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The Development of Students’ Ethics and Social Learning
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Ethics is well-founded standards of behavior originated from nature of humans. It also prescribes
what humans identify in term of good, bad, right, wrong , ought to do, and ought not to do etc. Social
learning theory focuses on learning, learning method, beliefs, behavioral control of thought, ethics, and
self-control.
The principle of social learning theory is applied for developing ethics in students such as
setting up positive and reinforcement in children, setting up direct experience to children, setting up the
relevant real model, and explaining and advising students. The integrated methods will encourage
students to learn to know, understand, believe and practice ethical behavior efficiently and effectively.
Key words : development of ethics, social learning
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จริยธรรม คือกฎเกณฑความประพฤติของมนุษยซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย ทำใหมนุษยรูจักแยกแยะดีชั่ว
ถูก ผิด ควร ไมควร ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม เนนที่การเรียนรู วิธีการเรียนรู ความเชื่อ การควบคุมพฤติกรรมดาน
ความคิด จริยธรรม และการบังคับตัวเอง ดังนั้นจึงนำหลักการมาใชในการพัฒนาจริยธรรมในเด็กนักเรียนหลายวิธีบูรณา
การรวมกัน ไดแก การจัดเงื่อนไขการเสริมแรงและการลงโทษแกนักเรียน การจัดประสบการณตรง การจัดใหนักเรียนเห็น
ตัวอยางการปฏิบัติจริงที่สอดคลองกัน และการอธิบายชี้แนะเพื่อใหเด็กเกิดเรียนรู เขาใจ เกิดความเชื่อและสามารถปฏิบัติ
ไดอันจะสงผลใหการพัฒนาจริยธรรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
คำสำคัญ : การพัฒนาจริยธรรม การเรียนรูทางสังคม
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ในยุ ค ที่ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ดำเนิ น ไปแบบก า วกระโดดในป จ จุ บั น นี้ การที่ จ ะพั ฒ นา
ประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนนั้น จำเปนอยางยิ่งที่
จะตองพัฒนา รางกาย จิตใจ อารมณและจิตสังคมของ
ประชากรในประเทศใหมีคุณภาพควบคูกันไป กลุมประชากร
เด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเด็กวัยเรียนเปนกลุมที่ไดรับผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนอยางมาก การ

เปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบเรียบงาย มาเปนวิถีชีวิตแบบ
แขงขันแกงแยงชิงผลประโยชน ความนิยมชมชื่นในวัตถุ
สิ่ ง ของมี อิ ท ธิ พ ลต อ เด็ ก เป น อย า งมาก ดั ง นั้ น คุ ณ ธรรม
จริยธรรมซึ่งเคยมีบทบาทควบคุมพฤติกรรมที่ไมดีของเด็ก
กลุมนี้จึงถูกละเลยและลืมเลือนไปอยางมากในสังคมไทย ใน
ขณะที่ความเสื่อมโทรมทางจิตใจของเด็กคอย ๆ กอตัวขึ้น
และกลายเปนปญหาสำคัญของประเทศ

* นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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โรงเรียนเปนสถานที่ขัดเกลาเด็กนักเรียนโดยการ
ถายทอดหลักคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมเพื่อใหเด็กมีคานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีรว มไปกับกระบวนการทางครอบครัว รวมทัง้ สงเสริม
การเรียนรู บรรทัดฐาน วิธีการประเมินและตัดสินคุณคา
พัฒนาบุคลิกภาพตามอุดมคติในสังคมอยางเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีหนาที่จัดการศึกษาใหแกเด็กและ
เยาวชนของชาติ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดย
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนคนเกงคนดี เนนการ
ฝกฝนปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ใหเปน
ผูท มี่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมควบคูก บั ความรูแ ละทักษะดานตาง ๆ
อยางชัดเจน จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอ
การสรางเสริม การฝกฝน ความมีเหตุผล ดานคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหไดเรียนรูและเขาใจ
การดำเนินชีวิตอยางถูกตองเมื่อเติบโตเปนผูใหญจะไดเปน
บุคคลที่มีคุณคา คือมีทั้งความรู ความสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไมเอารัดเอาเปรียบไม
เบียดเบียนสังคม สามารถดำรงตนอยูในสังคมอยางปกติสุข

จริยธรรมหมายถึงอะไร
จริยธรรม [๑] คือกฎเกณฑความประพฤติของมนุษย
ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษยเอง ความเปนผูมีปญญา
และเหตุผล ทำใหมนุษยมีมโนธรรม รูจักแยกแยะดีชั่ว ถูก
ผิด ควร ไมควร โดยทั่วไปแลวจริยธรรม [๒] ประกอบดวย
คานิยมสองแบบรวมกัน แบบแรกคือคานิยมแบบทีพ่ ระศาสดา
หรือพระผูเปนเจากำหนดให(God-given) เชน ศีล หรือ
หัวขอธรรมตาง ๆ และคานิยมอีกแบบคือ คานิยมแบบที่
สังคมเปนตัวกำหนดขึ้นเอง (Convention) เชน ประเพณี
วัฒนธรรม กฎหมาย วินยั และจรรยาบรรณตาง ๆ นอกจากนี้
จริยธรรมยังมีความหมายอยางกวางแบงไดอีก ๒ ประเภท
คือ คานิยมที่เปนพื้นฐานของการเปนพลเมืองที่ดี (Basic
values) ไดแก ศีลธรรม คุณธรรม ธรรมเนียมประเพณีที่ดี
กฎหมาย เป น ต น ส ว นอี ก ประเภทหนึ่งคือคานิยมประจำ
วิชาชีพของแตละวิชาชีพ (Professional values) ได แ ก
อุดมการณ จรรยาบรรณ พระราชบัญญัติ และวินัยประจำ
อาชีพนั้น
การพัฒนาจริยธรรมในเด็กนักเรียนจึงควรเริ่มจาก
การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการอันประกอบไปดวย
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ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี
และมีน้ำใจที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเปนนโยบาย
เรงรัดในการปฏิรูปการศึกษารอบแรก โดยยึดหลักคุณธรรม
นำความรูสรางความตระหนักสำนึกในคุณคาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท สันติวธิ ี วิถปี ระชาธิปไตย
พัฒนาคนโดยใชคณ
ุ ธรรมเปนพืน้ ฐานของกระบวนการเรียนรู
ที่ เ ชื่ อ มโยง ความร ว มมื อ ของสถาบั น ครอบครั ว ชุ ม ชน
สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจดุ เนนเพือ่ พัฒนา
เยาวชนใหเปนคนดีมีความรูและอยูดีมีสุข การพัฒนาคนให
เปนผูที่มีจริยธรรมนั้น จะตองใชระยะเวลา โดยเริ่มตั้งแต
วัยตนของชีวิต ดวงเดือน พันธุมนาวิน [๓] ไดพัฒนาทฤษฎี
ตนไมจริยธรรมสำหรับคนไทยโดยประมวลผลงานวิจัยเกี่ยว
กับสาเหตุการเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ของคนไทยอายุตั้งแต
๖ - ๖๐ ป ทฤษฎีนี้แบงตนไมเปน ๓ สวนคือ สวนที่หนึ่ง
ไดแก ดอก ผล ใบบนตน อันหมายถึงการทำความดี ละเวน
ความชั่ว และการทำงานอย า งขยั น ขั น แข็ ง เพื่ อ ส ว นรวม
สวนที่สอง ไดแก สวนของลำตน อันหมายถึง การทำงาน
อาชีพอยางขยันขันแข็งโดยประกอบดวยจิตลักษณะ ๕ ดาน
คือเหตุผลเชิงจริยธรรม มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง
ความเชื่ออำนาจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ทัศนคติ คุณ
ธรรมและคานิยม สวนที่สาม ไดแก ราก อันแสดงถึงการ
ทำงานอาชีพอยางขยันขันแข็งโดยประกอบดวยจิตลักษณะ
๓ ดานคือ สติปญญา ประสบการณทางสังคม และสุขภาพ
จิต จากทฤษฎีตนไมจริยธรรมดังกลาวขางตน จะเห็นวา
คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก เรี ย นที่ พ ร อ มจะรั บ การพั ฒ นาด า น
จริยธรรมนั้นควรเปนคนที่รูเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตที่ได
รับตั้งแตวัยแรกเริ่มของการศึกษา ประสบการณในอดีต
การรูจักแสวงความเปนธรรม ความดีงามตั้งแตวัยทารก
รวมทั้งการรูจักตนเองซึ่งจะทำใหเกิดความมั่นใจ มีพลัง
พรอมที่จะทำลายลางความชั่ว พัฒนาตนเองไปสูหนทางที่
ถูกตองเหมาะสมตอไป การพัฒนาจริยธรรม ตองอาศัย
ทฤษฎีหลายสาขามาเชื่อมโยงเพือ่ กอใหเกิดแนวทางทีเ่ หมาะ
สมสำหรับคนกลุมคน สังคม บริ บ ทในแต ล ะสั ง คม และ
ประเทศ แตละทฤษฎีมีการมุงเนนรายละเอียดที่แตกตางกัน
แตในที่นี้ผูเขียนขอนำทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม มาแสดง
ใหเห็นแนวทางสำหรับการพัฒนาจริยธรรมที่นาสนใจอีก
แนวทางหนึ่ ง เพราะผู เ ขี ย นเชื่ อ ว า การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก าร
เลียนแบบจากตัวอยางอันดีงามที่เกิดขึ้นในสังคมจะเปนแม
แบบอยางดีที่เด็กและเยาวชนจะประพฤติปฏิบัติตาม

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม [๔]
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning
Theory) ของแบนดูรา อธิบายวาจริยธรรมคือความเขาใจ
เกีย่ วกับกฎเกณฑสำหรับการตัดสินความถูกผิดของพฤติกรรม
หลักการดัง กล า วเกิ ดขึ้นจากการเรียนรูโดยที่การเรี ย นรู
ของมนุษยสวนหนึ่งเกิดจากประสบการณตรงของตนเอง
สวนหนึง่ เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูอ นื่ เปนการเรียน
ดวยการสังเกต และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการฟงคำบอกเลา
และการอานสารบันทึกของผูอื่น การเรียนรูประเภทหลังนี้
ชวยใหมนุษยมีความรูวาอะไรคืออะไรอยางกวางขวางและ
รวดเร็ว ผลการเรียนรูอ ยูใ นรูปของความเชือ่ วาอะไรสัมพันธกบั
อะไร โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลกรรม
ความเชื่อนี้ ไมจำเปนตองสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้
เปนเพราะความสามารถในการสังเกตและในการคิดของมนุษย
ยังมีขอบกพรองอยูมากและความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
กับผลกรรมที่เกิดขึ้นจริงก็มีความซับซอน นอกจากนี้ก็ยังมี
ความเชื่ออีกหลายอยางที่เกิดจากคำบอกเลาของผูอื่น โดย
เฉพาะคำบอกเล า ที่ โ น ม น า วใจและมี ค วามน า เชื่ อ ถื อ สู ง
คำบอกเลาเหลานีจ้ ำนวนไมใชนอ ย ทดสอบกับความเปนจริง
ไมไดซึ่งคำสอนทางดานศาสนาสวนใหญจะอยูในประเภทนี้\*
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ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมไดถูกนำเสนอโดยอาศัย
แนวความคิดทางดานจิตวิเคราะหหลายอยางเปนแนวทาง
ในการสรางทฤษฎีทสี่ ามารถทดสอบดวยวิธที างวิทยาศาสตร
แนวความคิดที่สำคัญอยางหนึ่งของทฤษฎีจิตวิเคราะหได
กลายเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมในสมัย
แรก ๆ คือ การถอดแบบ นักจิตวิทยารุนใหม ๆ ไดรับ
อิทธิพลแนวคิดดังกลาวและพัฒนาเปนทฤษฎีการเรียนรู
ทางสังคมสมัยใหม นักจิตวิทยาที่มีแนวคิดนาสนใจ และมีผู
นิยมชมชอบในยุคสมัยใหมนี้คือ แบนดูรา ทฤษฎีการเรียนรู
ทางสังคมสมัยใหม มีสาระสังเขปดังนี้
๑) ดานการเรียนรู มนุษยเรียนรูจ าก ความสัมพันธ
ระหวางสิง่ ตาง ๆ ความสัมพันธระหวางเหตุการณกบั เหตุการณ
และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลจากพฤติกรรม
สิ่งที่มนุษยเรียนรูจากสิ่งเหลานี้จะพัฒนากลายเปนความ
เชื่อที่จะสงผลควบคุมพฤติกรรมของมนุษยเอง ดังนั้นเมื่อ
มนุษยเรียนรูวาเหตุการณใดจะเกิดตามเหตุการณใดอยางไร
เมื่อมนุษยประสบกับเหตุการณจริง ๆ พวกเขาจะคาดหวัง
เกี่ยวกับอีกเหตุการณหนึ่งได ทำใหเกิดอาการแสดงหรือ

พฤติกรรมลวงหนาได เชน อาการดีใจ เสียใจ วิตกกังวล
และอาการกลัวได
๒) วิ ธี ก ารเรี ย นรู การเรี ย นรู เ กิ ด จาก
ประสบการณ ต รงของมนุ ษ ย เ อง เช น การประสบกั บ
เหตุการณดว ยตนเอง มนุษยสามารถสังเกตได การสังเกต
วิธีประกอบพฤติกรรมของผูอื่นและผลกรรมที่เกิดแกผูอื่น
จึงเปนวิธีการเรียนรูของมนุษยอยางหนึ่ง การเรียนรูจาก
การสั ง เกตเป น วิ ธี ที่ ส ำคั ญ มากวิ ธี ห นึ่ ง การสั ง เกตทำให
มนุษยสามารถเขาใจและลึกซึ้งจากพฤติกรรมไดแตกตางกัน
การไดเจอกับประสบการณที่แตกตางกันทำใหมนุษยเรียนรู
แตกตางกันได นอกจากนี้มนุษยเรายังสามารถสื่อสารดวย
สัญลักษณ สัญลักษณทำใหมนุษย ถายทอดความรูซึ่งกัน
และกันไดสะดวก กวางขวางและรวดเร็วมากขึ้น
๓) ความเชื่ อ การเรี ย นรู ท างสั ง คม ทำให เ กิ ด
ความเชือ่ ทีว่ า อะไรสัมพันธกบั อะไรและความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมกับผลกรรมที่เกิดขึ้นมีความยุงยากซับซอน ความ
เชือ่ มีพลังอำนาจในการกำหนดพฤติกรรมของมนุษย ตัวอยาง
ที่เห็นไดชัดทาง เชน การทำบุญดวยการถวายเงินสรางวัด
หรือการทำทานดวยการเสียสละทุนทรัพยหรือบริจาคขาวของ
เครือ่ งใชเพือ่ ชวยเหลือผูท เี่ ดือดรอนเปนความเชือ่ ทางศาสนา
ที่จะชวยใหมีความสุขในภพหลังการตาย
๔) การควบคุมพฤติกรรมดวยการคิดวิเคราะห
มนุษยมีความพรอมที่พัฒนา มีความตั้งใจและเห็นความ
สำคัญของการคิดวิเคราะหตนเอง เพื่อทำความรูจักตนเอง
ดวยการพิจารณาเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดและสามารถใช
สั ญ ลั ก ษณ แ ทนสิ่ ง ที่ ต นเองเรี ย นรู มนุ ษ ย จึ ง สามารถนำ
สัญลักษณเหลานีม้ าไตรตรองวิเคราะหทำใหพวกเขาสามารถ
ที่จะเห็นวิธีการที่จะทำใหเกิดผลกรรมตามที่ตนเองตองการ
๕) จริ ย ธรรม การตั ด สิ น ทางจริ ย ธรรมเป น
กระบวนการตัดสินความถูกผิดของการกระทำตามกฎเกณฑ
ตาง ๆ ที่แตละคนคิดวาจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจนี้มี
จำนวนมาก เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษยมีแตกตางกัน
อยางมากมาย การทีจ่ ะตัดสินความถูกผิดของพฤติกรรมหรือ
เหตุการณตา ง ๆ จึงใชเกณฑทแี่ ตกตางกัน เชน เด็กในแตละวัย
จะมีความคิดและประสบการณที่แตกตางกัน การใชเกณฑ
พิจารณาความผิดชอบชัว่ ดีตอ งแตกตางกันดวย อยางไรก็ตาม
ประสบการณในชีวิตจากการเลี้ยงดูและการเจริญเติบโตใน
สภาพแวดล อ มที่ ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เป น ป จ จั ย
สำคัญใหบุคคลพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหมีจริยธรรมสูงกวา
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๖) การบั ง คั บ ตนเอง การเรี ย นรู ก ฎเกณฑ ท าง
สังคมชวยใหมนุษยสามารถประเมินพฤติกรรมของตนเอง
ปฏิกิริยาตอตนเองทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งประเมิน
พฤติกรรมคนอื่นได ยกตัวอยางเชน เกิดความรูสึกเปนปลื้ม
ทีต่ นเองไดบริจาคสิง่ ของชวยเหลือผูป ระสบภัยจากแผนดินไหว
และสึนามิในประเทศญีป่ นุ มีความภูมใิ จในตนเองจนใหรางวัล
แกตนเอง เปนตน สำหรับปฏิกริ ยิ าดานลบไดแก ความเสียใจ
ทีพ่ ดู ไมดกี บั บิดามารดา ความละอายใจจากการลอกขอสอบ
เพือ่ น การประณามตนเอง ฯลฯ สิง่ นีเ้ องเปนผลกรรมทีม่ นุษย
บันดาลใหกับตนเองและใชบังคับตนเองเปลี่ยนพฤติกรรมไป
สูทางบวกและเลี่ยงที่จะทำพฤติกรรมดานลบ

ตามสถานทีต่ า ง ๆ การรูจ กั แบงปนในขณะทีต่ นเองไมเดือดรอน
ถือเปนการปลูกจิตสำนึกที่ดี ที่จะชวยพัฒนาจริยธรรมให
เกิดขึ้นในตัวเด็กนักเรียน
การปลูกฝงจริยธรรมตามทฤษฎีการเรียนรูท างสังคม
แกนักเรียน ทำไดดังนี้
๑) จัดเงื่อนไขการเสริมแรงและเงื่อนไขการลง
โทษแกนักเรียน แตโดยสวนใหญจะจัดเงื่อนไขการเสริม
แรงมากกวาการจัดเงื่อนไขลงโทษ การสรางเงื่อนไขใหมี

จากทฤษฎีการเรียนรูท างสังคมของแบนดูราทีก่ ลาวมา
ทั้ง ๖ ดานนั้นผูเขียนเห็นดวยอยางยิ่งเพราะเปนการนำเอา
สิ่งที่อยูภายในตัวของคนมาเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมซึ่งในที่
นี้ก็คือสังคมนั่นเอง ทำใหเกิดการพัฒนาเรียนรูโดยเฉพาะ
ทางดานจริยธรรม อันจะนำไปสูการเกิดพฤติกรรมที่เหมาะ
สมภายในสังคมนั้น ๆ ตอไป

การพัฒนาจริยธรรมกับการเรียนรูทางสังคม

การนิ ย มยกย อ งผู ก ระทำพฤติ ก รรมที่ ดี ในขณะเดี ย วกั น
ประณามผูกระทำพฤติกรรมไมดี เพื่อใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูจากประสบการณตรงและจากตัวอยางการไดรับแรง
เสริมและการถูกลงโทษจากบุคคลตาง ๆ การเสริมแรงนั้น
จะตองมีเงื่อนไข ๒ ประการ ไดแก บุคคลนั้นจะตองไดรับ
ผลกรรมที่เขาพึงพอใจและความถี่ของพฤติกรรมจะตองเกิด
เพิ่มขึ้นอยางสม่ำเสมอ การเสริมแรงทางบวกอาจทำไดโดย
ใชตัวเสริมแรงดังตอไปนี้

หลักการสำคัญของทฤษฎีการเรียนรูในเรื่องการจัด
ประสบการณ ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มแก เ ด็ ก นั ก เรี ย น
ยกตัวอยางเชน การแสดงตัวอยางและคำบอกใหผูเรียน
เกิดความเชื่อวาพฤติกรรมอะไรนำไปสูผลกรรมอะไร และ
ผลกรรมนั้นนาพึงปรารถนาเพียงไร การจัดเงื่อนไขทาง
สิ่งแวดลอมทางสังคมเพื่อใหเกิดการเรียนรูจริยธรรมนี้จะ
ตองจัดใหมีความสอดคลองทั้งประสบการณตรง ตัวอยาง
และคำบอก และถาหากคำบอกมีลักษณะเปนการชี้แนะให
๑.๑) ตัวเสริมแรงทางสังคม ไดแก การใชภาษาพูด
ผูเรียนมองเห็นความสัมพันธตาง ๆ จากประสบการณตรง และภาษาทาทาง เชน การใหคำชมเชย ยกยอง การแสดง
และจากตัวอยางที่ประสบดวยแลว การเรียนรูที่จะเกิดใน ทาทางยอมรับหรือการแตะตัวที่ไหลเบา ๆ การปรบมือให
ลักษณะที่ตรงเปาและมีประสิทธิผลมากขึ้น
กำลังใจ
การสงเสริมใหคนในประเทศมีหลักคิดและวิธปี ฏิบตั ิ
๑.๒) เบี้ยอรรถกร ไดแก การใชแตมดาว เบี้ย
ที่ถูกตองในยามที่ประเทศชาติตองการความชวยเหลือเปน หรื อ คะแนน โดยที่ แ ต ม ดาว เบี้ ย หรื อ คะแนน นั้ น ต อ ง
อยางมาก ดังตัวอยางการรวมแรงรวมใจเพื่อบรรเทาความ สามารถนำไปแลกสิ่งที่นักเรียนที่ไดรับพึงพอใจ
เดือดรอนของประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยครั้งใหญปลาย
๑.๓) กิจกรรมที่เด็กชอบ ไดแก การเลนเกมส การ
ป ๒๕๕๓ ตอเนื่องจนถึงตนเดือนมกราคม ป ๒๕๕๔ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต มีหนวยงาน เลนกีฬา การดูโทรทัศน เปนตน ซึ่งสามารถนำกิจกรรมที่
ตาง ๆ ดำเนินการชวยเหลือผูเดือดรอน รวมทั้งโรงเรียน เด็กชอบมาวางเงื่อนไขได
๒) การจัดประสบการณตรง เชน การจัดอภิปราย
หลายแหงไดจัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชนแกสวนรวม
เชน การจัดกิจกรรมรณรงคใหเด็กรักการปลูกตนไมเพื่อลด ภายในกลุมนักเรียนเองเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากความ
ภาวะโลกรอน การจัดเด็กนักเรียนไปชวยรับบริจาคสิ่งของ เห็ น ของบุ ค คลต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง

24 ¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ

พฤติกรรมกับผลกรรม และความนาปรารถนาหรือความไมนา ระหวางพฤติกรรมสูง การแสดงตัวอยางอาจใชสื่อตาง ๆ
ปรารถนาของผลกรรมตาง ๆ
เชน สื่อสิ่งพิมพ วิทยุโทรทัศน และภาพยนตร สื่อดิจิตอล
ตาง ๆ เปนตน
๔) การอธิบายชี้แนะ เปนวิธีที่สำคัญวิธีหนึ่ง ใน
การที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจกฎเกณฑและมองเห็น
ความสัมพันธตาง ๆ ที่เกิดจากการสังเกตและการแสดง
ตัวอยาง จึงจำเปนตองมีการอธิบายชี้แนะ ในกรณีที่ผูเรียน
มีความเชื่อถือในตัวผูอธิบายชี้แนะ การอธิบายชี้แนะเพียง
อยางเดียวก็อาจเพียงพอใหเกิดความเชื่อและปฏิบัติได

บทสรุป

๓) การจั ด ให นั ก เรี ย นเห็ น ตั ว อย า งการปฏิ บั ติ
จริงที่สอดคลองกัน จากทฤษฎีคนเราจะสามารถเรียนรูได
จากการสังเกต ดังนั้นการปลูกฝงจริยธรรมจึงทำไดโดยการ
แสดงตัวอยางใหดู เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเกณฑ
การตัดสินความถูกผิดและเกิดความเขาใจในความสัมพันธ

การพั ฒ นาจริ ย ธรรมตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ท าง
สังคมโดยเนนที่การจัดประสบการณทั้งทางตรงและทาง
อ อ ม การจั ด เงื่ อ นไขด า นสิ่ ง แวดล อ มทางสั ง คม การจั ด
โอกาสใหเด็กเห็นตัวอยางจริงปฏิบัติจริง รวมทั้งการอธิบาย
ชี้แนะ เปนแนวทางที่ดีแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจกฎเกณฑและมองเห็นความสัมพันธตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น การพัฒนาจริยธรรมในเด็กตองใชเวลาและความ
รวมมือจากสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด อยางไรก็ตาม การอบรมบมเพาะจากครอบครัว
ชุมชน ศาสนา และโรงเรียน จะดีเพียงใด หากผูที่ไดรับการ
ปลูกฝงจริยธรรมไมสามารถบังคับตนเองใหปฏิบัติตามที่มีผู
ขัดเกลาให จริยธรรมพื้นฐานที่ตองการคงไมเกิดขึ้น
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