรรมทางบวก ซึ่งนักวิชาการทั้งในประเทศ

ไทยและตางประเทศใหความสําคัญมากกวาพฤติกรรมทางลบ และการสงเสริมใหบุคคลมีพฤติกรรมที่ดีนา

ปรารถนาจะทําใหบุคคลนั้นใชเวลาสวนใหญไปในการทําความดี ทําใหมีเวลาเหลือนอยที่จะไปแสดง

พฤติกรรมทางลบซึ่งสามารถเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางจริยธรรมที่เหมาะสมและยั่งยืนของสังคม 
 

  3.2    จรัส  อติวิทยาภรณ  (2553 : 412 อางอิงจากสํานักงาน ก.พ. 2557 : 2-5) กลาววา 

จริยธรรมเปนพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมา ดังนั้น จริยธรรมของแตละบุคคลจึงมีความเปนมาที่

แตกตางกัน และขึ้นกับองคประกอบของจริยธรรม ดังนี้ 

                      3.2.1  ดานความรู คือ ความเขาใจเหตุผลของความดีงาม ความถูกตอง สามารถ

แยกแยะตัดสินใจได 
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  3.2.2  ดานอารมณ ความรูสึก คือ ความยินดี นิยมชมชอบ ความพึงพอใจ ความศรัทธา

เลื่อมใสที่จะนํามาประพฤติปฏิบัต ิ

                      3.2.3  ดานพฤติกรรมการแสดงออก คือ พฤติกรรมการกระทําที่บุคคลตัดสินใจถูกหรือ

ผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ  

            3.3    การประยุกตทฤษฏีพฤติกรรมทางการศึกษาของบลูม (Benjamin S. Bloom) ในการ

อธิบายจริยธรรมของบุคคลเมื่อไดรับการปลูกฝงจริยธรรม  โดยเชื่อมโยงกับองคประกอบเขากับทฤษฎี

ของบลูม ดังนี ้ (ศิริชัย  นามบุรี. 2549  อางอิงจากสํานักงาน ก.พ. 2553 : 26-29)  

        3.3.1  ดานความรู เชิงจริยธรรม ไดนําแนวคิดการวัดดานพุทธิพิสัย (Cognitive 

Domain)  ของบลูม อันหมายถึง การเรียนรูทางดานความคิด  ความรูในการแกปญหา จัดเปนพฤติกรรม

ทางดานสมอง และสติปญญา มาใชในการกําหนดองคประกอบของจริยธรรม โดยแบงการวัดออกไดเปน      

6 ระดับ คือ 

                              (1)  ความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถที่จะจดจํา และระลึกได

เกี่ยวกับความรูที่ไดรับไปแลว อันไดแก ความรูเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ที่เจาะจงหรือเปนหลักทั่วๆ ไป วิธีการ 

กระบวนการตางๆ โครงสราง สภาพของสิ่งของตางๆ และสามารถถายทอดออกมาโดยการพูด เชียน หรือ

กิริยาทาทาง 

  (2)   ความเข าใจ (Comprehension) หมายถึ ง ความสามารถในการให

ความหมาย แปล สรุปหรือเขียนเนื้อหาที่กําหนดขึ้นใหมได 

(3)  การนําไปใช (Aplication) หมายถึง ความสามารถในการนําวัสดุ วิธีการ 

ทฤษฏีแนวคิด มาใชในสถานการณที่แตกตางจากที่ไดเรียนรูมา 

(4)  การวิเคราะห (Analysis)  หมายถึง ความสามารถในการแยก จําแนก

องคประกอบท่ีสลับซับซอนออกเปนสวนๆ เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสวนยอยตางๆ  

(5)  การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมหรือนํา

องคประกอบหรือสวนตาง ๆ มารวมกัน  

   (6)  การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินตีราคา

คุณภาพของสิ่งตางๆ โดยมีเกณฑหรือมาตรฐานเปนเครื่องตัดสิน 

       3.3.2   ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม  ไดประยุกตใชแนวคิดเรื่องพฤติกรรมดานจิตพิสัย 

(Affective Domain) อันหมายถึง การเรียนรูทางดานจิตใจที่แสดงออกมาในรูปของคานิยม ทัศนคติ ความ

สนใจ ความซาบซึ้ง พฤติกรรมดานนี้เริ่มจากการรับรูสิ่งแวดลอม และหลังจากนั้น บุคคลจะมีปฏิกิริยาโตตอบ

กับสิ่งแวดลอม เมื่อมีผลปรากฏออกมาจะนําไปสูการสรางความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น ในที่สุดจะกลายเปน

ความคิด อุดมคติ  ซึ่ง จะทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรมในชีวิตของบุคคลนั้นๆ ซึ่งการประเมินจิตพิสัย       

            3.3.3   ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม  ใชทฤษฏีการใชเหตุผลและระดับจริยธรรมของ     

โคลเบิรก ที่แบงเปน 3 ระดับ แตละระดับมี 2 ขั้น รวมเปน 6 ขั้น 
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    3.3.4   ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ซึ่งจะเห็นไดจากภายนอกโดยบันทึกเปน

หลักฐานดวยแบบสังเกตบันทึกพฤติกรรม ซึ่งมีเทคนิคในการสังเกต อาทิ การบันทึกแบบตอเนื่อง บันทึก

ความถี่ บันทึกความยาวนานของการเกิดพฤติกรรม การบันทึกระยะเวลากอนตอบสนอง การบันทึก

พฤติกรรมในชวงเวลาที่สนใจและการสุมบันทึกในเวลาที่สนใจ  

           จากการศึกษาขางตน จึงอาจสรุปไดวา องคประกอบของจริยธรรมมี 2 สวนใหญ ๆ คือ 

องคประกอบภายใน ซึ่งไดแก สวนที่เปนความรู ความคิด ความรูสึก ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนองคประกอบดาน

ความรูทางจริยธรรม ดานทัศนคติเชิงจริยธรรมและการใชเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม และองคประกอบที่

เปนสวนภายนอกที่เห็นไดจากพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงใหเห็นในสถานการณตางๆ นั่นเอง 

 

 

 

  จริยธรรมอาจกลาวไดวาเปนมาตรฐานทางพฤติกรรมที่พึงถือปฏิบัติเพื่อความดีงาม  หาก

พิจารณาระหวางจริยธรรมและกฎหมาย โดยหลักการแลวตางเปนเครื่องมือที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อควบคุม

พฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั่นเอง (จินตนา บุญบงการ,2553 : 27 อางอิงจากสํานักงาน ก.พ. 2553 : 30-

31)  แตสิ่งที่แตกตางกัน คือ การระบุลักษณะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด โดยกฎหมายจะระบุไวอยางชัดเจนวา     

การกระทําอยางใดที่ถือวาเปนความผิด พรอมทั้งมีบทลงโทษเพื่อบังคับใชใหบุคคลตองปฏิบัติตามอยาง

เด็ดขาด แตจริยธรรมจะไมมีการระบุไวอยางชัดเจน โดยเปนเพียงแคสิ่งที่บุคคลจะรับผิดชอบในการทําสิ่งที่ถูก 

และหลีกเลี่ยงกากระทําที่ผิด ดวยเหตุนี้สภาพบังคับระหวางจริยธรรมและกฎหมายจึงมีความแตกตางกัน 

  อยางไรก็ตาม สังคมท่ีมีสภาพบังคับของจริยธรรมสูงกวากฎหมายจะสามารถอยูรวมกันไดอยาง

เปนปกติสุขมากกวาสังคมที่เนนหนักไปในดานกฎหมายเพียงอยางเดียว กลาวคือกฎหมายจะเปนเครื่อง

ควบคุมความประพฤติของบุคคลภายนอก แตจริยธรรมจะเนนการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน หากสังคมใด

มีแตความเขมแข็งทางดานกฎหมาย แมไมมีคดีความตางๆ เกิดขึ้น แตบุคคลในสังคมนั้นก็อาจไมมีความเมตตา

กรุณาตอกัน จากความแตกตางของจริยธรรมและกฎหมาย สามารถสรุปเปนตารางได ดังนี้ 
 

ตารางที ่2   ประเด็นความแตกตางระหวางจริยธรรมและกฎหมาย 
 

ประเด็น จริยธรรม กฎหมาย 

1. การระบุรูปแบบพฤติกรรม 

 

ไมชัดเจน ขึ้นอยูกับการตีความ ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

2. สภาพบังคับ ไมมีสภาพบังคับ ขึ้นอยูกบั

วิจารณญาณของบุคคล 

มีสภาพบังคับทุกคนตองปฏิบัตติาม 

3. บทลงโทษ ไมมีบทลงโทษที่ชัดเจน แตจะมี

ลักษณะของการลงโทษทางสังคม 

(Social sanction) 

มีการกําหนดโทษไวอยางชัดเจน    

วาการกระทําแบบใดเปนความผิด

และโทษที่ตองไดรับ 

4.  ความเขาใจเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมาย 
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ประเด็น จริยธรรม กฎหมาย 

4. จุดมุงหมาย มุงควบคุมจิตสํานึก เปนมาตรฐาน

ทางความคิดในการตัดสินใจ                 

กระทําการใดๆ ของบุคคล 

มุงควบคุมพฤติกรรมของบุคคล

เพื่อใหเกิดการอยูรวมกันอยางเปน

สุขในสังคม 

5. การใชเหตุผล  ขั้นตามกฎเกณฑและ 

สูงกวากฎเกณฑ 

ขั้นกอนกฎเกณฑ 

และตามกฎเกณฑ 

6. การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไดงาย ขึ้นอยูกับ

สภาพแวดลอมของแตละสังคม 

เปลี่ยนแปลงยาก ตองมีการใช

อํานาจรัฐในการพิจารณา 

                        (ที่มา :  สํานักงาน ก.พ. 2553 : 30-31 และ ประวีณ ณ นคร, 2560) 

  จากความแตกตางระหวางจริยธรรมและกฎหมาย จินตนา  บุญบงการ (2553 : 27-28) ไดให

ความเห็นไววากฎหมายอยางเดียวไมเพียงพอตอการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากกฎหมายไม

สามารถบังคับใชไดกับทุกเรื่อง  จึงจําเปนตองมีจริยธรรมมาสนับสนุน ขณะที่ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2553) ได

ใหความเห็นวาบางครั้งการบังคับใชดวยกฎหมายก็อาจจําเปนเพื่อใชลางจารีตประเพณีที่ขัดตอการปฏิบัติงาน

ในหนาที่ เชน หลักการใหเปนสิ่งที่ดี แตถามีการนําของไปฝากผูใหญ เพื่อทําใหผูใหญเกิดความรักชอบหรือ

เอ็นดูโดยมุงหวังที่จะไดเลื่อนตําแหนงไดโอนยาย  แตสิ่งเหลานี้กลับเปนความไมเปนธรรมใหแกขาราชการ    

คนอื่น ๆ  จึงจําเปนตองใชกฎหมายเพื่อสงเสริมใหปฏิบัติราชการอยางถูกตอง มีธรรมาภิบาลเปนการสราง

บรรทัดฐานใหมและลางประเพณีที่ขัดแยงนั้นออกไป 

  ดวยเหตุนี้เรื่องของจริยธรรมกับกฎหมายแมจะมีความแตกตางกันบางแตก็มีสวนที่สนับสนุน    

ซึ่งกันและกัน ซึ่งในปจจุบันเราจะเห็นไดวาหลายประเทศไดนําหลักจริยธรรมและกฎหมายมาประยุกตเขา

ดวยกันอันเปนที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรม 

 

 

 

 จริยธรรมของมนุษยมิไดเปนสิ่งที่แนนอนตายตัว แตสามารถเปลี่ยนแปลงไดเปน 2 ลักษณะ   

คือ  (1) พัฒนาการทางจริยธรรมจะเกิดขึ้นในชวง 10 ปแรก และฝงรากลึกจนถึงการเปลี่ยนแปลงในชวง

หลังๆ ของชีวิต  (2)  จริยธรรมของคนจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ (อรพินทร  สันติชัย

อนันต, 2549 : 36)   

 สําหรับการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล ไดมีผูศึกษาและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาจริยธรรม

ไวดังนี้ 

5.   แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรม  
 



15 

 

 5.1  สํานักงาน ก.พ. โดย นายประวีณ  ณ นคร  (2557 :  84-87) กลาวไววาพฤติกรรมใน  

การรักษาวินัยโดยการทําตามขอปฏิบัติและไมฝาฝนขอหามตองอาศัยทัศนคติและจิตสํานึกของบุคคลเปน

เครื่องชักนํา และไดเสนอวิธีการเสริมสรางทัศนคตแิละจิตสํานึกของบุคคลในการรักษาวินัย  ไว ดังนี้  

  5.1.1   วิธีการเสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ  

                               ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก และความคิดเห็นที่บุคคลมีตอสิ่งของ บุคคล สถานการณ 

สถาบันหรือขอเสนอใดๆ ในทางที่จะยอมรับหรือปฏิเสธซึ่งทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอนสนอง

ดวยพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอด เชน ถาชอบสินคาสิ่งใด ก็ซื้อ ไมชอบก็ไมซื้อ (Norman L Munn.1971 

อางอิงจาก สํานักงาน ก.พ. 2557 : 84)  โดยมแีนวทางการพัฒนา ดังนี้  

(1)  การยอมตาม  ซึ่งเกิดจากอิทธิพลกลุม จึงอาจตั้งกลุมสนใจในทางตางๆ ที่

จะนําไปสูทัศนคติในทางที่ดี เชน  ชมรมจริยธรรม  ชมรมปฏิบัติธรรม ชมรมรักในหลวง ฯลฯ 

(2) การเลียนแบบ  ซึ่ ง เกิดจากการที่บุคคลพึงพอใจในบุคลิกภาพหรือ

พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ดารานักแสดง  นักรอง นักกีฬา ฯลฯ ซึ่งตนแบบที่ดีของขาราชการก็คือ

ผูบังคับบัญชา ซึ่งตองรักษาวินัยและจริยธรรมอยางเครงครัดเพื่อใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม 

(3) ความตองการที่จะเปลี่ยน  ซึ่งเกิดจากการเรียนรูและเกิดคานิยมในบางสิ่ง

บางอยาง ที่ตนเองชื่นชอบก็จะเกิดความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติได เชน คานิยมสรางสรรคที่

กําหนดไวในจรรยาขาราชการตามมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

หรือคานิยมตามที่ตกลงกันเองระหวางขาราชการดวยกันหรือปณิธานหรือพันธะสัญญาหรือทัณฑบนที่ทําไว

กับผูบังคับบัญชา 

(4) การเปลี่ยนความเชื่อ  ซึ่งเกิดจากการทําใหความเชื่อของบุคคลที่มีตอสิ่งใด

สิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติดวย เชน  เคยเชื่อวา “เงินซื้อไดทุกอยาง” พอ

ชี้ใหเห็นตัวอยางนักการเมืองที่โกงกินแลวตองหนีคดีไปตางประเทศก็จะเปลี่ยนความเชื่อไดวา “เงินซื้อโทษ

ทางคดีหรือทางวินัยไมได” 

(5) การไดรับความรู  ทําใหเปลี่ยนความเชื่อได สําหรับขาราชการอาจจัดใหมี

การฟงพระธรรมเทศนา สั่งสอนเรื่องกรรม หรือจัดการฝกอบรมใหรูวาสิ่งใดดีควรทํา สิ่งใดไมดีไมควรทํา ก็จะ

เปลี่ยนความเชื่อจากที่เคยคิดวา “ทําชั่วไดดีมีถมไป” เปน “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” 

(6) การไดรับประสบการณตรง โดยไดเห็นตัวอยางที่เกิดขึ้นหรือไดไปดูงานใน

หนวยงานที่ทําดี ก็จะมีทัศนคติในทางท่ีดีขึ้น 

(7) การเปลี่ยนแปลงปทัสถานทางสังคม  เชน การเตรียมความพรอมจะเขาสู

ประชาคมอาเซียน ก็จะเริ่มเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ดีเพื่อใหเขากับเขาได 

(8) การใชจิตบําบัด เชน ใหไปปฏิบัติธรรม เปนตน 
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5.1.2   วิธีการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึก  

                               จิตสํานึก (Conciousness) หมายถึง  ความคิดเห็น ความรูสึก ความตระหนักใน

การกระทํา  (พัชรา  ปทมสิงห , 2550 อางอิงจากสํานักงาน ก.พ. 2557 : 84)  ซึ่งเปนภาวะที่รูสึกตัววาทํา

อะไร เปนอยางไร ตระหนักรูอยูในใจวาควรหรือไมควร ดีหรือไมดี ที่จะทําการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนั้น 

วิธีการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกของบุคคล จึงมีแนวทาง ดังนี้  

(1) ฝกอบรม  ใหผูอยูใตบังคับบัญชารูวาถาทําผิดจะถูกตรวจสอบพบและถูก

ลงโทษ ถาทําดีจะไดเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งไดบําเหน็จความชอบอยางอื่น ซึ่งอาจเปนคําชมเชย เหรียญตรา 

หรือรางวัลดวย 

(2) ใหมีเครื่องเตือนสติ  เปนเครื่องเตือนจิตสํานึกที่เขาใจงาย ปรากฎใหเห็น

ชัดเจนในกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของ เชน ติดปายหนาหองพัสดุวา “กระดาษหลวงหนึ่งแผนก็เปนสมบัติ

ของแผนดิน” 

(3) ใหทําพันธะสัญญา เชน ใหกลาวคําปฏิญาณตนในโอกาสตางๆ วาจะ

ประพฤติดีมีวินัยและจริยธรรม 

(4) กํากับดูแล ตรวจตรา  โดยหมั่นกํากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและ

การปฏิบัติตนของผูอยูใตบังคับบัญชาสม่ําเสมอ และดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดโดยเครงครัด สําหรับ

การตรวจสอบนั้น ตองตรวจสอบใหครบถวนตลอดเวลา ไมใชสุมตรวจ หรือตรวจเฉพาะที่มีผูใหเบาะแส ทั้งนี้ 

นอกจากผูบังคับบัญชาจะดูแลตรวจสอบเองแลว ยังอาจอาศัยประชาชนและสื่อมวลชนดูแลตรวจตรวจสอบ

และแจงใหทราบดวยก็ได 

(5) วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของผูอยูใตบังคับบัญชาและ

ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางจริงจัง เที่ยงธรรม และนําพฤติกรรมการรักษาวินัยและ

จริยธรรมไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนและพัฒนาโดยเครงครัด 

 5.2    ชัยพร  วชิชาวุธ  (2554) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาจริยธรรม ไวเปน 5  รูปแบบ คือ  

                       5.2.1   การปฏิบัติธรรม   กิจกรรมการปฏิบัติธรรม อาจประกอบไปดวย การทําบุญ 

ฟงพระเทศน  สนทนาธรรม นั่งสมาธิ  หรือการปฏิบัติวิปสนากรรมฐาน  แมวาการปฏิบัติธรรมจะมีประโยชน

ตอการพัฒนาจริยธรรม แตก็มีขอจํากัดบางประการ เชน การปฏิบัติธรรมอาจทําใหคนเปนคนดี แตไม

ครอบคลุมตามขอบัญญัติในมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมขาราชการ  กลุมเปาหมายไม

กวางขวางเพราะจะมกีลุมบุคคลเพียงบางกลุมเทานั้นที่สนใจเขารวมปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง  อีกทั้งพระสงฆ

แตละรูปอาจจะมีแนวทางการอบรมจริยธรรมไมเปนไปตามแนวทางที่ตองการ เปนตน   

                       5.2.2   การปรับพฤติกรรม หลักการ คือ  ตองเริ่มดวยการระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค

หรือไมพีงประสงคใหชัดเจนกอน และมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหทุกคนรับทราบ มีระบบการรับรูและจด

บันทึกพฤติกรรมอยางถูกตอง รวดเร็ว  รวมทั้งการระบบการใหรางวัลในการทําความดี โดยมีรายละเอียด   

ดังนี้      
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(1)   ระบุพฤติกรรมที่พีงประสงคและพฤติกรรมไมพึงประสงคใหทําอยางชัดเจน 

และเผยแพรใหทุกคนเขาใจตรงกัน  และถือวาเปนพันธะสัญญาระหวางขาราชการกับหนวยงานราชการ และ    

เปนพันธะสัญญาระหวางหนวยงานกับประชาชนผูมารับบริการดวย  

(2)   ตองวางระบบการรับรูและบันทึกพฤติกรรมอยางถูกตอง เชน  ติดกลอง

วิดีโอไวบันทึกการปฏิบัติงาน  ผูบริหารลงมากํากับติดตาม  สอดสองดูแลอยางสม่ําเสมอ  การมีระบบตรวจสอบ

ติดตามอยางสม่ําเสมอจะทําใหทุกคนรับรู วาการกระทําของเขาอยู ในสายตาของผูบังคับบัญชา เขาจะกลา           

ทําผิดนอยลง 

(3)    จัดใหมีระบบประเมินตนเองและการประเมินโดยประชาชนหรือผูรับบริการ

เพื่อใหรูวาอะไรที่ทําไดดีแลว และอะไรที่ตองปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น และจัดใหมีแบบประเมินที่สะทอนขอมูล

ยอนกลับไดในทันที (feed back)  การประเมินโดยประชาชนหรือผูรับบริการเปนวิธีที่ใหผลดี และควรตั้ง  

เปาใหไดรับความพึงพอใจไวในระดับสูงและกําหนดขอผิดพลาดไวไดไมเกิน5 %  รวมทั้งควรมีการตรวจสอบ

และกํากับดูแลทุกเดือน โดยระบบการจดบันทึกและการรายงานตองเชื่อมกับระบบการใหรางวัลและ       

การลงโทษ    

   5.2.3   การเรียนรูจากกรณีศึกษา  การใชกรณีศึกษาอาจนําเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงหรือ

กรณีสมมุติท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในการทํางานของหนวยงานตาง ๆ  เพราะสามารถยกเอาประเด็นที่ละเอียดออน

ที่เราตองการใหเกิดการเรียนรูมาเปนกรณีศึกษาได  กรณีศึกษาที่ดีนั้นมีตองมีลักษณะละเอียดออน และ         

ตองใชวิจารณญาณในการตัดสิน คือไมตรงไปตรงมา  ซึ่งขอสรุปที่ไดตองสามารถนําไปใชเปนหลักการใน    

การ ตัดสิน ความถูกผิดเชิงจริยธรรมของพฤติกรรมการทํางานตาง ๆ    

                                 วิธกีารฝกวิเคราะห อาจทําการฝกวิเคราะหแบบเดี่ยวกอน  แลวมาประชุมกลุม

รวมกัน โดยตองมีการบันทึกขอมูลตาง ๆ เอาไว เชน คําตอบเวลาตอบเดี่ยวตอบวาอยางไร แลวมติกลุมออก

มาเปนอยางไร เหตุผลคืออะไร แลวนําขอมูลพวกนี้มาดูกัน ซึ่งจะทําใหสามารถตั้งประเด็นคําถามเชิง

จริยธรรมแตกไปอีกไดมาก  การวิเคราะหกรณีศึกษาที่มีการลงมติกลุมและใชเสียงขางมากอาจมิใชคําตอบ    

ที่ถูกตองเสมอไป  บางครั้งเสียงขางนอยอาจจะถูกตองก็ได  เพราะฉะนั้นในการประชุมปรึกษาหารือกันจึง

ตองเปดใจรับฟงทําความเขาใจในความเห็นของกันและกัน ซึ่งมีความสําคัญมากและตองอภิปรายชี้แจง

เหตุผลจนทุกคนเห็นดวยอยางสนิทใจกับมติกลุม 

  5.2.4   การพัฒนาจริยธรรมดวยกิจกรรม OD (Organizational Development)  

รูปแบบดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                 (1)   เปนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ใหทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมใน  

การระดมความ คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาพฤติกรรมการทํางานที่นาจะมีการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 

   (2)   โดยการตั้งคําถามไว 2 ขอ  
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    คําถามแรก  ขอดีของแตละคนนั้น คืออะไร เชน เปนคนมีน้ําใจ 

                                         คําถามที่สอง สิ่งที่อยากขอใหมีการทํามากขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การทํางานของหนวยงาน คืออะไร เชน ขอใหสอนงานนอง ๆ เพิ่มมากข้ึน   

       (3)  ใหแตละคนแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นในทางบวกอยางสรางสรรคตามขอ     

คําถามทั้งสองขอ  โดยขอมูลที่ไดอาจเขียนไวใน Flip Chart  ที่สําคัญจะตองเปดใจรับฟงกันอยางเต็มที่ ไมม ี 

การสกัดกั้น ไมมีการโตแยง และรับฟงทุกความเห็นที่มีการเสนอมาดวยถอยคําเชิงบวก อยาใชคําที่รุนแรงตอกัน 

เมื่อมีใครใหขอมูลมาเพื่อการปรับปรุงแกไขแลวใหกลาวขอบคุณผูใหขอมูลนั้น หากไมเขาใจก็ตองมีการอธิบาย

เพิ่มเติมจากผูใหขอมูลนั้นดวย ซึ่งผูที่จะทําหนาที่เปนผูนําการสัมมนาจะมีความสําคัญมากในการทําให         

การดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น 

                                (4)   หลังจากนั้น ใหแตละคนหรือแตละหนวยงานจัดทําปณิธานของตัวเอง   

ปณิธาน ก็คือความตั้งใจอันแนวแนวาจะเปลี่ยนแปลงอะไรบาง  และนําปณิธานนี้ประกาศเปนปฏิญญาตอ           

หนาเพื่อนรวมงานทุกคน   เสร็จแลวใหมีการติดตามผล ทุก 3–6 เดือน  เพื่อดูวาปณิธานที่ประกาศไปแลว ทําได

ทุกขอหรือไม ขอที่ทําไดแลวมีอะไรบาง ขอที่ยังไมไดทํามีอะไรบาง เสร็จก็อาจมาทํากระบวนการเดิมใหมอีกครั้ง 

เปนตน  กลาวไดวากิจกรรม OD  นี้เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมตาง ๆ  

ไดมากมาย 

    5.2.5  การเรียนรูเหตผุลเชิงจริยธรรม 

                                แนวทางสุดทายและเปนแนวทางขั้นสูง คือ การเรียนรูเหตุผลเชิงจริยธรรม     

ซึ่งเปนการปรับความเชื่อภายในตัวบุคคล  หลักการสําคัญ คือ 

(1)   ใหทุกคนไดเรียนรู หลักการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมวาทําไมตองทําเพื่อ       

สวนรวม  ทําไมตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม ทําไมตองยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ตองทํา

ความเขาใจในเหตุผลตางๆ  และใหยึดถือเปนหลักการดําเนินชีวิตของตัวเอง    

(.2)   สามารถอธิบายเหตุผลเชิงจริยธรรมในแตละการกระทําได เชน อธิบายได

วาทาํไปทําไม ประโยชนสูงสุดคืออะไร  ถาใหเหตุผลวาที่ทําไปเพราะจะไดขึ้นเงินเดือนอยางนี้ไมใชประโยชน

สูงสุดที่จะเกิดขึ้น แตถาทําแลวกอใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ เปนไปเพื่อสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นใน

สังคม  ทําไปเพื่อใหสังคมดีข้ึน  ทําไปเพ่ือใหประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธา  เปนตน 

(.3)  หาหลักการในการตัดสินใจ หลักการตัดสินใจนี้จะชวยใหการพิจารณา

ความถูกผิดของพฤติกรรมที่ทําไดอยางถูกตองและรวดเร็วมากขึ้น เชน หลักการตัดสินใจวาสิ่งที่ทําไป

กลายเปนผลประโยชนทับซอนหรือไม  อาจมีการประชุมกลุม (Workshop) เพื่อชวยกันตั้งหลักการในการ

ตัดสินใจขึ้นมาวาจะมีหลักการเปนอยางไร  แลวจัดทําเปนคูมือหรือคําอธิบายเปนตน   
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             5.3   ทิศนา  แขมมณ ี (อางอิงจาก มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 2561 ,70) ไดใหแนวทางใน

การพัฒนาจริยธรรม ไวดังนี้ 

5.3.1   การใหความรูขั้นสูง เปนการจัดประสบการณใหบุคคลไดรับรูและเขาใจใน    

การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมที่เหนือกวาเหตุผลเชิงจริยธรรมเดิมของตนที่ใชอยูประมาณ 1 ขั้น และไมควร

พัฒนาโดยการขามขั้น เชน มีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้น 2 แลวไปอธิบายถึงการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม   

ขั้น 4 จะปนการขามขั้นตอนตองพัฒนาไปทีละชั้นตามลําดับ  

5.3.2   การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และการจัดสภาพแวดลอม ดวยการจัดประสบการณ

ใหบุคคลไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสภาพแวดลอม โดยการหาสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยในการทํา

ความด ีใหสงเสริมที่จิตใจและใหทําความดีใหมากที่สุดจะไดไมเหลือเวลาไปคิดทําในสิ่งที่ไมดี 

5.3.3   การใหแสดงบทบาทสมมุติ  เปนการจัดใหบุคคลไดรับโอกาสสวมบทบาท

สมมุติเกี่ยวกับจริยธรรม การรับเอาความคิดและความรูสึกของคนอื่น จะกอใหเกิดการยอมรับความแตกตาง

ทางความคิดไมยึดติดกับเฉพาะตนเอง หรือไดเห็นตัวแบบที่ดีในสังคม 

5.3.4   การฝกเผชิญกับปญหาความขัดแยงเชิงจริยธรรม จะชวยใหเกิดการอภิปราย

ใชกระบวนการวิเคราะหปญหาที่สามารถใชเหตุผลเชิงจริยธรรมที่ตรงกับพัฒนาการทางจริยธรรมที่เปนอยู

และยกระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของตนใหสูงขึ้น 

5.3.5  การจัดบรรยากาศที่มีความเปนมิตร  เอื้อตอการแสดงความคิดเห็น จะชวยใน

การอภิปรายโตแยงไดอยางเปดเผย ชวยกระตุนการพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคลใหสูงขึ้น  

 สรุปไดวาจริยธรรมของบุคคลสามารถพัฒนาใหเพิ่มขึ้นไดดวยวิธีการตางๆ  เชน การฝกอบรม

ใหความรูความเขาใจ การกํากับตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ  การปรับเปลี่ยนความเชื่อ  การปรับพฤติกรรมที่

เชื่อมโยงกับระบบการใหรางวัลและการลงโทษ  การมีแบบอยางที่ดี  การไดแสดงบทบาทสมมุติ การฝก

ปฏิบัติธรรม  การฝกวิเคราะหกรณีศึกษา การฝกตัดสินใจแกปญหาความขัดแยงทางจริยธรรม การเรียนรู   

การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม  การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม  การทําพันธะสัญญา  การมีเครื่องเตือนสติ   

เปนตน ซึ่งอาจจําเปนตองใชหลายวิธีทั้งกาารปรับเปลี่ยนภายในตัวบุคคลรวมกับการจัดสภาพแวดลอม

ภายนอกที่เก้ือหนุนซึ่งกันและกัน และกระตุนเตือนดวยวิธีการตางๆ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

 

 

*************** 

 

 

 

(ตัดตอนจากเอกสารทางวิชาการเรื่อง แนวทางการนําจริยธรรมไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 โดย ศูนยสงเสริมจริยธรรม สาํนักงาน ก.พ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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