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บทคัดยอ  
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Abstract  

This paper provides readers a wide perspective of morality studies which includes the meanings, 

theories, moral development in children and adolescents, related research, and the development of children 

and adolescents’ morality.   
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คุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน  

บทความน้ีมีวัตถุประสงคจะใหสาระความรู

เร่ืองจริยธรรม ทั้งในเร่ืองของทฤษฎี งานวิจัย และ

การพัฒนา ทั้ งที่ เปนของตางประเทศและของ

ประเทศไทย  สาระในบทความน้ีจะเปนพื้นฐานที่

สํ าคัญใหแกผูที่สนใจจะศึกษาวิ จัยและพัฒนา

จริยธรรมของเด็กและเยาวชนอยางลึกซึ้งในประเด็น

ตางๆตอไป โดยจะเร่ิมที่ความหมายของคุณธรรม

จริยธรรมกอน 

 

ความหมายของคานยิม คณุธรรม และ

จริยธรรม 

 เรามักพูดคําวา “คุณธรรม” “จริยธรรม” ไป

ดวยกัน  แลวคําทั้งสองน้ีเหมือนหรือตางกันอยางไร 

 ศาสตราจารย ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

(2544: 2) ผูบุกเบิกงานวิจัยดานจริยธรรมในประเทศ

ไทย จนกระทั่งไดต้ังทฤษฎีตนไมจริยธรรมขึ้นน้ัน 

ไดจําแนกความหมายของคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมไวดังน้ี 

 “คานิยม หมายถึง ส่ิงที่คนสวนใหญในสังคมเห็น

วาสําคัญ เชน การรักษาหนา ความมีอาวุโส 

                สวนคุณธรรม คือ ส่ิงที่คนสวนใหญในสังคมเห็น

วาดี เชน ความซ่ือสัตย วินัย ประหยัด ฯลฯ  ฉะนั้น ลักษณะ

บางอยางจึงอาจเปนทั้งคุณธรรมและคานิยมไปพรอมกัน 

เชน ความกตัญูในสังคมไทย ซ่ึงเปนลักษณะที่คนสวน

ใหญเห็นวาสําคัญและดีงาม 

 จริยธรรมจะเกิดขึ้นเม่ือคุณธรรมหรือคานิยมตั้งแต

สองตัวขึ้นไปเกิดขัดแยงกัน ทําใหคนตกอยู 

  ในสภาพที่ตองตัดสินใจ หรือตองแกปญหา  คนในสภาพนี้

มีทางเลือกหลายทางเลือก ทางเลือกบาง 

  อยางแสดงวามีจริยธรรมสูง เลือกอยางอ่ืนแสดงวามี

จริยธรรมต่ํา” 

 ดังน้ันในบทความน้ีเมื่อกลาวถึงคุณธรรม

และจริยธรรมไปดวยกัน จึงหมายรวมถึงสิ่งที่สังคม

เห็นวาเปนสิ่งดี และการตัดสินใจเลือกกระทําหรือ

แกปญหาที่แสดงถึงการมีจริยธรรมที่สูงกวา ใน

บทความน้ีจะใชคําวาจริยธรรมเปนสวนมาก เพื่อให

สอดคลองกับงานวิจัยสวนใหญทั้งในประเทศและ

ตางประเทศที่ใชคําวา “Morality” 

 สิ่งที่นักวิชาการทางจริยธรรมศึกษา มักเปน

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ พื้ น ฐ า น ข อ ง จ ริ ย ธ ร ร ม  3 ด า น 

(Sigelman & Rider, 2003: 346) ซึ่งไดแก      

1) องคประกอบดานความรูสึก (Affective 

component) เปนความรูสึก  ที่เกี่ยวกับการกระทําผิด

และถูก และเปนความรูสึกที่กระตุนใหคิดและทําใน

สิ่งที่ถูกผิด (เชน ความรูสึกผิด ความรูสึกเอ้ืออาทร

ตอผูอ่ืน)   

2) องคประกอบดานการรูคิด (Cognitive 

component) เปนเร่ืองการตัดสินใจของบุคคลที่จะ

กระทํา และเปนเร่ืองที่วา คนเราคิดอยางไรกับ

ความผิดถูก  

3) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral 

component) เปนพฤติกรรมของบุคคล เชน เมื่ออยูใน

สถานการณหน่ึง บุคคลจะโกงหรือไม  หรือจะ

ชวยเหลือผูอ่ืนหรือไม เปนตน   

 

ทฤษฎีที่เก่ียวกับจริยธรรม 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจริยธรรมอาจแบงเปน 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic theory)    กลุม

ทฤษฎีพัฒนาการและการรูคิด         (Cognitive-

development theory)   ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 
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(Social learning theory)    และทฤษฎีของ

นักจิตวิทยาไทย คือ ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห   

 ฟรอยด (Freud) เชื่อวา บุคลิกภาพของ

คนเรามี 3 องคประกอบ คือ อิด (Id) เปนสวนที่เห็น

แกตัวและไมมีเหตุผล  อีโก (Ego) เปนสวนเหตุผล  

และซูเปอรอีโก (Superego) เปนสวนจริยธรรม เปน

มโนสํานึก มีหนาที่สําคัญคือ การทําใหแนใจวา

แผนการที่อีโกสรางขึ้นเพื่อสนองความตองการของ

อิดน้ันเปนสิ่งที่ถูกตอง  ฟรอยดเชื่อวาทารกและเด็ก

วัยเตาะแตะยังไมมีซูเปอรอีโก ดังน้ันเด็กในวัยน้ีจะ

ทําตามแรงขับที่ เห็นแก ตัวของตน ถาพอแมไม

ควบคุม 

 ในชวงอายุ 3-6 ป ซึ่งเปนขั้นเพศ (Phallic 

Stage) ของพัฒนาการทางเพศตามทฤษฎีของ 

ฟรอยด เปนชวงที่ฟรอยดกลาววา ซูเปอรอีโกจะกอ

ตัวขึ้น  เพื่อการแกไขความขัดแยงในเร่ืองที่เด็กรัก

พอแมที่มีเพศตรงขามกับตน (Oedipus and electra 

complexes) เด็กชายจะเลียนแบบและยอมรับแบบ

แผ น พ ฤ ติก ร รม ข อง พ อ  แ ล ะ ยั ง ซึ ม ซั บ รับ เอ า 

มาตรฐานทางจริยธรรม(Internalize) ของพอมาดวย  

สวนเด็กหญิงจะเทียบเคียงกับแมของตน และยอมรับ

มาตรฐานทางจริยธรรมของแมมา  การที่เรามีซูเปอร

อีโกก็เปรียบเสมือนมีพอแมอยูในใจเสมอ แมวาจะ

ไมมีใครมาคอยบอกวาอะไรถูกอะไรผิด หรือไมมี

ใครมากระตุนความรูสึกละอายใจหรือความรูสึกผิด

เมื่อคิดจะกระทําผิด  ฟรอยดเปนผูที่ใหความสําคัญ

ในสวนอารมณความรูสึกของจริยธรรม 

  

 

กลุมทฤษฎีพัฒนาการและการรูคิด 

 ในกลุมน้ีจะกลาวถึงสองทฤษฎีคือ ทฤษฎี

จริยธรรมของพีอาเจท (Piaget’s theory) และทฤษฏี

เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก (Kohlberg’s 

Theory) 

 ทฤษฎีจริยธรรมของพีอาเจท  พีอาเจทเชื่อวา

พัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นกับพัฒนาการทางสังคม

และการรูคิด และจะคลี่ขยายตามขั้นพัฒนาการ  นัก

ทฤษฎีกลุมน้ีสนใจวาบุคคลตัดสินใจอยางไรมากกวา

สิ่งที่บุคคลตัดสินใจหรือกระทํา  เพราะคนสองคน

อาจตัดสินใจเหมือนกัน แตเหตุผลของการตัดสินใจ

อาจแตกตางกันโดยสิ้นเชิงก็ได   พีอาเจทศึกษา

คําตอบของเด็กชาวสวิสโดยเสนอสถานการณทาง

จริยธรรมที่ตองเลือก ใหเด็กคิด ตัวอยางเชน เร่ือง

ของเด็กสองคน เด็กคนหน่ึงทําถวยแตก 15 ใบใน

งานเลี้ยงที่เขาไดรับเชิญ สวนเด็กอีกคนหน่ึงทําถวย

แตก 1 ใบในขณะที่แอบหยิบขวดแยมในตูมา  และ

จากคําตอบของเด็กๆ พีอาเจทนํามาสรางเปนทฤษฎี

พัฒนาการทางจริยธรรม ซึ่งมีเน้ือหาดังน้ี 

 1. เด็กกอนวัยเรียนยังอยูในชวงกอน

จริยธรรม (Premoral) และมีความเขาใจเล็กนอยมาก

เกี่ยวกับกฎตางๆ 

 2.  เด็กในชวง 6-10 ป ยึดกฎเปนเร่ืองจริงจัง 

เชื่อวากฎเปนสิ่งที่พอแมหรือผูที่มีอํานาจกําหนดมา 

เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติดวยความเคารพ เปลี่ยนแปลง

ไมได เด็กๆเชื่อวาการละเมิดกฎเปนความผิดใน

ขนาดที่ทําใหเกิดความเสียหาย แมวาผูละเมิดไมได

ต้ังใจก็ตาม (ดังเชนเด็กที่ทําถวยแตก 15 ใบ) 

 3.  เด็กอายุ 10 หรือ 11 ป สวนมากเขาสูขั้น

สุดทายของพัฒนาการทางจริยธรรม ซึ่งเห็นวากฎคือ

ขอตกลงระหวางบุคคล ขอตกลงเหลาน้ีสามารถ
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เปลี่ยนแปลงไดโดยความเห็นเปนเอกฉันทของ

บุคคลเหลาน้ัน เด็กๆจะมองที่เจตนาของผูกระทําวา

ดีหรือไมดี จากตัวอยางคําถามขางตน เด็กที่ทําถวย

แตก 1 ใบ ซนมากกวา 

 ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก  

โคลเบอรกไดรับแรงบันดาลใจจากพีอาเจทผูบุกเบิก

เร่ืองพัฒนาการทางจริยธรรม และได ต้ังทฤษฎี

พัฒนาการและการรูคิดทางจริยธรรม (Kohlberg’s 

cognitive-developmental theory)  โคลเบอรกเร่ิม

งานของเขาโดยการถามเด็กวัย 10 13 และ 16 ป 

หลายคําถามที่เปนสถานการณขัดแยงทางจริยธรรม 

(Moral dilemmas) ตัวอยางเชน เร่ืองของผูปวยหญิง

ที่เปนมะเร็งขั้นรายแรงที่มีความเจ็บปวดทรมาน และ

เธอไดขอใหแพทยใหยาเพื่อกระทําการุณยฆาตแก

เธอ ซึ่งเปนเร่ืองผิดกฎหมาย แตแพทยก็คิดจะทําตาม

คําขอของเธอ  เปาหมายของโคลเบอรกคือ ตองการ

ทราบวาแตละคนคิดอยางไร  ไมใชวาใหคนตอบวา

เห็นดวยหรือไมในเร่ืองการใหยา  ผูตอบแตละขั้น

พัฒนาการทางจริยธรรมจะสนับสนุนการกระทําที่

เปนทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงดวยเหตุผลที่ตางกัน

ออกไป 

 ระดับของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของ

โคลเบอรกมี 3 ระดับ แตละระดับมี 2 ขั้น ดังน้ี 

 ระดับท่ี 1  ระดับกอนกฎเกณฑ  

(Preconventional  morality) (อายุ 2-10 ป) ระดับน้ี

เด็กยังไมรับ (Internalize) เอากฎเกณฑภายนอกมา

เปนของตน  เด็กยอมตามกฎที่ผูมีอํานาจกําหนดมา ก็

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ หรือเพื่อที่ตนจะไดรับ

รางวัล  ระดับน้ีแบงเปนสองขั้นยอย คือ 

 ขั้นยอยที่  1  ยึดหลัก หล บหลี กก ารถู ก

ลงโทษทางกาย (2-7 ป)  ความดีหรือความเลวของ

การกระทําอยูที่ผลของการกระทํา  เด็กอาจไมเห็นวา

การกระทําน้ันผิด ถาทําแลวไมถูกลงโทษ  การ

กระทําไหนที่ถูกลงโทษรุนแรงมาก เด็กจะคิดวาการ

กระทําน้ันยิ่งผิดมาก 

 ขั้นยอยที่ 2  ยึดหลักการแสวงหารางวัลที่

เปนวัตถุสิ่งของ (7-10 ป) เด็กในขั้นน้ียอมทําตาม

กฎเกณฑเพื่อไดรับรางวัลหรือเพื่อบรรลุความพึง

พอใจสวนตน   

 ระดับท่ี 2  ระดับตามกฎเกณฑ 

 (Conventional morality) (อายุ 10-16 ป) ระดับน้ี

บุคคลรับเอาคานิยมหลายอยางทางจริยธรรมมาเปน

ของตน  บุคคลพยายามเชื่อฟงกฎที่คนอ่ืนกําหนดมา

ให (เชน พอ แม เพื่อน รัฐบาล) เพื่อใหเขายอมรับตน

และเห็นความดีของตน หรือเพื่อรักษาระเบียบของ

สังคม  บุคคลเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืนและนํามา

พิจารณาอยางจริงจัง  ระดับน้ีแบงเปนสองขั้นยอย 

ดังน้ี 

 ขั้นยอยที่  3  ยึดหลักการทําตามที่ผู อ่ืน

เห็นชอบ (10-13 ป) สิ่งที่ดีคือสิ่งที่ทําใหคนอ่ืนพอใจ

หรือยอมรับ  บุคคลจะตัดสินโดยดูที่เจตนา และเห็น

วาการเปนคนดีเปนสิ่งสําคัญ 

 ขั้นยอยที่ 4  ยึดหลักการทําตามหนาที่ (13-

16 ป) เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ศาสนา  เหตุผลของการทําตามกฎเกณฑคือ เชื่อวา

กฎและกฎหมายจะรักษาระเบียบของสังคมที่ควร

คงไวได   การทําหนาที่ของตนและการเคารพ

กฎหมายและระเบียบเปนสิ่งที่มีคา 

ระดับท่ี 3  ระดับเหนือกฎเกณฑ  

(Postconventional morality) (อายุ 16- ผูใหญ)  

ระดับน้ีบุคคลใหความหมายของความถูกตองใน
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ระดับที่เหนือไปกวากฎเกณฑของกลุมทางสังคม

หรือของผูมี อํานาจ  และเ ร่ิมใหความสนใจแก

มุมมองของบุคคลทุกคน  ระดับน้ีมีขั้นยอย 2 ขั้น 

ดังน้ี 

 ข้ันยอยที่ 5  ยึดหลักการควบคุมตนเอง (16 

ปถึงผูใหญตอนตน) บุคคลเขาใจวัตถุประสงคของ

กฎหมายวามีเจตนาใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี 

 ขั้นยอยที่ 6  ยึดหลักอุดมคติสากล  ในขั้นน้ี

บุคคลใหความหมายของความถูกผิดบนพื้นฐานของ

กฎเกณฑที่ตนสรางขึ้น (Self-formulated principles) 

ซึ่งกวางและเปนสากลในเชิงปฏิบัติ ไมใช เพียง

กฎเกณฑที่ตนชอบ แตเปนกฎเกณฑที่เคารพบุคคล

ทุกคน เคารพสิทธิของทุกคน ทุกศาสนา หรือผูนํา

ทางจริยธรรม  โคลเบอรกเห็นวาขั้นที่ 6 เปนขั้นการ

ใหเหตุผลเชิงจริยธรรมที่เปนอุดมคติ ยากจะพบเห็น 

 พฤติกรรมจริยธรรม: ทฤษฎีการเรียนรูทาง

สังคม 

 นักทฤษฎีการเรียนรู เชน อัลเบิรต แบนดูรา 

(Bandura, 1986) เชื่อวา พฤติกรรมจริยธรรมเกิดจาก

ก า ร เ รี ย น รู เ ห มื อ น พ ฤ ติ ก ร ร ม อ่ื น ๆ  โ ด ย ผ า น

กระบวนการเสริมแรงและการลงโทษ และเรียนรู 

จากการสังเกต  นักทฤษฎีกลุมน้ีเชื่อวา พฤติกรรม

จริยธรรมขึ้นกับสถานการณที่บุคคลเผชิญใน

ขณะน้ัน (Situational-specific behavior) มากกวา

เปนจิตลักษณะ (Trait)  พฤติกรรมจริยธรรมจะแสดง

ออกมาในสถานการณที่เอ้ือตอการแสดงพฤติกรรม

น้ันๆ เชน การโกง การชวยเหลือ 

 จากทฤษฎีที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา

แตละทฤษฎีหรือกลุมทฤษฎีใหความสนใจหรือมี

จุดเนนที่แตกตางกัน โดยทฤษฎีจิตวิเคราะหสนใจที่

บุคลิกภาพของบุคคล ทฤษฎีกลุมพัฒนาการและการ

รูคิดสนใจเหตุผลที่บุคคลตัดสินใจกระทําหรือไม

กระทําพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งเหตุผลดังกลาวจะ

ขึ้นกับพัฒนาการดานการรูคิดของบุคคล และทฤษฎี

การเรียนรูทางสังคมเนนเร่ืองการเรียนรูและให

ความสําคัญกับปจจัยสถานการณ 

 

ความสัมพันธระหวางความรูสึกและการรูคิด

กับพฤติกรรมจริยธรรม 

สําหรับองคประกอบดานความรูสึกของ

จริยธรรม นักจิตวิทยาบางทานใชคําวา “The ‘moral’ 

emotions” ซึ่งมีผูศึกษามากขึ้นวา อารมณและการ

จัดการกับอารมณมีบทบาทอยางไรตอพฤติกรรม

จริยธรรมของบุคคล  เชน ความรูสึกผิด (Guilt) และ

ความรูสึกละอาย (Shame) มีความเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมจริยธรรมหรือไม  ความรูสึกผิดมักจะ

หมายถึงความรูสึกเสียใจตอการกระทําผิด แต

ความรูสึกผิดจะไมกระทบตอเอกลักษณสําคัญของ

บุคคล สวนความรูสึกละอาย มีฐานมาจากความรูสึก

ผิดหวัง ความรูสึกที่ไมกระตือรือรน หมดหนทาง 

เปนความรูสึกที่ถูกกระตุนจากเหตุการณที่บุคคล

รูสึกเกลียดชังตนเอง  คนที่รูสึกละอายจะลดคุณคา

ตนเองหรือวิจารณตนเอง รูสึกวาตนมีขอบกพรอง 

จึงมักหลีก เลี่ ยงหรือหลบซอนจากบุคคล อ่ืนๆ  

(Eisenberg, 2000) ความรูสึกสองแบบน้ีมักเกิด

ดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กๆ (Ferguson et al, 

1999 cited in Eisenberg, 2000)  ความสัมพันธ

ระหวางความรูสึกทั้งสองกับพฤติกรรมจริยธรรมคือ 

คนที่มีความรูสึกละอายมักไมพยายามที่จะแกการ

กระทําผิดของตนใหถูกตอง  สวนคนที่รูสึกผิดจะมี

แรงกระตุนที่จะสูสภาพเดิม ที่จะสารภาพ และขอ



วารสารพฤติกรรมศาสตร                  ปท่ี 15 ฉบับท่ี 1 กันยายน 2552 

 
 
 

 

21 

โทษมากกวาที่จะหลีกเลี่ยง (Tangney, 1998;  

Tangney, Marschall, Rosenberg, Barlow &Wagner, 

unpublished data, cited in Eisenberg, 2000)  

องคประกอบดานการรูคิดที่มีผูศึกษาวามี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมจริยธรรมหรือไมจะเปน

เร่ืองของเหตุผลเชิงจริยธรรม  บลาสซี (Blasi, 1980) 

ไดทบทวนงานวิจัยหลายเร่ืองที่หาความสัมพันธ

เกี่ยวของระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม

จริยธรรม พบวา บุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย เชน คา

สารเสพติด การลอบวางเพลิง การกระทํารุนแรง มี

แนวโนมที่จะใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ตํ่า

กวาผูที่ไมไดกระทําผิดกฎหมาย  สวนเหตุผลเชิง

จ ริ ย ธ ร ร ม กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ซื่ อ สั ต ย ที่ ศึ ก ษ า ใ น

หองทดลอง 7 จาก 17 การทดลองที่ไมพบความ 

สัมพันธ อีก 3 การทดลองที่ใหผลสนับสนุนบาง 

สวน คือพบความสัมพันธกับความซื่อสัตยแบบหน่ึง 

แตไมพบความสัมพันธกับความซื่อสัตยอีกแบบหน่ึง  

สําหรับพฤติกรรมเอ้ืออาทรก็พบผลที่สนับสนุนอยู

บาง แตไมเขมแข็ง เชนเดียวกับพฤติกรรมซื่อสัตย  

จึงอาจกลาวไดวา ผลการสังเคราะหงานวิจัยของบ

ลาสซี (Blasi, 1980) มีหลักฐานสนับสนุนถึงความ

เกี่ยวของกันระหวางการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมกับ

พฤติกรรมจริยธรรมในบางพฤติกรรม  แตในบาง

พฤติกรรมก็ยังไมมีหลักฐานที่หนักแนนพอ 

ในประเทศไทยมีงานวิจัยของดวงเดือน 

พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2520) ที่

ทําการวิจัยเชิงสหสัมพันธและเชิงทดลองพบวา 

พฤติกรรมโกงมีความสัมพันธทางลบกับเจตคติเชิง

จริยธรรม และงานวิจัยของโกศล มีคุณ และณรงค 

เทียมเมฆ (2545) ที่ทําการฝกการใชเหตุผลเชิง

จริยธรรมกับครูอาจารยโรงเรียนประถมศึกษา พบวา 

ผลการฝกเต็มโปรแกรม นอกจากจะทําใหครูอาจารย

มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นแลว ยังทําใหมี   เจตคติ

ตอพฤติกรรมจริยธรรมสูงขึ้น และมีพฤติกรรม

จริยธรรมหลังการฝก 3 เดือนสูงขึ้นดวย  

ผลการทบทวนงานวิจัยที่แสดงความสัม 

พันธกันระหวางความรูสึก การรูคิด และพฤติกรรม

จริย ธ รรม  พบ ผ ล สวนม าก ว า มีค วา มสั ม พั นธ

เกี่ยวของกัน แตยังมีงานวิจัยที่ไมพบความเกี่ยวของ 

ซึ่งทําใหตองมีการวิเคราะหกันอยางลึกซึ้งถึงเงื่อนไข

ตางๆในแตละงานวิจัย  หรือทําการสัง เคราะห

งานวิจัยตอไปอีกทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือ

เปนไปไดดังที่ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550) กลาว 

ถึงความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับ

พฤติกรรมจริยธรรมวา  การที่บุคคลสามารถใช

เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นสูงได ยังไมเพียงพอที่

บุคคลจะแสดงพฤติกรรมจริยธรรม แตจะตองมี

ลักษณะทางจิตใจบางประการรวมดวย จึงจะทําให

เขามีพฤติกรรมจริยธรรมได และจากงานวิจัยเชิง

ทดลองของดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประ

จนปจจนึก (2520) ที่พบวา ปจจัยสถานการณ เชน 

การมีตัวแบบที่ไมโกงในสภาวะของการชะลอการ

ใหรางวัล มีความเกี่ยวของอยางมากตอการแสดง

พฤติกรรมจริยธรรมของเยาวชน   

 

ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 

 ทฤษฎีตนไมจ ริยธ รรมเปนทฤษฎีทา ง

จริยธรรมทฤษฎีแรกในประเทศไทย โดยที่ดวงเดือน 

พันธุมนาวิน (2538) ไดสรางน้ีขึ้นจากการประมวล

ผลการวิจัยที่ เกี่ยวของกับสาเหตุของพฤติกรรม

ประเภทตางๆของคนไทยทั้งเด็กและผูใหญทั่ว
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ประเทศ  งานวิจัยพื้นฐานน้ีเปนงานวิจัย 3 ประเภท 

คือ งานวิจัยเชิงความสัมพันธ งานวิจัยเชิงทดลอง 

และงานวิจัยเชิงทดลองพัฒนาหรือเสริมสรางจิต

ลักษณะบางประการ  ในการวิเคราะหถึงสาเหตุของ

พฤติกรรม ทฤ ษฎีตนไ มจ ริยธ รรมใช รูปแบ บ

ปฏิสัมพันธนิยมที่ศึกษาทั้งสาเหตุจากภายใน เชน 

ลักษณะทางจิต บุคลิกภาพ และสถานการณภายนอก 

เชน การอบรมเลี้ยงดู การเห็นแบบอยางจากเพื่อน  

และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะที่สําคัญหลาย

เร่ือง เชน ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตน 

 ตนไมจริยธรรมมี 3 สวนคือ สวนที่เปนดอก

ผลของตนไม ซึ่งก็คือ พฤติกรรมของคนดี คือคนที่

ทําความดี ละเวนความชั่ว  พฤติกรรมของคนเกงคือ 

คนที่ทํางาน ประกอบอาชีพดวยความขยันขันแข็ง 

ทําเพื่อสวนรวม  การที่จะเปนคนเชนน้ีไดตองเกิด

จากสาเหตุที่ดี ที่มาจากสวนของลําตนคือ 1) มี

ลักษณะทางจิตที่ เหมาะสม ไดแก การมีทัศนคติ 

คานิยม คุณธรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม

น้ันๆ  2) มีเหตุผลเชิงจริยธรรมที่เห็นแกประโยชน

ของผูอ่ืนหรือสวนรวม หรือดวยหลักคุณธรรมสากล  

3) มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน 4) มีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ 5) มีความเชื่ออํานาจในตน 

 นอกจากลักษณะทางจิตใจดังกลาวแลว 

พฤติกรรมของคนดีคนเกงจะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลมี

ลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ คือ มีสติปญญาหรือ

ความเฉลียวฉลาด มีสุขภาพจิตดี และมีประสบการณ

ทางสังคม รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  ลักษณะพื้นฐาน

น้ีเปรียบเสมือนรากที่หาอาหารมาเลี้ยงลําตน จึง

จัดเปนสาเหตุสําคัญของการพัฒนาลักษณะทางจิต 5 

ประการที่ลําตนซึ่งจะกอใหเกิดผลเปนคนดี คนเกง 

ซึ่งเปนสวนของดอกและผลของตนไม 

 พัฒนาการทางจริยธรรม 
 

 ผู ใหญโดยทั่ วไปเ ห็นว า  ทารกยั ง ไม มี

จริยธรรม ยังไมมีความรูสึกผิดถูก  การที่ทารกหยิบ

ของเลนของคนอ่ืนไป ผูใหญก็ไมคิดวาเปนการ

ขโมย เน่ืองดวยเด็กยังไมสามารถประเมินการกระทํา

ของตนเองโดยเทียบกับมาตรฐานทางจริยธรรมได  

สําหรับเด็กต้ังแต 3 ขวบยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง 

จะอยูในระดับกอนกฎเกณฑ ที่เด็กยังยึดหลักการ

เลี่ยงการถูกลงโทษและการแสวงหารางวัล  เด็กมอง

วาพฤติกรรมที่ถูกคือพฤติกรรมที่ไดรับรางวัล และ

พฤติกรรมที่ผิดคือพฤติกรรมที่ถูกลงโทษ 

ในเร่ืองเหตุเชิงจริยธรรม พีอาเจทบอกวา

ขึ้นกับพัฒนาการทางการรูคิด และเด็กจะพิจารณา

การกระทําวาผิดหรือถูกตามผลของการกระทําน้ันๆ

มากกวาการคิดถึงเจตนาของผูกระทํา (ดังตัวอยาง

เร่ืองการทําถวยแตก) อยางไรก็ตาม    งานวิจัยของ

เนลสัน (Nelson, 1980) ที่ศึกษาเด็กอายุ 3-4 ขวบ 

และ 6-8 ขวบ โดยการเลาเร่ืองที่เด็กโยนลูกบอลไปที่

เด็กอีกคนหน่ึง  งานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา เด็ก 3 

ขวบเร่ิมตัดสินทางจริยธรรมโดยดูที่เจตนา และเด็ก

เห็นวาการกระทําที่มาจากเจตนาที่ดี คือโยนลูกบอล

ไปที่เพื่อนเพราะตองการเลนกับเพื่อน ดีกวาเด็กที่

ตองการทําใหเพื่อนเจ็บ ไมวาผลของการกระทําจะ

เปนอยางไร  ซึ่งแสดงใหเห็นวา เด็กสามารถตัดสิน

ในเชิงจริยธรรมได โดยดูทั้งเจตนาของผูกระทําและ

ผลของการกระทํา  นอกจากน้ีก็มีผลการวิจัยของคน

อ่ืนๆ (e.g., Zelazo, Helwig, & Lau, 1996) ที่อาจ

สรุปไดวาผลการวิจัยสอดคลองกับความเห็นของพี

อาเจทที่วา เด็กเล็กจะใหความสําคัญกับผลของการ

กระทํามากกวา และใหความสําคัญกับเจตนานอย
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กวาเมื่อเทียบกับเด็กโต  แตเด็กก็สามารถพิจารณาทั้ง

ในเร่ืองเจตนาและผลของการกระทําในเวลาเดียวกัน

ได ซึ่งในสวนหลังน้ีไมเปนไปตามทฤษฎีของพีอาเจท 

 ในประเทศไทย ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

(2538) ไดศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมของคนไทย

ตามทฤษฎีของโคลเบอรกมาเปนเวลานานไดกลาว

วา ตามทฤษฎีน้ี วัยรุนอายุ 16 ปขึ้นไปควรอยูขั้น 4  

แตจากผลการวิจัยกวา 10 เร่ืองในประเทศไทย พบวา 

บุคคลที่อายุ 16 ปหรือกวาน้ัน จนเปนผูใหญอายุ 60 

ป สวนใหญ (50%) เหตุผลเชิงจริยธรรมหยุดอยูที่ขั้น 

3 คือ ขั้นทําตามที่ผู อ่ืนเห็นชอบ และวัยรุนและ

ผูใหญอีกจํานวนหน่ึง (30%) หยุดชะงักในขั้นที่ตํ่า

กวาน้ี คือขั้น 2 เปนขั้นที่ตัดสินใจกระทําหรือไม

กระทําเน่ืองจากมีเจตนาตองการรางวัลที่เปนวัตถุ

สิ่งของ และมีอีกจํานวนหน่ึง (ประมาณ 20%) ที่อยู

ขั้นที่ 4 คือยึดกฎระเบียบ กฎหมาย ตามตัวอักษร

อยางเครงครัด และผูใหญนอยคนที่จะอยูในสองขั้น

สุดทาย  

  

งานวิจัยดานจริยธรรม 

 งานวิจัยที่จะกลาวตอไปจะเปนเร่ืองปจจัยที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม และงานวิจัยที่

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน รวมทั้ง

การฝกอบรมคุณธรรมขององคกรตางๆ 

 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ไดทําการ

สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมทั้ง

ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยรวบรวม

งานวิจัยไดประมาณ 600 เร่ือง และทําการสังเคราะห

งานวิจัยที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจํานวน 350 

เร่ือง   ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรมของ

เด็กและเยาวชน ดุจเดือน พันธุมนาวิน ไดศึกษาถึง

ปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในเด็ก

กอนวัยเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเร่ือง 

พฤติกรรมวินัยในตนเอง ศึกษานักเ รียนระดับ

มัธยมศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมอนุรักษและประหยัด 

พฤติกรรมตามกฎระเบียบวินัย พฤติกรรมกาวราว 

พฤติกรรมรับผิดชอบ และพฤติกรรมพลเมืองดี  และ

ศึกษานิสิตนักศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมเอ้ืออาทร และ

พฤติกรรมพลเมืองดี ซึ่งพบผลที่นาสนใจ ดังน้ี 

ปจจัยเชิงสาเหตุที่ เปนสถานการณ ที่พบ

สอดคลองกันทั้งของพฤติกรรมวินัยในตนเอง 

พฤติกรรมอนุรักษ  (ซึ่ งหมายรวมการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ปาไม สิ่งมีชีวิต) พฤติกรรมปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ/วินัย พฤติกรรมกาวราวนอย พฤติกรรม

รับผิดชอบ และพฤติกรรมพลเมืองดี คือปจจัย

สถานการณในครอบครัวที่เปนการอบรมเลี้ยงดูแบบ

รักสนับสนุนและใชเหตุผลมากกวาอารมณ  การ

อบรมแบบประชาธิปไตยก็พบวาเปนปจจัยเชิงเหตุ

ของพฤติกรรมวินัยในตนเอง พฤติกรรมการมี

ระเบียบวินัย และพฤติกรรมกาวราวนอย  การเห็น

แบ บ อ ย า ง ท่ีดี ก็มี ค วา มสั ม พั นธ กั บ พ ฤติก รรม

จริยธรรมหลายประการ ไดแก พฤติกรรมกาวราว

นอย พฤติกรรมรับผิดชอบ และพฤติกรรมพลเมืองดี  

นอกจากน้ีการมีสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวก็มี

เกี่ยวของกับการมีระเบียบวินัยที่ดี และการกาวราว

นอยของนักเรียนดวย  สวนปจจัยโรงเรียน พบวา

ความสัมพันธท่ีดีกับครูสัมพันธกับการมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียน และความเปนพลเมืองดีของ

นักเรียน  การคบเพื่อนที่เหมาะสมก็เกี่ยวของกับการ
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มีพฤติกรรมกาวราวนอย และพฤติกรรมเอ้ืออาทร  

การสนับสนุนทางสังคม 

สวนปจจัยเชิงสาเหตุที่ เปนลักษณะทาง

จิตใจของเด็กและเยาวชน ดุจเดือน พันธุมนาวิน 

(2550) พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนมีความสําคัญตอพฤติกรรม

จริยธรรมหลายประการ ซึ่งไดแก พฤติกรรมการมี

วินัยในตนเอง พฤติกรรมอนุรักษและประหยัด 

พฤติกรรมการมีระ เบียบวินัย  และพฤติกรรม

รับผิดชอบ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังเปน

ปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมกาวราวนอย พฤติกรรม

เอ้ืออาทร และพฤติกรรมพลเมืองดีในนิสิตนักศึกษา

ดวย  นอกจากน้ีการมีทัศนคติ ท่ีดีตอการแสดง

พฤติกรรมจริยธรรม น้ันๆ ซึ่งไดแก  พฤติกรรม

อนุรักษและประหยัด พฤติกรรมระเบียบวินัย 

พฤติกรรมกาวร าวนอย พฤติกรรมรับผิดชอบ 

พฤติกรรมเอ้ืออาทร และพฤติกรรมพลเมืองดีใน

นิสิตนักศึกษาก็เปนปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรม

จริยธรรมน้ันๆ  สวนความเชื่ออํานาจในตนก็เปน

ปจจัยเชิงเหตุที่สําคัญของพฤติกรรมอนุรักษและ

ประหยัด และพฤติกรรมรับผิดชอบ 

กลาวโดยสรุปคือ ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของ

อยางสําคัญกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคล

ประกอบดวยปจจัยทั้งภายในตัวบุคคล ซึ่ง เปน

คุณลักษณะทางจิตใจที่ดีๆหลายประการ และปจจัย

ภายนอกซึ่งเปนสถานการณแวดลอม ที่ชวยสงเสริม

ใหบุคคลมีพฤติกรรมจริยธรรมที่เหมาะสมได 

การพัฒนาและฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ยังไดประมวล

งานวิจัยที่เปนการฝกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให

มีคุณธรรมจริยธรรม พบวา นักวิจัยใชการพัฒนาจิต

ลักษณะที่เปนปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมจริยธรรม

น้ัน ๆ  เ ช น  ก า ร ฝ ก ก า รค ว บ คุ ม ต นเ อ ง เ พื่ อ ล ด

พฤติกรรมกาวราว การปรับทัศนคติตอพฤติกรรม

กาวราว   การฝกเหตุผลเชิงจริยธรรมและลักษณะมุง

อนาคตควบคุมตนเพื่อการปฏิบัติตามกฎจราจร ฝก

ความเชื่ออํานาจในตนเพื่อปองกันโรคเอดส และ

และฝกทักษะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม เชน 

การฝกทักษะการปฏิบัติตามกฎจราจร ฝกทักษะ

เพื่อนชวยเพื่อน ฝกการแสดงออกอยางเหมาะสมเพื่อ

ปองกันโรคเอดส เปนตน  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2548 อางถึงใน   

ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) ไดเสนอหลักการการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคคลตามทฤษฎีตนไม

จริยธรรมวา ใหพัฒนาทั้งลักษณะทางจิตใจและ

พฤติกรรมจริยธรรมไปพรอมๆกัน แตในสัดสวนที่

ตางกัน  เด็กที่เล็กกวาก็พัฒนาจิตนอยและพัฒนา

พฤติกรรมมาก เมื่อเด็กโตขึ้นก็ใหพัฒนาจิตใหมาก

และพัฒนาพฤติกรรมนอยลง  การพัฒนาจิตใจก็เชน 

การพัฒนาใหรูจักอดไดรอได ใหมีจิตใจเมตตาตอ

สัตว  สวนการพัฒนาพฤติกรรมก็เชน การฝกใหรูจัก

การแปรงฟนกอนนอนทุกวัน ใหรูจักการไหวทํา

ความเคารพผูใหญ  การจะพัฒนาลักษณะใดใหอาศัย

พื้นฐานความรูจากงานวิจัย เชน การฝกแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ควรเร่ิมไดต้ังแตเด็กเล็กประมาณอายุ 2 ขวบ 

เปนตน และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

ของเด็ก  นอกจากน้ีการพัฒนาโดยใหเพียงความรู

หรือทัศนคติยังไมเพียงพอ ตองพัฒนาลักษณะทาง

จิตใจและสถานการณที่ เกี่ยวของดวย การพัฒนา

ลักษณะทางจิตเปรียบเสมือนการพัฒนา “หางเสือ” 

แตจิตเหลาน้ียังไมมีพลังในตัวเอง ตองพัฒนาที่ 
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“เคร่ืองยนต” ดวย เชน พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ควบคูไปดวย  

นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของออมเดือน สด

มณี และคณะ (2548) ที่ศึกษาสถานภาพการจัด

ฝกอบรมและการเ รียนรู เพื่อสง เสริมคุณธรรม

จริยธรรมของคนไทย โดยศึกษาสถานภาพการ

อบรมและการเรียนรูขององคกรตางๆทั้งภาครัฐและ

เอกชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 

665 หลักสูตร จาก 367 องคกร ในชวงป พ.ศ. 2545-

2548  พบวา หลักสูตรสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรูความ

เขาใจหลักศาสนา และเพื่อปฏิบัติธรรม  เทคนิคที่ใช

สวนใหญคือ การบรรยาย ปฏิบัติธรรม และการ

แบงกลุมทํากิจกรรม  การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนา

คุณธรรมจริย ธรรม สํ าหรับ เ ด็กและเย าวชนที่

ดําเนินการอยูมีรูปแบบที่เหมาะสมในแตละกลุม แต

ละวัย เชน การใชนิทานสําหรับเด็กเล็ก  การใชปจจัย

ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ม า ช ว ย ใ ห ก า ร ฝ ก อ บ ร ม มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การสรางทัศนคติที่ดีในการ

ปฏิบัติ ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  และมีการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมโดยผานกระบวนการทักษะชีวิต  

ออมเดือน สดมณี และคณะยังไดศึกษา

สถานภาพการเรียนรูที่ผานสื่อสาธารณะภาครัฐและ

เอกชน ซึ่งรวมสื่อหนังสือ วารสาร นิตยสารใน

หองสมุดของมหาวิทยาลัยของรัฐ และองคกรทาง

ศาสนา สื่อโทรทัศน รายการวิทยุของสถานีวิทยุใน

การกํากับดูแลโดยตรงของกรมประชาสัมพันธ และ

รายการวิทยุเฉพาะศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต 

หนังสือพิมพที่มีคอลัมนประจําด านคุณธรรม

จริยธรรมตลอดป และเว็บไซตที่จัดทําโดยองคกร

หลักดานศาสนา วัด และพระสงฆ โดยรวบรวม

ระหวางป พ.ศ. 2547-2548  พบวา ดานเน้ือหาใน

หนังสือสวนใหญใชการอธิบายหลักธรรมในพุทธ

ศาสนา เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  สําหรับ

หนังสือพิมพมี 4 ฉบับ (ในชวงป พ.ศ. 2546-2547) ที่

มี ค อ ลั ม น ป ร ะ จํ า ที่ เ ส น อ เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ ธ ร ร ม  

หนังสือพิมพสวนใหญเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรมในบางชวงเวลา เชน ตามเทศกาลที่เกี่ยวกับ

ศาสนา  สวนรายการวิทยุและโทรทัศนก็มีรายการ

ธรรมไมมาก ประกอบกับชวงออกอากาศจะอยู

ในชวงเชาตรู ผู วิจัยจึงเสนอในเร่ืองการเพิ่มคลื่น

ความถี่และ การจัดชวงเวลาออกอากาศใหเหมาะกับ

ผูฟง รวมทั้งความนาสนใจของรายการ  และควร

จัดทําเว็บไซตใหมากเพื่อเผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย

ที่เปนเด็กและเยาวชนนอกจากน้ีผูวิจัยยังไดเสนอให

องคกรภาครัฐและเอกชนมีขอมูลที่สําคัญเร่ืองการ

ฝกอบรม เพื่อการติดตามผลการเรียนรู การติดตาม

สถานภาพการเผยแพรความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางบุคคลหรือองคกร และเพื่อการกําหนด

ทิศทางในอนาคต 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 

เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ทั้งใน

ดานองคประกอบ พัฒนาการ ปจจัยเชิงเหตุ การ

พัฒนา และการจัดฝกอบรม จะทําใหเห็นภาพของ

ความเกี่ยวของเชื่อมโยงของความรูในเร่ืองน้ี ซึ่ง

สามารถเปนฐานใหผูที่สนใจที่จะศึกษาหรือจะใช

ประโยชนในเชิงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

เด็กและเยาวชน  

ในการวิจัยที่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรม 

นอกจากตองคํานึงถึงปจจัยภายในตัวบุคคล เชน 

คุณลักษณะทางจิตใจ ดังที่ไดกลาวมา ก็คงตอง

เชื่อมโยงกับปจจัยภายนอกทั้งในระดับใกลตัวเด็ก
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และระดับที่ไกลออกไป ดังที่ทฤษฎีระบบนิเวศน 

(Ecological system theory) ของบรอนเฟนเบรน

เนอร (Bronfenbrenner, 1986)ไดกลาวไววา บุคคล

เติบโตในระบบความสัมพันธของสิ่งแวดลอมที่

ซับซอน ซึ่งมีอิทธิพลตอตัวเด็ก สิ่งแวดลอมที่วาน้ี 

ไ ม เ ฉ พ า ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ที่ ใ ก ล ตั ว เ ด็ ก  แ ต เ ป น

สิ่งแวดลอมที่ขยายออกไป ต้ังแตบาน โรงเรียน 

จนถึงโครงสรางสังคมที่ใหญขึ้น   

สําหรับผูมีหนาที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ในเด็กและเยาวชนควรคํานึงถึงสถานการณปจจุบัน 

ที่เด็กและเยาวชนสามารถไดรับทราบขาวสารจาก

สื่อหลายรูปแบบทั่วโลกและสามารถมีปฏิสัมพันธ

ตอกันและตอคนอ่ืนๆไดในหลายลักษณะทั้งโดยตรง

ตัวตอตัว และโดยไมรูจักกัน แตผานชองทางตางๆ

อยางไมมีขอบเขต  ความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีมี

อิท ธิ พ ล ต อ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช นทั้ ง เ ร่ือง ค วา ม คิ ด 

ความรูสึก และพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งปรากฏวา 

พฤติกรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมีทั้งในทาง

สรางสรรค เชน การสรางโครงการและมีพฤติกรรม

ชวยลดปจจัยที่ทําใหโลกรอน และในทางที่ไม

สรางสรรค เชน การปากอนหินใสรถยนต การทํา

รายรางกายผูอ่ืนตามตัวแบบในเกมคอมพิวเตอร เปน

ตน  การรวมมือกันของครอบครัว สถานศึกษา และ

สื่อ รวมทั้งการกําหนดนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินการที่ เหมาะสม รวดเร็ว และจริงจังของ

ภาครัฐ  จึงเปนเร่ืองสําคัญที่จะชวยประคับประคอง

ใหเด็กและเยาวชนของไทยมีความคิด ความรูสึก 

และพฤติกรรมจริยธรรมที่ดีงามไดในสถานการณ

โลกในปจจุบัน 
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