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บทคัดย่อ

 สภาพสังคมปัจจุบันให้ความส�าคัญกับค่านิยมที่เปลี่ยนไป จากการสอนลูกให้เป็นคนดีกลายเป็นต้องการให้ลูกเป็นคนเก่ง 

และคนรวย เพื่อความสุขสบายในอนาคตเห็นได้ชัดว่าวัยรุ่นไทยขณะนี้ขาดจิตสาธารณะ ห่างเหินศาสนาและความซื่อสัตย์ เพราะเด็ก 

ถูกหล่อหลอมจากครอบครัวท่ีเน้นเรื่องการเรียนเป็นหลักซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้พ่อแม่พอใจ เยาวชนไทยจึงเป็นเด็กที่มุ่งเน้นแต่การพัฒนา

ตนเองให้เป็นคนเก่ง แต่ไม่มีจิตสาธารณะ การขาดจริยธรรมท�าให้เกิดปัญหาสังคมในระดับต่างๆ ตามมา และเพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจ

ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งถือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้งความรู ้และจริยธรรมจึงถือเป็นภาระหน้าที่ของสถาบัน 

การศึกษาซึ่งมีบทบาทและความส�าคัญในการสนับสนุนและพัฒนาจริยธรรมให้แก่เยาวชน โดยจัดการเรียนการสอนสร้างสิ่งแวดล้อม 

และบรรยากาศในการกระตุ้นให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา จริยธรรมสามารถพัฒนาได้โดยการจัดสภาพการพัฒนา

จริยธรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัย เพราะจริยธรรมเปรียบเหมือนอภิปัญญา การเรียนรู ้อย่างมีความหมายมีความเหมาะสมและ 

ส่งผลโดยตรงได้กับวัยของนักศึกษา เน่ืองจากนักศึกษาเป็นวัยที่สามารถเข้าใจส่ิงที่เป็นนามธรรม สามารถคิดไตร่ตรอง ตระหนักถึง 

ผลกระทบ และมองเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติตนเป็นคนมีจริยธรรมอย่างชัดเจนท�าให้เกิดการปฏิบัติอย่างเข้าใจ อันจะส่งผล 

ให้เกิดพฤติกรรมการจัดระบบความคิด การควบคุมก�ากับพฤติกรรมของตนเองให้เป็นผู้มีจริยธรรม การรู้จักวางตนเอง ตลอดจน 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้มีจริยธรรมที่คงทนถาวรซึ่งเป็นคุณลักษณะของการเป็นคนที่สมบูรณ์และ 

เป็นทักษะที่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องการ 

ค�าส�าคัญ	:		การพัฒนาจริยธรรม / กระบวนการอภิปัญญา / การตระหนักรู้

ABSTRACT

 The current state of society stresses the importance of the changing values, such as the way of teaching 

children. The children who used to be taught to become a good person are now taught to excel and become 

rich in order to be happy with their life in the future. It is obvious that Thai teenagers nowadays lack the public 

mind. They are distant from religion and honesty, and have been molded from their family into mainly focusing 

on their own study which makes their parents satisfied. Thai teenagers only focus on developing themselves to 

be smart without having the public mind. Being unethical yet results in social problems at all levels. In order to 

make them understand how to spend their life ethically for becoming a perfect person both in knowledge and 

ethics, it is the responsibility of educational institutions whose role and importance are to promote and develop 

ethics to the youth through the provision of instruction and creation of environment and climate which are able 

to encourage the desirable characteristics in them. Ethics can be developed through managing the students’ 
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ethical development condition that is appropriate to the students’ age. Thus, ethics is comparable to 

metacognition of meaningful learning which is suitable and directly affects students in their age. Because of their 

proper age of being able to understand abstract things, ponder, realize the consequence of action and see the 

importance of visible and ethical self-practice, the students’ practice is done comprehensibly leading to having 

their behavior in organizing a thinking system, having their self-behavior controlling and directing to be an ethical 

person, knowing how to behave themselves as well as adjust their own behavior, and developing their ethical 

characteristics which are the qualities of being a perfect person and the desirable skills needed by the twenty-first 

century academia to be permanent.

Keywords	:	 Ethical Development / Metacognition Process / Awareness 

บทน�า

 สังคมคุณภาพคือ สังคมท่ียึดหลักความสมดุลพอดีและ

พึ่งตนเองได้ ทุกคนควรมีโอกาสและความเสมอภาคที่ได้รับ 

การพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นคนท่ีเก่งพร้อมด้วย 

คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตส�านึกสาธารณะ

และมีคุณภาพชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี มีเมืองและชุมชน 

ที่น่าอยู่ ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนไทยให้

เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ (ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550) ด้วย

การก�าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู ่ “สังคมอยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) ซ่ึงการที่ 

คนไทยจะเป็นคนเช่นนั้นได้ในสังคมจะต้องมีคุณธรรมน�าความรู้ 

(กิตติคม คาวีรัตน์. 2553) ดังนั้นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ

ต้องพัฒนาท้ังด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และท่ีส�าคัญคือ  

การพัฒนาจิตใจหรือจริยธรรม ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น

ที่มองเห็นความส�าคัญของการพัฒนาจริยธรรมในต่างประเทศ 

ก็เช่นกัน ดังที่ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ (2554 

; อ้างอิงมาจาก Howard Gardner. 2011) ที่ได้กล่าวถึง ทักษะ

ต่างๆ ที่ควรพัฒนาและปลูกฝังในรูปแบบของจิต 5 ลักษณะ 

ได้แก่ จิตเชี่ยวชาญ (Discliplined Mind) จิตรู ้สังเคราะห์ 

(Synthesizing Mind) และจิตสร้างสรรค์ (Creating Mind)  

อีกสองลักษณะที่เหลือเก่ียวข้องกับความเป็นมนุษย์นั่น คือ  

จิตรู้เคารพ (Respectful Mind) และจิตรู้จริยธรรม (Ethical 

Mind) โดยเฉพาะจิตรู้จริยธรรมซึ่งเป็นลักษณะของจิตที่เติมเต็ม

ความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์จิตรู้จริยธรรมจึงเป็นลักษณะของ

จิตที่ควรได้รับการปลูกฝังและพัฒนา

 การพัฒนาจริยธรรมนั้นนอกจากการปลูกฝังจากสถาบัน

ครอบครัวแล้วสถาบันการศึกษาก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยส�าคัญและ 

มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเพราะมีความใกล้ชิดอีกท้ังยังเป็นช่วงที่

บุคคลใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้แต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่องและ

ยาวนาน

 การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษานั้นสามารถท�าได้โดย

การออกแบบกิจกรรมซึ่งมีหลากหลาย หนึ่งในวิธีการหรือกระบวน

ของกิจกรรมนั้น มีกระบวนที่น่าสนใจ คือ “กระบวนการอภิปัญญา” 

หรือเมตาคอกนิชันเพราะล�าดับขั้นตอนของกระบวนการคิดแบบ

เมตาคอกนิชันมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจริยธรรมคือ 

ล�าดับขั้นของการตระหนักรู้ โดยขั้นน้ีมุ่งเน้นไปที่ความสามารถ

ของบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให ้อยู ่ ใน 

หลักปฏิบัติที่ดี รู ้จักควบคุมตนเองและการประเมินตนเองให้

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตามหลักความเชื่อหรือตามหลักศาสนา 

น่ันหมายความว่า บุคคลจะมีการพิจารณาถึงผลของการกระท�า

ของตนเองก่อนที่จะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมซ่ึงคล้ายกันกับ 

หลักปฏิบัติในทางศาสนาพุทธก็คือ การมีสติซึ่งก็ใช้หลักเดียวกัน

คือ การตระหนักในสิ่งก�าลังจะปฏิบัตินั่นเอง ดังนั้นกระบวนการ

ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจริยธรรมเพราะสามารถ

ควบคุมพฤติกรรมได้และน�าไปเป็นหลักพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ความหมายของจริยธรรม

 จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติและการปฏิบัติที่

คนในสังคมเห็นร่วมกันว่าถูกต้อง ดีงาม ทั้งกาย วาจา ซึ่งสะท้อน

คุณธรรมภายในออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม สมควรที่บุคคลจะน�า

มาประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้ตนเองและสังคมมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สงบร่มเย็นเป็นสุข (พระมหาอาจริยพงษ์ ค�าตั๋น. 2554) 

คล้ายกันกับ นีออน พิณประดิษฐ์ (2555) ที่สรุปว่า ความหมาย

ของจริยธรรมเป็นไปได้สองแนวทาง คือ จริยธรรมเป็นคุณลักษณะ

ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่ท�าให้บุคคลเลือกกระท�าในสิ่งที่ดีละเว้นชั่ว 

ส่วนอีกแนวหนึ่งมองว่าจริยธรรม คือ กฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ ที่

เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมตัวบุคคล เป็นหลักจริยธรรมที่ถูก

ก�าหนดหรือเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จรรยาบรรณใน
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วิชาชีพต่างๆ ส�าหรับจริยธรรมในแนวทางที่สองนี้ จะแตกต่างกัน

ไปในแต่ละสังคม เช่น ความเช่ือหรือวัฒนธรรมในแต่ชนเผ่า 

เป็นต้น ไม่มีความเป็นสากล เหมือนกับกฎหมายบ้านเมือง  

หลักศาสนา 

 ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การพัฒนาบุคคลให้สมบูรณ์

นั้นต้องพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ ซึ่งจ�าเป็น

อย่างยิ่งต้องอาศัยหลักการศึกษา เพราะการศึกษาเพราะการศึกษา

เป็นรากฐานในการพัฒนาบุคคล อีกทั้งการสอนหรือกระบวน 

การพัฒนาจริยธรรมเป็นการสอนอยู่ในระดับสัญญาหรือความจ�า

เท่านั้น ครูเป็นเพียงผู้ท�าหน้าที่ให้หลักการ ข้อเท็จจริงเกี่ยวบุคคล

ส�าคัญ ศีล คุณธรรมและวัฒนธรรมแก่ผู้เรียน ผู้เรียนเป็นเพียง

ผู้รับข้อมูลโดยขาดการฝึกกระบวนการคิด ขาดกระบวนการฝึก

การตระหนักรู้ และเพื่อให้การพัฒนาบุคคลเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) จึงได้ก�าหนด

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องอาศัยหลักธรรมที่เกิดจากองค์รวม

ของหัวข้อธรรมต่างๆ ในอุดมคติไทยไว้ 9 ประการ โดย นิภา  

มิลินทวิสมัย (2549) ได้สรุปไว้ตามหัวข้อดังนี้ 

คุณลักษณะของบัณฑิตในอุดมคติไทย	9	ประการ

 คุณลักษณะที่ 1 มีความรู้ ทักษะ (ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

วิชาชีวิต) และความสามารถระดับสากล เรียนรู้ (ใฝ่รู้) ตลอดชีวิต

สามารถน�าหลักคุณธรรมที่เกี่ยวข้องมาพัฒนานักศึกษาได้ 

 คุณลักษณะที่ 2 มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ 

และความเป็นผู้น�า

 คุณลักษณะที่ 3 มีสติปัญญาและวิจารญาณ มีวิธีคิด

อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้มีหลักปฏิบัติดังน้ี 

สติปัญญาและวิจารณญาณเพื่อรู้หลักการศึกษา วิธีคิดอย่างเป็น

ระบบโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ และสามารถแก้ปัญหาได้ตาม

หลักอริยสัจ 4 

 คุณลักษณะที่ 4 เข้าใจความเป็นจริงของสังคมไทย และ

สังคมโลก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันในระดับสากล 

และสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุข

 คุณลักษณะท่ี 5 มีความเป็นประชาธิปไตย โดยการใช้

หลักอธิปไตย 3 สังคหวัตถุ 4 อปริหานิยธรรม 7 อริยวัฒิ 5 

 คุณลักษณะที่ 6 มีจิตส�านึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

สามารถใช้ภูมิปัญญาในไทยการพัฒนาประเทศ

 คุณลักษณะที่ 7 ตระหนักในคุณค่าทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 คุณลักษณะที่ 8 มีจิตส�านึกและศักยภาพในการสร้างงาน 

 คุณลักษณะที่ 9 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 เมื่อพิจารณาโดยสรุป คุณลักษณะของบัณฑิตไทย 

ในอุดมคติต้องมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้าน

จริยธรรมซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนที่สถาบันการศึกษา

จัดให้เพื่อลดปัญหาจากสภาพที่พบในปัจจุบันจากโครงการ

ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน รายภาค (Child Watch) 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พฤติกรรมของเด็ก 

และเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มอุดมศึกษา มีพฤติกรรมการดูดบุหรี่ 

ดื่มเหล้าและเบียร์ เป็นประจ�า ดูส่ือลามกในระดับมากท่ีสุด  

มีพฤติกรรมเล่นการพนัน ยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับ ปานกลาง ขู ่กรรโชกทรัพย์และรีดไถ การถูกท�าร้าย 

ในโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย โดยที่เยาวชนเหล่านั้นอาศัยอยู่กับ

พ่อแม่และมีรายได้เฉลี่ยจากผู้ปกครอง 3,439.11 บาท ต่อเดือน 

(สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ. 2552) จากข้อมูลที่พบข้างต้น 

จะเห็นได้ว ่าเยาวชนไทยอยู ่ในครอบครัวที่อบอุ่นและได้รับ 

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่อย่างเต็มที่ แต่ผลที่สะท้อน

กลับพบว่าเยาวชนไทยมีพฤติกรรมขาดจริยธรรมเพราะมุ่งเน้น

แข่งขันกันเป็นคนเก่งและตามกระแสบริโภคนิยมจนท�าให้เกิด

ปัญหาสังคมในระดับต่างๆ ตามมา

 ในฐานะที่สถาบันการศึกษามีความส�าคัญในการแก้ปัญหา

และการพัฒนาจริยธรรมให้แก่เยาวชน เพราะเป็นสถาบันที่อยู่

ใกล้ชิดกับนักศึกษา และมีหน้าที่พัฒนานักศึกษาทั้งทางด้าน 

วิชาการและด้านจริยธรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของนักศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อม 

ที่สอดคล้องและเหมาะสมในการพัฒนาจริยธรรมเนื่องจาก 

นักศึกษาอยู่ ในวัยที่สามารถเข้าใจส่ิงที่เป็นนามธรรม สามารถ

คิดไตร่ตรอง ตระหนักถึงผลกระทบ และมองเห็นความส�าคัญ 

ได้อย่างชัดเจน ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดนั้นก็เป็นคุณลักษณะที่ 

คงทนถาวร และเป็นทักษะที่ส�าคัญและเป็นที่ต้องการในศตวรรษ

ที่ 21 ดังที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล 

มหาสังฆปรินายก (2553) ตรัสว่า การที่คนเราจ�าเป็นต้องรับ 

การศึกษาก็เพื่อ 1) ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบ 

การงาน และอยู ่ในการสังคมเป็นต้นได้เป็นอย่างดี 2) ให้ม ี

ความเป็นคนโดยสมบูรณ์ โดยประสงค์ของข้อแรกมีความชัดเจน

อยู่แล้วคือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการท�ามาหาเลี้ยงชีพ ส่วนข้อสอง

นั้นหมายความว่า คนที่ถือก�าเนิดเป็นคนนั้นยังไม่จัดว่าเป็น 

คนสมบูรณ์ แต่เม่ือได้รับการศึกษาขัดเกลาให้ความประพฤติ

หรือการปฏิบัติตนที่ประกอบไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดี จึงจะ

เรียกว่า เป็นคนโดยสมบูรณ์ และความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั้นที่เป็น

ผลจากการควบคุมการกระท�าโดยผ่านกระบวนการคิดแบบ 

อภิปัญญาซึ่งเป็นวิธีการในการพัฒนาจริยธรรมนั่นเอง
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แนวคิดในการพัฒนาจริยธรรม

 นีออน พิณประดิษฐ์ (2555) กล่าวถึง การพัฒนาจริยธรรม

ว่า จริยธรรมมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมทางสังคม

และจริยธรรมเปรียบเหมือนอภิปัญญา (Metacognition)  

ท�าหน้าที่คอยก�าหนดพฤติกรรมทุกด้านของสังคม การพัฒนา

จริยธรรมควรเริ่มตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา ตลอดจนบริบท

ต่างๆ ของสังคม การพัฒนาจริยธรรมเป็นความต้องการจ�าเป็น

ของสังคมเนื่องจากที่มาหรือสาเหตุของปัญหาหลายเรื่อง 

ในสังคม มีปัจจัยเชิงสาเหตุจากการมีพฤติกรรมจริยธรรมต�า่กว่า

ระดับหรืออยู ่ในระดับที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งประมวลปัจจัยเชิง

สาเหตุที่ท�าให้เกิดปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยได้เป็น 5 กลุ่ม 

คือ 1) สถาบันครอบครัว 2) สถาบันการศึกษา 3) สถาบันสังคม 

4) สถาบันศาสนา และ 5) สื่อมวลชน

 พระมหาอาจริยพงษ์ ค�าตั๋น (2554) ได้ศึกษาปัจจัย 

ด้านจิตวิทยาและด้านสังคมท่ีส ่งผลต่อการปฏิบัติตนด้าน 

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า 

แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มี 5 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาด้วยกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 2) การพัฒนาด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี 3) การพัฒนา

ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ 4) การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียน และ 5) การพัฒนาด้วยการสร้างความมีส่วนร่วม  

แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาและการออกแบบการเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนมีผล ต่อการพัฒนา

จริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง ดังพระด�ารัสของสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (2553) ที่ว ่า 

การศึกษาเพื่อให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ต้องศึกษาธรรมตาม 

หลักสิกขา 3 ของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะ ศีล 5 เป็นพุทธธรรม

ขั้นพื้นฐาน และเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทุกเพศวัย

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจริยธรรม

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีต้นไม้

จริยธรรมว่า ต้นไม้จริยธรรมนั้น ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนแรกเป็นดอกและผล แสดงถึงการท�าความดีละเว้นความช่ัว

ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ ส่วนที่สองเป็นล�าต้น แสดงถึง

สาเหตุทางจิตใจ 5 ลักษณะ ซึ่งหนึ่งในลักษณะที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา คือ ลักษณะของ

เหตุผลเชิงจริยธรรม เพราะนักศึกษาเป็นวัยที่สามารถให้เหตุผล

เชิงจริยธรรมได้ และสุดท้ายคือ ส่วนท่ีเป็นราก หมายถึง  

ลักษณะพื้นฐานทางด้านจิตใจ ซ่ึงลักษณะดังกล่าวจะต้องมี

ปริมาณที่สูงเหมาะสมกับอายุ จึงจะสามารถพัฒนาอย่างได้ผล 

นั่นหมายความว่า การเรียนรู ้อย่างมีความหมายจะสามารถ

พัฒนาคุณลักษณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงเป็นแผนภาพ 

ดังภาพที่ 1

ภาพที่	1  แผนภาพต้นไม้จริยธรรม

ที่มา : ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543)

 เมื่อกล่าวถึงการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมและ Kohlberg 

ได้กล่าวถึง พัฒนาการทางจริยธรรมโดยการให้เหตุผลไว้อย่าง 

น่าสนใจ เขาเชื่อว่าการบรรลุวุฒิภาวะเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น

จะแสดงออกในทางการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอย่างเด่นชัดท่ีสุด 

และเหตุผลนั้นไม่ขึ้นกับกฎเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึ่ง แต่ขึ้น

อยู่กับตัวบุคคลเอง โดยเขาได้แบ่ง พัฒนาการทางจริยธรรมออก

เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ บุคคลมักยึดตนเองเป็น

ศูนย์กลางโดยระดับนี้จะมีขั้นย่อย 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 หลักการเชื่อฟัง

และหลบหลีกการถูกลงโทษ (Punishment and Obedience) 

และขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (Instrumental Relativ-

ist Orientation) กล่าวคือ การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมนั้นเกิด

ขึ้นเพื่อหลบหลีกการลงโทษจากผู้มีอ�านาจมากกว่าและแสดง

พฤตกิรรมเชงิบวกเพราะต้องการรางวลั เช่น เดก็เลก็ไม่ท�าสิง่ท่ีครู

ห้ามเพราะกลวัการถกูท�าโทษ และปฏิบตัติามเพราะต้องการค�าชม 

พฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง
 พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการท�างาน
 
 พฤติกรรมการขยันเรียน พฤติกรรมพลเมืองดี
 
 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก พฤติกรรมพัฒนาสังคม
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เป็นต้น ผูใ้ช้หลกันีใ้นการให้เหตผุลส่วนมากมกัเป็นเดก็อาย ุ7–10 

ปี

 ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) 

ระดับที่ 2 นี้มี 2 ขั้นย่อย เช่นกัน คือ ขั้นที่ 3 หลักการท�าตาม 

ผู้อ่ืนเห็นชอบ (Interpersonal Concordace “Good Boy, 

Nice Girl” Orientation) และข้ันท่ี 4 หลักการท�าตามหน้าท่ี

ทางสังคม (Law and Order Orientation) กล่าวคือระดับนี้

เป็นข้ันที่บุคคลท�าตามกฎเกณฑ์กลุ่มย่อยของตนเอง กล่าวคือ 

บุคคลท�าตามความหวังของบิดามารดา หรือท�าตามกฎหมาย

บ้านเมืองเป็นต้น ผู้ใช้หลักนี้ในการให้เหตุผลส่วนมากมักเป็นเด็ก

อายุ 13–16 ปี

 ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post-conventional 

level) ในระดับนี้บุคคลจะตัดสินใจและแสดงพฤติกรรมด้วย

วิจารณญาณ ขั้นย่อยของระดับสูงสุดนี้ ได้แก่ ขั้นที่ 5 หลักการ

ท�าตามค�ามั่นสัญญา (Social Contract Orientation) และ 

ขั้นที่  6 หลักการยึดอุดมคติสากล (Universal Ethical 

Principle Orientation) ขั้นน้ีเป็นข้ันที่จัดได้ว่าเป็นหลักการ 

ที่เป็นอุดมคติกล่าวคือ ผู้ที่ยึดหลักเหตุผลในระดับนี้ เป็นผู้ที่มี

ความยืดหยุ ่นทางจริยธรรม เช ่น การช่วยเหลือผู ้คนตาม 

หลักสิทธิมนุษยชนถึงแม้ว่าจะขัดกับหลักปฏิบัติบางอย่างก็ตาม 

หรือการที่บุคคลปฏิบัติตนตามหลักศาสนา หักห้ามใจไม่ให้ท�าผิดศีล

หรือระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพราะละอายและเกรงกลัว

ต่อบาป เป็นต้น ผู้ใช้หลักน้ีในการให้เหตุผลส่วนมากมักเป็น 

ผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป (นีออน พิณประดิษฐ์. 2555 ; อ้างอิงมา

จาก Kohlberg. 1964) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็น

สากลและใช้ได้กับทุกวัฒนธรรมและกระตุ ้นให้เกิดการวิจัย 

ทางจริยธรรมในหลายสังคม (นีออน พิณประดิษฐ์. 2555) 

นอกจากนั้นหลักการให้เหตุผลน้ันยังเก่ียวข้องกับกระบวนการ

คิด การไตร่ตรอง ซึ่งเป็นลักษณะส�าคัญของกระบวนการ 

อภิปัญญา รวมไปถึงการควบคุมการแสดงพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งมี

ความเก่ียวข้องกับการตระหนักรู ้ ดังที่ นีออน พิณประดิษฐ์ 

(2555) กล่าวว่า “จริยธรรม เปรียบเหมือนอภิปัญญา ท�าหน้าที่

ก�ากับพฤติกรรมทุกด้านของบุคคล การพัฒนาจริยธรรมควรเริ่ม

ตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา ตลอดจนบริบทต่างๆ ของสังคม” 

 ส่วนมากในปัจจุบันมักจะเน้นการพัฒนาเฉพาะช่วง 

วัยเด็ก เพราะเชื่อว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเมื่อปลูกฝังให้

แล้วคุณลักษณะนั้นจะติดตัวกับเด็กไป แต่เมื่อยุคสมัยเปล่ียนไป 

การปลูกฝังที่ขาดการกระตุ้นท�าให้เยาวชนละเลยท่ีจะปฏิบัติตน

ตามที่เคยได้รับการปลูกฝังมา 

วิธีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจริยธรรม

 การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนนั้น ควรเป็นการสร้าง

ความตระหนักรู้และเข้าใจ เนื่องจาก การปลูกฝัง (Indoctrinate) 

เป็นกระบวนที่เหมาะกับเด็กมากกว่าเพราะการปลูกฝังนั้น

เป็นการกระท�าที่จะได้ผลในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่เด็กจะ 

ไม่เข้าใจความหมาย ไม่ได้ใช้การคิด ไม่ได้ผ่านการไตร่ตรอง  

ท�าไปเพราะเงื่อนไขที่ต่างกัน เช่น กลัวครูไม่รัก กลัวเพ่ือนไม่ให้

เล่นด้วย หรือ ต้องการได้ค�าชม รางวัล จากครู เป็นต้น 

 นีออน พิณประดิษฐ์ (2555) ที่ได้เสนอรูปแบบการพัฒนา

จริยธรรมที่น่าสนใจและสอดคล้องกับช่วงวัยนักศึกษาไว้ ดังนี้ 

  1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้าน

จิตพิสัย 

  2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่า

ความเป็นมนุษย์ 

  3. รูปแบบการเรียนการสอนจริยธรรมจากผล 

การวิจัยในสังคมไทย โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน 

ในการพัฒนารูปแบบ ซึ่งก็คือการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

โดยอาศัยวิธีสอนต่างๆ เข้าไปช่วย เพื่อให้สภาพการเรียน 

การสอนเป็นไปตามหลักปรัชญา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น 

การสอนแบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ของ ดร.อาจอง 

ชุมสาย ณ อยุธยา ก็เป็นอีกรูปแบบที่ได้ทดสอบโดยการวิจัยว่า

สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เช่นเดียวกับรูปแบบการเรียนการสอน

บูรณาการเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม รูปแบบการเรียน 

การสอนส่งเสริมพฤติกรรมเอื้ออาทร และรูปแบบการเรียน 

การสอนจิตสาธารณะนอกจากวิธีสอนที่หลากหลายเหล่านี้แล้ว

กระบวนการคิดแบบเมตาคอกนิชันเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญ 

ในการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา เพราะเมตาคอกนิชันเป็น

วิธีคิดขั้นสูงที่อยู่ในระบบสมองของมนุษย์ เป็นการรู้กระบวนการ

คิดของตนเองว่าตนเองคิดอย่างไร โดยมีการวางแผนและ

ทบทวนความคิดของตนเองอย่างมีขั้นตอน และถ่ายทอด

กระบวนการคิดออกมาผ่านการพูดหรือการกระท�าเพ่ือให้

สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาในการณ์ต่างๆ ได้ (กาญจนา สามเตี้ย. 

2551) 

การพัฒนาจริยธรรมส�าหรับนักศึกษาด้วยกระบวนการของ 

เมตาคอกนิชัน	

 ในการพัฒนาจริยธรรมส�าหรับนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต

ไทยในอุดมคตินั้น ต้องมีกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับ

ช่วงวัยของนักศึกษา ดังน้ันวิธีการเรียนรู้จึงต้องเป็นการเรียนรู้ 

เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึง Mezirow ได้ให้ทัศนะของ 
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การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) 

นี้ว่า “กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงกรอบอ้างอิง (Frames 

of References)” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือ

แบบแผนทางความคิดในชีวิตประจ�าวัน โดยมีเป้าหมายหรือ

กรอบที่ช้ีน�าการกระท�าหรือพฤติกรรมท่ีเป็นท่ีคาดหวังของสังคม 

(ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ. 2552 ; อ้างอิงมาจาก Mezirow. 

2000) เพราะในช่วงวัยของนักศึกษาน้ันมีความสามารถ 

ในการใคร่ครวญ พิจารณาในการท�าตามคุณค่าได้อย่างเหมาะสม 

โดยการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 

3 ประการ คือ ประสบการณ์ (Experience) การใคร่ครวญ

อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) และการแลกเปลี่ยน

ทางความคิดอย่างมีเหตุผล (Rational Discourse) (ธนา  

นิลชัยโกวิทย์ และคณะ. 2552 ; อ้างอิงมาจาก Taylor. 1998) 

จากองค์ประกอบของการเรียนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแสดง 

เห็นได้ว่ากระบวนการคิดเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส�าคัญและ 

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา เพราะกระบวน 

การคิดนั้นมีลักษณะของการคิดใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ 

และการแลกเปลี่ยนทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งก็คล้ายกับ

การตระหนักรู้ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการคิดแบบอภิปัญญา 

(Metacognition) (ทิศนา แขมมณี. 2554)

อภิปัญญา	(Metacognition)

 อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง กลวิธีหรือวิธีที่

เก่ียวกับการตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง (วิชชุดา 

ข�าประถม. 2554) ซึ่งอภิปัญญาเป็นกลวิธีที่เก่ียวกับการจัด

ระบบความคิดของตนเอง การควบคุมและก�ากับวิธีการเรียนรู้ 

ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ เมื่อผู้เรียนเข้าใจกระบวนการคิดก็จะสามารถ

ควบคุมและก�าหนดพฤติกรรมของตนเองได้ (วิชชุดา ข�าประถม. 

2554 ; อ้างอิงมาจาก Patricai. 1997)

 ดังนั้นทักษะทางอภิปัญญาจึงมีบทบาทส�าคัญในกิจกรรม

ทางปัญญาหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการสื่อสารข้อมูลทางการพูด 

การอ่าน การเขียน การเข้าใจภาษา การรับรู้ การให้ความสนใจ 

ความจ�า การแก้ปัญหา การรับรู้ทางสังคม รวมท้ังรูปแบบต่างๆ 

ของการควบคุมตนเอง เพราะเป็นกระบวนการหรือข้ันตอนที่จะ

ท�าให้การเรียนรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีการด�าเนินการตาม

ขั้นตอนของการควบคุมความคิด 3 ขั้นตอน คือ มีการวางแผน 

การตรวจสอบ และการประเมินความคิด ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็น 

ขั้นตอนที่ เ ก่ียวข ้องกับการพัฒนากระบวนการคิดทั้ งสิ้น 

(กาญจนา สามเตี้ย. 2551)

องค์ประกอบของ	Metacognition

 ทิศนา แขมมณี (2554) กล่าวว่า Metacognition  

เป็นกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและประเมิน 

การรู ้คิดของตนเอง ประกอบด้วยการตระหนักรู ้ซึ่งหมายถึง 

การที่บุคคลตระหนักรู้ (Awareness) ถึงความคิดของตนเอง 

ในการกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งและด�าเนินการวางแผน (Plan-

ning) ควบคุมก�ากับและตรวจสอบตนเอง (Self-regulating or 

Monitoring) และประเมินตนเอง (Evaluating) เพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้และการกระท�าของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

โดยอาศัยความรู ้ที่ตนสั่ งสมไว ้ ในกรอบการรู ้คิดของตน 

(Metacognitive Knowledge)

 ดังนั้น อภิปัญญา หรือเมตาคอกนิชัน (Metacognition) 

จึงมีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาจริยธรรมในวัยศึกษา เพราะ 

เมตาคอกนิชันจะท�าให้ผู้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learn How to 

Learn) และเรียนรู้วิธีการคิด (Learn How to Think) หาก 

ผู้เรียนมีทักษะการคิดแบบอภิปัญญาแล้วจะท�าให้ผู้เรียนคิดเป็น 

และใช้กระบวนการคิดน้ันในการเรียนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ 

ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นกระบวนการคิดแบบอภิปัญญา 

ยังช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมการคิดและพฤติกรรมเพราะมี

องค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ การตระหนักรู้ ซึ่งบุคคลจะสามารถ

ตระหนักถึงความคิดของตนเอง ส่งผลให้สามารถก�ากับพฤติกรรม

ที่จะแสดงออกได้ซึ่งก็คือ องค์ประกอบที่สอง การก�ากับและ

ควบคุมตนเองดังนั้นบุคคลจึงมีพฤติกรรมเหมาะสมอีกทั้งยังเป็น

วิธีการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีความหมายสามารถ

ท�าให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จในการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล

และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต

 จากองค์ประกอบและกระบวนการคิดของอภิปัญญา 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า เป็นกระบวนการที่สามารถน�าไปใช้พัฒนา

จริยธรรมผู ้เรียนได้โดยการจัดกิจกรรมกระตุ้นผู ้เรียนโดยให ้

ส่ิงเร้าจากภายนอก เช่น การให้สถานการณ์เพ่ือกระตุ้นการคิด

แล้วแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดง 

บทบาทสมมติ การตอบค�าถาม การสัมภาษณ์พูดคุย การให้

เขียนตอบแบบทดสอบ เป็นต้น และที่ส�าคัญคือการให้รายงาน

ตนเองเพราะขั้นตอนการประเมินตนเองของกระบวนคิดแบบ 

อภิปัญญาน้ีจะสะท้อนการประเมินตนเองของผู้เรียนได้ชัดเจนว่า

อยู ่ในเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการประเมินตนเองแล้ว 

ยังกระตุ้นให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ (ภัทรลักษณ์ สังข์วงษ์. 2556) 

ตามแนวการจ�าแนกประเภทของการเรียนรู ้ทางพุทธิพิสัย 

หรือทางปัญญาของบลูม (Bloom) แบบดั้งเดิมหรือที่รู้จักกันดี

ว่า Bloom Taxonomy มาปรับปรุงโดยนักการศึกษา 2 คน คือ 
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Anderson and Krathwohl โดยให้พิจารณาเป็น 2 มิติ และ 

ใช้กระบวนการทางปัญญาเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย

และมิติท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจริยธรรมนั้น ได้แก่ ความรู้เชิง

อภิปริชาญ (Metacognitive Knowledge) ซึ่งหมายถึง ความรู้

เกี่ยวเรื่องทางปัญญาของผู้เรียนเองซ่ึงผู้เรียนจะท�าความเข้าใจ

วางแผนแก้ปัญหาและประเมินผลด้วยตนเอง (Krathwohl, 

Bloom & Masia. 1999) จะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นมีของมิติที่

เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้นี้เกี่ยวข้องกันกับกระบวนการคิด

แบบเมตตาคอกนิชัน ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าการน�ากระบวนการ

คิดแบบอภิปัญญาไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม

และก�าหนดเป้าหมายของพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของ 

นักศึกษาจะช่วยให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความคงทนของพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาและการพัฒนาจริยธรรม

 งานวิจัยที่ใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันในการพัฒนา

จริยธรรมโดยมากจะเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอน  

การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติการ

วิชาชีพ เช่น

 พลวัต วุฒิประจักษ์ (2553) ได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชา

จิตปัญญาศึกษาส�าหรับนักศึกษาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

ของบัณฑิตครูที่พึงประสงค์ โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า 

AFDDCER Model ใช้หลักการของกระบวนการจิตปัญญาศึกษา 

เป็นกระบวนการที่เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญมุ่งพัฒนาความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ เน้นการใช้สติปัญญาในการเข้าใจสรรพสิ่ง 

เพื่อการเปลี่ยนแปลง มีสาระการเรียนรู้ดังนี้ การสงบนิ่ง โยคะ 

สุนทรียสนทนา สุนทรียศิลป์ การศึกษาชุมชน และกิจกรรม 

เชิงสร้างสรรค์ และน�าหลักสูตรไปใช้ตามรูปแบบ MILER Model 

ดังนี้ 1) ขั้นสงบนิ่งอยู่กับตัวเอง (Mindfulness : M) 2) ขั้นการให้

ความรู้ (Information : I) 3) ขั้นการเรียนรู้ประสบการณ์จาก

กิจกรรม (Learning Experience : LE) 4) ข้ันการสะท้อน 

ความคิดจากการจัดกิจกรรม (Reflection) โดยมีการขับเคล่ือน

กิจกรรมด้วย AEC ซึ่ง A ได้แก่ Awareness การสร้าง 

ความตระหนักในตนเอง E ได้แก่ การสร้างเสริมประสบการณ์ 

หรือ Enhancement และ C ได้แก่ Checking การใคร่ครวญ

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาครูมี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีความตระหนักรู้ ในตนเอง 

เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ท�างานเพื่อส่วนรวม และคิดอย่างมี 

วิจารญาณสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 พระมหาอาจริยพงษ์ ค�าตั๋น (2554) ได้ศึกษาปัจจัย 

ทางจิตวิทยา และปัจจัยทางสังคมที่ส ่งผลต่อการปฏิบัติตน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา

ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ปัจจัยด้านสังคมด้านการสร้าง

บรรยากาศในสถานศึกษา และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม สามารถร่วมกันท�านายผลการปฏิบัติตน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ได้ในระดับ

มาก ในขณะที่ปัจจัยด้านสังคมในด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน

อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า แนวทางในการพัฒนา

จริยธรรมของผู ้เรียนนั้น ควรมุ ่งเน้นไปที่ปัจจัยด้านการเห็น

คุณค่าในตนเองเพราะถ้าหากบุคคลเห็นว่าตนเองมีคุณค่าโดย

การปฏิบัติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถควบคุมตนเอง 

โดยหลักการตระหนักรู้และการควบคุมตนเองตามองค์ประกอบ

ของหลักการเมตาคอกนิชันและมีการประเมินตนเองจากผล 

การปฏิบัติตนแสดงให้เห็นว ่าตนเองเป็นผู ้มีคุณธรรมตาม 

หลักปฏิบัติของสังคมหรือไม่ เพราะจิตใต้ส�านึกของคนที่เห็น

คุณค่าในตนเองจะรู ้จักบาปบุญคุณโทษ รู ้ ส่ิงใดดี ส่ิงใดไม่ดี  

ส่วนพฤติกรรมของคนที่มีการเห็นคุณค่าในตัวเอง จะสามารถ

เลือกวิธีการตัดสินใจที่ถูกต ้อง และเชื่อว ่าตัวเราสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้

 ซึ่งหลักการพัฒนาตนเองในการเรียนการสอนเหล่านั้น

ล ้วนเกี่ยวข ้องกับกระบวนการคิดตามองค ์ประกอบของ 

เมตาคอกนิชันทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นการตระหนักในส่ิงที่ตนเอง

ก�าลังปฏิบัติ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและการใช้สติใน 

การควบคุมพฤติกรรมเน้นวิธีการเรียนรู ้อย่างมีความหมาย  

ดังนั้นการคิดแบบอภิปัญญาหรือการคิดที่ใช้องค์ประกอบของ 

เมตาคอกนิชันเป็นกระบวนการหลักจึงเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ

สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน เยาวชน หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนา

จริยธรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจถึงการปฏิบัติตน 

ตามแนวทางของจริยธรรม มองเห็นคุณค่าเห็นความส�าคัญ 

ของการปฏิบัติตนตามแนวทางจริยธรรมผ่านการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย แล้วจึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมซึ่งเป็นแนวทางที่

สามารถพัฒนาบุคคลได้อย่างยั่งยืน

บทสรุป

 จากองค์ประกอบของเมตาคอกนิชันและตัวอย่างงานวิจัย

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณลักษณะของ 

นักศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่เกี่ยวข้องกับ
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จริยธรรม มีวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น การใช้วิธีการบูรณาการ 

การใช้วิธีการสงบผ่อนคลายและอื่นๆ ซึ่งล้วนเน้นหลักการเรียนรู้

ที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ หลักการใช้กระบวนการคิด ได้แก่  

การตระหนัก และการน้อมใจอย่างใคร่ครวญและการควบคุม

ตนเอง เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า 

หลังจากที่ใช้กระบวนการเมตตาคอกนิชันผู้เรียนสามารถควบคุม

พฤติกรรม มองเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตน ตามหลักจริยธรรม 

และค�านึงถึงการอยู ่ร ่วมกันกับผู ้อื่นในสังคมเพราะได ้ฝ ึก

กระบวนการคิด การตระหนักรู้ การประเมินตนเองก่อนแสดง

พฤติกรรม รวมไปถึงการประเมินตนเองว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนดี

หรือยัง ถ้ายังควรปรับปรุงส่วนใดบ้าง ดังนั้นหากสถาบันการศึกษา

หรือครูผู ้มีหน ้าที่ ในการพัฒนาจริยธรรมน�าวิธีการต ่างๆ  

มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของแต่ละวัย โดยอาศัย

หลักทฤษฎีเป็นพื้นฐาน จะท�าให้การพัฒนาน้ันเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยของนักศึกษา 

การเรียนรู้ด้วยหลักการคิดแบบอภิปัญญา (Metacognition) 

เป็นวิธีที่ส�าคัญและมีความเหมาะสม เนื่องจากวิธีนี้เน้นกระบวน 

การคิด การตระหนักรู้อย่างมีสติ จึงท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่าง 

มีความหมาย ซึ่งกรอบของการพัฒนาจริยธรรมในวัยน้ีควรเป็น

หลักปฏิบัติที่อยู ่ ใกล้ตัว น่ันคือ หลักของพระพุทธศาสนา 

เน่ืองจากนักศึกษามีบทบาทท่ีหลากหลายในสังคม เป็นสมาชิก

ของครอบครัว เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นพลเมือง 

ของชุมชน และเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่บนโลกใบน้ี จึงจ�าเป็นต้องใช้

หลักปฏิบัติที่สามารถน�าความเช่ือมาพัฒนาสู ่พฤติกรรมได้  

จึงสามารถกล่าวได้ว่า การศึกษาสามารถพัฒนามนุษย์ให้เป็นคน

ที่สมบูรณ์ได้จริง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปยังคุณลักษณะ

เฉพาะในวิชาชีพที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กาญจนา สามเตี้ย. (2551). การพัฒนารูปแบบการสอน 

PRIPARE เพื่อพัฒนาความสามารถเมตาคอกนิชันของ 

เด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Samtia, Kanchana. (2008). Development of a  

PRIPARE teaching model for developing 

metacognitive ability of early childhood  

children (Unpublished doctoral dissertation). 

Sr inakhar inwirot Univers itsdy, Bangkok, 

Thailand. 

กิตติคม คาวีรัตน์. (2553). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะส�าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ 

: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Khaweerat, Kittikhom. (2010). The development of an 

experiential learning management model for  

enhancing wellness of Rajabhat University  

students (Unpublished doctoral dissertation). 

Silpakorn University, Bangkok, Thailand.

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2543). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัย 

และการพัฒนาบุคคล. กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริม

เอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์.

Phanthumnavin, Duangduean. (2000). The ethical tree 

theory : Personnel research and development. 

Bangkok : Academic Paper Promotion Project, 

National Institute of Development Administration 

(NIDA). 

ทิศนา แขมมณี. (2554, เมษายน-มิถุนายน). “ทักษะการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ : การบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้,” 

วารสารภาคีสมาชิกส�านักธรรมศาสตร์และการเมือง

ราชบัณฑิตยสถาน. 36(2) : 187-204.

Khammanee, Thissana. (2011). Analytical, synthetic, 

creative and critical thinking skills: The integrated 

learning management. Journal of Associate  

members of Office of Jurisprudence and Politic  

of the Royal Institute, 36(2) : 187-204.

ธนา นิลชัยโกวิทย์และคณะ. (2552). ศิลปะการจัดกระบวน 

การเรียนรู้ เพื่อการเปล่ียนแปลง : คู่มือกระบวนการ 

จิตปัญญา. กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.พี.เอ็น. การพิมพ์  

จ�ากัด.

Nillachaikowit, Thana et al. (2009). The art of  

arranging the learning process for change : 

A manual for the process of contemplative  

education. Bangkok : The SPN Printing Co., Ltd.



15
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ; ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

Nakhon Phanom University Journal ; Vol.5 No.2 : May - August 2015

นิภา มิลินทวิสมัย. (2549). วิธีการสอนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม. ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Milinthavisamai, Nipa. (2006). The teaching method 

inserted by ethics. Khon Kaen : Khon Kaen  

University Publishing. 

นีออน พิณประดิษฐ์. (2555). จริยธรรม : ทฤษฎีและรูปแบบ 

การพัฒนา. ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Phinpradit, Nee-on. (2012). Ethics : Theory and model 

of development. Khon Kaen : Khon Kaen  

University Publishing.

พระมหาอาจริยพงษ์ ค�าตั๋น. (2554). การปฏิบัติตนด้าน 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ 

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม. 

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Khamtun, Aajariyaphong. (2011). Self-behavior in 

the aspects of desirable morality, ethics and 

values among secondary school students  

in the Nakhon Prathom province area 

(Unpublished master’s thesis). Silpakorn  

University, Bangkok, Thailand.

พลวัต วุฒิประจักษ์. (2553). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

จิตปัญญาศึกษาส�าหรับนักศึกษาครูเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะของบัณฑิตครูท่ีพึงประสงค์. วิทยานิพนธ์ 

ดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Wutthiprajack Phollawat. (2010). The development of 

a contemplative education course curriculum 

for student teachers for enhancing the teacher 

education graduates’ desirable characteristics 

(Unpublished doctoral dissertation). Silpakorn  

University, Bangkok, Thailand.

ภัทรลักษณ์ สังข์วงษ์. (2556). การพัฒนาความคิด อภิปัญญา

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์ด้วยปัญญาเรื่องวิวัฒนาการของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Sangwong, Phattharalak. (2013). The development  
of metacognition by using constructionism 
activities in the topic of evaluation for grade 
12 students (Unpublished master’s thesis).  
Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 

วิชชุดา ข�าประถม. (2554). แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษา
อังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญาส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Khamprathom, Witchuda. (2011). English reading  
supplementary dr i l l s  with the use of  
metacognitive technique for the first year  
students, Faculty of Engineering and Industrial 
Technology, Silpakorn University (Unpublished 
master’s thesis). Silpakorn University, Bangkok, 
Thailand. 

สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ. (2552). โครงการติดตาม
สภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) 
กรุงเทพมหาครและปริมณฑล. กรุงเทพฯ : สถาบัน 
รามจิตติ.

Jitradab, Somphong et al. (2009). The project of  
following the situation of children and youth 
(child watch) by province – Bangkok including 
its circumference. Bangkok : Ramajitti Institute. 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
(2550). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่สิบ 2550-2554. กรุงเทพฯ : ส�านักงานฯ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Office of the Nat ional Economic and Social  
Development Board (NESDB). (2007). The  
national economic and social development  
plan no. 10, 2007-2011. Bangkok : NESDB. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ- 
ปรินายก. (2553). การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์. 
พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์ธรรมดาโรงพิมพ์
เม็ดทราย.



16
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ; ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

Nakhon Phanom University Journal ; Vol.5 No.2 : May - August 2015

Somdet Phra Nyanasamvara Somdet Phra Sangharat. 

(2010). Holistic education (6th ed.). Bangkok : 

Thammada Press, Medsai Printer. 

Howard Gardner. (2011). Five minds for the future. (W. 

Wongkijrungrueang & A. Jittaroek, Trans.). In J. 

Bellanca & R. Brandt (Eds.), 21st century skills : 

Rethinking how students learn. Banngkok : Open 

Worlds.

Krathwohl ,D.R, Bloom, B.S. & Masia, B.B. (1999).  

Taxonomy of Educational Objectives Book2/

Affective Domain (2nd Ed.). London : Longman 

Pub Group.


