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 สมศรีจ าเป็นต้องขโมยเงิน เพื่อน าไปช่วยเหลือคนยากจน 
 สมศรีจ าเป็นต้องขโมยเงิน เพื่อน าเงินไปรักษาพอ่แม่ 
 สมศรีจ าเป็นต้องขโมยเงิน เพื่อน าไปใช้หนีพ้นนับอล 
 สมศรีจ าเป็นต้องขโมยเงิน เพื่อน าไปใช้จ่ายภายในครอบครัว 
 

 



 สมศกัดิท์ าบญุเพ่ือเอาหน้า ให้คนอ่ืนชม 
 สมศกัดิท์ าบญุเพราะตามเพ่ือน 
 สมศกัดิท์ าบญุเพราะหวงัวา่ชาตหิน้าจะได้ดี 
 สมศกัดิท์ าบญุเพราะต้องการช่วยเหลือคนเดือดร้อน 
 



 สมชายไม่บริจาคเงินให้ขอทาน เพราะต้องการเก็บเงินไว้ใช้เอง 
 สมชายไมบ่ริจาคเงินให้ขอทาน เพราะเพื่อนไมบ่ริจาคกนั 
 สมชายไมบ่ริจาคเงินให้ขอทาน เพราะต้องการเก็บเงินไปบริจาคแก่ผู้ ท่ี
เดือดร้อนกวา่ 

 สมชายไมบ่ริจาคเงินให้ขอทาน เพราะไมอ่ยากเห็นขอทานตามท้อง
ถนน 

 สมชายไมบ่ริจาคเงินให้ขอทาน เพราะอยากให้ขอทานหาอาชีพด้วย
ตนเอง 
 



 จากตรงนี ้จะเห็นวา่พฤตกิรรมเพียงอยา่งเดียว ไม่สามารถบง่บอกวา่
ใครมีคณุธรรม หรือไม่มีคณุธรรมได้ 



 ก่อนเกิดพฤติกรรม มีกระบวนการมากมายในการแสดงออกถึง
พฤตกิรรม 



1. สิ่งเร้า 

2. ความใสใ่จ 

3. การตีความ 

4. ก าหนด
เป้าหมาย 

5. หาทาง
ตอบสนอง 

6. เลือกทาง
ตอบสนอง 

7. แสดง
พฤติกรรม 

8. ผลลพัธ์ 
(ภายใน) 

8. ผลลพัธ์ 
(ภายนอก) 



 ความก้าวร้าวแบบตัง้ใจใส ่(Proactive Aggression) 
  ผู้ท าใช้ความก้าวร้าวเพื่อตอบสนองความต้องการบางอยา่ง 
 ความก้าวร้าวแบบตอบสนอง (Reactive Aggression) 
  ผู้ท าใช้ความก้าวร้าวเนื่องจากผู้ท าอนมุานสิ่งเร้าก้าวร้าวเกินจริง 
และไม่สามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ 



ประสบการณ์เก่า (Past Experience) 
วฒิุภาวะ (Maturity) 
พนัธกุรรม (Genetic) 

การประมวลข้อมลูทางสงัคม 

อารมณ์ 
การควบคมุตนเอง 

การตดัสินทางจริยธรรม (Moral Judgment) 
เจตคติตอ่พฤติกรรม (Attitude toward Moral Behavior) 

การรับรู้ผลลพัธ์ท่ีตามมาของพฤติกรรม (Perceived Consequences) 
แรงจงูใจของบคุคล (Motivation) 

การรับรู้จากคนรอบข้าง (Subjective Norm) 
การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 



 เป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง 

ตนเอง 

สงัคมรอบข้าง 

ปรัชญาภายใน
บคุคล 



 Kohlberg refined stage model 
◦ Preconventional 
 การลงโทษและการเช่ือฟัง 
 การแลกเปลี่ยนเพ่ือวตัถปุระสงค์บางอยา่ง 

 

ตนเอง 

สงัคมรอบข้าง 

ปรัชญาภายใน
บคุคล 



 Kohlberg refined stage model 
◦ Conventional 
 ความสอดคล้องกบัผู้ อ่ืน 
 ความสอดคล้องตามกฎสงัคม 

 

ตนเอง 

สงัคมรอบข้าง 

ปรัชญาภายใน
บคุคล 



 Kohlberg refined stage model 
◦ Postconventional 
 สญัญาสงัคม หลกัจริยธรรมสากล 

 

ตนเอง 

สงัคมรอบข้าง 

ปรัชญาภายใน
บคุคล 



 หลกัปรัชญา หลกัจริยธรรมสากลของตา่งวฒันธรรมไมเ่หมือนกนั 
◦ เช่น การรักษาชีวิตเพ่ือเพ่ือนมนษุย์ พฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์ให้มากท่ีสดุ 
รักษาสงัคมให้สามคัคี กลมเกลียวกนั เป็นต้น 

 การตดัสินเชิงจริยธรรม ไม่สามารถท านายพฤตกิรรมได้ทัง้หมด 
◦ ถกูพฒันาเป็นกระบวนการประมวลข้อมลูทางสงัคม 

 คนหนึง่อาจมีขัน้ได้มากกวา่ 1 ขัน้ตามลกัษณะของพฤตกิรรม 
 



 เจตคติ (Attitude) คือ แนวโน้มท่ีจะชอบหรือไม่ชอบตอ่วตัถ ุบคุคล 
สถาบนั หรือเหตกุารณ์ (Ajzen, 2005) 

 เจตคตเิป็นการประเมินเป้าหมายของเจตคติ (ในท่ีนีค้ือพฤติกรรม
จริยธรรม) 

 เจตคตเิป็นสิง่ท่ีสามารถท านายพฤตกิรรมได้ ถ้าระดบัความจ าเพาะอยู่
ในระดบัเดียวกนั 

 ทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายการเกิดพฤตกิรรมจากเจตคต ิคือ ทฤษฎี
พฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 



การรับรู้ผลลพัธ์ท่ี
ตามมาของ
พฤติกรรม 

เจตคติต่อพฤติกรรม 

ความเช่ือเก่ียวกบั
กลุม่อ้างอิง 

การคล้อยตามกลุม่
อ้างอิง 

ความเช่ือเก่ียวกบั
การควบคมุ
พฤติกรรม 

การรับรู้การควบคมุ
พฤติกรรม 

เจตนา 
(แรงจงูใจ) 

พฤตกิรรม 

Ajzen (2005) 



 เป็นการค านงึวา่เมื่อท าพฤติกรรมแล้วจะเกิดอะไรขึน้ 
 ประกอบกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้นัน้ เป็นสิง่ท่ีตนเองชอบพอหรือไม่ 
 การรับรู้ผลลพัธ์ท่ีตามมาของพฤตกิรรมจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิด
เจตคต ิและน าไปสูพ่ฤตกิรรม 

 เช่น การขโมยของ 



 กลุม่อ้างอิง คือ กลุม่คนแวดล้อมส าหรับบคุคลใดบคุคลหนึง่ เช่น เพ่ือน 
พอ่แม ่

 กลุม่อ้างอิงมีอิทธิพลตอ่การท าพฤติกรรมดงักลา่วมากน้อยเพียงใด  
 รวมกบักลุม่อ้างอิงเห็นด้วยกบัการท าพฤติกรรมดงักลา่วมากน้อย
เพียงใด 

 เช่น การซือ้ของฟุ่ มเฟือย 



 พฤตกิรรมใดท่ีคนคิดวา่ไมส่ามารถควบคมุพฤตกิรรมดงักลา่วได้ ก็จะ
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมนัน้น้อย 

 เก่ียวข้องกบัความสามารถในการรับรู้ความสามารถของตน  
(Self-efficacy) และแนวคดิอ านาจควบคมุตน (Locus of Control) 

 เช่น การพดูจาหยาบคาย 



 เจตนาเป็นความตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมบางอย่าง 
 หากมีเจตนาแล้ว จะรอจนกวา่ถึงเวลาและโอกาสอนัเหมาะสม 
 เม่ือเวลาเปลี่ยน เจตนาก็จะเปลี่ยนไป 



ประสบการณ์เก่า (Past Experience) 
วฒิุภาวะ (Maturity) 
พนัธกุรรม (Genetic) 

การประมวลข้อมลูทางสงัคม 

อารมณ์ 
การควบคมุตนเอง 

การตดัสินทางจริยธรรม (Moral Judgment) 
เจตคติตอ่พฤติกรรม (Attitude toward Moral Behavior) 

การรับรู้ผลลพัธ์ท่ีตามมาของพฤติกรรม (Perceived Consequences) 
แรงจงูใจของบคุคล (Motivation) 

การรับรู้จากคนรอบข้าง (Subjective Norm) 
การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 



 ประสบการณ์เก่าเป็นตวับม่เพาะแนวคิด เจตคติ การรับรู้การควบคมุ
พฤตกิรรม การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง หรือแม้กระทัง่การตดัสินเชิง
จริยธรรม 

 คนท่ีได้รับมมุมองท่ีแตกตา่ง หรือปัญหาท่ีซบัซ้อนจะมีการพฒันาการ
ตดัสินเชิงจริยธรรมมากกวา่ปกต ิเรียกกระบวนการนีว้า่ การรับรู้มมุมอง
ทางสงัคม (Social-Perspective Taking) 

 บคุคลน าข้อมลูจากสิง่แวดล้อม มาปรับเปลี่ยนเจตคติ การรับรู้การ
ควบคมุพฤตกิรรม การคล้อยตามกลุม่อ้างอิงด้วย  

 เช่น ความมีวินยั 
 



 ประสบการณ์เก่ายงัมีอิทธิพลตอ่การประมวลข้อมลูทางสงัคม 
 เช่น บคุคลท่ีเลีย้งดจูากสิง่แวดล้อมในบ้านแบบบงัคบั (Coercive 

home environments) จะมีแนวโน้มท่ีแปลความหมายสิง่เร้าเชิง
ก้าวร้าวได้มากกวา่ 
 



 วฒุิภาวะ สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีบคุคลจะได้ประสบ 
 นอกจากนี ้วฒุิภาวะยงัสง่ผลกระทบตอ่พฒันาการทางปัญญา ซึง่มีผล
อยา่งมากตอ่การตดัสินเชิงจริยธรรม  

 เช่น บางครัง้เดก็ยงัไมส่ามารถคิดเชิงนามธรรมได้ ท าให้ไม่สามารถการ
ตดัสินเชิงจริยธรรมแบบสงัคมได้ 



 ลกัษณะทางบคุลิกภาพ ได้รับการสง่ทอดมาทางพนัธุกรรม เช่น ความ
ก้าวร้าว 

 พนัธุกรรมยงัเป็นตวัก าหนดสิ่งแวดล้อมของบคุคลอีกด้วย เช่น เด็กท่ีมี
ลกัษณะผกูพนัแบบปลอดภยั (Secure Attachment) จะได้รับ
สิง่แวดล้อมแตกตา่งจากลกัษณะผกูพนัแบบเหินห่าง (Avoidant 
Attachment) 



ประสบการณ์เก่า (Past Experience) 
วฒิุภาวะ (Maturity) 
พนัธกุรรม (Genetic) 

การประมวลข้อมลูทางสงัคม 

การตดัสินทางจริยธรรม (Moral Judgment) 
เจตคติตอ่พฤติกรรม (Attitude toward Moral Behavior) 

การรับรู้ผลลพัธ์ท่ีตามมาของพฤติกรรม (Perceived Consequences) 
แรงจงูใจของบคุคล (Motivation) 

การรับรู้จากคนรอบข้าง (Subjective Norm) 
การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 



 อารมณ์มีผลกระทบตอ่การรับรู้ เช่น ผลของความสอดคล้องทาง
อารมณ์ (Mood Congruence Effect) 

 หากอารมณ์ไม่ดี การพินิจพิเคราะห์ของบคุคลจะน้อยลง 
 อารมณ์เห็นอกเห็นใจ (Empathy) สง่ผลตอ่พฤติกรรมการช่วยเหลือของ
มนษุย์มาก 



 การควบคมุพฤตกิรรมของตนเองให้แสดงพฤติกรรมท่ีต้องการ และไม่
แสดงพฤตกิรรมท่ีไม่ต้องการ 

 บางครัง้เก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมท่ีมีประโยชน์ในระยะสัน้และระยะยาว 
บคุคลไม่สามารถควบคมุตนเองให้ท าพฤตกิรรมท่ีตอบสนองความ
ต้องการระยะยาวได้ 

 เช่น การขโมยของ การโกหก 



 พฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงคณุธรรม? 
 เหตผุลเชิงจริยธรรม? 
 เจตคตติอ่พฤตกิรรมเชิงจริยธรรม? 
 เจตนาในการแสดงพฤตกิรรมจริยธรรม? 

 
จะตอ้งแยกใหอ้อกระหว่าง “คณุธรรม” และ “คณุลกัษณะทีดี่” 

 
 



• การตดัสินเชิงจริยธรรม 
• พฤตกิรรมคณุธรรม 
• เจตคตติอ่พฤตกิรรมคณุธรรม 
• เจตนาในการแสดงพฤตกิรรม
คณุธรรม 

• การสงัเกต (Observation) 
• การสมัภาษณ์ (Interview) 
• การตอบด้วยตนเอง (Self-report) 
• การตอบจากผู้ อ่ืน (Other-rating) 

 



 แบบวดัทางจิตวิทยาจะต้อง 
◦ จะต้องมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
 ความเที่ยง (Reliability) 
 ความตรง (Validity) 
◦ มีวิธีการเดียวกนัในการเก็บข้อมลู 



 ความเท่ียงแบง่เป็น 
◦ ความเท่ียงแบบวดัซ า้ (Test-retest Reliability) 
◦ ความเท่ียงระหวา่งแบบทดสอบคูข่นาน (Alternate-form reliability) 
◦ ความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Reliability) 
◦ ความเท่ียงระหวา่งผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) 



 ความตรงแบง่เป็น 
◦ ความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
◦ ความตรงเชิงเกณฑ์สมัพนัธ์ (Criterion-related Validity) 
◦ ความตรงเชิงทฤษฎี (Construct Validity) 



 Behavioral Observation 
 Moral Judgment Interview (MJI; Colby & Kohlberg, 1988) 
 Defining Issues Test (DIT; Thoma, 2006) 
 Sociomoral Reflection Measure – Short Form (SRM-SF; Gibbs, 

Basinger, Grime & Snarey, 2007) 



 Prosocial Moral Reasoning Scale (Carlo, Eisenberg & Knight, 
1992) 

 Carlo and Randall prosocial behavior scale (Carlo & Randall, 
2002) 

 Measuring of Academic Dishonesty (Lucus & Friedrich, 2005) 
 Child Behavioral Checklist (Achenbach, 2000) 
 



 แบบทดสอบวดัความซื่อสตัย์ (อนวุฒัน์ ตัง้สมบรูณ์, 2526) 
 แบบวดัความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่และเสียสละ (ทศันีย์ เหมะธุลนิ, 2534) 
 



 แบบวดัเพ่ือการประเมินพฤติกรรมและเจตคตทิางคณุธรรม 
 การเก็บข้อมลูแบง่เป็น 2 ครัง้ 
 ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการเก็บข้อมลูประเมินครัง้ท่ี 1 
 กลุม่ตวัอยา่งจ านวนประมาณ 6,000 คน จากโรงเรียนประมาณ 100 
โรงเรียน 

 เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งชัน้ ป. 6, ม. 3, ม. 6, อาชีวะ, มหาวิทยาลยั 



 แบบวดัแบง่เป็นการวดั 8 คณุธรรม ทัง้ด้านเจตคติและพฤตกิรรม 
 แบบวดัด้านละ 10 ข้อ แบง่เป็นพฤตกิรรม 5 ข้อ และเจตคต ิ5 ข้อ 

(ส าหรับ คณุธรรม “สะอาด” แบง่เป็น สะอาดกาย และสะอาดใจ ด้าน
ยอ่ยละ 10 ข้อ) 

 มีมาตรวดัการตอบตามความคาดหวงัทางสงัคม (Social Desirability 
Scale) 

 ความเท่ียงของแบบวดัมากกว่า .60 
 การประเมินความตรงจะเก็บข้อมลูในภายหลงั 



 การประเมินคณุธรรม จะต้องประเมินรอบด้าน ดเูพียงพฤติกรรมอยา่ง
เดียวไมไ่ด้ 

 การประเมินคณุธรรม จะต้องมีจดุมุง่หมายท่ีชดัเจน วา่ประเมินเพื่อ
อะไร และจะน าผลท่ีได้ไปใช้อะไร 

 การประเมินคณุธรรม จะต้องมีแบบวดัมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับคน
ไทย ท่ีมีวิธีการวดัและคณุภาพเพียงพอ 


