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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นความพยายามในการที่จะใช้กรอบแนวคิดของคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ เพือ่ เป็นการเตรียมคนออกไปเป็น
knowledge worker โดยจะต้องเปลีย่ นแปลงตัวเองโดยสิน้ เชิงเพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างราบรืน่ และ
เป็นแรงผลักดันให้สังคมเกิดเป็นสังคมฐานความรู้ ซึ่งการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเตรียมคนออกไป
เป็นคนท�ำงานที่ใช้ความรู้ (knowledge worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (learning person) ไม่ว่า
จะประกอบ สัมมาชีพใด มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็น คนท�ำงานที่ใช้
ความรู้ แม้จะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท�ำงานที่ใช้ความรู้ เป็น
บุคคลที่มีทั้งวิชชา และจรณะ ดังนั้น ทักษะส�ำคัญที่สุดของศตวรรษ ที่ ๒๑ จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้
(learning skills) และต้องเรียนรู้ 3R x 7C และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะรู้จัก
สร้างคน เข้าใจคน อยู่กับคน และใช้คนให้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติได้
ค�ำส�ำคัญ: ศักยภาพ, ทุนมนุษย์, ศตวรรษที่ ๒๑

Abstract
This article tried to apply the ethics and merit conceptual for the based of Human
capital potential development in 21st century that will be prepared the human capital
to become to knowledge worker. The important issues will be change from individual to
social that everyone should be push the social become to knowledge based society by
knowledge worker and learning person. All of them must be active for learn everything
and practice the good thing that call merit. The main of learning in 21st century were 3R
x 7C and long life learning for motivate others and use a person for the topmost
advantage in organization, Social and nation
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ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นโลกทีเ่ ปลีย่ นไปจาก
เดิ ม มากส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี ท�ำให้วิถีชีวิตคนเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วมุ่งแต่ความเจริญ ท�ำให้สังคมละเลยความ
ส�ำคัญของการพัฒนาด้านจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เรื่องของจริยธรรมเป็นผลจากการมีคุณธรรม ภาย
ใต้กรอบการพัฒนาวิสัยทัศน์และความคิดว่าด้วย
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R ประกอบ
ด้วย การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และ
การคิดค�ำนวณ (Arithmetic) และ 4C ประกอบ
ด้วย Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ Communication การสือ่ สาร Collaboration การร่วม
มือ และ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ
สือ่ และเทคโนโลยี และการบริหารแบบใหม่รปู แบบ
การพัฒนาต้องเป็นกระบวนการการถ่ายทอดใน
ลักษณะActive Learning ให้แก่ “ทุนมนุษย์” ที่
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญและเป็นเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ส่งผลต่อความส�ำเร็จขององค์การและเป็นแหล่งใน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ส�ำคัญของ
องค์การ ซึง่ ถ้ากล่าวถึงทุนมนุษย์ขององค์การอาจม
องได้ ว ่ า หมายถึ ง คนที่ มี ทั ก ษะสู ง มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์มีแรงจูงใจมีความร่วมมือกันและเป็น
บุคคลทีร่ อบรู้ ซึง่ เข้าใจถึงกลไกของสภาวะแวดล้อม
ในการด�ำเนินงานขององค์การและน�ำองค์การไปสู่
การแข่ ง ขั น ได้ มี ค วามเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การสร้างคุณค่าและการ
แข่งขันขององค์การและเพือ่ ให้บรรลุจดุ ประสงค์ดงั
กล่าว พวกเขาจะต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อ
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เนือ่ งมีการแบ่งปันการบูรณาการ และการใช้ความ
รู้ทั้งในระดับของส่วนบุคคลและในกลุ่มผู้ร่วมงาน
เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันขององค์การการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ และกระบวนการในการด�ำเนิน
กิจการที่รวดเร็วและเชิงรุกโดยมีเป้าหมายอยู่ที่
ความส�ำเร็จขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ให้เป็นผู้ได้รับการพัฒนาลงมือท�ำ และปฏิบัติ ควร
เป็ น การปลู ก ฝั ง ทางอ้ อ ม มากกว่ า การปลู ก ฝั ง
โดยตรง สอนให้ จ ริ ย ธรรมสอดแทรกในทุ ก
กระบวนการพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้จากง่ายไป
ยาก ๘ อย่าง คือ ๑) รู้ ๒) เข้าใจ ๓) น�ำมาปฏิบัติ
๔) วิเคราะห์ ๕) สังเคราะห์ ๖) ประเมินเข้าใจวิธี
การเรียนรู้ของตน ๗) ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ตนได้
และ ๘) ขั้นสูงสุดคือ เปลี่ยนใจ เปลี่ยน Mind set
หรือกระบวนทัศน์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่
ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆการเรียนรู้ที่ยกไปสู่ระดับสูง
เป็นเครื่องมือของการเข้าสู่คุณธรรม จริยธรรม
เพราะคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องซับซ้อน
แนวทางการจั ด การศึ ก ษาและการฝึ ก
อบรมในศตวรรษที่ ๒๑ จึงจ�ำเป็นที่จะเน้นหนักใน
เรื่องของจิตใจเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไกลตัว
เพราะสิง่ ทีส่ ำ� คัญของความก้าวหน้า ทางธุรกิจหรือ
เศรษฐกิจต้องประกอบด้วยพื้นฐานของจิตใจที่
งดงาม ลดทิฐิมานะ และการแก่งแย่งชิงดีกัน ต่าง
คนต่างรู้และนึกถึงใจเขาใจเรา จะท�ำให้เกิดความ
สงบสุข องค์การและสังคมเกิดการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องและรวดเร็ว ซึ่งเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนเป็นเรือ่ งทีอ่ าจจะผูกพันธ์กบั ความเชือ่
ทางศาสนาด้วย แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะน�ำความเชื่อทาง
ศาสนานัน้ มามองต่างกัน แต่อยูท่ กี่ ารปรับความเชือ่
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ของศาสนาต่างๆ ให้เข้ากัน เหมือนที่ทางโลกหรือ
ทางธุรกิจเรียกว่า โลกไร้พรมแดน (Global Network) สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ก้าวหน้ามากจน
ท�ำให้มนุษย์มองผ่านความต้องการ และลืมความ
ปรารถนาเบื้องลึกของจิตใจ ดังนั้นหากมีการปลูก
ฝังตอกย�ำ้ เรือ่ งจิตใจใฝ่จริยธรรมอยูต่ ลอดเวลาและ
ต่ อ เนื่ อ ง ย่ อ มจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น
อัตโนมัติด้วยส�ำนึกอัตโนมัติมิใช่การปฏิบัติตามค�ำ
สั่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งเกิดการพินิจพิจารณาถึง
ความถูกต้องด้วยตัวเอง และการลงมือท�ำสามารถ
สร้างได้เช่นนี้แล้ว ความก้าวหน้าของโลกก็เติบโต
อย่างเข้มแข็ง และความสงบสุขที่มนุษย์ต้องการ
โดยการพัฒนาที่แท้จริงควรเริ่มจากการพัฒนา
ความคิดและจิตใจของปัจเจกชนก่อนเป็นส�ำคัญ
และค่อยๆ พัฒนาด้านต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
เรียนรู้การแก้ปัญหาจากประสบการณ์ความผิด
พลาดเดิมและสานต่อสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์รจู้ กั รักษา
ค่านิยมและวัฒนธรรมดัง้ เดิมทีด่ งี ามของไทยไว้โดย
ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม
ไทยให้เป็นสังคมแห่งจริยธรรมมุง่ สร้างให้คนได้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาด้วย
คุณค่าความส�ำคัญขององค์ความรู้ในพุทธธรรม
ผู ้ น� ำ ควรปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู ้ ชี้ แ นะแนวทางสู ่ ก ารมี
จริยธรรม และการปลูกฝังจริยธรรม ด้วยการสอด
แทรกอยู่ในทุกกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ
พัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับผู้อื่นด้วย

๒. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ทุนมนุษย์นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีคุณค่า
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และมีความส�ำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างยิง่ เพราะการ
พัฒนาทุนมนุษย์มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความ
ส� ำ เร็ จ ในด้ า นต่ า งๆ หรื อ เรี ย กอี ก นั ย หนึ่ ง ว่ า
ทรัพยากรมนุษย์เป็นก�ำลังส�ำคัญที่มีส่วนช่วยให้
องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน ตั้งแต่องค์กรสังคมไปถึงการพัฒนา
ประเทศ และเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทุน
มนุษย์ จึงขอเสนอแนวคิดเกีย่ วกับและศักยภาพเริม่
จากการน�ำเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด
แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) นัก
จิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาววาร์ดเมื่อปี ค.ศ.
1960 กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ทีด่ ขี องบุคคล (excellent performer) ในองค์การ
กับระดับทักษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า
การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะ
สมในการท�ำนายความสามารถหรือสมรรถนะของ
บุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้
จริง ออกมาได้ ซึง่ ในปัจจุบนั องค์การของเอกชนชัน้
น�ำได้นำ� แนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
บริหารงานมากขึ้น และยอมรับว่าเป็นเครื่องมือ
สมัยใหม่ทอี่ งค์การต้องได้รบั ความพึงพอใจอยูใ่ นระ
ดับต้นๆ มีการส�ำรวจพบว่ามี ๗๐๘ บริษัททั่วโลก
น�ำ Core Competency เป็น ๑ ใน ๒๕ เครื่องมือ
ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ ๓ รองจาก Corporate Code of Ethics และ Strategic Planning
แสดงว่า Core competency จะมีบทบาทส�ำคัญ
ที่จะเข้าไปช่วยให้งานบริหารประสบความส�ำเร็จ
จึงมีผู้สนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการน�ำหลักการ
ของสมรรถนะมาปรับให้เพิ่มมากขึ้น
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นักวิชาการหลายท่านในประเทศไทย ได้
ให้คำ� จ�ำกัดความของศักยภาพไว้หลายค�ำและมีคำ�
ทีเ่ รียกแตกต่างกันออกไปหลายค�ำ บางท่านเรียกว่า
“ขีดความสามารถ” บางท่านเรียกว่า “สมรรถนะ”
บ้าง ถึงแม้ว่าจะเรียกแตกต่างกันออกไป แต่ก็ล้วน
แล้วแต่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Competency” ทัง้ สิน้ ๑ ความหมาย Competency หมาย
ถึง ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล(personal characteristic
or attributes) ที่ท�ำให้บุคคลผู้นั้นท�ำงานในความ
รับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น๒ หรืออาจกล่าวได้
ว่า Competency คือ คุณลักษณะทัง้ ในด้านทักษะ
ความรู้ และพฤติกรรมของบุคคล ซึง่ จ�ำเป็นต่อ การ
ปฏิบัติงาน ในต�ำแหน่งหนึ่งๆ ให้ประสบความสา
เร็จสรุปแล้ว ศักยภาพ คือ ความรู้ ทักษะ และพฤติ
นิสัยที่จ�ำเป็นต่อ การท�ำงานของบุคคล ให้ประสบ
ผลส�ำเร็จสูง กว่ามาตรฐานทั่วไป๓ ส่วน David
C.McClelland เจ้าของแนวคิดทางการบริหาร
ศักยภาพ (competency) ให้ความหมายและองค์
ประกอบศักยภาพ (competency) ไว้วา่ ศักยภาพ๔
คือ บุคลิกลักษณะทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายในปัจเจกบุคคล ซึง่
สามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการ
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ปฏิบตั งิ านทีด่ ี หรือตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในงานทีต่ น
รับผิดชอบ ดังนั้นศักยภาพ คือ กลุ่มของความรู้
(knowledge) ทักษะ (skills) และพฤตินิสัยที่พึง
ประสงค์ (attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระ
ทบต่องานหลักของต�ำแหน่งงานหนึ่งๆ โดยกลุ่ม
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์
กับผลงานของต�ำแหน่ งงานนั้ นๆ และสามารถ
วัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็น
สิง่ ทีส่ ามารถเสริมสร้างขึน้ ได้ โดยผ่านการฝึกอบรม
และการพัฒนา๕ ศักยภาพ คือคุณลักษณะเชิงพฤติ
กรรรม เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่องค์กรต้องการจาก
ข้าราชการ เพราะเชือ่ ว่าหากข้าราชการมีพฤติกรร
รมการทํางานในแบบที่องค์กรกําหนดแล้ว จะส่ง
ผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และส่ง
ผลให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ า ประสงค์ ที่ ต ้ อ งการไว้
ตัวอย่างเช่น การกําหนดสมรรถนะการบริการที่ดี
เพราะหน้าที่หลักของข้าราชการคือการให้บริการ
แก่ประชาชน ทําให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวตั ถุประสงค์
คือการทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน องค์
ประกอบในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ๓
องค์ประกอบหลัก ได้แก่

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based Learning,
พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์ จ�ำกัด มหาชน, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓.
๒
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗.
๓
ชัญญาณัฏฐ์ จิณณณัฐชา, “การพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวทางสมรรถนะ”, วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร), ๒๕๕๔.
๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔-๑๕.
๕
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, “Competency : เครื่องมือการบริหารที่ปฏิเสธไม่ได้”, วารสาร Productivity,
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕๓ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๗) : หน้า ๔๘.
๑

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

๑. กลุม่ ความรู้ (knowledge) คือ ความ
สามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้องและ
ชัดเจน แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ รูค้ วามหมาย รูข้ นั้
ตอน รู้ประยุกต์ใช้
๒. กลุ่มทักษะ (skill) คือ ความสามารถ
ในการลงมื อทํ า เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เ กิดผลผลิต
ผลลัพธ์อนั พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
วัดทักษะมี ๓ ระดับ คือระดับความซับซ้อนในการ
ปฏิ บั ติ ระดั บ ความหลากหลาย ระดั บ ความ
สม�่ำเสมอ
๓. กลุม่ พฤติกรรมหรืออุปนิสยั ในการทํา
งาน (attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ
อยู่ ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้นั้นขึ้นกับ
ปั จ จั ย ๓ ประการ คือ ค่านิยม แนวโน้มการ
แสดงออก และแรงจูงใจ ซึง่ ส่งผลให้องค์กรมีความ
ได้เปรียบคู่แข่งขัน เช่น ความกระตือรือร้น ความ
อดทน และขยันขันแข็งในการทํางาน ค่านิยมใน
การยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น๖
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็นก
ระบวนการเพิม่ พูนความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร ทัง้ ในด้านความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ งานและ
ผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นกว่า

ธรรมทรรศน์ 167
เดิม โดยพัฒนาในแต่ละด้านขององค์ประกอบของ
ศักยภาพ (competency) ที่กล่าวข้างต้น โดยมี
กระบวนการพัฒนาอิงแนวคิดแบบระบบ (the
systems approach) เพื่อการควบคุมตรวจสอบ
ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วา่ ด�ำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่
เมือ่ ได้ผลและข้อมูลย้อนกลับก็จะได้นำ� ไปปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เหมาะสมต่อไป

๓. จริยธรรมทางพระพุทธศาสนา

หลักธรรมทีเ่ ป็นหัวใจพุทธศาสนาน�ำมาสัง่
สอน มี ๓ ประการ คือ ๑) ให้เว้นความชั่วทั้งปวง
๒) ให้ทำ� ความดี ๓) ให้ชำ� ระจิตใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์
ในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสมณโคดม ได้น�ำมา
ประกาศเป็นคุณธรรมทีม่ คี วามสอดคล้องเชือ่ มโยง
กันได้ทั้งหมด หมายถึง การปฏิบัติตามธรรมข้อใด
ข้อหนึ่ง ย่อมเกี่ยวข้องได้ข้อธรรมอื่นตามมา เป็น
แนวคิดทางจริยศาสตร์ทกี่ ำ� หนดข้อประพฤติปฏิบตั ิ
ทางกายและทางจิตใจ โดยเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เป็นข้อ
ประพฤติปฏิบตั ขิ นั้ พืน้ ฐานทางการกระท�ำทางกาย
ไปสู่ขั้นสูงที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติทางความคิดที่
มุง่ สูค่ วามบริสทุ ธิห์ ลุดพ้นทางจิตใจในหลักจริยศาสตร์
ของศาสนาพุทธมี ๓ ขั้น กล่าวคือ๗
จริยศาสตร์ขนั้ มูลฐาน ประกอบด้วยศีล ๕
ธรรม ๕ ได้แก่ ๑) เว้นจากการเบียดเบียนท�ำร้าย

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค�ำแห่งประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๕๒), หน้า ๖.
๗
สุพรรณี ไชยอ�ำพร, รูปแบบแหล่งเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม เพือ่ การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน, (กรุงเทพมหานคร
: บริษัท ปริณาม จ�ำกัด, ๒๕๕๐), หน้า ๖-๗.
๖
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สัตว์หรือมนุษย์ (เป็นศีล) มีเมตตากรุณาต่อสัตว์
และมนุษย์ (เป็นธรรม) ๒) เว้นจากการลักฉ้อทรัพย์
(เป็นศีล) เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ประกอบอาชีพสุจริต (เป็น
ธรรม) ๓) เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม (เป็นศีล)
ส�ำรวมในกาม (เป็นธรรม) ๔) เว้นจากการพูดปด
(เป็นศีล) พูดจริง (เป็นธรรม) และ ๕) เว้นจากการ
เสพดื่มสุราเมรัย (เป็นศีล) มีสติ ส�ำรวมระวัง (เป็น
ธรรม)
จริยศาสตร์ขั้นกลาง ประกอบด้วยกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประการ ได้แก่ กาย ๓ ข้อ เช่น ๑)
เว้นจากการฆ่าสัตว์หรือมนุษย์ หรือเบียดเบียน
ท�ำร้ายชีวิต ๒) เว้นจากการลักทรัพย์ ๓) เว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม ฯลฯ วาจา ๔ ข้อ เช่น ๑)
เว้นจากการพูดปด ๒) เว้นจากการยุยงให้แตกร้าว
๓) เว้นจากการพูดค�ำหยาบ ๔) เว้นจากการพูด
เหลวไหล เพ้อเจ้อ ฯลฯ ทางใจ ๓ ข้อ เช่น ๑) ไม่
โลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน ๒) ไม่คิดปอง
ร้ายผู้อื่น หรือคิดให้เขาถึงความพินาศ และ ๓) ไม่
เห็นผิดท�ำนองคลองธรรม โดยมีความเห็นถูกต้อง
(ว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว มารดาบิดามีคุณจริง
เป็นต้น)
จริยธรรมขั้นสูง ประกอบด้วยอริยมรรค
แปลว่า ทางอันประเสิฐ หรือทางสายกลาง มี ๘
ประการ ได้แก่ ๑) สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ ได้แก่ ความ
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รู้อริยสัจจ ๔ หรือเห็นไตรลักษณ์หรือรู้อกุศล และ
อกุศลมูลกับกุศล และกุศลมูลหรือเห็นปฏิจจสมุ
ปบาท (Right View; Right Understanding) ๒)
สัมมาสังกัปปะด�ำริชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกัปอ
พยาบาทสังกัปอวิหงิ สาสังกัป (Right Thought) ๓)
สัมมาวาจาเจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต ๔ (Right
Speech) ๔) สัมมากัมมันตะกระท�ำชอบ ได้แก่
กายสุจริต ๓ (Right Action) ๕) สัมมาอาชีวะ เลีย้ ง
ชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ
(Right Livelihood) ๖)สัมมาวายามะพยายามชอบ
ได้แก่ ปธานหรือสัมมัปปธาน (Right Effort) ๗)
สัมมาสติระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ (Right
Mindfulness) และ ๘) สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ
ได้แก่ ฌาน ๔ (Right Concentration)๘
จริยธรรมจึงเป็นธรรมคือ ความประพฤติ
ธรรมคือ การด�ำเนินชีวติ หลักความประพฤติ หลัก
การด�ำเนินชีวิต ๑) ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม (ความหมายตามบัญญัติ
สมัยปัจจุบัน ซึ่งก�ำหนดให้ จริยธรรม เป็นค�ำแปล
ส�ำหรับค�ำภาษาอังกฤษว่า Ethics ๒) จริยะ หรือ
จริยธรรม อันประเสริฐ เรียกว่า พรหมจริยะ (พรหม
จริยธรรม หรือพรหมจรรย์ แปลว่า ความประพฤติ
อันประเสริฐ หรือ การด�ำเนินชีวิตอย่างประเสริฐ
หมายถึง มรรคมีองค์ ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา๙

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๗,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๑๕.
๙
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖,
(กรุงเทพมหานคร : เอส อาร์ พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, ๒๕๕๑), หน้า ๕๗.
๘
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นอกจากนี้จริยธรรม ยังหมายถึงความประพฤติ
ปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมโดยยึด
หลักศีลธรรมความถูกต้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม๑๐ และหมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกให้เห็นเป็นการปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง
ทีเ่ ป็นผลมาจากความคิดทีส่ งั คมหรือบุคคลเห็นร่วม
กันว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงาม
ที่พึงปฏิบัติ ซึ่งก�ำหนดไว้ส�ำหรับสังคม เพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความร่มเย็น
เป็ น สุ ข ความรั ก สามั ค คี ความอบอุ ่ น มั่ น คง
ปลอดภัยในการด�ำเนินชีวิต๑๑ สาระส�ำคัญการ
วิเคราะห์แนวพุทธสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวติ
ประจ�ำวันได้ดังนี้
๑. ความคิดวิเคราะห์ในชีวิตประจ�ำวัน
หากจะให้เกิดประโยชน์จริงๆ ต้องแสดงความรู้
ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น เช่นการ
วิเคราะห์ว่ามนุษย์ คือขันธ์ ๕ และขันธ์ทั้ง ๕ ไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา เป็นต้น เป็นความ
จริงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงเพือ่ เป็นความรูส้ ำ� หรับ
มนุษย์ แม้ว่าจะไม่ตรงกับความคิดเห็นที่คนส่วน
ใหญ่อยากให้เป็นก็ตาม เพราะสิ่งที่เป็นความรู้จะ
น�ำไปสู่ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น หรือเป็นการวิเคราะห์ที่มีการ
ปฏิบัติเป็นเป้าหมาย
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๒. ในวงการศึกษาของเราปัจจุบัน สิ่ง
หนึ่งที่เรามักต้องการให้มีในตัวผู้เรียนคือ ความคิด
วิเคราะห์ จึงมีการเน้นเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง บาง
ครั้ ง ปรากฏในปณิ ธ านและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาด้ ว ย และดู จ ะได้ ผ ลดี ด ้ ว ย
เพราะผู้เรียนต่างมีความคิดวิเคราะห์กันถ้วนหน้า
ซึ่งจะสังเกตได้จากการแสดงความคิดเห็นในทุก
ระดับของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดับ
หน่วยงานและระดับประเทศเช่นรัฐสภา ตามสื่อ
ต่างๆ และการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วไป ก็นับ
ว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่หากเป็นการใช้ความคิดวิเคราะห์
แนวพระพุทธศาสนาแล้ว ต้องประกอบด้วยกุศล
ธรรม กล่าวคือ หลักกุศลกรรมบถ ๑๐โดยเฉพาะ
ตั้งแต่ข้อ ๔ ถึงข้อ ๑๐ และหลักวาจาควรตรัสหรือ
ไม่ที่กล่าวมาข้างต้นด้วย จึงจะถือว่าเป็นการใช้
ความคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ให้ประโยชน์ทงั้
ต่อตนเองและผูอ้ นื่ จากเหตุผลนีแ้ สดงว่า ล�ำพังการ
รู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างเดียวยังไม่พอ แต่
ต้องคูค่ ณ
ุ ธรรมด้วย การใช้ความคิดนัน้ จึงจะเป็นไป
อย่างสร้างสรรค์ และอย่างมีความรับผิดชอบ
๓. โดยปกติมนุษย์มักจะสร้างบทนิยาม
จากความคิดและประสบการณ์ของตนอยูเ่ สมอ ทัง้
ในเรือ่ งทัว่ ไปและในเรือ่ งวิชาการ ความรูข้ องมนุษย์
ตัง้ แต่เริม่ รูเ้ ดียงสาเพิม่ พูนขึ้น โดยวิธีนี้ แต่จากการ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, จริยธรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชน, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร
: กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๓), หน้า ๒.
๑๑
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ : กรณีศกึ ษากลุม่ เด็กเยาวชน
และข้าราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม), ๒๕๕๒.
๑๐
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ศึกษาการวิเคราะห์โดยใช้การตีความทางภาษาของ
พระพุทธเจ้า ท�ำให้เกิดความเข้าใจว่า บทนิยามที่
ตั้งอยู่บนความเชื่อ (ศรัทธา) และความรู้สึกส่วน
ตัวอย่างเดียว อาจเป็นความรู้แบบผิดๆ และน�ำไป
สู ่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งผิ ด ๆ ได้ เช่ น การนิ ย ามว่ า
“พราหมณ์คอื สถานภาพหนึง่ ในสังคมทีม่ าจากชาติ
ก�ำเนิด” บทนิยามเช่นนี้ เป็นที่ยอมรับได้ในสังคม
ทีม่ คี วามเชือ่ เช่นนัน้ เท่านัน้ แต่ไม่สามารถท�ำให้เกิด
การยอมรับในเชิงสากล ได้ เพราะไม่ส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน การเข้าใจผิดๆ เช่น
นี้ พระพุทธศาสนาเรียกว่า อวิชชาหรือความไม่รู้
จากเหตุผลที่กล่าวมา ท�ำให้เข้าใจว่า
การวิ เ คราะห์ ที่ ค วรแก่ ก ารยึ ด ถื อ ว่ า มี มิ ติ ท าง
จริยธรรม หรือเป็นบทนิยามทีแ่ สดงถึงการรูจ้ กั และ
เข้าใจมนุษย์จริงๆ นั้น จะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจาก
การเข้าใจจิตใจมนุษย์ก่อน ตั้งแต่การเข้าใจว่า
ธรรมชาติของมนุษย์คือขันธ์ ๕ รู้จักอุปาทานขันธ์
๕ และข้อธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับขันธ์ ๕ บท
นิยาม เช่น “พราหมณ์คือสถานภาพหนึ่งในสังคม
ที่มาจากการกระท�ำ” จึงจะเกิดขึ้น และเป็นที่
ยอมรับกันในเชิงสากลได้ ความเข้าใจอันถูกต้อง
เกีย่ วกับมนุษย์เช่นนี้ พระพุทธศาสนาเรียกว่าวิชชา
หรือความรู้ เพราะสามารถใช้เป็นหลักจริยธรรมที่
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์ได้
๔. การกล่าวว่ามนุษย์คอื ขันธ์ ๕ เป็นการ
กล่าวเพือ่ ท�ำความเข้าใจองค์ประกอบของมนุษย์วา่
มี อ ะไรบ้ า งเท่ า นั้ น เหมื อ นการกล่ า วว่ า องค์
ประกอบของคอนกรีตคือ ทราย หิน ปูน น�้ำและ
เหล็กเส้น เมื่อของเหล่านี้มาผสมกันจึงได้คอนกรีต
ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน และรองรับน�้ำหนัก
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ได้ ส่วนย่อยแต่ละอย่างที่รวมเป็นคอนกรีต ไม่มี
คุณสมบัตดิ งั กล่าวนี้ ฉะนัน้ คอนกรีตจึงไม่ใช่ ทราย
หิน ปูน น�้ำ และเหล็กเส้น เช่นเดียวกันกับขันธ์ ๕
ที่รวมกันเป็นมนุษย์ มนุษย์ที่พัฒนาตนเองแล้วจึง
ไม่สามารถเรียกว่าเป็นขันธ์ ๕ ได้ และยิง่ พัฒนาตน
แล้วอย่างถึงทีส่ ดุ เช่น พระอรหันต์ และพระพุทธเจ้า
ด้วยแล้วย่อมพ้นไปจากขันธ์ ๕ สรุปได้วา่ คุณค่าทาง
จริยธรรมของการวิเคราะห์แนวพุทธคือ คุณค่าที่
เกิดจากการรู้จักสภาวะภายในของตนเป็นอันดับ
แรก จนท�ำให้รู้จักตนเองและแยกแยะได้ว่าอะไร
เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ด�ำเนินชีวิตของคนๆ นั้นในที่สุด

๔. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ดว้ ยจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานอันดีของ
ทุกๆ สังคม ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยยังขาด
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมหลายประการ พระธรรม
วิ ท ยากรผู ้ ผ ่ า นการอบรมจากกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรมจึงมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งใน
การเข้ า ไปมี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาการพัฒนาทางจริยธรรม
และการเรียนรู้ทางจริยธรรมของมนุษย์นั้น มีการ
กล่าวถึงทั้งในทฤษฎีทางจิตวิทยาและแนวคิดของ
นักการศึกษา รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละ
ทฤษฎีมพี นื้ ฐานแนวคิด และข้อตกลงเบือ้ งต้นแตก
ต่างกันในการน�ำมาใช้จึงไม่มีทฤษฎีใดที่มีความ
สมบูรณ์ในตัวการใช้ทฤษฎีต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติจึงต้องพิจารณาทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของ
ทฤษฎีนั้นๆ และน�ำมาบูรณาการกับทฤษฎีอ่ืนๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดข้อบกพร่อง
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ที่จะเกิดขึ้น๑๒
พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรม เป็ น ความ
สามารถของบุคคลในการด�ำเนินชีวติ ให้อยูใ่ นสังคม
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ประกอบด้ ว ยความเข้ า ใจ
บทบาทและหน้าที่ของคนที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น
และสังคม ผลจากการพัฒนาทางจริยธรรมของ
บุคคล จะท�ำให้เกิดความสงบสุข และความเจริญ
ทั้งทางวัตถุ และจิตใจ ในสังคมและโลกส่วนรวม
ดั ง ทฤษฎี พุ ท ธจริ ย ธรรมของพระราชวรมุ นี
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวสรุปได้ว่า ค�ำว่า จริยะ
จริยา ตลอดจนจริยธรรม มีความหมายกว้างกว่า
นั้น คือ หมายถึงการด�ำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ การ
ยังชีวิตให้เป็นไป การครองชีวิต การใช้ชีวิต การ
เคลื่อนไหวของชีวิตทุกแง่ทุกด้านทุกระดับ ทั้งทาง
กาย ทางวาจา ทางใจจริยธรรมที่จะพูดต่อไป ขอ
ท�ำความเข้าใจกันก่อนว่า จะใช้ในความหมายที่
กว้างอย่างนี้ แม้แต่การปฏิบตั กิ รรมฐานเจริญสมาธิ
บ� ำ เพ็ ญสมถะเจริญวิปัสสนา ก็ร วมอยู่ในค�ำว่ า
“จริยธรรม”๑๓ พุทธจริยธรรมตามแนวทีพ่ ระราชวร
มุ นี แ สดงไว้ นั้ น สอดคล้ อ งกั บ หลั ก จริ ย ธรรมที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
“สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา ส
จิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทฺธานสาสนํ การไม่ท�ำความ
ชัว่ ทัง้ ปวงการท�ำความดีให้ถงึ พร้อมการช�ำระจิตใจ
ให้ผอ่ งใสนัน่ เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย”
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พระพุทธพจน์นี้ แสดงว่าหลักจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนามิได้สอนเพียงให้หยุดท�ำชั่ว และ
ให้ท�ำความดีเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการช�ำระ
จิตให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอีกด้วย
นักทฤษฎีจริยธรรมหลายท่านจะมีความ
คิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน บางคนเชือ่ ว่าสังคมมีอทิ ธิพล
ต่อการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล บางคนเชื่อว่า
ความพร้อมที่จะมีความเจริญทางจิตใจนั้น แฝงใน
ตัวของบุคคลตั้งแต่แรกเกิด เมื่อโตขึ้นลักษณะทาง
จริยธรรมของบุคคลนั้นจะเริ่มแสดงตัวเด่นชัดและ
เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางที่ก�ำหนดไว้เดิม โดยมี
สภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญในการพัฒนา
จริยธรรมในทีน่ จี้ ะขอน�ำเสนอทฤษฎีพฒ
ั นาการทาง
จริยธรรมดังนี้
ขัน้ ตอนของการพัฒนาทางสติปญ
ั ญา ออก
เป็น ๔ ขั้นคือ
๑. ขั้นรับรู้จากประสาทสัมผัสและการ
เคลื่อนไหว (Sensorimotor Operation)
๒. ขั้นเริ่มต้นด้วยญาณ (Pre-Operational Thinking)
๓. ขั้นคิดด้วยรูปธรรม (Concrete Operational Thinking)
๔. ขั้นคิดตามแบบแผนของตรรกวิทยา
(Format Prepositional Thinking or Formal
Operational Thinking)

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ค�ำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมทีเ่ น้นความมีวนิ ยั และความเป็นประชาธิปไตย, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ สุ ภาลาดพร้าว,
๒๕๔๑), หน้า ๓๘.
๑๓
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๒๙), หน้า ๑๒ - ๑๔.
๑๒
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จากพัฒนาการทางสติปัญญาทั้ง ๔ ขั้นนี้
เพียเจต์ได้น�ำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งขั้น
พัฒนาการทางจริยธรรมเป็น ๓ ขั้นคือ
๑. ขั้นก่อนจริยธรรมเริ่มตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอายุ ๒ ขวบ เป็นขัน้ ทีย่ งั ไม่มคี วามสามารถใน
การรับรู้สิ่งแวดล้อมได้อย่างละเอียด มีแต่ความ
ต้องการทางร่างกายเด็กเหล่านีจ้ ะมีพฒ
ั นาการทาง
สติปัญญาในขั้น Sensor motor Operation
นั่นเอง
๒. ขั้ นยึดค�ำสั่งอยู่ในช่วงอายุร ะหว่ า ง
๒-๘ ปี ในขั้นนี้เด็กจะสามารถรับรู้สภาพแวดล้อม
และบทบาทของตนเองต่อผูอ้ นื่ รูจ้ กั เกรงกลัวผูใ้ หญ่
เห็ น ว่ า ค� ำ สั่ ง หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ต ้ อ ง
ปฏิบตั ติ ามซึง่ เด็กวัยนีจ้ ะมีพฒ
ั นาการทางสติปญ
ั ญา
ใน ขั้น Pre-Operational Thinking และ Early
Concrete Operational Thinking
๓. ขั้นยึดหลักแห่งตนพัฒนาการในขั้นนี้
จะมี ตั้ ง แต่ เ ด็ ก อายุ ๘ ปี ขึ้ น ไป เด็ ก วั ย นี้ จ ะมี
พัฒนาการในขั้น Late Concrete Operational
Thinking และขั้น Formal Operational Thinking ซึ่ ง เด็ ก สามารถใช้ ค วามคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล
ประกอบการตัดสินใจและตัง้ เกณฑ์ทเี่ ป็นตัวของตัว
เองได้
ผลจากการศึกษาวิจัยในระยะเวลาต่อมา
เพียเจต์ได้ตั้งเกณฑ์ในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ได้ ๖ เกณฑ์คือ
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๑. การตัดสินใจจากเจตนาของการกระ
ท�ำ (Intentional in judgment) หมายถึงเด็กเล็ก
จะตัดสินการกระท�ำจากปริมาณสิง่ ของส่วนเด็กโต
จะตัดสินจากเจตนาของการกระท�ำ
๒. การตัดสินทีเ่ กีย่ วโยงสัมพันธ์จากผูอ้ นื่
(Relativism in judgment) หมายถึงเด็กเล็กจะ
ตัดสินการกระท�ำโดย ยึดเอาความเชื่อความเห็น
ชอบของผูใ้ หญ่วา่ ถูกต้องในขณะทีเ่ ด็กโตจะยึดเอา
เหตุผลและสถานการณ์ประกอบการตัดสิน
๓. ไม่เกี่ยวข้องกับการลงโทษ (Independence of sanction) เด็กเล็กจะตัดสินการก
ระท�ำว่าดีไม่ดีเพราะถูกลงโทษแต่เด็กโตจะตัดสิน
การกระท�ำใดไม่ดีเพราะสิ่งนั้นไปขัดกับเกณฑ์และ
เกิดอันตรายกับบุคคลอื่น
๔. ใช้ระบบการแก้แค้น (Use of reciprocity) เด็กเล็กใช้น้อยกว่าเด็กโต
๕. ใช้ในการลงโทษเพือ่ ดัดนิสยั (Use of
punishment as restitution and reform) เด็ก
เล็กจะสนับสนุนการลงโทษอย่างหนักเพื่อแก้นิสัย
แต่เด็กโตไม่ค่อยเห็นด้วย
๖. หลั ก ธรรมชาติ ข องความโหดร้ า ย
(Nationalist views of misfortune) เด็กเล็กจะ
ถือว่าการท�ำผิดจะต้องได้รับการถูกลงโทษจาก
พระเจ้า๑๔
จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดสรุปได้ว่า
ทฤษฎีของเพียเจต์ได้เน้นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

Jean Piajet, The Moral Judgment of Child, อ้างในกรมวิชาการกระทรวง ศึกษาธิการ, ค�ำบรรยาย
เกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ น้นความมีวนิ ยั และความเป็นประชาธิปไตย, พิมพ์ครัง้
ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๑), หน้า ๓๘ - ๓๙.
๑๔
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พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กคือพัฒนาการทาง
ความคิดความเข้าใจและการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
วัยเดียวกัน
สังคมมีสว่ นสร้างมนุษย์ให้มลี กั ษณะต่างๆ
กันตามลักษณะของสังคมถ้าสังคมสอนและปลูกฝัง
จริยธรรมที่ดีงามให้เยาวชนเยาวชนก็จะเป็นผู้มี
จริยธรรมที่ดีงามมีพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมได้ในอนาคต๑๕ ซึ่งสอดคล้องกันว่า
เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากผู้อื่น โดยที่ผู้อื่นจะตั้งใจ
สอนหรือไม่ตั้งใจสอนก็ตามและจะเรียนรู้ในสิ่งที่
ผู้ใหญ่ไม่ได้ตั้งใจสอนอีกด้วยฉะนั้นผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดู
เด็กไม่เพียงแต่ให้ความรักความอบอุน่ แก่เด็ก ซึง่ ส่ง
ผลให้เด็กเกิดความมัน่ ใจในความรักและความหวัง
ดีของผู้ใหญ่ นอกจากนี้แล้วการลงโทษเด็กด้วยวิธี
การต่างๆมีผลถึงจริยธรรมของเด็กโดยตรง ซึ่ง
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม๑๖ การเรียนรู้
พฤติกรรมจริยธรรมของคนเกิดจากการสังเกตจาก
ต้นแบบ ซึ่งต้นแบบอาจเป็นบุคคลจริงๆหรือเป็น
สัญลักษณ์เช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อต่างๆ หนังสือวารสาร
นวนิยายเป็นต้นกระบวนการเรียนรู้จากต้นแบบมี
๔ กระบวนการคือกระบวนความตั้งใจ (Attentional process) กระบวนการเก็บและจ�ำ (Retention process) กระบวนการกระท�ำ (Production
process) กระบวนการจู ง ใจ (Motivational
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process) ซึ่งการเรียนรู้ในแต่ละกระบวนการจะ
เป็นอย่างไรขึน้ อยูก่ บั ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและปัจจัยทาง
พฤติกรรม
การพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ด ้ ว ย
จริ ย ธรรมเป็ น ความสามารถของบุ ค คลในการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ให้ อ ยู ่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาท และหน้าที่ของ
คนที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และสังคม ผลจากการ
พัฒนาทางจริยธรรมของบุคคล จะท�ำให้เกิดความ
สงบสุข และความเจริญทั้งทางวัตถุ และจิตใจ ใน
สังคมและโลกส่วนรวมซึง่ โลกปัจจุบนั เปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว และโลกก็ประสบกับปัญญาใหม่ๆ ซึง่
ในอดี ต ไม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น และปั ญ หาบางปั ญ หาก็ มี
ความซับซ้อน และการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วในทุก
ด้านส่งผลให้บุคคลที่ไม่สามารถจัดการกับการ
เปลีย่ นแปลงได้อย่างเหมาะสม ต้องเผชิญกับ ความ
ยุ ่ ง ยาก อาชี พ บางอาชี พ หากบุ ค คลากรที่ ไ ม่
สามารถปรับตัว กับการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องออก
จากอาชีพไปก็มี โลกของงานอาชีพ หลายอาชีพ ใน
ปัจจุบันได้รับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลง ทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเทคโนโลยีการสือ่ สาร
ดังนั้นบุคคลที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑

H. F. Wright, The Psychology of Moral Behavior, อ้างใน ปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ,์ “ส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๔.
๑๖
A.Bandura, Social Learning Theory, อ้างในทิศนา แขมณี, การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่า
นิยมจากทฤษฎีสปู่ ฏิบตั ,ิ (กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๑), หน้า
๒๓๐.
๑๕
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๕. บทสรุปการสร้างทักษะของคนในศตวรรษ ทัศน์) Collaboration teamwork & leadership
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีม และ
ที่ ๒๑

การสร้างการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ด้วยน�ำหลักจริยธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเป็นความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ
วัฒนธรรมที่เป็นอยู่อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่อง
จริ ย ธรรมในการท� ำ งานซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ใ น
ปัจจุบันขององค์การภาครัฐในด้านการฉ้อราษฎร์
บั ง หลวงของทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ข้าราชการประจ�ำหรือนักการเมือง ซึง่ เป็นการช่วย
ยกระดั บ จริ ย ธรรมนั้ น เป็ น ประโยชน์ ที่ ส� ำ คั ญ
จริยธรรมมิใช่เป็นกฎธรรมชาติทจี่ ะบอกมนุษย์เรือ่ ง
ความดีความชั่วเท่านั้น ยังเป็นเครื่องชี้น�ำแนวทาง
ในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ไปสู่ชีวิตที่ดี (WellBeing) ดังนัน้ การประยุกต์ใช้จริยธรรมในทุกระดับ
ทัง้ ในระดับโลกียธรรม และโลกุตรธรรมในเรือ่ งการ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ จึงเป็นประโยชน์ต่อ
มนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล ในฐานะทรัพยากร
ขององค์การและประเทศชาติ ท�ำให้คนเป็นมนุษย์
ทีม่ ที งั้ ความเก่ง ความดี และความสุขโดยอาศัยการ
ศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย ในประเด็น
3R x 7C ได้แก่ 3R เป็นการ Reading (อ่านออก)
(W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithmetics (คิด
เลขเป็น) และ 7C ได้แก่ Critical thinking &
problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปญ
ั หา) Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม) Cross-cultural understanding
(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน

ภาวะผู้น�ำ) Communications information &
media literacy (ทักษะด้านการสือ่ สาร สารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร) Career & learning skills (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
ดังนัน้ ทักษะของคนต้องเตรียมคนออกไป
เป็น knowledge worker โดยครูเพื่อศิษย์นั้นจะ
ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงเพื่อให้เป็น “ครู
เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เตรียมคนออกไป
ท�ำงานในสายพานการผลิตในยุคอุตสาหกรรม การ
ศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเตรียมคนออกไปเป็น
คนท�ำงานทีใ่ ช้ความรู้ (knowledge worker) และ
เป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (learning person) ไม่ว่า
จะประกอบ สัมมาชีพใด มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑
ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็น คนท�ำงานที่
ใช้ความรู้ แม้จะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ตอ้ งเป็น
คนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท�ำงานที่ใช้ความรู้
ดังนัน้ ทักษะส�ำคัญทีส่ ดุ ของศตวรรษ ที่ ๒๑ จึงเป็น
ทักษะของการเรียนรู้ (learning skills) ผู้สอนเพื่อ
ผู้เรียนเองต้องเรียนรู้ 3R x 7C และต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต แม้เกษียณอายุจากการเป็นครูประจ�ำ
การไปแล้ว เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตของ
ตนเอง ระหว่างเป็นครูประจ�ำการก็เรียนรู้ส�ำหรับ
เป็นครูเพื่อศิษย์ และเพื่อการด�ำรงชีวิตของตนเอง
โดยย�ำ้ ว่าครูตอ้ งเลิกเป็น “ผูส้ อน” ผันตัวเองมาเป็น
โค้ช หรือ facilitator ของการเรียนของศิษย์ ทีส่ ว่ น
ใหญ่เรียนแบบ PBL คือโรงเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
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ต้องเลิกเน้นสอน หันมาเน้นเรียน เน้นทั้งการเรียน
ของศิษย์ และของครูเพื่อก้าวเข้าไปสู่สังคมฐาน
ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สอนต้อง

สร้างกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ ร่วม และประยุกต์ใช้
เครื่องมือสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย
ต่อกระแสโลกโลกาภิวัตน์
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