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Abstract 

This article addresses six approaches to ethical development, namely: intellectual development 

theory, affective domain group theory, behaviorism, psycho-behavioral science, sociology and religious 

instruction. Furthermore, ethical development methods which rely on a basic concept in a given theory are also 

considered. Intellectual development theory maintains that ones’ moral development proceeds in step with 

and depends on one’s cognitive progress. Affective domain group theory explains individual moral 

development as related to the level of mental learning quality. Behaviorism focuses on giving reinforcers 

and therefore utilizes reinforcement in order to modify a person’s ethics. Psycho-behaviorism emphasize 

one’s moral development by relating it to data obtained from diverse researches, holding that the process 

and techniques of improving citizens’ ethics are very important. Sociology focuses  the on the socialization 

process, which includes the method of bringing up and educating youth through copious agents such as 

parents, teachers, friends, monks and media. Finally, religious instructors aim to intensify individual ethics 

in accordance with Dharma principle, claiming this can help people to live happily in society. Although, 

each model contains different basic beliefs of development, there is a coincidence of modeling of the ethical 

development process.    

Key words: moral principles,  ethical development 

                                                 
*   Academic Article  
**  Assistance Professor in Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University 
*** Lecturer  in  Behavioral Science Research  Institute, Srinakharinwirot University 
 



Journal of  Behavioral Science   Vol. 17 No. 1    January 2011 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 17 ฉบับท่ี 1    มกราคม 2554 20 

การพัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรม :  จากแนวคิดสู่แนวทางการปฏิบตัิ* 

 
 

อ้อมเดือน  สดมณี** 
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ*** 

 
บทคัดย่อ 

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมีกลุ่มแนวคิดที่สําคัญ 6 กลุ่ม คือ กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด 

ซึ่งเช่ือว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเป็นไปตามขั้น และขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลน้ัน  

ในขณะท่ีกลุ่มแนวคิดจิตพิสัยมุ่งอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองว่ามีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ

ระดับคุณภาพของการเรียนรู้ด้านจิตใจ  ส่วนกลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยมให้ความสําคัญกับการให้การเสริมแรง  

สําหรับกลุ่มแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลโดยอาศัยข้อมูลจาก

งานวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจจะให้ความสําคัญกับวิธีการกําหนดพฤติกรรมที่จะพัฒนา รวมถึงขั้นตอนและ

วิธีการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบ  ในขณะเดียวกันถ้ามองในมุมมองของกลุ่มแนวคิด

ทางสังคมวิทยาก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลโดยใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่านตัวแทน

ทางสังคมที่สําคัญ  ได้แก่  พ่อแม่  ครู  เพ่ือน  พระ และสื่อมวลชน เป็นต้น  นอกจากน้ีกลุ่มแนวคิดทางศาสนาเช่ือ

ว่าหลักธรรมคําสอนต่างๆ  ทางศาสนาสามารถนํามาปฏิบัติเพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาให้บุคคลมีจิตสํานึกและเจตคติ

ที่ถูกต้องดีงามและสามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้  อย่างไรก็ตามแม้แต่ละแนวคิดจะมีความเช่ือพ้ืนฐานรวมถึง

วิธีการพัฒนาที่แตกต่างกัน   แต่ถ้าพิจารณาถึงกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลแล้วก็จะพบว่ามี

ลักษณะที่สอดคล้องกัน 

คําสําคญั:  แนวคิดคุณธรรม จริยธรรม , การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
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บทนํา 
จากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญทําให้ค่านิยมด้านวัตถุถูกใช้
เป็นเคร่ืองบ่งช้ีความเจริญของสังคมมากกว่าค่านิยม
ด้านความดีงามน้ัน พบว่า  ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ  
อาทิ  การมองข้ามสําคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุข อันส่งผลทําให้เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นใน
สังคม และมักนิยมแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีรุนแรง เช่น 
เหตุการณ์นักศึกษายกพวกตีกันในงานคอนเสิร์ต
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
จํานวนมาก การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ  
ปัญหายาเสพติด และการก่ออาชญากรรมในรูปแบบ
ต่างๆ  เป็นต้น  ปัญหาดังกล่าวล้วนสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพการขาดคุณธรรม    จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทย 
ดังน้ันในการพัฒนาประเทศแนวใหม่ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รวมท้ังแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับปัจจุบัน จึงหันมาให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาคนพร้อมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยเน้นให้
คนเป็นแกนกลางของการพัฒนาและมุ่งพัฒนาคนให้
เ ป็น บุคคล ท่ีสม บูรณ์พร้ อมทั้ ง ร่ า งกาย   จิ ต ใ จ  
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม เฉพาะอย่างย่ิงในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญใน
การกําหนดความสุขสงบของสังคมอย่างมาก 
 
ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 
 ความหมายของคุณธรรมจริยธรรมน้ันมีนัก
ปรัชญา  นักการศึกษา นักจิตวิทยา  ตลอดจนผู้ที่
เก่ียวข้องได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปน้ี  

คําว่า “คุณธรรม”  ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังน้ี  

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2526) กล่าวว่า 
คุณธรรม  หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลที่กระทํา
ไปด้วยความสํานึกในจิตใจ  โดยมีเป้าหมายว่าเป็นการ

กระทําความดี  หรือพฤติกรรมที่ดี  ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม เช่น ความเสียสละ  ความมีนํ้าใจงาม ความ
เกรงใจ ความยุติธรรม ความรักเด็ก  รักเพ่ือนมนุษย์  
และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

 เจริญ  ไวรวัจนกุล (2531) อธิบายว่า 
คุณธรรม คือ มโนธรรม  อันเป็นสํานึกแห่งความดีที่
เกิดจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล  จนสามารถตัดสินใจ
ได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดงาม  แล้วมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งดีงามจนเคย
ชิน  เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นกิจนิสัยและลักษณะนิสัย 
 จากความหมายของ “คุณธรรม”  ข้างต้น
สามารถสรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง ความสํานึกใน
จิตใจของบุคคลในทางที่ ดี งาม  อันเ กิดจากการ
ไตร่ตรองด้วยเหตุผล  ส่งผลต่อความคิดที่ดี  นําไปสู่
การกระทําและความประพฤติในทางท่ีดี  เช่น ความ
เสียสละ ความมีนํ้าใจ  ความรับผิดชอบ เป็นต้น  
 ส่วนคําว่า “จริยธรรม” น้ันมีผู้ให้ความหมาย
ไว้หลากหลายประเด็นด้วยกัน  ดังน้ี 
 วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2552) ให้ความหมาย
คุณธรรมและจริยธรรมไปด้วยกันว่า เป็นสิ่งที่สังคมเห็น
ว่าเป็นสิ่ งที่ ดีและการตัดสินใจเลือกกระทําหรือ
แก้ปัญหาที่แสดงถึงการมีจริยธรรมที่สูงกว่าเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็น  

บราวน์(Brown. 1968) ให้ความหมายของ
จริยธรรมว่า คือ กฎระเบียบต่างๆ ที่บุคคลใช้ในการ
แยกแยะการกระทําที่ถูกต้องออกจากการกระทําที่ผิด 

โคลเบอร์ก (Kohberg.1976) กล่าวว่า 
จริยธรรมมีพ้ืนฐานของความยุติธรรม ถือเอาการ
กระจายสิทธิหน้าที่อย่างเท่าเทียม โดยมิได้หมายถึง 
กฎเกณฑ์ที่บังคับทั่วไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่มีความเป็น
สากลที่คนส่วนใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์ไม่มีการ
ขัดแย้งเป็นอุดมคติ ดังน้ันพันธะทางจริยธรรมจึงเป็น
การเคารพต่อสิทธิข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอ
ภาคกัน   
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 จากความหมายของ “จริยธรรม” ข้างต้น
สามารถสรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางความ
ประพฤติของบุคคลในสังคมหน่ึงๆ ว่าพฤติกรรมใดเป็น
พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ  พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่
ควรงดเว้น  โดยพิจารณาตามกฎระเบียบ  ขอบเขต
ความเช่ือของแต่ละสังคม เพ่ือให้ บุคคลในสังคม
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็น 
 จากความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
ดังกล่าวข้างต้น  สามารถสรุปความหมายได้ดังน้ี    
คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดีภายใน
บุคคลเป็นความจริงแท้หรือสัจธรรมท่ีทําให้เกิดการ
ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงาม  มีจิตใจเต็มเป่ียม
ไปด้วยความสุข  มีความรัก  เมตตา  ปรารถนาดี  ไม่
เบียดเบียนทําร้ายกัน  ส่วนคําว่า  จริยธรรม  หมายถึง  
ข้อปฏิบัติหรือหลักความประพฤติที่ดีงามและเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  อัน
ส่งผลให้ชีวิตมีระเบียบแบบแผน 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 

นักทฤษฎีจริยธรรมได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ
พัฒนาการทางจริยธรรมไว้หลากหลายแนวคิด  โดยแต่
ละแนวคิดมีความเช่ือพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน ซึ่งในการ
ประมวลเอกสารที่เก่ียวข้องคร้ังน้ีจะนําเสนอแนวคิด  
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมที่สําคัญ  6  กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด  กลุ่ม
แนวคิดจิตพิสัย  กลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยม  กลุ่ม
แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์  กลุ่มแนวคิดสังคมวิทยา 
และกลุ่มแนวคิดทางศาสนา   พร้อมทั้งวิธีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมที่อาศัยพ้ืนฐานความคิดของทฤษฎี
น้ันๆ    ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1.  กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด  

นักทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการทางความคิดมีความ
เช่ือที่ว่าพัฒนาการทางจริยธรรมมีความเป็นสากล  มี

โครงสร้างของความคิดเป็นพ้ืนฐานและประกอบด้วย
เหตุผลเชิงจริยธรรม นอกจากน้ียังเช่ือว่าจริยธรรมของ
บุคคลเกิดจากแรงจูงใจเบ้ืองต้น  คือ  การได้รับการ
ยอมรับ  การรู้ว่าตนเองมีความสามารถ  การเคารพ
และรู้จักตนเองอย่างแท้จริง    ส่วนบรรทัดฐาน
เบ้ืองต้นทางจริยธรรมของบุคคลน้ันทฤษฎีกลุ่มน้ีเช่ือว่า
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอ่ืน ทฤษฎี
ที่สําคัญในกลุ่มน้ีมี  2  ทฤษฎี  คือทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของเพียเจท์ และทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิร์ก   ดังจะได้เสนอสาระสําคัญของ
แต่ละทฤษฎีต่อไปน้ี 

1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์   
(Piaget) 

เพียเจท์  (Piaget) เช่ือว่า  พัฒนาการทาง
จริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามข้ันและขึ้นอยู่กับวัย
ตลอดจนความฉลาดของบุคคลในการที่ จะ รับรู้
กฎเกณฑ์และลักษณะต่างๆ  ของสังคมตามพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของบุคคลน้ัน  โดยข้ันพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเพียเจท์แบ่งเป็น  2 ขั้นใหญ่ๆ  ดังน้ี  
(Piaget, 1971) 
 1. ขั้นยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้ที่มีอํานาจเหนือ
ตน  (Heteronomous)  เริ่มต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 8  ปี 
ในขั้นน้ีบุคคลยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้ที่มีอํานาจเหนือ
ตน  เช่น  บิดา  มารดา  ครู  และบุคคลอ่ืนที่มีอํานาจ
มากกว่าและเชื่อว่ากฎระเบียบเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว 
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้  ดัง น้ัน  ระยะน้ีบิดา  
มารดา  และผู้ใหญ่จึงมีอิทธิพลต่อเด็กอย่างชัดเจน   
 2. ขั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎเกณฑ์ (Autonomous)  อายุ     ต้ังแต่ 9  ปีขึ้นไป  
ในขั้นน้ีบุคคลจะมองสิ่งต่างๆ  อย่างมีความสัมพันธ์กัน
มากขึ้นและเช่ือว่ากฎระเบียบต่างๆ ไม่ใช่สิ่งที่ ต้อง
ปฏิ บั ติตามอย่างเคร่ งครัดสมบูรณ์   แต่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้าทุกคน  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น  ใน
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ขั้น น้ี เ ป็นระยะที่ บุคคลเ ร่ิมพัฒนาจริยธรรมข้ึนสู่
ความคิดที่เป็นของตนเอง  ใช้เหตุผลโดยคํานึงถึงความ
ยุติธรรมและพิจารณาจากผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระทํา 

 เพียเจท์เช่ือว่าการที่บุคคลจะพัฒนาจากขั้น
ยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้ที่มีอํานาจเหนือตนมายังขั้นการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์น้ีเกิดจากการท่ี
บุคคลได้สัมผัสกับสภาวะรอบตัวที่กว้างขวางขึ้นไปอีก
ระดับหน่ึง  การมีบทบาทในกลุ่มเพ่ือน  ในกลุ่มคนใน
สังคม  ประกอบกับพัฒนาการทางสติปัญญาที่มีมาก
ขึ้นตามวุฒิภาวะ   สิ่ ง เหล่า น้ีจะช่วยทําให้ บุคคล
สามารถใช้สติปัญญาและประสบการณ์ของตนเอง
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ จนในที่สุดบุคคลก็จะได้
ข้อสรุปต่างๆ ที่เป็น หลักการในใจของตนเอง 

 1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบิร์ก  (Kohlberg) 

โคลเบิร์ก (Kohlberg) เช่ือว่าพัฒนาการทาง
จริยธรรมของแต่ละบุคคลจะผ่านไปตามขั้นพัฒนาการ 
(Sequential stage)  โดยมีพ้ืนฐานมาจากการให้เหตุผล
เชิงตรรกศาสตร์  และเช่ือว่าการรับรู้ทางสังคมและ
บทบาททางสังคมของแต่ละบุคคลนั้นจะมีความสัมพันธ์
ในลักษณะปฏิสัมพันธ์กับพัฒนาการทางจริยธรรมของ
บุคคลน้ัน สําหรับการตัดสินคุณธรรมตามข้ันต่างๆ น้ัน
โคลเบิร์ก   เห็นว่าเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ซึ่งโคลเบิร์ก เช่ือว่าสิ่งเหล่าน้ัน
จะนําไปสู่การเรียนรู้ส่วนบุคคลมากกว่าจะเป็นรูปแบบ
ของวัฒนธรรมที่สังคมวางไว้   นอกจากน้ี  โคลเบิร์ก ยัง
เห็นว่า  บุคคลท่ีจะมีจริยธรรมขั้นสูงหรือสามารถใช้
เหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงได้น้ันจะต้องสามารถใช้
เหตุผลเชิงตรรกะและความสามารถในการรับรู้ทาง
สังคมในระดับสูงก่อน โดยลําดับขั้นพัฒนาการทาง
จริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิร์ก น้ันแบ่งออกเป็น 3  
ระดับ  และแต่ละระดับสามารถแบ่งออกเป็น 2  ขั้น  

ได้แก่  (Kohlberg,  1973  อ้างอิงจาก   ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน,  2524 : 29-30) 

ระดับที่ 1  ระดับก่อนกฎเกณฑ์  (2-10 ปี) 
หมายถึง  ระดับที่การตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง  โดยไม่คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่
ผู้อ่ืน 

ขั้นที่ 1  ใช้หลักการหลบหลีกการลงโทษ  คือ
การมุ่งที่จะหลบหลีก  มิให้ตนเองถูกลงโทษทางกาย
เพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะได้รับและจะยอมทําตาม
คําสั่งของผู้ใหญ่เพราะเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือตน 

ขั้นที่ 2  ใช้หลักการแสวงหารางวัล  คือ  การ
เลือกกระทําในสิ่งที่จะนําความพอใจมาให้ตนเอง
เท่าน้ัน   

ระดับที่ 2  ระดับตามกฎเกณฑ์  (10-16 ปี)  
หมายถึง  การกระทําตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆ 
ของตนหรือทําตามกฎหมายและศาสนา  บุคคลผู้มี
จริยธรรมในระดับน้ียังต้อง มีการควบคุมจากภายนอก  
แต่ก็มีความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  และ
สามารถที่จะแสดงบทบาททางสังคมได้ 

ขั้นที่  3  ใช้หลักการทําตามที่ผู้ อ่ืนเห็นชอบ  
บุคคลยังไม่เป็น ตัวของตัวเอง   ชอบคล้อยตามการชักจูง
ของผู้อ่ืนโดยเฉพาะเพ่ือนๆ  

ขั้นที่  4  ใช้หลักการทําตามหน้าที่ของสังคม  
บุคคลมีความรู้  เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะ
ที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมของตน จึงถือว่าตนมีหน้าที่
ตาม  กฎ เกณฑ์ต่างๆ  ที่สังคมของตนกําหนดหรือ
คาดหมาย 

ระดับที่ 3   ระดับเหนือกฎเกณฑ์  หมายถึง  
การตัดสินข้อขัดแย้งด้วยการนํามา ตริตรองช่ังใจตนเอง
และตัดสินใจไปตามแต่ว่าจะเห็นความสําคัญของสิ่งใด
มากกว่ากัน 

ขั้นที่ 5  ใช้หลักการทําตามคํามั่นสัญญา  
บุคคลเห็นความสําคัญของคนส่วนใหญ่   ไม่ทําตนให้ขัด
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ต่อสิทธิอันพึงมีพึงได้ของบุคคลอ่ืน   สามารถควบคุม
บังคับใจตนเองได้ 

ขั้นที่ 6 ใช้หลักการยึดหลักอุดมคติสากล ซึ่งเป็น
ขั้นพัฒนาการที่สูงสุด  แสดงทั้งการมีความรู้สากล
นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตน  และการมีความ
ยืดหยุ่น      ทางจริยธรรมเพ่ือจุดมุ่งหมายในบ้ันปลายอัน
เป็นอุดมคติย่ิงใหญ่   

ตามทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการทางความคิดเช่ือว่า
บุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีการพัฒนาหรือมีการ
พัฒนาช้าเร็วต่างกัน  โดยระดับจริยธรรมของบุคคล
สามารถวัดได้จากเหตุผลเชิงจริยธรรมบุคคลน้ันให้ 
และสามารถท่ีจะส่งเสริมให้บุคคลมีการพัฒนาระดับ
จริยธรรมให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้  โดยการเปิดโอกาสให้
บุคคลเรียนรู้จากการตัดสินใจทางจริยธรรมร่วมกับ
ผู้อ่ืน  การได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับ
ผู้อ่ืนจะทําให้บุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมตํ่าเรียนรูก้ารใช้      
เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้น   

สําหรับการพัฒนาจริยธรรมตามกลุ่มทฤษฎี
พัฒนาการทางความคิด  สามารถทําได้หลายวิธี    ดัง
สรุปได้ต่อไปน้ี  (ทิศนา  แขมมณี, 2546 : 6-7) 
 1. ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ขั้ น สู ง   เ ป็ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ให้บุคคลได้รับเหตุผลใหม่และเหนือกว่า
ที่เคยเป็นอยู่  (ขั้นสูงกว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของ
บุคคลน้ันๆ  1 ขั้น)   
 2. การมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และ
สภาพแวดล้อม  เป็นการจัดประสบการณ์ให้บุคคลได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสภาพแวดล้อม   
 3.  การให้แสดงบทบาทสมมติ  เป็นการจัดให้
บุคคลได้รับโอกาสสวมบทบาทอ่ืนนอกเหนือจากที่ตน
เป็นอยู่และบทบาทน้ันควรเกี่ยวข้องกับจริยธรรม  การ
รับเอาความคิดและความรู้สึกของคนอ่ืนจะก่อให้เกิด
ความคิดความเข้าใจแตกต่างไปจากเดิมและไม่ยึดติดอยู่
แต่ตนเอง 

 4. การฝึกเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งเชิง
จริยธรรม  กล่าวคือ  การฝึกเผชิญกับปัญหาความ
ขัดแย้งเชิงจริยธรรมจะช่วยฝึกให้บุคคลได้คิดวิเคราะห์  
อภิปราย   โ ต้แย้ง กันและตัดสินใจโดยพิจารณา
ความเห็นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมด้วย  โดย
ปัญหาที่นํามาใช้ในการอภิปรายน้ันควรเป็นปัญหาที่
สามารถใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ตรงกับระดับ
พัฒนาการทางจริยธรรมที่เป็นอยู่และระดับที่สูงกว่าของ
บุคคลน้ัน  
 5. การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการแสดงความ
คิดเห็น  กล่าวคือ  การที่บุคคลมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การแสดงความคิดเห็น  อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาความ
ขัดแย้งเชิงจริยธรรมร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างเปิดเผย
จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลให้
สูงขึ้นได้  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าตามความเช่ือของ
กลุ่ มทฤษ ฎี พัฒนาการทางความคิ ด น้ัน เ ช่ื อ ว่ า
พัฒนาการทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาและวัยของบุคคล
น้ันๆ   และเห็นว่าการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลควร
จะพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกันตาม
ความสามารถทางการคิดและวัยของบุคคล   

2. กลุ่มแนวคิดจิตพิสัย 
 นักคิดกลุ่มจิตพิสัยมุ่งอธิบายพัฒนาการทาง
จริยธรรมของบุคคลโดยมองว่ามีความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับระดับคุณภาพของการเรียนรู้ทางด้านจิตใจ  
(Affective Domain)  ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญใน
กลุ่มน้ีคือ  ทฤษฎีจําแนกระดับคุณภาพของการเรียนรู้
ด้านจิตใจ จุดเน้นสําคัญของทฤษฎีน้ีเช่ือว่า  การเรียนรู้
ด้านจิตใจจะครอบคลุมความสนใจ    เจตคติ  ค่านิยม  
ลักษณะนิสัยของบุคคล   และเช่ือว่าการเกิดเจตคติ
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และการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล
มีขั้นตอนสําคัญดังน้ี   

  1.  ขั้นการรับรู้  (Perceiving or Receiving)  
            2. ขั้นการตอบสนอง (Responding)   
            3. ขั้นการเห็นคุณค่า (Valuing)   
            4. ขั้นจัดระบบ (Organizing)   
            5. ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย 
(Characterization)  

จากแนวคิดจิตพิสัยจะเห็นได้ว่าในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลน้ัน    สิ่งสําคัญที่จะเป็น
ตัวบ่งช้ีถึงความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคลก็คือ  การเรียนรู้ด้านจิตใจของบุคคลน้ัน  
โ ด ย แน วท า ง ใ น ก า ร พัฒน า จ ะมี ลั ก ษณะ เ ป็ น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองกันไป   เริ่มจากการให้บุคคลมี
โอกาสรับรู้ และสนใจในเรื่องที่จะปลูกฝัง  มีโอกาสใน
การตอบสนองต่อสิ่งที่สนใจ  เห็นคุณค่าของสิ่งที่ปฏิบัติ
และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอย่างสมํ่าเสมอและ
ท้ายที่สุดก็ คือการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย    

3.  กลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยม 
นักคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมเช่ือว่า  พฤติกรรม

ของบุคคลเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการได้    ปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและจะแปรเปลี่ยนไปตามผลท่ีได้รับจากการ
กระทําที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมน้ัน   ซึ่งผลจากการ
กระทําน้ันมีอยู่  2  ประเภท  ได้แก่  ผลประเภท
เสริมแรง  ซึ่งทําให้พฤติกรรมน้ันมีอัตราเพ่ิมขึ้น และ
ผลประเภทถูกลงโทษ  ซึ่งทําให้พฤติกรรมน้ันมีอัตรา
ลดลงหรือหมดไป   
 สําหรับวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวคิดพฤติกรรมนิยมน้ัน  พบว่า  สามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลได้ด้วยกระบวนการปรับ
พฤติกรรมโดยใช้ตัวเสริมแรง หรือตัวลงโทษเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงปรารถนาและลด

หรือขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา  ตามข้ันตอนที่
สําคัญดังน้ี   
         1. บ่งช้ีหรือกําหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน
และมีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ 
         2. ใช้แรงเสริมที่เหมาะสมและถูกหลักการ  
โดยตัวเสริมแรงที่นํามาใช้อาจเป็นตัวเสริมแรงทาง
สังคม  เช่น  การให้คําชมเชย  ยกย่อง  ให้ความสนใจ  
ให้เกียรติ  เป็นต้น  หรืออาจเป็นตัวเสริมแรงที่เป็น
รางวัล   สิ่งของ หรือเบ้ีย (Token) ที่สามารถนํามาแลก
กับสิ่งของที่ผู้ปรับพฤติกรรมต้องการ หรืออาจจะให้แรง
เสริมโดยการให้ทํากิจกรรมอ่ืนที่ชอบทั้ง น้ี วิ ธีการ
เสริมแรงที่ใช้ต้องเหมาะสมกับอายุของผู้รับการปรับ
พฤติกรรม 
         3.  ติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้ รับการปรับพฤติกรรม  เมื่อมีพฤติกรรมที่
ต้องการเกิดขึ้น  ควรให้แรงเสริมทันทีในช่วงแรกๆ  
ของการปรับพฤติกรรม  แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหน่ึง
แล้วการให้แรงเสริมควรจะเปลี่ยนเป็นแบบคร้ังคราว
เพ่ือให้พฤติกรรมน้ันคงอยู่อย่างถาวร 

จากแนวคิดพฤติกรรมนิยมจะเห็นได้ว่า  ใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้น ต้อง
กําหนดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่จะพัฒนาให้
ชัดเจน  สามารถวัดและสังเกตได้  โดยวิธีการสําคัญใน
การพัฒนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตาม
แนวคิดน้ีคือ  การปรับพฤติกรรมที่อาศัยตัวเสริมแรง
หรือตัวลงโทษเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญ   

4.  กลุ่มแนวคดิจิตพฤติกรรมศาสตร ์
แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์เป็นแนวคิดที่ใช้

ในการอธิบายสาเหตุพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้
รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม  (Interactionism  Model)  
และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมมาเป็นกรอบในการกําหนด
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สาเหตุต่างๆ  ของพฤติกรรม (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 
2541: 105-108) 

ซึ่งตามรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมเช่ือว่าสาเหตุ
ของพฤติกรรมของบุคคลมีอย่างน้อย  4  สายหลัก  
ดังน้ี   

1)  สาเหตุฝ่ายสถานการณ์  ซึ่งได้แก่  สิ่ง
ต่างๆ  ที่รอบตัวบุคคล  เช่น  ปทัสถานทางสังคม  การ
สนับสนุนจากบุคคลรอบตัว  เป็นต้น   

2)  สาเหตุฝ่ายจิตลักษณะเดิม  ซึ่งเป็นจิต
ลักษณะหรือบุคลิกภาพที่ติดตัวมา หรืออาจเกิดจาก
ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ท า ง สั ง ค ม   เ ช่ น   สุ ข ภ า พ จิ ต  
ประสบการณ์ทางสังคม  สติปัญญา    ค่านิยม เป็นต้น   

3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุฝ่ายสถานการณ์กับ
ฝ่ายจิตลักษณะเดิม    ซึ่งเรียกว่า   ปฏิสัมพันธ์แบบกลไก  
(Mechanical Interaction)   

4) สาเหตุฝ่ายจิตลักษณะตามสถานการณ์หรือที่
เ รี ย ก ว่ า ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ภ า ย ใ น ต น  (Organismic 
Interaction) เช่น  เจตคติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือ
ความเครียดเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง  เป็นต้น 

ส่ วนทฤษฎี ต้นไม้ จริ ยธรรม น้ันที่ เ ช่ื อ ว่ า  
พฤติกรรมต่างๆ  ของคนดีและคนเก่งน้ันก็เหมือนกับ
ผลไม้บนต้น  ซึ่งการที่จะทําให้ผลไม้บนต้นมีผลใหญ่
และหวานอร่อยน้ัน  ลําต้นและรากของต้นน้ันก็ต้อง
สมบูรณ์  โดยลําต้นของต้นไม้ก็เปรียบได้กับลักษณะทาง
จิตใจของบุคคล  อันได้แก่  1) ทัศนคติ  คุณธรรม  
ค่านิยมที่เ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมที่ กําลังศึกษา  2)  
เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือการเห็นแก่ผู้อ่ืนมากกว่าการ
เห็นแก่ตนเอง  3) ลักษณะมุ่งอนาคตสามารถ
คาดการณ์ไกลและควบคุมตนให้อดได้รอได้อย่าง
เหมาะสม  4)   ความเช่ืออํานาจในตนว่าทําดีได้ดี  ทํา
ช่ัวต้องได้รับโทษ  5)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หรือความมุ
มานะบากบ่ันฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย   ส่วนรากของต้นไม้จริ ยธรรมก็

เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตที่เป็นพ้ืนฐานทางจิตใจ  
3  ประการ  คือ  1) สติปัญญา คือ  ความเฉลียวฉลาด
เหมาะสมกับอายุ  2) ประสบการณ์ทางสังคม  
หมายถึง  การเข้าใจมนุษย์และสังคม    รู้จักเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา  และ 3)  สุขภาพจิตที่ดี  คือ  การมีความ
วิตกกังวลในปริมาณที่ เหมาะสมกับเหตุการณ์ ซึ่ง
ลักษณะของบุคคลท้ัง  8  ประการน้ัน  ถ้าพิจารณา
ตามรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมก็คือจิตลักษณะเดิมที่ติด
ตัวมากับมนุษย์และจิตลักษณะตามสถานการณ์ซึ่งเป็น
ผลของจิตลักษณะเดิมของบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับ
ลักษณะของสถานการณ์ปัจจุบันที่บุคคลประสบอยู่
และเป็นสถานการณ์ที่ เกิดพฤติกรรมเป้าหมายน้ัน
น่ันเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2537: 33; ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน, 2545 : 133-134) 
  สําหรับวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ น้ันพบว่า  ก่อนที่จะ
ดําเนินการพัฒนาน้ัน  นักพัฒนาจริยธรรมจะต้องตอบ
คําถามอย่างน้อย 3  ข้อต่อไปน้ี (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 
2537: 30-31)    
 1. จะต้องพัฒนาอะไร  
 2. จะพัฒนาโดยมีขั้นตอนอย่างไร 
 3 .จะพัฒนาอย่างไร  
           หลังจากน้ันจึงนําคําตอบที่ได้มาประมวลเพ่ือ
วางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณธรรม    จริยธรรมของ
บุคคลต่อไป   

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า  แนวคิดกลุ่มจิต
พฤติกรรมศาสตร์เช่ือว่าสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์มา
จาก ท้ังสา เห ตุที่ เ ป็น ปัจจั ยภายนอก   อันไ ด้แ ก่  
สถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ และปัจจัยภายใน คือ  
จิตใจตัวบุคคลเอง  ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิต
ลักษณะเดิมและสถานการณ์ปัจจุบันที่บุคคลประสบอยู่  
นอกจากน้ียังเห็นว่า  การจะพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล
ให้ประสบผลสําเร็จน้ันต้องอาศัยข้อมูลจากการวิจัยเป็น
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พ้ืนฐาน  ดังน้ัน  ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่มน้ีจึงมุ่งที่จะศึกษาถึงสาเหตุ
ของพฤติกรรมของบุคคลตามรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม
เพ่ือที่จะค้นหาลักษณะหรือประเภทของบุคคลกลุ่ม
เสี่ยง (มีจิตลักษณะและ/หรือพฤติกรรมบางประการท่ี
ด้อยกว่ากลุ่มประเภทอ่ืน) และศึกษาปัจจัยเชิงเหตุหรือ
สาเหตุต่างๆ  ของจิตลักษณะหรือพฤติกรรมจริยธรรม
ที่ต้องการพัฒนา  

 

5.  กลุ่มแนวคิดสังคมวิทยา      
แนว คิดสั ง คม วิทย า เ ป็ นแนวคิ ดที่ เ น้ น

การศึกษากระบวนการปฏิสังสรรค์และแบบแผน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในกลุ่ม  องค์การและ
สังคม  ซึ่งตามแนวคิดน้ีมองว่าการพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรมของบุคคลน้ันเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม 

การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็น
กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืน  เพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐาน  จารีต
ประเพณี  ขนบธรรมเนียม  และการประพฤติปฏิบัติ
ต่างๆ    จากการเรียนรู้น้ันจะทําให้บุคคลมีพฤติกรรม  
บุคลิกภาพ  ค่านิยม  เจตคติ  แรงจูงใจ ที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมในสังคมของตน  รวมท้ังได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ  ซึ่งกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมน้ีจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตของมนุษย์ ต้ังแต่วัยเด็ก วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ ่
และวัยชรา (Munn, Fernald, & Fernald, 1969) 
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคม 

การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่
สําคัญตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา (Bloom & 
Selznick, 1968) บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการขัด

เกลาทางสังคมให้กับบุคคล  ได้แก่  พ่อแม่  ครู  เพ่ือน  
พระ และสื่อมวลชน 

สําหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวคิดสังคมวิทยาสามารถทําได้หลายวิธี    ดังสรุปได้
ต่อไปนี้  (งามตา  วนินทานนท์, 2534: 122; งามตา  
วนินทานนท์, 2553: 23-25; เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก, 
2528;  สุพัตรา  สุภาพ,  2537:  59) 

1.  การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ถือเป็นการ
บอกกล่าวอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรกระทํา 
ซึ่ ง วิ ธีการนี้ถือ ว่าเป็นวิ ธีที่สําคัญที่จะช่วยพัฒนา
โครงสร้างทางบุคลิกภาพและการพัฒนาทางด้านต่างๆ 
ของบุคคล   

2. การเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ถือเป็น
การอบรมเลี้ยงดูแบบไม่รู้ ตัว  กล่าวคือ  บุคคลจะ
เรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่และซึมซับ
เข้าไปในจิตใจจนหล่อหลอมมาเป็นบุคลิกภาพของ
บุคคล 

3.  การอบรมส่ังสอนจากครู  ถือเป็นการช้ีนํา
แนวทางหรืออํานวยโอกาสให้ผู้ เรียนดําเนินเข้าสู่
ปัญญา    ครูถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่รับช่วงต่อ
จากพ่อแม่   เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการหล่อหลอมขัด
เกลาลักษณะนิสัยของนักเรียนและมีบทบาทในการ
เป็นตัวแบบให้แก่นักเรียนในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ  

4. การอบรมสั่งสอนจากพระ  ถือเป็นการช่วย
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยหลักคําสอนและ
การจัดกิจกรรมทางศาสนา   
            5. การเรียนรู้จากกลุ่มเพ่ือนถือเป็นการ
พัฒนาและสร้างอัตมโนภาพแห่งตนที่แตกต่างจากพ่อ
แม่ และครู   เป็นการเปิดโอกาสที่สําคัญในการฝึกหัด
ทักษะในการสวมบทบาทของบุคคล   และให้บุคคลได้
เรียนรู้บทบาท และค่านิยมทางสังคมท่ีผู้ ใหญ่ไม่
ต้องการสอน   
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            6. การเรียนรู้จากสื่อมวลชน  ถือเป็นการให้
ตัวแบบที่สําคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถรับรู้ในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและสิ่งที่จําเป็นที่จะต้อง
พัฒนาเพ่ือให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าแนวคิดสังคมวิทยา
เช่ือว่ากระบวนการทางสังคมเป็นกระบวนการสําคัญที่
ทําให้บุคคลได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  โดยบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคมได้แก่  พ่อแม่  
ครู    เพ่ือน พระ และสื่อมวลชน  ซึ่งในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดน้ีจึงเช่ือว่า
เกิดมาจากการท่ีบุคคลได้รับการขัดเกลาทางสังคมผ่าน
ตัวแทนทางสังคมที่สําคัญ   

6.  กลุ่มแนวคิดทางศาสนา   
 ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันสามารถแก้ไข
หรือบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยศาสนา   เน่ืองจาก
ต้นเหตุของปัญหาต่างๆในสังคมน้ันมาจากการกระทํา
ของมนุษย์    การแก้ปัญหาจึงต้องแก้ไขที่ตัวมนุษย์เอง    
ศาสนาทุกศาสนาที่ชาวไทยนับถือกันล้วนมีแนวคําสอน
ที่ส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบุคคลด้านจิตสํานึกและเจต
คติ    และส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบุคคลในการ
ดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน   เมื่อมนุษย์สามารถพัฒนาตน
ได้ก็สามารถช่วยตนเองได้    สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสงบสุข และสามารถนําตนไปสู่ความพ้นทุกข์
ได้ในที่สุด  ในปัจจุบันศาสนาจะมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาบุคคลในด้านต่างๆ  ดังน้ี (ภัทรพร  สิริกาญจน, 
2536: 127-129) 
 1. การพัฒนาบุคคลด้านจิตสํานึกและเจตคติ  
หลักคําสอนทางศาสนาเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญและเป็น
หลักในการกล่อมเกลาบุคคลให้มีความสํานึกและเจต
คติที่ถูกต้องดีงาม   ศาสนาเป็นเคร่ืองต่อต้านและ
กําจัดสัญชาตญาณฝ่ายตํ่าของมนุษย์   ทําให้มนุษย์
ลดทอนกิเลสตัณหา   ความเ ห็นแก่ ตัวและการ

ประทุษร้ายผู้อ่ืน   ไม่เพียงแต่เท่าน้ันศาสนายังส่งเสริม
คุณธรรมของมนุษย์ในทางสร้างสรรค์   ให้มนุษย์มี
ความรัก  ความเมตตา  ความเสียสละและความสงบ
เยือกเย็น   ตลอดจนพร้อมที่จะทําตนให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 

ในศาสนาคริสต์ก็มีหลักคําสอนที่ส่งเสริมให้
บุคคลพัฒนาจิตสํานึกและ   เจตคติของตนให้ดีงาม   
เช่น  คําสอนของพระเยซูที่ให้บุคคลหมดความเห็นแก่
ตัว และมีความรักผู้อ่ืนตลอดจนเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน 
 ศาสนาอิสลามซึ่งมีจํานวนชาวไทยนับถือรอง
จากพุทธศาสนาที่ส่งเสริมจิตสํานึก และเจตคติของ
บุคคล  เช่น คําสอนของท่านศาสนทูตมุฮัมมัด 
 เมื่อบุคคลมี พ้ืนฐานความคิดความเห็นที่
ถูกต้องและมีคุณธรรมในจิตแล้ว  เขาย่อมกระทําตน
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนต่อไป 
 2. การพัฒนาบุคคลในการดําเนินชีวิตร่วมกับ
ผู้อ่ืนในพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายข้อที่ส่งเสริมให้
บุคคลดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี   โดยพุทธศาสนา
มีหลักการว่า  หากบุคคลคิดดีมีใจเป็นกุศลแล้ว  ย่อม
พูดดีและทําดี  บุคคลผู้พัฒนาความคิดจิตใจของตนเอง
แล้วจึงเป็นผู้ดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบสุข
และทําให้สังคมเจริญก้าวหน้าได้    

จากหลักคําสอนทางศาสนาดังกล่าวจะเห็นได้
ว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้บุคคลผู้ที่ยึดถือและปฏิบัติตาม
หลักคําสอนน้ันๆ เป็นบุคคลท่ีสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมได้   โดยที่ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
น้ันสิ่งสําคัญอยู่ที่การท่ีบุคคลเห็นความสําคัญและ
ยอมรับในหลักการปฏิบัติตามหลักคําสอนน้ันเพ่ือที่จะ
นําไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติ และในการดํารงชีวิตใน
สังคมต่อไป   ซึ่งวิธีการที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคลโดยอาศัยหลักคําสอนทางศาสนาน้ันก็ขึ้นอยู่
กับหลักคําสอนของแต่ละศาสนาว่ามีสาระสําคัญและมี
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แนวทางการปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้บุคคลเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรม    
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มแนวคิดมี
ความเชื่อพ้ืนฐานเก่ียวกับพัฒนาการทางจริยธรรมของ
บุคคลที่แตกต่างกัน  ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นน้ันก็จะ
นําไปสู่แนวคิดและวิธีการในการพัฒนาจริยธรรมของ
บุคคลที่ต่างกันด้วย  กล่าวคือ  กลุ่มแนวคิดทฤษฎี
พัฒนาการทางความคิดซึ่ งเ ช่ือว่าพัฒนาการทาง
จริยธรรมของบุคคลจะเป็นไปตามขั้นและขึ้นอยู่กับ
พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลน้ัน  ด้วยเหตุน้ีใน
การพัฒนาจริยธรรมของบุคคลก็จะพิจารณาถึงขั้น
พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลร่วมกับการ
พิจารณาความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลในการ
ท่ีจะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่างๆ  ทางสังคม  
ในขณะที่กลุ่มแนวคิดจิตพิสัยซึ่งมุ่งอธิบายพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองว่ามีความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับระดับคุณภาพของการเรียนรู้ด้านจิตใจ  
ดังน้ันในการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลจึงมุ่งเน้นให้
บุคคลสามารถที่จะปฏิบัติตนตามคุณธรรม  จริยธรรม
ที่ยึดถือในวิถีการดําเนินชีวิตของตนอย่างสมํ่าเสมอจน
เกิดเป็นลักษณะนิสัยติดตัว  ส่วนแนวคิดพฤติกรรม
นิยมที่ให้ความสําคัญกับการให้แรงเสริม     ดังน้ันกลุ่ม 
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