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ลอว์เรนซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) ได้ศึกษาพัฒนาการ

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก

ทางจริยธรรมตามแนวของเพียร์เจท์ และพบว่าพัฒนาการทางจริยธรรม

ของมนุษย์นั้น มิได้บรรลุจุดสมบูรณ์ เมEอบุคคลอายุได้ 10 ปี 

แต่จะพัฒนาไปอีกหลายข้ันตอน จากอายุ 11-15 ปี และเขายังเชEอว่า

 ในการวัดข้ันพัฒนาการทางจริยธรรมนั้น จะต้องใช้การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม

อย่างเดียวเท่านั้น โคลเบอร์ก ได้แบ่งระดับของจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ 

ซ่ึงทั้ง 3 ระดับนั้นจัดเป็นข้ันพัฒนาการทางจริยธรรมได้ 6 ข้ัน คือ



เกิดข้ึนกับเด็กในช่วงอายุแรกเกิดถึง 7 ปี ข้ันนี้เด็กชอบใช้

ใช้หลักการหลบหลีกการลงโทษ

การหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ เลือกกระทำในทางที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากกว่า

เด็กมักเข้าใจว่าความดี หมายถึง สิ่งที่ทำแล้วไม่ถูกลงโทษหรือถูกตำหนิ

เช่น เด็กทำการบ้าน เด็กทำเวรเพราะกลัวครูลงโทษ เป็นต้น

การตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิด เด็กจะมองที่ผลของการกระทำว่า

ถ้าทำเสียหายมากก็ตัดสินว่า การกระทำนั้นผิด ไม่ได้มองที่สาเหตุของการกระทำ

ข้ันที่ 1



เกิดกับเด็กในช่วง อายุ 7 - 10 ปี ข้ันนี้เด็กจะค่อย ๆ เน้นความสำคัญของการ

ใช้หลักการแสวงหารางวัล

ได้รับรางวัลและคำชมเชย การสัญญาว่าจะให้รางวัลจึงเป็นแรงจูงใจให้เด็กกระทำ

ความดีได้มากกว่าการดุว่าหรือขู่ว่าจะลงโทษ

เช่น เด็กจะช่วยบิดามารดาทำงานเพEอต้องการได้รับคำชมเชย

สรุปว่า จริยธรรมข้ันนี้ จะเน้นการต้องการได้รับคำชมเชย และ

รางวัล มากกว่าการได้รับการลงโทษ

ข้ันที่ 2



เกิดกับบุคคลในช่วงอายุ 10 - 13 ปี ข้ันนี้ตรงกับวัยที่เด็กย่างเข้าวัยรุ่น

ใช้หลักการกระทำที่คนอEนเห็นว่าดี

เด็กจะให้ความสำคัญแก่กลุ่มเพEอนมาก จะกระทำเพEอต้องการให้กลุ่มยอมรับ

จึงมีการเลียนแบบตัวแบบที่ตนเห็นว่าดีงาม คือ เอาอย่างเด็กดี (Good Boy, Nice Girl)

เด็กวัยนี้ส่วนใหญ่จะทำตามในสิ่งที่ตนตัดสินว่าคนอEนจะเห็นด้วยหรือยอมรับ

เพEอให้เป็นที่ชอบพอและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพEอน

สรุป จริยธรรมข้ันนี้ เน้นหนักในด้านการทำตามคนอEนมากกว่าการคำนึง

ข้ันที่ 3

เรEองการถูกลงโทษ และการต้องการรางวัล



เกิดกับบุคคลในช่วงอายุ 13 - 16 ปี ข้ันนี้บุคคลจะมีความรู้และประสบการณ์

ใช้หลักการกระทำตามหน้าที่

ว่าแต่ละกลุ่มจะมีกฎเกณฑ์ให้สมาชิกยึดถือ มีความเข้าใจในหน้าที่ของตนในกลุ่ม

มีศรัทธาในกฎเกณฑ์ของกลุ่มมากพอสมควร เข้าใจในบทบาทของผู้อEน

การกระทำที่ถูกต้อง จะต้องพิจารณาเพEอกลุ่มมากพอสมควร

สรุปว่า จริยธรรมข้ันนี้ เน้นในเรEองการกระทำตามหน้าที่ในหมู่คณะ

ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม มากกว่า กลัวการถูกลงโทษ

ข้ันที่ 4

หรือทำเพEอต้องการรางวัลหรือกระทำตามกลุ่มเพEอน



เกิดกับบุคคลอายุต้ังแต่ 16 ปีข้ึนไป ข้ันนี้บุคคลพยายามกระทำเพEอหลบหนี

ใช้หลักการเคารพตนเองหรือการทำตามคำมั่นสัญญา

ไม่ให้ถูกตราหน้าว่า เป็นคนขาดเหตุผล เป็นคนไม่แน[นอน คำว่า หน้าที่ของบุคคล

ในที่นี้หมายถึง การกระทำตามที่ตกลงมีความเคารพตนเอง และ

ต้องการให้ผู้อEนเคารพตน ข้ันนี้บุคคลจะมีอุดมคติ หรือ คุณธรรมประจำใจตนเอง

หรือสัญญาไว้กับผู้อEีน ไม่พยายามลิดรอนสิทธิของผู้อEน

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวด้วย

ข้ันที่ 5



เช่น หิริโอตัปปะ คือ มีความละอายใจตนเองในการกระทำช่ัวและเกรงกลัวบาป

ใช้หลักอุดมคติสากล

เป็นบุคคลที่มีการเสียสละเพEอสังคมอย่างแท้จริง 

เช่น มหาบุรุษของอินเดีย คือ คานธี

ข้ันที่ 6



จากข้ันพัฒนาการทางจริยธรรม

ทั้ง 6 ข้ัน เหล่านี้

โคลเบอร์ก

ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้



ข้ันการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม

ข้ันที่ 1 ใช้หลักการหลบหนีการลงโทษ (2 - 7 ปี) 

ข้ันที่ 2 ใช้หลักการแสวงหารางวัล (7 - 10 ปี) 

1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (2 - 10 ปี)

ข้ันที่ 3 ใช้หลักการทำตามที่ผู้อEนเห็นชอบ (10 - 13 ปี) 

ข้ันที่ 4 ใช้หลักการทำตามหน้าที่ของสังคม (13 - 16 ปี)

2. ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level)

ข้ันที่ 5 ใช้หลักการเคารพตนเองหรือการทำตามคำมั่นสัญญา 

ข้ันที่ 6 ใช้หลักอุดมคติสากล (Conscience Orientation) 

3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post Conventional level)



หมายถึง การตัดสินใจเลือกกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง

Preconventional level (2 - 10 ปี)

โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้อEน 

ในข้ันแรกสุด คือ การมุ่งที่จะหลบหลีกมิให้ตนเองถูกลงโทษทางกาย

เพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะได้รับ และยอมทำตามคำสั่งผู้ใหญ่

เพราะเป็นผู้มีอำนาจทางกายเหนือตน

ข้ันที่ 2 คือ การเลือกกระทำในสิ่งที่จะนำความพอใจมาให้ตนเองเท่านั้น

ระดับ 1

เริ่มรู้จักการแลกเปลี่ยนแบบเด็ก ๆ

คือ เขาทำมา ฉันต้องทำไป เขาให้ฉัน ฉันต้องให้เขาตอบแทน เป็นต้น



หมายถึง การทำตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อย ๆ ของตน หรือทำตามกฎหมาย และ

Conventional level (10 - 16 ปี)

ศาสนา บุคคลผู้มีจริยธรรมในระดับ 2 นี้ ยังต้องมีการควบคุมจากภายนอก

แต่ก็มีความสามารถที่จะแสดงบทบาทสังคมได้

ในข้ันที่ 3 บุคคลยังไม่เป็นตัวของตัวเอง ชอบคล้อยตามการชักจูงของผู้อEนโดยเฉพาะเพEอน ๆ

ส่วนในข้ันที่ 4 บุคคลมีความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ในสังคมของตน จึงถือได้ว่าตนมีหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

ระดับ 2

ที่สังคมของตนกำหนดหรือคาดหมาย



หมายถึง การตัดสินใจข้อขัดแย้งต่าง ๆ ด้วยการนำมาตริตรองด้วยตนเอง

Post Conventional level (16 ปีข้ึนไป)

และตัดสินใจไปตามแต่ว่าจะเห็นความสำคัญของสิ่งใดมากกว่ากัน

ข้ันที่ 5 คือ การเห็นความสำคัญของคนหมู่มาก ไม่ทำตนให้ขัดต่อสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้อEน

สามารถควบคุมบังคับใจตนเองได้

ข้ันที่ 6 ซ่ึงเป็นข้ันสูงสุด แสดงถึงการมีความรู้สึกสากล นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตน

และการมีความยืดหยุ่นทางจริยธรรม เพEอจุดมุ่งหมายในบั้นปลายอันเป็นอุดมคติที่ยิ่งใหญ่

ระดับ 3

การพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น



โคลเบอร์ก

เชEอว่าเป็นไปตามนั้น จากข้ันที่ 1 ผ่านแต่ละข้ัน ไปจนถึงข้ันที่ 6

บุคคลจะพัฒนาข้ามข้ันไม่ได้

เพราะการใช้เหตุผลในข้ันที่สูงข้ึนไปจะเกิดข้ึนด้วยการมีความสามารถ

ในการใช้เหตุผลในข้ันต่ำกว่าอยู่ก่อนแล้ว และต่อมาบุคคลได้รับประสบการณ์

ทางสังคมใหม่ ๆ หรือ สามารถเข้าใจความหมายของประสบการณ์เก่า ๆ ได้ดีข้ึน

จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง


