
บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 24 กนัยายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 1: “ความซบัซ้อนของคณุธรรม” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ ในสปัดาห์นี ้

อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ฝากเร่ือง “ความซบัซ้อนของคณุธรรม” มาคยุกบัคณุ
ผู้ ฟังนะคะ 
 ในชว่งรัฐบาลนี ้จะได้ขา่วเร่ืองของการสง่เสริมคณุธรรมใน
ทกุภาคสว่น ไมว่า่จะในโรงเรียน หรือในระบบราชการเองก็ดี ทาง
คณะจิตวิทยา จฬุาฯ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศกึษาธิการ ใน
การประเมินคณุธรรมจากนกัเรียน นิสิต นกัศกึษาทัว่ประเทศ ว่า
โครงการคณุธรรมน าความรู้ท่ีทางกระทรวงศกึษาธิการได้จดัท าไป มี
ผลตอ่คณุธรรมของนกัเรียน นิสิต นกัศกึษามากน้อยเพียงใด   
 หลายคนอาจคิดวา่ คณุธรรมสามารถวดัได้โดยจากการ
ประเมินพฤตกิรรมโดยตรง เชน่ เดก็ชว่ยเหลือเพ่ือนท างาน แต่
อยา่งไรก็ตาม การมองด้วยพฤตกิรรมเพียงแคม่ิตเิดียว อาจจะ
ประเมินเดก็ไมถ่กูต้อง และพฤตกิรรมอาจจะไมใ่ชส่ิ่งท่ีบง่บอกถึง
คณุธรรม ดฉินัจะลองยกตวัอยา่งแล้วให้คณุผู้ ฟังลองพิจารณาดวู่า 
พฤตกิรรมเหล่านีแ้สดงถึงการมีคณุธรรมหรือไมน่ะคะ 

1) สมศกัดิ์ท าบญุเพ่ือเอาหน้า ให้คนอ่ืนชม 
2) สมศกัดิ์ท าบญุเพราะตามเพ่ือน 
3) สมศกัดิ์ท าบญุเพราะหวงัวา่ชาตหิน้าจะได้ดี 
4) สมศกัดิ์ท าบญุเพราะต้องการชว่ยเหลือคนท่ีเดือดร้อน 

 ลองดอีูกหนึง่ตวัอยา่งนะคะ ดวูา่พฤตกิรรมเหล่านีเ้ป็น



พฤตกิรรมแสดงออกถึงการไมมี่คณุธรรมหรือไม่ 
1) สมศรีจ าเป็นต้องขโมยเงิน เพ่ือไปชว่ยเหลือคนยากจน 
2) สมศรีจ าเป็นต้องขโมยเงิน เพ่ือน าเงินไปรักษาพอ่แม่ 
3) สมศรีจ าเป็นต้องขโมยเงิน เพ่ือน าไปใช้จา่ยในครอบครัว 
4) สมศรีจ าเป็นต้องขโมยเงิน เพ่ือน าเงินไปใช้หนีพ้นนั 

 พฤตกิรรมเหล่านีไ้มมี่เฉลยว่า พฤติกรรมใดแสดงออกหรือ
ไมไ่ด้แสดงออกถึงความมีคณุธรรม เพราะวา่ตา่งคนตา่งมีมมุมองท่ี
แตกตา่งกนัไป แตส่ิ่งหนึง่ท่ีสามารถสรุปได้ใน ณ ท่ีนีคื้อ พฤตกิรรม
เพียงอยา่งเดียว ไมส่ามารถสรุปได้วา่ใครมีคณุธรรมหรือไมมี่
คณุธรรม เราจะต้องมองถึงเหตผุล แรงจงูใจ หรือสิ่งตา่งๆ อีก
มากมายท่ีเก่ียวข้องตอ่การแสดงออกพฤติกรรมเหลา่นัน้ ในวนัพรุ่งนี ้
มาคยุกนัวา่สิ่งกระบวนการท่ีอยูภ่ายใต้พฤติกรรมคณุธรรมมี
อะไรบ้าง สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 25 กนัยายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 2: “ความซบัซ้อนของคณุธรรม” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“ความซบัซ้อนของคณุธรรม” ตอ่นะคะ 
 เม่ือวานนี ้ได้กลา่วไว้แล้วว่าพฤตกิรรมคณุธรรมท่ีแสดงออก
เพียงอยา่งเดียว ไมอ่าจบง่บอกถึงคณุธรรมได้ วนันีจ้ะมากล่าวถึง
กระบวนการก่อนการแสดงออกพฤตกิรรมเหลา่นัน้ 
 ก่อนท่ีคนเราจะแสดงออกถึงพฤตกิรรมคณุธรรม จะมีการ
ประมวลข้อมลูท่ีผ่านเข้ามา เชน่ เพ่ือนมาพดูจาไม่ดีกบัเรา ค าพดู 
น า้เสียง ทา่ทางของเพ่ือนก็เป็นสิ่งเร้าท่ีผา่นระบบประสาทเข้ามาใน
สมองของเรา ตอ่ไปก็ต้องดวู่าเราสนใจสิ่งท่ีเพ่ือนท าหรือไม ่ถ้าไม่
สนใจเราก็จะไมต่อบสนองอะไร แตถ้่าหากเราสนใจ เราก็จะน าข้อมลู
เหลา่นีไ้ปตีความ การตีความสิ่งเร้าหนึง่ สามารถตีความได้หลาย
แบบ เชน่ เพ่ือนแหยเ่ราเลน่ เพ่ือนแกล้งเรา เพ่ือนตอ่วา่เรา และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย เม่ือผ่านการตีความแล้ว เราก็ก าหนดเป้าหมายในการ
ตอบสนอง เชน่ เพ่ือนว่าเรา เราต้องล้างแค้น เราก็จะหาทาง
ตอบสนอง พิจารณาจนกระทัง่เลือกทางตอบสนองท่ีดีท่ีสดุในการ
บรรลเุป้าหมาย แล้วก็แสดงพฤตกิรรมออกมา หลงัจากแสดง
พฤตกิรรมแล้ว ก็จะเกิดผลลพัธ์ซึง่จะมาเป็นสิ่งเร้าใหมอี่กครัง้ 
 อยา่งไรก็ตาม กระบวนการใสใ่จ กระบวนการตีความ 
กระบวนการก าหนดเป้าหมาย กระบวนการเลือกตอบสนองของแต่



ละคนก็แตกตา่งกนัไป ยกตวัอยา่งเชน่ ความก้าวร้าวประเภทหนึง่ ท่ี
เรียกวา่ความก้าวร้าวแบบตอบสนอง บคุคลท่ีก้าวร้าวแบบนี ้มกัจะ
เป็นคนตีความสิ่งเร้าว่ามาคกุคามตนเกินจริง เชน่ เพ่ือนแหยเ่ลน่ ก็
จะตีความวา่เพ่ือนมาแกล้ง แล้วเกิดการตอบสนองแบบก้าวร้าว  
 ความก้าวร้าวอีกประเภทหนึ่ง เรียกวา่ความก้าวร้าวแบบ
ตัง้ใจใส ่เป็นการเลือกแสดงความก้าวร้าวเพ่ือวตัถปุระสงค์อะไร
บางอย่าง เชน่ แกล้งเพ่ือนเพ่ือความสขุของตนเอง คนท่ีก้าวร้าวแบบ
นีจ้ะเลือกตอบสนองเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองไปในเชิง
ก้าวร้าว 
 ในวนัพรุ่งนี ้เราจะมาคยุกนัตอ่วา่ ท่ีบอกวา่คนมีกระบวนการ
ประมวลข้อมลูแตกตา่งกนั มีปัจจยัใดบ้างท่ีท าให้คนมีกระบวนการ
เหลา่นีแ้ตกตา่งกนั สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 26 กนัยายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 3: “ความซบัซ้อนของคณุธรรม” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“ความซบัซ้อนของคณุธรรม” ตอ่นะคะ 
 ครัง้ก่อนหน้านี ้ได้พดูถึง กระบวนการประมวลข้อมลูของคน
ท่ีแตกตา่งกนั สง่ผลให้พฤติกรรมคณุธรรมแสดงออกท่ีแตกตา่งกนั 
และยกตวัอย่างเร่ืองความก้าวร้าววา่ ความก้าวร้าวแตล่ะประเภท ก็
จะมีกระบวนการประมวลข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั วนันีจ้ะกล่าววา่ปัจจยั
ใดบ้างท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการประมวลข้อมลูนี ้
 สิ่งแรกท่ีเก่ียวข้องอยา่งมากคือ ความคิดในมมุกว้าง หรือท่ี
เรียกวา่ “การเอาใจเขา มาใส่ใจเรา” นัน่เอง ในวยัเดก็ เดก็จะไม่
เข้าใจมมุมองของคนอ่ืน ท่ีเด็กแสดงออกถึงพฤตกิรรมชว่ยเหลือ
ออกมา ก็อาจเป็นเพราะเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่
ถ้าเดก็คนนีโ้ตขึน้ เดก็ก็จะเร่ิมเข้าใจวา่มมุมองของคนอ่ืนเป็นอย่างไร 
ถ้าแสดงออกถึงพฤติกรรมชว่ยเหลือนีแ้ล้ว คนอ่ืนจะรู้สึกอยา่งไร 
จนกระทัง่เดก็คนนีโ้ตขึน้อีก เดก็จะเร่ิมเข้าใจมมุมองของสงัคม วา่ถ้า
ทกุคนช่วยเหลือกนั โลกจะเป็นอยา่งไร ถ้าทกุคนปฏิบตัติาม
กฎระเบียบจะเป็นอย่างไร เด็กจะเร่ิมมีความคดิของตนเอง และสร้าง
ปรัชญาชีวิตของตนขึน้มา 
 ความคดิในมมุกว้างนีจ้ะเกิดจากพฒันาการทางปัญญาของ
เดก็ การท่ีเดก็จะพฒันาตนเองให้คิดในมมุกว้างได้ เกิดจากเดก็ได้



แลกเปล่ียนความคิดมมุมองจากผู้ อ่ืนท่ีมีความคิดท่ีกว้างกวา่ เชน่ 
เพ่ือนท่ีมีพฒันาการสงูกวา่ หรือผู้ใหญ่ท่ีแลกเปล่ียนแนวคิดกบัเดก็  
 อยา่งไรก็ตาม ความคดิในมมุกว้างอาจจะไมส่ามารถท านาย
พฤตกิรรมคณุธรรมได้ทัง้หมด ผู้ใหญ่ท่ีมีความสามารถในการคิดมมุ
กว้างก็ไมจ่ าเป็นจะต้องแสดงพฤตกิรรมคณุธรรมทกุคน ยงัมีสิ่งอ่ืนอีก
มากมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกระบวนการประมวลข้อมลูทางด้าน
คณุธรรม วนัพรุ่งนี ้จะมาคยุกนัตอ่วา่ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั
กระบวนการประมวลข้อมลูก่อนการแสดงพฤตกิรรมคณุธรรม มี
อะไรบ้าง  

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 27 กนัยายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 4: “ความซบัซ้อนของคณุธรรม” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“ความซบัซ้อนของคณุธรรม” ตอ่นะคะ 
 ครัง้ก่อนหน้านี ้ได้พดูถึงความคดิในมมุกว้าง ว่าความคิดมมุ
กว้างเก่ียวข้องกบักระบวนการประมวลข้อมลูก่อนการแสดง
พฤตกิรรมคณุธรรม หากคนใดมีความคิดในมมุกว้าง ก็จะมอง
หลากหลายมมุมากขึน้ ก่อนการแสดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่
ออกมา 
 นอกจากความคิดมมุกว้างแล้ว การรับรู้ผลท่ีตามมาของการ
แสดงพฤตกิรรมคณุธรรมยงัมีสว่นเก่ียวข้องกบัการแสดงพฤตกิรรม
ด้วย ยกตวัอยา่งเชน่ หากแสดงความก้าวร้าวออกมา จะเกิดอะไรขึน้ 
หากชว่ยเหลือเพ่ือนในกลุม่จะเกิดอะไรขึน้ ซึง่ผลท่ีตามมา อาจจะ
เป็นผลลพัธ์ภายนอกก็ได้ เช่น เพ่ือนมีมิตรไมตรี หรือเป็นผลลพัธ์
ภายในก็ได้ เชน่ ภมูิใจ เสียใจ รู้สกึผิด 
 หากรับรู้ผลท่ีตามมาของการแสดงพฤตกิรรมเป็นในทางท่ีดี 
คนจะรู้สกึดีตอ่การแสดงพฤตกิรรมนัน้ เม่ือรู้สึกดีแล้ว ก็จะมีแนวโน้ม
ตัง้ใจท าพฤติกรรมนัน้ในอนาคต ถ้าโอกาสเอือ้อ านวย  
 อีกปัจจยัหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมคณุธรรม คือ ความคดิ
ของบคุคลส าคญัรอบตวั ทา่นอาจจะเคยได้ยินวา่ วยัรุ่นเลียนแบบ 
ท าสิ่งตา่งๆ ตามเพื่อน ซึง่ในวยันัน้ เพ่ือนถือวา่เป็นบคุคลส าคญั



ส าหรับเขา หากเพ่ือนเห็นว่าพฤตกิรรมอะไรดี สิ่งนัน้ก็จะมีอิทธิพล
มากตอ่การแสดงออกพฤตกิรรม หากเป็นวยัเดก็ อิทธิพลของพอ่แม ่
อิทธิพลของครู ก็จะมีสว่นในการแสดงพฤตกิรรมของเด็กมาก  
 ยงัมีอิทธิพลอ่ืนท่ีมาเก่ียวข้องตอ่การแสดงพฤตกิรรม
คณุธรรมจ านวนมาก ซึง่ไมส่ามารถกลา่วถึงในท่ีนีไ้ด้ ทา่นจะเห็นวา่
พฤตกิรรมคณุธรรมซบัซ้อนมาก และไมส่ามารถตดัสินวา่คนมี
คณุธรรมหรือไม ่จากการมองเพียงแคส่ิ่งท่ีคนแสดงออกเพียงอยา่ง
เดียว ด้วยเหตนีุ ้“จงระวงัไว้ว่าอยา่ตดัสินคนจากสิ่งท่ีเห็นเพียง
เทา่นัน้” วนัพรุ่งนี ้จะมาคยุกนัตอ่วา่ เราจะเสริมสร้างคณุธรรมได้
อยา่งไรบ้าง สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 28 กนัยายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 5: “ความซบัซ้อนของคณุธรรม” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“ความซบัซ้อนของคณุธรรม” ตอ่นะคะ 
 ก่อนหน้านีไ้ด้พดูคยุถึงความซบัซ้อนของคณุธรรม วา่การ
ตดัสินคณุธรรมของคนอ่ืน ไมส่ามารถมองได้เพียงแคพ่ฤตกิรรมเพียง
อยา่งเดียว การท่ีคนไมมี่คณุธรรม อาจจะเป็นไปได้วา่ เขาอาจจะเด็ก
เกินไปท่ีจะคิดในมมุกว้างได้ เขาอาจไมเ่ข้าใจวา่ผลท่ีดีของการแสดง
พฤตกิรรมคณุธรรมเป็นอย่างไร เขาอาจจะอยูใ่นกลุม่เพ่ือนท่ีไมไ่ด้ให้
คณุคา่แก่พฤตกิรรมคณุธรรม กระบวนการท่ีแตกตา่งกนัเหลา่นี ้ก็
จะต้องใช้วิธีเสริมสร้างคณุธรรมท่ีแตกตา่งกนั 
 ตอนนีเ้ราจะกลา่วถึงวิธีการส่งเสริมคณุธรรม ก่อนหน้านี ้ได้
กลา่วถึงกระบวนการเสริมสร้างคณุธรรมรูปแบบหนึง่ คือ การชวนให้
เดก็มองความคดิในมมุกว้างมากขึน้ สิ่งนีไ้มอ่าจสร้างได้โดยการสอน
หลกัการให้กบัเดก็ แตจ่ะต้องให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง เชน่ 
อาจจะให้เด็กได้ไปดคูนด้อยโอกาส อาจแสดงความรู้สึกของตนให้
เดก็รู้ว่าสิ่งท่ีเดก็ได้ท า สง่ผลกระทบอะไร เม่ือเด็กได้รับประสบการณ์
มากขึน้ ก็จะท าให้เด็กมีความคดิท่ีกว้างขึน้ และสิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้
เดก็ได้สร้างปรัชญาชีวิตของตนเองจากมมุมองท่ีหลากหลายได้ 
 ประสบการณ์ตรงอีกสว่นหนึ่ง ท่ีมีผลกบัเด็กมาก คือ 
ตวัอยา่งในชีวิตจริง หากบอกกบัเด็กวา่การทะเลาะกนั การตดัสิน



ปัญหาด้วยก าลงัเป็นสิ่งท่ีไม่ดี แตถ้่าคนในครอบครัวแสดงด้วยตนเอง 
ก็ไมส่ามารถท าให้เดก็เช่ือค าพดูเหลา่นัน้ได้  
 วิธีการสร้างกรอบวินยัแก่เด็ก ก็เป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีสามารถ
สง่เสริมคณุธรรมเดก็ได้ จากงานวิจยัพบวา่ พอ่แมท่ี่ใช้การอธิบายให้
เดก็ฟังวา่พฤติกรรมใดควรท า พฤติกรรมใดไม่ควรท า สง่ผลดีกวา่การ
แสดงอ านาจของพอ่แมใ่ห้เด็กท าตามกรอบท่ีตนเองตัง้ โดยไมอ่ธิบาย
เหตผุล หรือการแสดงการไมย่อมรับ การไมใ่ห้ความรัก ถ้าเดก็ไมท่ า
ตาม เพราะหากพอ่แมแ่สดงอ านาจ หรือถอนความรัก เด็กจะท า
พฤตกิรรมคณุธรรมเพ่ือหลีกเล่ียงการถกูลงโทษ การถอนความรัก 
ไมไ่ด้สร้างคณุธรรมในตวัเด็กอยา่งถาวร  
 โดยสรุปแล้ว คณุธรรมเป็นสิ่งท่ีซบัซ้อน มีกระบวนการท่ี
ซบัซ้อนก่อนแสดงคณุธรรม การเสริมสร้างคณุธรรม ก็ต้องพิจารณา
ให้ละเอียด สร้างเสริมคณุธรรมให้ถกูจดุ มิเชน่นัน้การเสริมสร้างอาจ
ไมเ่กิดผลตามท่ีต้องการ สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 


