แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและแนวทางการพั
และแนวทางการพัฒนา
จริยธรรมเปนพื้นฐานที่สําคัญของมนุษยแและเป
ละเปนสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับรวมกันวาเปนสิ่งที่
ดีงาม ควรแกการยึดถือปฏิบัติทั้งในชีวิตประจําวันและในหนาที่การงาน แตโดยที่จริยธรรม
ธรรมคอนขางมีความเปน
นามธรรมจึจึงมักกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปต
น างๆ กันได ดังนั้น จึงเห็นควร
ควรไดศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ
แนวคิ ด และทฤษฏี ท างจริ ย ธรรมที่ ได มี การศึ กษารวบรวมไว
ษา
แล ว เพื่ อ ให เ ข า ใจถึถึงที่ มาและรู ป แบบของ
พัฒนาการทางจริยธรรม สถานะของจริยธรรม รวมถึงองคประกอบของจริยธรรมซึซึ่งจะนําไปสูการกําหนด
รูปแบบและวิธีการพัฒนาจริ
จริยธรรมของบุคคลตอไป
การศึกษาครั้งนี้ ไดสรุปรวบรวมแนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม เพื่อสรางเสริมความรูความ
เขาใจในการนําจริยธรรมไปใชในทางปฏิ
ในทางปฏิบัติ โดยอาจสรุปแนวคิ
วคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจริยธรรมของ
บุคคล ไดเปน 6 กุลม ดังนี้ (อออมเดือน สดมณี และฐาศุกร จันประเสริฐ ,2554) และ
และสํานักงาน ก.พ. 2557 :
2 -6 ถึง 2-14)

1. แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม
แผนภาพที่ 1 สรุปทฤษฏีทางจริยธรรม

พฤติกรรม
นิยม

จิต
พฤติกรรม
ศาสตร

จิตพิสัย

พัฒนาการ
ทางความคิด

สังคมวิทยา

กลุมทฤษฏี
จริยธรรม

คําสอนทาง
ศาสนา
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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
สติ ปญญาและประสบการณของตนเองในการวิเ คราะห เ พื่อไดขอสรุ ปเปน หลักการของตนเองทําใหเ กิด
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑได
1.1.2 ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) มีพื้นฐานมาจาก
การใช เ หตุ ผ ลเชิ ง ตรรกศาสตร ใ นการตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง การใช เ หตุ ผ ลดั ง กล า วจะเป น ไปตามขั้ น พั ฒ นาการ
(Sequential Stage) และเปนผลจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น โดยบุคคลที่มีจริยธรรมในขั้นสูงจะมี
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงตรรกะและความสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูง
1.2 กลุมแนวคิดเกี่ยวกับจิตพิสัย
แนวคิดนี้มาจากทฤษฏีจริยธรรมของบลูมและคณะ (Krathwohl Bloom and Masia
: 1974) ซึ่ งเป น การศึก ษาที่เ น น ด านคุณภาพการเรี ย นรู ท างจิ ต ใจ ซึ่ง ครอบคลุ มถึง ความสนใจ ทัศนคติ
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
กลุ ม นี้ เ ชื่ อว า พฤติ ก รรมของบุ คคลเป น ผลจากการได ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ มและ
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 สาเหตุจากจิตลักษณะตามสถานการณ เปนจิตใจของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไมคงที่ เป น พลวั ต ร จิ ต ใจเหล านี้ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปตามสถานการณที่บุ คคลเผชิ ญ เช น ทัศนคติ ที่ดี ต อ
พฤติกรรมหนึ่งๆ ความเครียด ความเชื่ออํานาจในตนในการกระทําสิ่งหนึ่งๆ การรับรูความสามารถในการ
ควบคุมสิ่งหนึ่งๆ เปนตน
แผนภาพที่ 2 รูปแบบปฏิสัมพันธนิยม
ปจจัยเชิงสถานการณที่เอื้ออํานวยหรือขัดขวาง
- บรรยากาศของสถาบัน
- แบบอยางจากเพื่อน
- การสนับสนุนของครอบครัว
ฯลฯ
ปจจัยดานจิตใจของบุคคล (จิตลักษณะ)
- เหตุผลเชิงจริยธรรม
- มุงอนาคต ควบคุมตน
- ประสบการณทางสังคม
ฯลฯ

1
พฤติกรรมของบุคคล
4
2
3

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

ที่มา (ปรับปรุงจาก : ดุจเดือน พันธุมนาวิน ,2550 : 34 และโกศล มีคุณ , 2552)
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1.5 กลุมแนวคิดสังคมวิทยา
แนวคิด นี้ เ สนอว าการพัฒนาจริ ย ธรรมของบุ คคลนั้ น เกิด ขึ้น ได โ ดยผ านกระบวนการ
ขัด เกลาทางสั งคม (Socialization) ซึ่งเป น กระบวนการที่ช ว ยให บุ ค คลได เ รี ย นรู การอยู ร ว มกัน กั บ ผู อื่ น
เพื่อการปรับตัวใหเขากับมาตรฐาน จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในสังคมของตน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้จะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของมนุษยตั้งแตวัยเด็ก
จนถึงวัยชรา บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคมใหกับบุคคล ไดแก พอแม ครู เพื่อน พระ และ
สื่อมวลชน เปนตน และสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การอบรมเลี้ยงดู การสั่งสอน การเปนแบบอยางที่ดี
การมีโอกาสไดสวมบทบาทอื่นๆ การเรียนรูทางสังคมและสื่อมวลชน เปนตน
1.6 กลุมแนวคิดทางศาสนา
ศาสนาทุกศาสนาลวนมีแนวคําสอนที่สงเสริมการพัฒนาจิตสํานึก ทัศนคติที่ถูกตองดีงาม
รวมทั้งการสงเสริมคุณธรรมในทางสรางสรรค ใหมนุษยมีความรัก ความเมตตา ความเสียสละและความสงบ
เยือกเย็น ตลอดจนพรอมที่จะทําตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม โดยพุทธศาสนามีหลักการวาหากบุคคล
คิดดีมีใจเปนกุศลแลวยอมพูดดี และทําดี บุคคลผูพัฒนาความคิดจิตใจของตนเองแลวจึงเปนผูดําเนินชีวิต
รวมกับผูอื่นไดอยางสงบสุข เปนตน
ดังนั้น อาจกลาวไดวาพัฒนาการทางจริยธรรมบุคคล ตามแนวคิดและทฤษฏีที่รวบรวมมานี้
สามารถพัฒนาขึ้นไดจ ากหลายเหตุผ ลประกอบกัน เชน พัฒนาขึ้น ไดตามวัยและสติปญญาของแตละคน
พัฒนาขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา การอบรมเลี้ยงดู และการขัดเกลาทางสังคม การปรับ
จิตพิสัยหรือการปรับทัศนคติและการพัฒนาเกี่ยวกับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม การปรับพฤติกรรมบุคคล
ดวยการใหแรงเสริมทางบวกหรือทางลบ เชน การใหรางวัลและการลงโทษ นอกจากนั้นพฤติกรรมของ
บุคคลจะดีขึ้นหรือเลวลงยังขึ้นกับปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ถาสภาพแวดลอมมีบรรยากาศที่สงเสริมการทํา
ความดีก็จะทําใหมีการทําพฤติกรรมที่ดนี ั้นอยางตอเนื่องจนสั่งสมกลายเปนอุปนิสัยของบุคคลนั้น

2. ทฤษฎีที่มกี ารนําไปพัฒนาเปนเครื่องมือวัด
2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg 1981 : 55-59)
โคลเบิ ร ก ได คน พบว า พัฒ นาการทางจริ ย ธรรมของมนุ ษ ย นั้ น มีห ลายขั้น ตอน 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)
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ตารางที่ 1 พัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิรก
ระดับจริยธรรม และอายุ
ระดับที่ 1 กอนกฎเกณฑ อายุ 2 – 10 ขวบ
ระดับที่ 2 ตามกฎเกณฑ อายุ 10 – 16 ป
ระดับที่ 3 เหนือกฎเกณฑ อายุ 16 ป ขึ้นไป

หลักการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ
ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล
ขั้นที่ 3 หลักการทําตามความเห็นชอบของผูอื่น
ขั้นที่ 4 หลักการทําตามหนาที่และกฎขอบังคับในสังคม
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
ใช ห ลั ก การหลบเลี่ ย งการลงโทษและหลั ก การแสวงหารางวั ล บุ ค คลที่ ใ ช เ หตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมระดั บ นี้
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
จะเปนหนาทีแ่ ตขอวาตองไดรับสิ่งตอบแทน 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
จริยธรรมระดับนี้ แบงออกเปน 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 3 หลักการทําตามที่ผูอื่นเห็นชอบ ยอมทําตามผูอื่นซึ่งอาจเปนเพื่อน
หรือบุคคลที่ตนและกลุมเดียวกับตนยอมรับเปนแบบอยาง โดยพบไดตั้งแตเด็กที่มีชวงอายุ 10 ถึง 13 ป
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ซึ่งมักมีพฤติกรรมคลอยตาม พฤติกรรมเลียนแบบ หรือมีพฤติกรรมที่ทําใหตนเปนจุดเดนเพื่อเรียกรองความ
สนใจและการยอมรับจากผูอื่น สวนผูใหญที่จริยธรรมหยุดชะงักอยูในขั้นนี้ คือ บุคคลที่กระทําการใดๆ โดย
เห็นแกพวกพอง เครือญาติหรือเพื่อนฝูง มากกวาที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งใดเพราะเห็นแกสวนรวมเปนหลัก
ขั้นที่ 4 หลักการทําตามกฎเกณฑของสังคม ในขั้นนี้เปนจริยธรรมที่สูง
กวาขั้นที่ 3 ในขั้นนี้บุคคลจะกระทําสิ่งตางๆ ตามกฎระเบียบหรือหนาที่ที่สังคมกําหนด จริยธรรมในขั้นนี้
เปนจริยธรรมของเด็กที่มอี ายุตั้งแต 13 ถึง 16 ป เชน การปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียน การปฏิบัติตามกฎ
จราจร การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององคการหรือหนวยงาน เปนตน อยางไรก็ดี ผูใหญหลายคนที่มีเหตุผล
เชิงจริยธรรมหยุดชะงักอยูในขั้นนี้ โดยมากมักอางกฎระเบียบขอบังคับมาเปนประโยชนในการที่จะกระทํา
หรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การนําระเบียบที่มนุษยตั้งขึ้นมาอางโดยไมดูผลประโยชนของ
สวนรวม
ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ (Post-Conventional Level) หมายถึง การตัดสิน
ขอขัดแยงดวยการคิดใครครวญ ไตรตรอง ดวยเหตุผลเชิงจริยธรรมของตนโดยคํานึงถึงประโยชนตอสังคม
มากที่สุด และไมยึดถือกฎเกณฑตามผูที่มีอํานาจหรือผูมีอิทธิพลกําหนด มีการใชหลักการทําตามคํามั่น
สัญญา เห็น ความสําคัญของคนสว นใหญ เขาใจในสิทธิอันพึงมีของบุคคลอื่น ควบคุมตนเองได และใช
หลักการยึดอุดมการณสากล มุงสูอุดมคติอันยิ่งใหญ บุคคลที่ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมระดับนี้ แบงออกเปน
2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 5 หลักการทําตามพันธะทางสังคม คือ ทําในสิ่งที่ถูกตองดีงามเพื่อ
ประโยชนการอยูรวมกันในสังคม มีเหตุมีผลของตนเอง เห็นความสําคัญของคนสวนใหญ สนใจความคิดเห็น
และคุณคาของคนอื่น
ขั้นที่ 6 หลักการทําตามอุดมคติสากล เปนระดับของการบรรลุวุฒิภาวะ
ทางจริยธรรม หรือจริยธรรมตามหลักวิจารณญาณ บุคคลจะกระทําสิ่งที่ถูกตองโดยการกําหนดและตัดสิน
ดวยความคิด คุณธรรม ประจําใจ ยึดถือประโยชนสวนรวม สามารถสรางแนวคิดหรือการกระทําตางๆ ตาม
แนวทางของตนเองที่สอดลองกับหลักอุดมคติตามเหตุและผลอันเปนหลักสากลจนเปนที่ยอมรับของสังคม ซึ่ง
ประกอบดวยความมีมนุษยธรรม ความยุติธรรม การเคารพตอคุณคาความเปนมนุษย เปนการทําความดีเพื่อ
ความดี
สรุปไดวาพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดของโคลเบิรก จะเกิดขึ้นและพัฒนาได
ตามลําดับโดยผานการพัฒนาทางสติปญญา กระบวนการทางสังคม และการฝกฝนตนเอง โดยการพัฒนาจะ
ไมขามขั้นตอนและสามารถถดถอยได 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
ดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น (2544 :1-16) ได ทํ า การศึ ก ษาและวิ เ คราะห ส าเหตุ ข อง
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

8
สวนที่หนึ่ง : สวนดอกและผลของตนไม คือ พฤติกรรมประเภทตางๆ ที่รวมเขาเปน
พฤติกรรมของคนดีและคนเกง พฤติกรรมของพลเมืองดี และพฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็งเพื่อ
สวนรวม ซึ่งพฤติกรรมตางๆ นี้มีสาเหตุมาจากจิตใจที่เปนสวนของลําตน และลักษณะพื้นฐานทางจิตใจที่เปน
สวนรากของตนไม
สวนที่สอง : สวนลําตนของตนไม เปนจิตลักษณะ 5 ดานที่เปนสาเหตุของพฤติกรรม
ไดแก
(1) ทัศนคติ คุณธรรม คานิยมทีม่ ีตอพฤติกรรมใดๆ
(2) เหตุผลเชิงจริยธรรม หรือการเห็นแกสวนรวมมากกวาสวนตน
(3) ลักษณะมุงอนาคต – ควบคุมตน เปนการสามารถคาดการณไกลและควบคุม
ตนเองได อดไดทนไดอยางเหมาะสม
(4) ความเชื่ออํานาจในตน เปนการเชื่อในผลของการกระทําวาทําดียอมไดดี ทําผิด
ยอมตองไดรับการลงโทษ
(5) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หรือความมุมานะ อดทน บากบั่น ฟนฝาอุปสรรคจนประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย
ส ว นที่ ส าม : ส ว นรากของต น ไม คื อ ลั ก ษณะพื้ น ฐานทางจิ ต ใจของพฤติ ก รรม
ประกอบด ว ยจิ ต ลั ก ษณะ 3 ด า น ได แ ก ความมี ส ติ ป ญ ญาหรื อ ความเฉลี ย วฉลาดที่ เ หมาะสมกั บ วั ย
มีสุขภาพจิตดี คือ การมีความวิตกกังวลในปริมาณที่พอเหมาะกับเหตุการณ และมีประสบการณทางสังคมสูง
คือ การเขาใจมนุษยและสังคมนั้นหรือการเอาใจเขามาใสใจเรา ถาบุคคลมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจทั้ง
3 ดาน ที่เปนสวนรากของตนไมในปริมาณที่เหมาะสมกับอายุ และอยูในสภาพแวดลอมที่ดีก็จะเปนผูที่มี
ความพรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ดานในสวนลําตนของตนไมไปเองไดโดยอัตโนมัติ
จิตลักษณะทั้ง 8 ประการของบุคคล หากพิจารณาตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม จะเปน
การอธิบายพฤติกรรมของบุคคลตามสาเหตุตาง ๆ โดยอาจมีสาเหตุมาจากสถานการณตางๆ ที่เปนสิ่งรอบตัว
บุ คคลนั้ น เอง หรื อ เกิด จากจิ ต ลั กษณะที่ ติ ด ตั ว มาหรื อมาจากการถายทอดทางสั ง คม อาทิ สุ ขภาพจิ ต
สติปญญา ประสบการณทางสังคม หรือมีสาเหตุมาจากจิตลักษณะตามสถานการณที่มีปฏิสัมพันธตอกัน 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

3. องคประกอบของจริยธรรม
ในความเปนจริงแลวคนสวนใหญมักเห็นและใหความสําคัญกับพฤติกรรมทางจริยธรรมมากกวา
คุณลักษณะภายในจิตใจของบุคคล เพราะพฤติกรรมของบุคคลสามารถสังเกตเห็นได อีกทั้งพฤติกรรมนั้นยัง
มีผลกระทบไดทั้งตอผูอื่น ตอสังคม หรือแมแตตอตนเอง
อย างไรก็ดี นั กวิ ช าการด านพัฒ นาจริ ย ธรรม ได ศึกษาองคป ระกอบของจริ ย ธรรมเพื่อเป น
แนวทางในการประเมินและพัฒนาจริยธรรมของบุคคลและพบวาจริยธรรมมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
แผนภาพที่ 4 สรุปองคประกอบของจริยธรรมของบุคคล

ทัศนคติเชิง
จริยธรรม

เหตุผลเชิง
จริยธรรม

พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม

ความรูเชิง
จริยธรรม

โดยมีหลักฐานยืนยันสนับสนุน ดังนี้
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
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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
ในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้น สวนใหญความรูสึกพอใจของ
บุคคลตอสิ่งหนึ่งจะเกิดโดยอัตโนมัติและสอดคลองกับความรูเชิงประมาณคาตอสิ่งนั้น กลาวคือ ถาบุคคลเชื่อ
วาสิ่งใดดีมีประโยชนบุคคลก็มักจะชอบและพอใจตอสิ่งนั้น การที่บุคคลจะรูสึกพอใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมาก
ทั้ง ๆ ที่สิ่งนั้นมีประโยชนตอตนเองนอยหรือไมมีเลย แตมีประโยชนตอสวนรวมหรือประเทศชาติ ก็ตอเมื่อ
บุคคลนั้นตองเปนผูมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับขั้น 4-6 ดวย ดังนั้น ทัศนคติเชิงจริยธรรม จึงเกี่ยวของกับ
เหตุผลเชิงจริยธรรมโดยผานองคประกอบนี้
 ความพรอมมุงกระทํา (Behaviorral Component) หมายถึง ความโนม
เอียงที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใหสอดลองกับความรูสึกชอบหรือไมชอบของตน
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 กลาวไดว าบุ คคลทั่วไปจะมีพฤติกรรมทําดีละเว นความชั่ วในสถานการณตาง ๆ นั้ น
ส ว นหนึ่ ง ขึ้ น กั บ การมี เ หตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมในระดั บ ที่ เ หมาะสม นอกจากนั้ น เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมยั ง มี
ความสัมพันธกับ พฤติ กรรมเชิงจริยธรรม เชน การเปน ผูมีเ หตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสู ง มักจะเปนผู มี
พฤติกรรมดานการใหบริการและการมุงประโยชนตอประชาชน การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมยังเกี่ยวของกับ
พัฒนาการทางดานสติปญญาและอารมณของบุคคลอีกดวย
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3.1.4 พฤติ ก รรมเชิง จริ ย ธรรม หมายถึ ง การที่ บุ คคลแสดงพฤติ กรรมที่ สั งคมนิ ย ม
ชมชอบหรืองดเวนการแสดงที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเปนการ
กระทําที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุน มีหลายประการ อาทิ การเสียสละเพื่อสวนรวม การชวยเหลือผูตกทุกข
ไดยาก เปนตน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนี้เปนสิ่งที่บุคคลใหความสําคัญมากกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะการทํา
ในทางที่ดีหรือเลวของบุคคลนั้นยอมสงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขรอนของสังคม
อยางไรก็ดี ไดมีนักวิชาการที่เสนอแนะลักษณะของพฤติกรรมจริยธรรมไวดังนี้ (Villegas
de Posada, 1994 อางอิงจากดุจเดือน พันธุมนาวิน,2550 : 6-7 )
ประการแรก เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของตามหลักคําสั่งสอนทางศาสนา เชน พฤติกรรม
รักษาศีล พฤติกรรมใหทาน
ประการที่สอง เปนพฤติกรรมตามคุณธรรมและคานิยมตางๆ ที่สังคมเห็นวาเปนสิ่งดีงาม
และสําคัญ เพื่อใหเกิดความสงบสุขในสังคม เชน พฤติกรรมซื่อสัตย พฤติกรรมตามจรรยาอาชีพ พฤติกรรม
ประหยัด พฤติกรรมสามัคคี พฤติกรรมรับผิดชอบ เปนตน
ประการที่สาม เปนพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการกระทําเพื่อสวนรวม 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
ปรารถนาจะทํ า ให บุ ค คลนั้ น ใช เ วลาส ว นใหญไ ปในการทํ าความดี ทํ า ให มี เ วลาเหลื อ น อ ยที่ จ ะไปแสดง
พฤติกรรมทางลบซึ่งสามารถเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางจริยธรรมที่เหมาะสมและยั่งยืนของสังคม
3.2 จรัส อติวิทยาภรณ (2553 : 412 อางอิงจากสํานักงาน ก.พ. 2557 : 2-5) กลาววา
จริ ย ธรรมเป น พฤติ กรรมของบุ คคลที่แสดงออกมา ดั งนั้ น จริ ย ธรรมของแต ล ะบุคคลจึ งมีความเป น มาที่
แตกตางกัน และขึ้นกับองคประกอบของจริยธรรม ดังนี้
3.2.1 ด า นความรู คื อ ความเข า ใจเหตุ ผ ลของความดี ง าม ความถู ก ต อ ง สามารถ
แยกแยะตัดสินใจได
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3.2.2 ดานอารมณ ความรูสึก คือ ความยินดี นิยมชมชอบ ความพึงพอใจ ความศรัทธา
เลื่อมใสที่จะนํามาประพฤติปฏิบัติ
3.2.3 ดานพฤติกรรมการแสดงออก คือ พฤติกรรมการกระทําที่บุคคลตัดสินใจถูกหรือ
ผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ
3.3 การประยุกตทฤษฏีพฤติกรรมทางการศึกษาของบลูม (Benjamin S. Bloom) ในการ
อธิ บายจริย ธรรมของบุ คคลเมื่อได รับ การปลูกฝงจริ ยธรรม โดยเชื่ อมโยงกับองคประกอบเขากับทฤษฎี
ของบลูม ดังนี้ (ศิริชัย นามบุรี. 2549 อางอิงจากสํานักงาน ก.พ. 2553 : 26-29)
3.3.1 ด า นความรู เ ชิ ง จริ ย ธรรม ได นํ า แนวคิ ด การวั ด ด า นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive
Domain) ของบลูม อันหมายถึง การเรียนรูทางดานความคิด ความรูในการแกปญหา จัดเปนพฤติกรรม
ทางดานสมอง และสติปญญา มาใชในการกําหนดองคประกอบของจริยธรรม โดยแบงการวัดออกไดเปน
6 ระดับ คือ
(1) ความรู (Knowledge) หมายถึ ง ความสามารถที่จ ะจดจํ า และระลึ ก ได
เกี่ยวกับความรูที่ไดรับไปแลว อันไดแก ความรูเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ที่เจาะจงหรือเปนหลักทั่วๆ ไป วิธีการ
กระบวนการตางๆ โครงสราง สภาพของสิ่งของตางๆ และสามารถถายทอดออกมาโดยการพูด เชียน หรือ
กิริยาทาทาง
(2) ความเข า ใจ (Comprehension) หมายถึ ง ความสามารถในการให
ความหมาย แปล สรุปหรือเขียนเนื้อหาที่กําหนดขึ้นใหมได
(3) การนําไปใช (Aplication) หมายถึง ความสามารถในการนําวั สดุ วิธี การ
ทฤษฏีแนวคิด มาใชในสถานการณที่แตกตางจากที่ไดเรียนรูมา
(4) การวิ เ คราะห (Analysis) หมายถึ ง ความสามารถในการแยก จํ า แนก
องคประกอบที่สลับซับซอนออกเปนสวนๆ 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
กับ สิ่ งแวดล อม เมื่อ มีผ ลปรากฏออกมาจะนํ าไปสู การสร างความรู สึ กที่ดี ต อสิ่ งนั้ น ในที่สุ ด จะกลายเป น
ความคิด อุดมคติ ซึ่ง จะทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรมในชีวิตของบุคคลนั้นๆ ซึ่งการประเมินจิตพิสัย
3.3.3 ดา นเหตุ ผลเชิงจริ ยธรรม ใชทฤษฏี การใชเ หตุ ผลและระดั บ จริ ย ธรรมของ
โคลเบิรก ที่แบงเปน 3 ระดับ แตละระดับมี 2 ขั้น รวมเปน 6 ขั้น
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3.3.4 ด า นพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรม ซึ่ ง จะเห็ น ได จ ากภายนอกโดยบั น ทึ ก เป น
หลักฐานดวยแบบสังเกตบันทึกพฤติกรรม ซึ่งมีเทคนิคในการสังเกต อาทิ การบันทึกแบบตอเนื่อง บันทึก
ความถี่ บั น ทึ กความยาวนานของการเกิด พฤติ กรรม การบั น ทึ ก ระยะเวลาก อ นตอบสนอง การบั น ทึ ก
พฤติกรรมในชวงเวลาที่สนใจและการสุมบันทึกในเวลาที่สนใจ
จากการศึ กษาข า งต น จึ ง อาจสรุ ป ได ว า องคป ระกอบของจริ ย ธรรมมี 2 ส ว นใหญ ๆ คื อ
องคประกอบภายใน ซึ่งไดแก สวนที่เปนความรู ความคิด ความรูสึก ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนองคประกอบดาน
ความรูทางจริยธรรม ดานทัศนคติเชิงจริยธรรมและการใชเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม และองคประกอบที่
เปนสวนภายนอกที่เห็นไดจากพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงใหเห็นในสถานการณตางๆ นั่นเอง

4. ความเขาใจเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมาย
จริ ยธรรมอาจกล าวได ว าเป น มาตรฐานทางพฤติ กรรมที่ พึงถื อปฏิ บั ติ เพื่ อความดี งาม หาก
พิจารณาระหวางจริยธรรมและกฎหมาย โดยหลั กการแลวตางเปนเครื่องมือที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั่นเอง (จินตนา บุญบงการ,2553 : 27 อางอิงจากสํานักงาน ก.พ. 2553 : 3031) แตสิ่ งที่แตกต างกัน คือ การระบุ ลักษณะสิ่ งที่ถูกและสิ่งที่ผิด โดยกฎหมายจะระบุไว อย างชั ดเจนว า
การกระทําอย างใดที่ถือว าเป นความผิ ด พร อมทั้งมีบทลงโทษเพื่อบั งคับใช ให บุ คคลต องปฏิ บัติ ตามอย าง
เด็ดขาด แตจริยธรรมจะไมมีการระบุไวอยางชัดเจน โดยเปนเพียงแคสิ่งที่บุคคลจะรับผิดชอบในการทําสิ่งที่ถูก
และหลีกเลี่ยงกากระทําที่ผิด ดวยเหตุนี้สภาพบังคับระหวางจริยธรรมและกฎหมายจึงมีความแตกตางกัน
อยางไรก็ตาม สังคมที่มีสภาพบังคับของจริยธรรมสูงกวากฎหมายจะสามารถอยูรวมกันไดอยาง
เป นปกติ สุ ขมากกวาสั งคมที่เน นหนั กไปในดานกฎหมายเพียงอย างเดี ยว กล าวคือกฎหมายจะเป นเครื่ อง
ควบคุมความประพฤติของบุคคลภายนอก แตจริยธรรมจะเนนการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน หากสังคมใด
มีแตความเขมแข็งทางดานกฎหมาย แมไมมีคดีความตางๆ เกิดขึ้น แตบุคคลในสังคมนั้นก็อาจไมมีความเมตตา
กรุณาตอกัน จากความแตกตางของจริยธรรมและกฎหมาย สามารถสรุปเปนตารางได ดังนี้
ตารางที่ 2 ประเด็นความแตกตางระหวางจริยธรรมและกฎหมาย
ประเด็น

จริยธรรม

กฎหมาย

1. การระบุรูปแบบพฤติกรรม

ไมชัดเจน ขึ้นอยูกับการตีความ

ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร

2. สภาพบังคับ

ไมมีสภาพบังคับ ขึ้นอยูกบั
วิจารณญาณของบุคคล
ไมมีบทลงโทษที่ชัดเจน แตจะมี
ลักษณะของการลงโทษทางสังคม
(Social sanction)

มีสภาพบังคับทุกคนตองปฏิบัตติ าม

3. บทลงโทษ

มีการกําหนดโทษไวอยางชัดเจน
วาการกระทําแบบใดเปนความผิด
และโทษที่ตองไดรับ
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ประเด็น
4. จุดมุงหมาย

5. การใชเหตุผล
6. การเปลี่ยนแปลง

จริยธรรม

กฎหมาย

มุงควบคุมจิตสํานึก เปนมาตรฐาน
ทางความคิดในการตัดสินใจ
กระทําการใดๆ ของบุคคล
ขั้นตามกฎเกณฑและ
สูงกวากฎเกณฑ
เปลี่ยนแปลงไดงา ย ขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมของแตละสังคม

มุงควบคุมพฤติกรรมของบุคคล
เพื่อใหเกิดการอยูรวมกันอยางเปน
สุขในสังคม
ขั้นกอนกฎเกณฑ
และตามกฎเกณฑ
เปลี่ยนแปลงยาก ตองมีการใช
อํานาจรัฐในการพิจารณา

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

จากความแตกตางระหวางจริยธรรมและกฎหมาย จินตนา บุญบงการ (2553 : 27-28) ไดให
ความเห็ นไว ว ากฎหมายอย างเดี ยวไมเพียงพอต อการควบคุมพฤติ กรรมของบุ คคล เนื่ องจากกฎหมายไม
สามารถบังคับใชไดกับทุกเรื่อง จึงจําเปนตองมีจริยธรรมมาสนับสนุน ขณะที่ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2553) ได
ใหความเห็นวาบางครั้งการบังคับใชดวยกฎหมายก็อาจจําเปนเพื่อใชลางจารีตประเพณีที่ขัดตอการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ เชน หลักการใหเปนสิ่งที่ดี แตถามีการนําของไปฝากผูใหญ เพื่อทําใหผูใหญเกิดความรักชอบหรือ
เอ็นดูโดยมุงหวังที่จะไดเลื่อนตําแหนงไดโอนยาย แตสิ่งเหลานี้กลับเปนความไมเปนธรรมใหแกขาราชการ
คนอื่น ๆ จึงจําเปนตองใชกฎหมายเพื่อสงเสริมใหปฏิบัติราชการอยางถูกตอง มีธรรมาภิบาลเปนการสราง
บรรทัดฐานใหมและลางประเพณีที่ขัดแยงนั้นออกไป
ดวยเหตุนี้เรื่องของจริยธรรมกับกฎหมายแมจะมีความแตกตางกันบางแตก็มีสวนที่สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ซึ่งในปจจุบันเราจะเห็นไดวาหลายประเทศไดนําหลักจริยธรรมและกฎหมายมาประยุกตเขา
ดวยกันอันเปนที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรม

5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรม
จริยธรรมของมนุษยมิไดเปนสิ่งที่แนนอนตายตัว แตสามารถเปลี่ยนแปลงไดเปน 2 ลักษณะ
คือ (1) พัฒนาการทางจริยธรรมจะเกิดขึ้นในชวง 10 ปแรก และฝงรากลึกจนถึงการเปลี่ยนแปลงในชวง
หลังๆ ของชีวิต (2) จริยธรรมของคนจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ (อรพินทร สันติชัย
อนันต, 2549 : 36)
สําหรับการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล ไดมีผูศึกษาและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาจริยธรรม
ไวดังนี้
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5.1 สํานักงาน ก.พ. โดย นายประวีณ ณ นคร (2557 : 84-87) กลาวไววาพฤติกรรมใน
การรักษาวินัยโดยการทําตามขอปฏิบัติและไมฝาฝนขอหามตองอาศัยทัศนคติและจิตสํานึกของบุคคลเปน
เครื่องชักนํา และไดเสนอวิธีการเสริมสรางทัศนคติและจิตสํานึกของบุคคลในการรักษาวินัย 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) โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) การยอมตาม ซึ่งเกิดจากอิทธิพลกลุม จึงอาจตั้งกลุมสนใจในทางตางๆ ที่
จะนําไปสูทัศนคติในทางที่ดี เชน ชมรมจริยธรรม ชมรมปฏิบัติธรรม ชมรมรักในหลวง ฯลฯ
(2) การเลี ย นแบบ ซึ่ ง เกิ ด จากการที่ บุ ค คลพึ ง พอใจในบุ ค ลิ ก ภาพหรื อ
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ดารานักแสดง นักรอง นักกีฬา ฯลฯ ซึ่งตนแบบที่ดีของขาราชการก็คือ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งตองรักษาวินัยและจริยธรรมอยางเครงครัดเพื่อใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม
(3) ความตองการที่จะเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูและเกิดคานิยมในบางสิ่ง
บางอย าง ที่ต นเองชื่นชอบก็จ ะเกิดความตองการที่จะเปลี่ย นแปลงทัศนคติ ได เชน คานิย มสร างสรรคที่
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 ก็จะมีทัศนคติในทางที่ดีขึ้น
(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) ให ทํ า พั น ธะสั ญ ญา เช น ให ก ล า วคํ า ปฏิ ญ าณตนในโอกาสต า งๆ ว า จะ
ประพฤติดีมีวินัยและจริยธรรม
(4) กํากับดูแล ตรวจตรา โดยหมั่นกํากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนของผูอยูใตบังคับบัญชาสม่ําเสมอ และดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดโดยเครงครัด สําหรับ
การตรวจสอบนั้น ตองตรวจสอบใหครบถวนตลอดเวลา ไมใชสุมตรวจ หรือตรวจเฉพาะที่มีผูใหเบาะแส ทั้งนี้
นอกจากผูบังคับบัญชาจะดูแลตรวจสอบเองแลว ยังอาจอาศัยประชาชนและสื่อมวลชนดูแลตรวจตรวจสอบ
และแจงใหทราบดวยก็ได
(5) วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของผูอยูใตบังคับบัญชาและ
ดําเนิ น การประเมิน ผลการปฏิบั ติ ร าชการอยางจริ งจัง เที่ยงธรรม และนําพฤติ กรรมการรั กษาวิ นั ย และ
จริยธรรมไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนและพัฒนาโดยเครงครัด
5.2 ชัยพร วิชชาวุธ (2554) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาจริยธรรม ไวเปน 5 รูปแบบ คือ
5.2.1 การปฏิบัติธรรม กิจกรรมการปฏิบัติธรรม อาจประกอบไปดวย การทําบุญ
ฟงพระเทศน สนทนาธรรม นั่งสมาธิ หรือการปฏิบัติวิปสนากรรมฐาน แมวาการปฏิบัติธรรมจะมีประโยชน
ตอการพัฒ นาจริ ย ธรรม แต ก็มีขอจํ ากัดบางประการ เช น การปฏิ บั ติ ธรรมอาจทําให คนเปน คนดี แต ไม
ครอบคลุมตามขอบัญญัติในมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมขาราชการ กลุมเปาหมายไม
กวางขวางเพราะจะมีกลุมบุคคลเพียงบางกลุมเทานั้นที่สนใจเขารวมปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง อีกทั้งพระสงฆ
แตละรูปอาจจะมีแนวทางการอบรมจริยธรรมไมเปนไปตามแนวทางทีต่ องการ 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
ติ ดตามอย างสม่ําเสมอจะทํ าให ทุกคนรั บรู  ว าการกระทําของเขาอยู  ในสายตาของผู บั งคั บบั ญชา เขาจะกล า
ทําผิดนอยลง
(3) จัดใหมีระบบประเมินตนเองและการประเมินโดยประชาชนหรือผูรับบริการ
เพื่อใหรูวาอะไรที่ทําไดดีแลว และอะไรที่ตองปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น และจัดใหมีแบบประเมินที่สะทอนขอมูล
ยอนกลับไดในทันที (feed back) การประเมินโดยประชาชนหรือผูรับบริการเปนวิธีที่ใหผลดี และควรตั้ง
เปาใหไดรับความพึงพอใจไวในระดับสูงและกําหนดขอผิดพลาดไวไดไมเกิน5 % รวมทั้งควรมีการตรวจสอบ
และกํา กับ ดู แลทุกเดื อน โดยระบบการจดบั น ทึก และการรายงานต อ งเชื่ อมกับ ระบบการให ร างวั ล และ
การลงโทษ
5.2.3 การเรียนรูจากกรณีศึกษา การใชกรณีศึกษาอาจนําเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงหรือ
กรณีสมมุติที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการทํางานของหนวยงานตาง ๆ เพราะสามารถยกเอาประเด็นที่ละเอียดออน
ที่เราตองการใหเกิดการเรียนรูมาเปนกรณีศึกษาได กรณีศึกษาที่ดีนั้นมีตองมีลักษณะละเอียดออน และ
ตองใชวิจารณญาณในการตัดสิน คือไมตรงไปตรงมา ซึ่งขอสรุปที่ไดตองสามารถนําไปใชเปนหลักการใน
การ ตัดสิน ความถูกผิดเชิงจริยธรรมของพฤติกรรมการทํางานตาง ๆ
วิธกี ารฝกวิเคราะห อาจทําการฝกวิเคราะหแบบเดี่ยวกอน แลวมาประชุมกลุม
รวมกัน โดยตองมีการบันทึกขอมูลตาง ๆ เอาไว เชน คําตอบเวลาตอบเดี่ยวตอบวาอยางไร แลวมติกลุมออก
มาเป น อยางไร เหตุ ผ ลคืออะไร แล ว นํ าขอมูล พวกนี้ มาดู กัน ซึ่งจะทําให ส ามารถตั้ งประเด็ น คําถามเชิ ง
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

18
คําถามแรก ขอดีของแตละคนนั้น คืออะไร เชน เปนคนมีน้ําใจ
คําถามที่สอง สิ่งที่อยากขอใหมีการทํามากขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานของหนวยงาน คืออะไร เชน ขอใหสอนงานนอง ๆ เพิ่มมากขึ้น
(3) ใหแตละคนแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นในทางบวกอยางสรางสรรคตามขอ
คําถามทั้งสองขอ โดยขอมูลที่ไดอาจเขียนไวใน Flip Chart ที่สําคัญจะตองเปดใจรับฟงกันอยางเต็มที่ ไมมี
การสกัดกั้น ไมมีการโตแยง และรับฟงทุกความเห็นที่มีการเสนอมาดวยถอยคําเชิงบวก อยาใชคําที่รุนแรงตอกัน
เมื่อมีใครใหขอมูลมาเพื่อการปรับปรุงแกไขแลวใหกลาวขอบคุณผูใหขอมูลนั้น หากไมเขาใจก็ตองมีการอธิบาย
เพิ่ มเติ มจากผู ให ข อมู ลนั้ นด วย ซึ่ งผู ที่ จะทํ าหน าที่ เป นผู นํ าการสั มมนาจะมี ความสํ าคั ญมากในการทํ าให
การดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
(4) หลั งจากนั้ น ให แต ละคนหรื อแต ละหน วยงานจั ดทํ าปณิ ธานของตั วเอง
ปณิธาน ก็คือความตั้ งใจอันแน วแน วาจะเปลี่ ยนแปลงอะไรบ าง และนํ าปณิธานนี้ ประกาศเปนปฏิ ญญาต อ
หนาเพื่อนรวมงานทุกคน เสร็จแลวใหมีการติดตามผล ทุก 3–6 เดือน เพื่อดูวาปณิธานที่ประกาศไปแลว ทําได
ทุกขอหรือไม ขอที่ทําไดแลวมีอะไรบาง ขอที่ยังไมไดทํามีอะไรบาง เสร็จก็อาจมาทํากระบวนการเดิมใหมอีกครั้ง
เปนตน กลาวไดวากิจกรรม OD นี้เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมตาง ๆ
ไดมากมาย
5.2.5 การเรียนรูเหตุผลเชิงจริยธรรม
แนวทางสุด ทายและเปน แนวทางขั้น สูง คือ การเรียนรูเ หตุผ ลเชิ งจริยธรรม
ซึ่งเปนการปรับความเชื่อภายในตัวบุคคล หลักการสําคัญ คือ
(1) ให ทุกคนไดเ รี ย นรู ห ลั กการใช เ หตุ ผ ลเชิ งจริ ย ธรรมว าทําไมต องทําเพื่อ
สวนรวม ทําไมตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม ทําไมตองยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ตองทํา
ความเขาใจในเหตุผลตางๆ และใหยึดถือเปนหลักการดําเนินชีวิตของตัวเอง
(.2) สามารถอธิบายเหตุผลเชิงจริยธรรมในแตละการกระทําได เชน อธิบายได
วาทําไปทําไม ประโยชนสูงสุดคืออะไร ถาใหเหตุผลวาที่ทําไปเพราะจะไดขึ้นเงินเดือนอยางนี้ไมใชประโยชน
สูงสุดที่จะเกิดขึ้น แตถาทําแลวกอใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ เปนไปเพื่อสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นใน
สังคม ทําไปเพื่อใหสังคมดีขึ้น ทําไปเพื่อใหประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธา เปนตน
(.3) หาหลักการในการตัดสินใจ หลักการตัดสินใจนี้จะชวยใหการพิจารณา
ความถูกผิด ของพฤติกรรมที่ทําได อยางถูกตองและรวดเร็ ว มากขึ้น เชน หลั กการตั ดสิ น ใจวาสิ่ งที่ทําไป
กลายเปนผลประโยชนทับซอนหรือไม อาจมีการประชุมกลุม (Workshop) เพื่อชวยกันตั้งหลักการในการ
ตัดสินใจขึ้นมาวาจะมีหลักการเปนอยางไร แลวจัดทําเปนคูมือหรือคําอธิบายเปนตน
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5.3 ทิศนา แขมมณี (อางอิงจาก มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 2561 ,70) ไดใหแนวทางใน
การพัฒนาจริยธรรม ไวดังนี้
5.3.1 การใหความรู ขั้นสูง เปนการจั ดประสบการณให บุคคลได รับรู และเขาใจใน
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมที่เหนือกวาเหตุผลเชิงจริยธรรมเดิมของตนที่ใชอยูประมาณ 1 ขั้น และไมควร
พัฒนาโดยการขามขั้น เชน มีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้น 2 แลวไปอธิบายถึงการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
ขั้น 4 จะปนการขามขั้นตอนตองพัฒนาไปทีละชั้นตามลําดับ
5.3.2 การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และการจัดสภาพแวดลอม ดวยการจัดประสบการณ
ใหบุคคลไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสภาพแวดลอม โดยการหาสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยในการทํา
ความดี ใหสงเสริมที่จิตใจและใหทําความดีใหมากที่สุดจะไดไมเหลือเวลาไปคิดทําในสิ่งที่ไมดี
5.3.3 การใหแ สดงบทบาทสมมุติ เป น การจั ด ให บุ คคลได รั บ โอกาสสวมบทบาท
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
เปนต น ซึ่งอาจจํ าเปน ตองใชหลายวิธีทั้งกาารปรับ เปลี่ย นภายในตัว บุคคลรวมกับการจัดสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และกระตุนเตือนดวยวิธีการตางๆ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

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

(ตัดตอนจากเอกสารทางวิชาการเรื่อง แนวทางการนําจริยธรรมไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดย ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
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