บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
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7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ ในสัปดาห์นี ้
อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝากเรื่ อง “ความซับซ้ อนของคุณธรรม” มาคุยกับคุณ
ผู้ฟังนะคะ
ในช่วงรัฐบาลนี ้ จะได้ ขา่ วเรื่ องของการส่งเสริมคุณธรรมใน
ทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะในโรงเรี ยน หรื อในระบบราชการเองก็ดี ทาง
คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ได้ รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การประเมินคุณธรรมจากนักเรี ยน นิสิต นักศึกษาทัว่ ประเทศ ว่า
โครงการคุณธรรมนาความรู้ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ จดั ทาไป มี
ผลต่อคุณธรรมของนักเรี ยน นิสิต นักศึกษามากน้ อยเพียงใด
หลายคนอาจคิดว่า คุณธรรมสามารถวัดได้ โดยจากการ
ประเมินพฤติกรรมโดยตรง เช่น เด็กช่วยเหลือเพื่อนทางาน แต่
อย่างไรก็ตาม การมองด้ วยพฤติกรรมเพียงแค่มิตเิ ดียว อาจจะ
ประเมินเด็กไม่ถกู ต้ อง และพฤติกรรมอาจจะไม่ใช่สิ่งที่บง่ บอกถึง
คุณธรรม ดิฉนั จะลองยกตัวอย่างแล้ วให้ คณ
ุ ผู้ฟังลองพิจารณาดูว่า
พฤติกรรมเหล่านี ้แสดงถึงการมีคณ
ุ ธรรมหรื อไม่นะคะ
1) สมศักดิ์ทาบุญเพื่อเอาหน้ า ให้ คนอื่นชม
2) สมศักดิ์ทาบุญเพราะตามเพื่อน
3) สมศักดิ์ทาบุญเพราะหวังว่าชาติหน้ าจะได้ ดี
4) สมศักดิ์ทาบุญเพราะต้ องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้ อน
ลองดูอีกหนึง่ ตัวอย่างนะคะ ดูวา่ พฤติกรรมเหล่านี ้เป็ น
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พฤติกรรมแสดงออกถึงการไม่มีคณ
ุ ธรรมหรื อไม่
1) สมศรี จาเป็ นต้ องขโมยเงิน เพื่อไปช่วยเหลือคนยากจน
2) สมศรี จาเป็ นต้ องขโมยเงิน เพื่อนาเงินไปรักษาพ่อแม่
3) สมศรี จาเป็ นต้ องขโมยเงิน เพื่อนาไปใช้ จา่ ยในครอบครัว
4) สมศรี จาเป็ นต้ องขโมยเงิน เพื่อนาเงินไปใช้ หนี ้พนัน
พฤติกรรมเหล่านี ้ไม่มีเฉลยว่า พฤติกรรมใดแสดงออกหรื อ
ไม่ได้ แสดงออกถึงความมีคณ
ุ ธรรม เพราะว่าต่างคนต่างมีมมุ มองที่
แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึง่ ที่สามารถสรุปได้ ใน ณ ที่นี ้คือ พฤติกรรม
เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสรุปได้ วา่ ใครมีคณ
ุ ธรรมหรื อไม่มี
คุณธรรม เราจะต้ องมองถึงเหตุผล แรงจูงใจ หรื อสิ่งต่างๆ อีก
มากมายที่เกี่ยวข้ องต่อการแสดงออกพฤติกรรมเหล่านัน้ ในวันพรุ่งนี ้
มาคุยกันว่าสิ่งกระบวนการที่อยูภ่ ายใต้ พฤติกรรมคุณธรรมมี
อะไรบ้ าง สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 25 กันยายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 2: “ความซับซ้ อนของคุณธรรม”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“ความซับซ้ อนของคุณธรรม” ต่อนะคะ
เมื่อวานนี ้ ได้ กล่าวไว้ แล้ วว่าพฤติกรรมคุณธรรมที่แสดงออก
เพียงอย่างเดียว ไม่อาจบ่งบอกถึงคุณธรรมได้ วันนี ้จะมากล่าวถึง
กระบวนการก่อนการแสดงออกพฤติกรรมเหล่านัน้
ก่อนที่คนเราจะแสดงออกถึงพฤติกรรมคุณธรรม จะมีการ
ประมวลข้ อมูลที่ผ่านเข้ ามา เช่น เพื่อนมาพูดจาไม่ดีกบั เรา คาพูด
น ้าเสียง ท่าทางของเพื่อนก็เป็ นสิ่งเร้ าที่ผา่ นระบบประสาทเข้ ามาใน
สมองของเรา ต่อไปก็ต้องดูว่าเราสนใจสิ่งที่เพื่อนทาหรื อไม่ ถ้ าไม่
สนใจเราก็จะไม่ตอบสนองอะไร แต่ถ้าหากเราสนใจ เราก็จะนาข้ อมูล
เหล่านี ้ไปตีความ การตีความสิ่งเร้ าหนึง่ สามารถตีความได้ หลาย
แบบ เช่น เพื่อนแหย่เราเล่น เพื่อนแกล้ งเรา เพื่อนต่อว่าเรา และอื่นๆ
อีกมากมาย เมื่อผ่านการตีความแล้ ว เราก็กาหนดเป้าหมายในการ
ตอบสนอง เช่น เพื่อนว่าเรา เราต้ องล้ างแค้ น เราก็จะหาทาง
ตอบสนอง พิจารณาจนกระทัง่ เลือกทางตอบสนองที่ดีที่สดุ ในการ
บรรลุเป้าหมาย แล้ วก็แสดงพฤติกรรมออกมา หลังจากแสดง
พฤติกรรมแล้ ว ก็จะเกิดผลลัพธ์ซงึ่ จะมาเป็ นสิ่งเร้ าใหม่อีกครัง้
อย่างไรก็ตาม กระบวนการใส่ใจ กระบวนการตีความ
กระบวนการกาหนดเป้าหมาย กระบวนการเลือกตอบสนองของแต่
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ละคนก็แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ความก้ าวร้ าวประเภทหนึง่ ที่
เรี ยกว่าความก้ าวร้ าวแบบตอบสนอง บุคคลที่ก้าวร้ าวแบบนี ้ มักจะ
เป็ นคนตีความสิ่งเร้ าว่ามาคุกคามตนเกินจริง เช่น เพื่อนแหย่เล่น ก็
จะตีความว่าเพื่อนมาแกล้ ง แล้ วเกิดการตอบสนองแบบก้ าวร้ าว
ความก้ าวร้ าวอีกประเภทหนึ่ง เรี ยกว่าความก้ าวร้ าวแบบ
ตังใจใส่
้
เป็ นการเลือกแสดงความก้ าวร้ าวเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
บางอย่าง เช่น แกล้ งเพื่อนเพื่อความสุขของตนเอง คนที่ก้าวร้ าวแบบ
นี ้จะเลือกตอบสนองเพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเองไปในเชิง
ก้ าวร้ าว
ในวันพรุ่งนี ้ เราจะมาคุยกันต่อว่า ที่บอกว่าคนมีกระบวนการ
ประมวลข้ อมูลแตกต่างกัน มีปัจจัยใดบ้ างที่ทาให้ คนมีกระบวนการ
เหล่านี ้แตกต่างกัน สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 3: “ความซับซ้ อนของคุณธรรม”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“ความซับซ้ อนของคุณธรรม” ต่อนะคะ
ครัง้ ก่อนหน้ านี ้ ได้ พดู ถึง กระบวนการประมวลข้ อมูลของคน
ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ พฤติกรรมคุณธรรมแสดงออกที่แตกต่างกัน
และยกตัวอย่างเรื่ องความก้ าวร้ าวว่า ความก้ าวร้ าวแต่ละประเภท ก็
จะมีกระบวนการประมวลข้ อมูลที่แตกต่างกัน วันนี ้จะกล่าวว่าปั จจัย
ใดบ้ างที่สง่ ผลต่อกระบวนการประมวลข้ อมูลนี ้
สิ่งแรกที่เกี่ยวข้ องอย่างมากคือ ความคิดในมุมกว้ าง หรื อที่
เรี ยกว่า “การเอาใจเขา มาใส่ใจเรา” นัน่ เอง ในวัยเด็ก เด็กจะไม่
เข้ าใจมุมมองของคนอื่น ที่เด็กแสดงออกถึงพฤติกรรมช่วยเหลือ
ออกมา ก็อาจเป็ นเพราะเพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเอง แต่
ถ้ าเด็กคนนี ้โตขึ ้น เด็กก็จะเริ่ มเข้ าใจว่ามุมมองของคนอื่นเป็ นอย่างไร
ถ้ าแสดงออกถึงพฤติกรรมช่วยเหลือนี ้แล้ ว คนอื่นจะรู้สึกอย่างไร
จนกระทัง่ เด็กคนนี ้โตขึ ้นอีก เด็กจะเริ่มเข้ าใจมุมมองของสังคม ว่าถ้ า
ทุกคนช่วยเหลือกัน โลกจะเป็ นอย่างไร ถ้ าทุกคนปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบจะเป็ นอย่างไร เด็กจะเริ่มมีความคิดของตนเอง และสร้ าง
ปรัชญาชีวิตของตนขึ ้นมา
ความคิดในมุมกว้ างนี ้จะเกิดจากพัฒนาการทางปั ญญาของ
เด็ก การที่เด็กจะพัฒนาตนเองให้ คิดในมุมกว้ างได้ เกิดจากเด็กได้
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แลกเปลี่ยนความคิดมุมมองจากผู้อื่นที่มีความคิดที่กว้ างกว่า เช่น
เพื่อนที่มีพฒ
ั นาการสูงกว่า หรื อผู้ใหญ่ที่แลกเปลี่ยนแนวคิดกับเด็ก
อย่างไรก็ตาม ความคิดในมุมกว้ างอาจจะไม่สามารถทานาย
พฤติกรรมคุณธรรมได้ ทงหมด
ั้
ผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการคิดมุม
กว้ างก็ไม่จาเป็ นจะต้ องแสดงพฤติกรรมคุณธรรมทุกคน ยังมีสิ่งอื่นอีก
มากมายที่เกี่ยวข้ องกับการกระบวนการประมวลข้ อมูลทางด้ าน
คุณธรรม วันพรุ่งนี ้ จะมาคุยกันต่อว่าปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการประมวลข้ อมูลก่อนการแสดงพฤติกรรมคุณธรรม มี
อะไรบ้ าง
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 27 กันยายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 4: “ความซับซ้ อนของคุณธรรม”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“ความซับซ้ อนของคุณธรรม” ต่อนะคะ
ครัง้ ก่อนหน้ านี ้ ได้ พดู ถึงความคิดในมุมกว้ าง ว่าความคิดมุม
กว้ างเกี่ยวข้ องกับกระบวนการประมวลข้ อมูลก่อนการแสดง
พฤติกรรมคุณธรรม หากคนใดมีความคิดในมุมกว้ าง ก็จะมอง
หลากหลายมุมมากขึ ้น ก่อนการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่
ออกมา
นอกจากความคิดมุมกว้ างแล้ ว การรับรู้ผลที่ตามมาของการ
แสดงพฤติกรรมคุณธรรมยังมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการแสดงพฤติกรรม
ด้ วย ยกตัวอย่างเช่น หากแสดงความก้ าวร้ าวออกมา จะเกิดอะไรขึ ้น
หากช่วยเหลือเพื่อนในกลุม่ จะเกิดอะไรขึ ้น ซึง่ ผลที่ตามมา อาจจะ
เป็ นผลลัพธ์ภายนอกก็ได้ เช่น เพื่อนมีมิตรไมตรี หรื อเป็ นผลลัพธ์
ภายในก็ได้ เช่น ภูมิใจ เสียใจ รู้สกึ ผิด
หากรับรู้ผลที่ตามมาของการแสดงพฤติกรรมเป็ นในทางที่ดี
คนจะรู้สกึ ดีตอ่ การแสดงพฤติกรรมนัน้ เมื่อรู้สึกดีแล้ ว ก็จะมีแนวโน้ ม
ตังใจท
้ าพฤติกรรมนันในอนาคต
้
ถ้ าโอกาสเอื ้ออานวย
อีกปั จจัยหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมคุณธรรม คือ ความคิด
ของบุคคลสาคัญรอบตัว ท่านอาจจะเคยได้ ยินว่า วัยรุ่นเลียนแบบ
ทาสิ่งต่างๆ ตามเพื่อน ซึง่ ในวัยนัน้ เพื่อนถือว่าเป็ นบุคคลสาคัญ
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สาหรับเขา หากเพื่อนเห็นว่าพฤติกรรมอะไรดี สิ่งนันก็
้ จะมีอิทธิพล
มากต่อการแสดงออกพฤติกรรม หากเป็ นวัยเด็ก อิทธิพลของพ่อแม่
อิทธิพลของครู ก็จะมีสว่ นในการแสดงพฤติกรรมของเด็กมาก
ยังมีอิทธิพลอื่นที่มาเกี่ยวข้ องต่อการแสดงพฤติกรรม
คุณธรรมจานวนมาก ซึง่ ไม่สามารถกล่าวถึงในที่นี ้ได้ ท่านจะเห็นว่า
พฤติกรรมคุณธรรมซับซ้ อนมาก และไม่สามารถตัดสินว่าคนมี
คุณธรรมหรื อไม่ จากการมองเพียงแค่สิ่งที่คนแสดงออกเพียงอย่าง
เดียว ด้ วยเหตุนี ้ “จงระวังไว้ ว่าอย่าตัดสินคนจากสิ่งที่เห็นเพียง
เท่านัน”
้ วันพรุ่งนี ้ จะมาคุยกันต่อว่า เราจะเสริมสร้ างคุณธรรมได้
อย่างไรบ้ าง สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 28 กันยายน 2550 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 5: “ความซับซ้ อนของคุณธรรม”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“ความซับซ้ อนของคุณธรรม” ต่อนะคะ
ก่อนหน้ านี ้ได้ พดู คุยถึงความซับซ้ อนของคุณธรรม ว่าการ
ตัดสินคุณธรรมของคนอื่น ไม่สามารถมองได้ เพียงแค่พฤติกรรมเพียง
อย่างเดียว การที่คนไม่มีคณ
ุ ธรรม อาจจะเป็ นไปได้ วา่ เขาอาจจะเด็ก
เกินไปที่จะคิดในมุมกว้ างได้ เขาอาจไม่เข้ าใจว่าผลที่ดีของการแสดง
พฤติกรรมคุณธรรมเป็ นอย่างไร เขาอาจจะอยูใ่ นกลุม่ เพื่อนที่ไม่ได้ ให้
คุณค่าแก่พฤติกรรมคุณธรรม กระบวนการที่แตกต่างกันเหล่านี ้ ก็
จะต้ องใช้ วิธีเสริมสร้ างคุณธรรมที่แตกต่างกัน
ตอนนี ้เราจะกล่าวถึงวิธีการส่งเสริมคุณธรรม ก่อนหน้ านี ้ ได้
กล่าวถึงกระบวนการเสริมสร้ างคุณธรรมรูปแบบหนึง่ คือ การชวนให้
เด็กมองความคิดในมุมกว้ างมากขึ ้น สิ่งนี ้ไม่อาจสร้ างได้ โดยการสอน
หลักการให้ กบั เด็ก แต่จะต้ องให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ตรง เช่น
อาจจะให้ เด็กได้ ไปดูคนด้ อยโอกาส อาจแสดงความรู้สึกของตนให้
เด็กรู้ว่าสิ่งที่เด็กได้ ทา ส่งผลกระทบอะไร เมื่อเด็กได้ รับประสบการณ์
มากขึ ้น ก็จะทาให้ เด็กมีความคิดที่กว้ างขึ ้น และสิ่งเหล่านี ้จะทาให้
เด็กได้ สร้ างปรัชญาชีวิตของตนเองจากมุมมองที่หลากหลายได้
ประสบการณ์ตรงอีกส่วนหนึ่ง ที่มีผลกับเด็กมาก คือ
ตัวอย่างในชีวิตจริง หากบอกกับเด็กว่าการทะเลาะกัน การตัดสิน

เพลง

ปั ญหาด้ วยกาลังเป็ นสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้าคนในครอบครัวแสดงด้ วยตนเอง
ก็ไม่สามารถทาให้ เด็กเชื่อคาพูดเหล่านันได้
้
วิธีการสร้ างกรอบวินยั แก่เด็ก ก็เป็ นอีกสิ่งหนึง่ ที่สามารถ
ส่งเสริมคุณธรรมเด็กได้ จากงานวิจยั พบว่า พ่อแม่ที่ใช้ การอธิบายให้
เด็กฟั งว่าพฤติกรรมใดควรทา พฤติกรรมใดไม่ควรทา ส่งผลดีกว่าการ
แสดงอานาจของพ่อแม่ให้ เด็กทาตามกรอบที่ตนเองตัง้ โดยไม่อธิบาย
เหตุผล หรื อการแสดงการไม่ยอมรับ การไม่ให้ ความรัก ถ้ าเด็กไม่ทา
ตาม เพราะหากพ่อแม่แสดงอานาจ หรื อถอนความรัก เด็กจะทา
พฤติกรรมคุณธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ การถอนความรัก
ไม่ได้ สร้ างคุณธรรมในตัวเด็กอย่างถาวร
โดยสรุปแล้ ว คุณธรรมเป็ นสิ่งที่ซบั ซ้ อน มีกระบวนการที่
ซับซ้ อนก่อนแสดงคุณธรรม การเสริมสร้ างคุณธรรม ก็ต้องพิจารณา
ให้ ละเอียด สร้ างเสริมคุณธรรมให้ ถกู จุด มิเช่นนันการเสริ
้
มสร้ างอาจ
ไม่เกิดผลตามที่ต้องการ สวัสดีคะ่
20 วินาที

