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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

               ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของ

และใกลเคียงเพื่อนํามาประมวลเปนองคความรูพื้นฐานและใชในการกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินการศึกษาวิจัย บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ดังนี ้                                

               2.1 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ             

               2.2 แนวคิดในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

               2.3 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ 

               2.4 แนวคิดในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 

               2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 

               2.6 งานวิจัยเกี่ยวของ 

2.1  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

               2.1.1  ความหมายของบุคลิกภาพ 

               ฮิลการดและแอตคินสัน (Hilgard and Atkinson. 1979 , อางถึงใน เติมศักดิ์ คทวณิช.  2547 

: 232) ไดใหความหมายไววา บุคลิกภาพ หมายถึง รูปแบบตางๆ ของการกระทํา รวมทั้งวิธีคิด โดย

จะทําหนาที่กําหนดแนวทางในการปรับตัวของบุคคลตอส่ิงแวดลอม 

               พล็อตนิก (Plotnik. 1989, อางถึงใน เติมศักดิ์ คทวณิช.  2547 : 232) ไดใหความหมายไววา

บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคลในรูปแบบความคิด ความรูสึก การแสดง

พฤติกรรมในการตอบสนองตอบุคคล สถานการณ และส่ิงแวดลอมตางๆ ทางสังคม 

               เวยเทน ( Weiten. 1989, อางถึงใน เติมศักดิ์ คทวณิช.  2547 : 232) ไดใหความหมายไววา 

บุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลซึ่งเปนลักษณะพฤติกรรมที่       

คอนขางคงทนถาวร 

               วอรเชล (Worchel. 1989, อางถึงใน เติมศักดิ์ คทวณิช  2547 : 232) ไดใหความหมายไววา 

บุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมทั้งหลาย ซ่ึงรวมไปถึงความคิดและอารมณที่มีลักษณะเฉพาะของแตละ
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บุคคล โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นจะคอนขางถาวร นอกจากนี้ยังสงผลตอวิธีการที่บุคคลจะ

ใชในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมอีกดวย 

               ดารลี กลูคซเบิรก และคินชลา (Darly Glucksberg and Kinchla. 1991, อางถึงใน เติมศักดิ์          

คทวณิช.  2547 : 232) ไดใหความหมายไววา บุคลิกภาพ หมายถึง แบบแผนของความคิด ความรูสึก 

รวมไปถึง การแสดงออกของแตละคน ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานการณไปอยาไร

ก็ตาม แตบุคลิกภาพก็ยังคงที่ จึงทําใหบุคคลนั้นเกิดความแตกตางกันไปจากบุคคลอื่น 

               แคทเทลล (Cattell.  1970 : 2-3) ไดใหความหมายไววา บุคลิกภาพเปนสิ่งชวยในการ

ทํานายไดวาบุคคลจะทําอะไรในสถานการณที่กําหนดให บุคลิกภาพเปนเรื่องพฤติกรรมทั้งหมด

ของบุคคลทั้งที่เปดเผยและซอนเรนอยูภายใน 

               สุชา จันทนเอม (สุชา จันทนเอม. 2541,  อางถึงใน เติมศักดิ์   คทวณิช.  2547 : 232 ) ไดให

ความหมายไววา บุคลิภาพ หมายถึง หมวดหมูของลักษณะตางๆ ที่รวมกัน และแสดงลักษณะเฉพาะ

ของแตละบุคคล  

               กระทรวงศึกษาธิการ  (กระทรวงศึกษาธิการ, อางถึงใน ลักขณา สริวัฒน  2544  : 131)ไดให

ความหมายไววา บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของแตละคนที่ทําใหเรามีความแตกตางจาก

คนอื่น 

               ลักขณา สริวัฒน (2544  : 131) ไดใหความหมายไววา บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของ

เอกัตบุคคลซึ่งไมเหมือนกัน ไมวาจะเปนลักษณะภายนอก เชน รูปรางหนาตา ลักษณะ ทาทาง หรือ

ลักษณะภายใน เชน สติปญญา ความคิด หรืออุปนิสัยใจคอ               

               อารี พันธมณี (2546  : 67)ไดใหความหมายวา บุคลิกภาพ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรม 

ของบุคคล ซ่ึงเปนลักษณะเอกลักษณที่แสดงออกทั้งทางดานความคิด ความรูสึก ความสนใจ 

สติปญญา รวมทั้งดานสรีระ บุคลิกภาพภายนอกและภายใน  ทําใหสามารถแยกแยะความแตกตาง

ของบุคคลใด และบุคลิกภาพของบุคคลเปนผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม  

               จากความหมายของคําวา“บุคลิกภาพ”ที่ไดกลาวมาแลวนั้น สรุปไดวาบุคลิกภาพ หมายถึง 

ลักษณะโดยสวนรวมของบุคคล ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะภายนอก ไดแก รูปราง หนาตา กิริยา

ทาทาง และลักษณะภายใน ไดแก นิสัยใจคอ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม อารมณ ซ่ึงเปน

ตัวกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออกจนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะตัว  อันมีผลทําให

บุคคลนั้นแตกตางไปจากคนอื่น   
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               2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพ (Theories of Personality)     
               ทฤษฎีบุคลิกภาพหมายถึง แนวทางที่นักจิตวิทยาใชในการอธิบายธรรมชาติของบุคลิกภาพ

ที่เกี่ยวของกับโครงสราง (struture) กระบวนการ (process) และสาระสําคัญ (content) เพื่อใหเขา

ใจความแตกตางของบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล  

                        1) ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด (Psychoanalysis Theory) ซิกมันด ฟรอยด 

จิตแพทยชาวเวียนนา ประเทศออสเตรีย เปนผูกอตั้งทฤษฎีจิตวิเคราะหขึ้น โดยอาศัยขอมูลและ

ประสบการณจากการรักษาผูปวยในคลินิกของเขา ฟรอยดไดใหความสนใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพการ

แสดงออกของแตละคนเปนอยางมาก และไดอธิบายทฤษฎีบุคลิกภาพของบุคคล (เติมศักดิ์ คทวณิช. 

2547 : 235-239)ไวดังนี้ 

                        ทฤษฎีโครงสรางบุคลิกภาพ (Structure of  Personality) ฟรอยด พบวาโครงสราง     

บุคลิกภาพของบุคคลเกิดจากความขัดแยงกันระหวางพลังทางจิต 3 สวน ไดแก อิด (Id) อีโก (Ego) 

และซูเปอรอีโก (Super Ego) โดยพลังทั้ง 3 สวนนี้จะอยูในจิตทั้ง 3 ระดับ 

                               (1) อิด เปนพลังงานทางจิตที่ซอนอยูภายในจิตใตสํานึกเปนสวนใหญ พลังงาน

ทางจิตหมายถึง ความอยาก ความตองการ กิเลส และตัณหาทั้งหลาย ซ่ึงเมื่อเกิดขึ้นแลวจะพยายาม

หาทางออกโดยไมสนใจในโลกแหงความเปนจริงวาจะเปนไปไดหรือไม ฟรอยดกลาววาอิดของ

บุคคลจะเกิดจากสัญชาตญาณ 2 ประเภท ไดแก 

                                     ก. สัญชาตญาณแหงการดํารงชีวิตอยู (Life Instinct) ซ่ึงเปนสัญชาตญาณที่

จะกระตุนใหบุคคลแสวงหาสิ่งที่ทําใหเกิดความสุข ความสบาย และความพึงพอใจแกตน ในบรรดา

สัญชาตญาณแหงการมีชีวิตอยูนั้น ฟรอยดจะใหความสําคัญกับความตองการทางเพศ (Sexual) มาก

ที่สุด แตความตองการทางเพศในทัศนะของฟรอยดนั้นไมไดหมายถึงความตองการความสุขจาก

การมีเพศสัมพันธเทานั้น ยังครอบคลุมถึงความตองการความสุข ความพึงพอใจ หรือความ

สะดวกสบายทุกอยาง เชนตองการเครื่องปรับอากาศเพราะเย็นสบาย ตองการความสุขจากการ

รับประทานอาหารระดับเชลลชวนชิม หรือมีความสุขกับการเรียนวิชาที่ชอบ 

                                     ข. สัญชาตญาณแหงความตาย (Death Instinct) เปนสัญชาตญาณที่กระตุน

ใหบุคคลเกิดการเอาชนะ ตอสู ทาทาย ซ่ึงฟรอยดไดใหความสําคัญกับความกาวราว (Aggression) 

มากที่สุด ตัวอยางความกาวราว ไดแก ความตองการที่จะไดรับการคัดเลือกขึ้นเปนหัวหนางาน จึง

พยายามขยันทําทุกอยางเพื่อใหผูบังคับบัญชาเลือกตน แมกระทั่งการทะเลาะเบาะแวง ชกตอย ทํา

รายรางกาย รวมกระทั่งทําสงครามระหวางกัน  
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                                     แตในระหวางความตองการทางเพศกับความกาวราว สัญชาตญาณที่มี

อิทธิพลตอมนุษยมาก คือ ความตองการทางเพศ ดวยเหตุผลนี้ฟรอยดจึงอธิบายวาบุคลิกภาพของ

มนุษยที่แสดงออกมานั้น จะตอบสนองความตองการทางเพศของตนเปนสวนใหญ สําหรับบุคคลที่

มีบุคลิกภาพแบบอิด นั่น จึงมักแสดงอะไรตามสัญชาตญาณของตนโดยไมสนใจอะไรทั้งส้ิน เพียง

เพื่อใหตนเองไดรับความสุขและความพอใจเพียงอยางเดียว  

                               (2) อีโก เปนพลังงานที่จะอยูในจิตสํานึกและกึ่งจิตสํานึกเปนสวนใหญ เปน

พลังงานทางจิต ที่จะทําหนาที่บริหารพลังจากฝายอิดและฝายซูเปอรอีโกใหสมดุลและแสดงออกให

สอดคลองกับโลกแหงความเปนจริง ที่สังคมยอมรับหรือเหมาะสมกับเหตุผลในสถานการณนั้น แต

ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความแข็งแกรงหรือความออนแอของอีโกในแตละบุคคลนั้นดวย สําหรับบุคคลที่

มีบุคลิกภาพแบบอีโก (Ego Personality) นั้นมักจะแสดงออกมาตามเหตุผลความเปนจริงที่ตน

พิจารณาแลววาเหมาะสมและถูกตอง 

                               (3) ซูเปอรอีโก เปนพลังงานที่อยูภายในจิตสํานึกเปนสวนใหญ ที่รวมตัวขึ้นจาก

การเรียนรูในระเบียบ กฎเกณฑ กติกา กฎของศีลธรรม และกฎหมายของสังคม ซูเปอรอีโกเปนตัว

บอกใหรูวาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด ควรหรือไมควร จึงมีลักษณะตรงขามกับอิด มีหนาที่

คอยควบคุมความตองการทางเพศและความกาวราวในอิดไมใหแสดงออก ซูเปอรอีโกจะควบคุมอิด 

ไดดีแคไหนขึ้นอยูกับวาซูเปอรอีโกของบุคคลนั้นแข็งแกรงมากนอยเพียงใด สําหรับบุคคลที่มี

บุคลิกภาพแบบซูเปอรอีโก (Superego Personality) มักจะชอบทาํตามระเบียบ กฎเกณฑ กติกา และ

กฎหมายอยางเครงครัด ยึดมั่นในทฤษฎีและมีอุดมคติสูง 

                               การที่บุคคลแสดงบุคลิกภาพในรูปแบบใดออกมานั้นยอมขึ้นอยูกับความขัดแยง

กันระหวางพลังทางจิตทั้งสามสวนนี้วาพลังงานทางจิตสวนใดจะมีอํานาจเหนือกวา บุคคลก็จะ

แสดงบุคลิกภาพออกมาตามอิทธิพลของพลังงานทางจิตฝายที่มีอํานาจนั้น แตถาเมื่อใดที่พลังงาน

ระหวางอิดกับซูเปอร อีโก มีความขัดแยงกันอยางรุนแรงมากเกินไป บางครั้งอีโกจะหาทาง

ประนีประนอมเพื่อลดความขัดแยงนั้นใหนอยลง โดยใชวิธีการปรับตัวที่เรียกวากลวิธานในการ

ปองกันตัวเอง (Defense Mechanisms) ถาทําสําเร็จจะชวยใหบุคคลนั้นกลายเปนโรคจิตและโรค

ประสาทในที่สุด 

                        2) ทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห (Analytical Psychology Theory) ผูกอตั้งทฤษฎีนี้ไดแก 

คารล  จี. จุง  นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอรแลนด (Carl G. Jung , อางถึงใน เติมศักดิ์ คทวณิช. 2547 : 

239-242) แนวความคิดทฤษฎีบุคลิกภาพของจุงนั้นจําแนกเปนสวนสําคัญได 2 สวน  ดังนี้ 
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                               (1) โครงสรางบุคลิกภาพ (Structure of  Personality) บุคลิกภาพตามความหมาย

ของจุงคือจิต(Psyche) ซ่ึงประกอบดวยระบบตางๆ เปนสวนๆ มาทํางานรวมกัน ไดแก 

                                     ก. อีโก จุงเชื่อวาอีโกเปนศูนยกลางแหงบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งอยูในสวน

ของจิตสํานึก(conscious) ซ่ึงประกอบไปดวยความจํา ความรูสึกนึกคิด การตัดสินใจ และการมีสติ 

ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่บุคคลจะสามารถรับรูเกี่ยวกับตนเองไดตลอดเวลา จึงเทากับวาอีโกเปน

ตัวกําหนดบทบาท หนาที่ และความเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละบุคคล 

                                     ข. จิตใตสํานึกสวนบุคคล (Personal Unconscious) สวนนี้จะอยูถัดจากอีโก

ลงไป เปนสวนที่ประกอบไปดวยประสบการณตางๆที่เคยอยูในจิตสํานึกมากอนแตไดถูกกดลงสูจิตใต

สํานึก (Unconscious) ดวยกลไกทางจิต ทั้งนี้เนื่องจากความตองการที่จะลืมประสบการณเหลานั้น 

เพราะเปนความเจ็บปวด เปนทุกข หรือไมพอใจเปนตน ตอมาภายใตสถานการณเหลานั้น ส่ิงแวดลอม 

หรือ  ไดรับสิ่งเราที่เหมาะสม ประสบการณเหลานั้นอาจจะผลักดันขึ้นมาสูจิตสํานึกที่รับรูไดอีกครั้ง     

ประสบการณตางๆ ภายในจิตใตสํานึกสวนบุคคล (Personal Unconscious) นี้ถาไดรับการรวบรวม

ใหเปนกลุมหรือหมวดหมูของความรูสึก (Constellation) ที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว จุงเรียกการ

เกิดสภาวะเชนนั้นวาปม (Complex) ดังนั้นเทากับวาจิตใตสํานึกสวนบุคคลจึงเปนแหลงรวบรวมปม

ของบุคคลไวมากมาย เชน ปมเกี่ยวกับแม (Mother Complex) เกิดจากการจัดกลุมหรือหมวดหมูของ

ประสบการณตางๆ เกี่ยวกับแม เชน ความรูสึก ความจําตางๆ ที่ไดรับจากแมจนกอตัวขึ้นเปนปม 

เมื่อพลังจากปมนี้มีมากจะกลายเปนจุดศูนยกลางในการควบคุมบุคลิกภาพของบุคคลนั้นใหทําตาม

ส่ิงที่แมพูด แมส่ัง แมคิด หรือส่ิงที่เปนความประสงคของแม แมกระทั่งการเลือกภรรยาก็จะเลือก

บุคคลซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับแมของตน เปนตน อยางไรก็ตาม ประสบการณตางๆ ที่รวมกลุม

หรือหมวดหมูขึ้นเปนปมนั้นอาจกลับขึ้นมาสูจิตสํานึกไดอีกครั้งถาอยูในสถานะการณที่เหมาะสม 

                                     ค .จิตใต สํ านึ กส วนที่ สะสมประสบการณ ในอดีตชาติ  (Collective 

Unconscious) จุง อธิบายวาจิตใตสํานึกสวนนี้จะทําหนาที่สะสมประสบการณตางๆ ที่ทุกคนไดรับ

เปนมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแตเร่ิมตนมีมนุษยเกิดขึ้นภายในโลกเปนครั้งแรก ดวยเหตุนี้

จุงเชื่อวามนุษย  ทุกคน ทุกตระกูล ทุกเชื้อชาติ และทุกเผาพันธุตางก็มีประสบการณในจิตใตสํานึก

สวนที่สะสม ประสบการณในอดีตชาติที่เปนตนฉบับเดียวกันทั้งสิ้น โดยบันทึกเปนขอมูลอยูใน

สมองแลวถายทอดกันมาแตละรุนยาวนานตลอดจนถึงปจจุบัน ดวยเหตุนี้ในการแสดงพฤติกรรม

บางอยางของมนุษยทั่วโลก จึงอธิบายจากตนฉบับที่ถูกบันทึกไวตั้งแตอดีตชาติไดเหมือนกันหมด 

เชน ทําไมเด็กทารกจึงเกิดมากับความพรอมที่จะรับรูและสรางสัมพันธภาพอันดีกับแมเปนอันดับ
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แรก ถาอธิบายตามแนวคิดของจุงนั้นเปนเพราะวาเด็กไดรับประสบการณความสัมพันธกับแม                  

มาตั้งแตอดีตชาติภายใตจิตใตสํานึกสวนที่สะสมประสบการณใน อดีตชาติ จึงทําใหมีพื้นฐานเชนนี้

มาตลอดจนถึงปจจุบัน 

                                     ง. หนากาก (Persona) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่จะตองแสดงบทบาทไป

ตามความคาดหวังของสังคมและเปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามที่สังคมกําหนด หรือเปน

การแสดงออกเพื่อใหไดรับการยอมรับและสรางความประทับใจบุคคลอื่นๆ ดังนั้นในบางครั้ง

บุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดจากการใชหนากาก จึงอาจจะมีความขัดแยงกับบุคลิกภาพที่แทจริง

ภายในตัวบุคคลนั้นได เทากับวาหนากากจึงทําหนาที่ควบคุมบุคลิกภาพสวนที่ไมดีที่แทจริงของ

บุคคลไมใหปรากฎออกมาตอสังคมภายนอก ความขัดแยงระหวางบุคลิกภาพเหลานี้ถาเกิดบอยครั้ง

ในหลายๆ เร่ืองอาจจะทําใหบุคคลนั้นขาดความเปนตัวของตนเอง กลายเปนคนสวมหนากากเขาหา

ผูอ่ืน หรือเปนคนที่มีความขัดแยงในใจได 

                                     จ. ลักษณะซอนเรน (Anima or Animus) จุงเชื่อวามนุษยมีลักษณะทั้งสอง

เพศอยูในคนคนเดียวกัน โดยจะเห็นไดจากการที่เพศชายจะมีความนุมนวลและออนโยนซ่ึงเปน

ลักษณะของเพศหญิงอยูในตัว จุงเรียกลักษณะเชนนี้วาแอนิมา (Anima) สวนผูหญิงจะมีความ

เขมแข็ง กลาหาญ และเด็ดขาดซึ่งเปนลักษณะของเพศชายซอนเรนอยูในตัวเชนกัน จุงเรียกลักษณะ

เชนนี้วาแอนิมัส (Animus) จากลักษณะทั้งสองเพศที่ซอนเรนอยูนี้จึงทําใหผูชายเขาใจธรรมชาติของ

ผูหญิง และผูหญิงก็มีความเขาใจธรรมชาติของผูชายไดดวยตัวของตัวเอง 

                                     ฉ. เงาแฝง (Shadow) เปนภาพหรืออารคีไทปรูปแบบหนึ่งที่กอตัวมาจาก

สัตวกอนจะมีวิวัฒนาการมาเปนมนุษย หรืออาจกลาวไดวาเงาแฝงเปนสัญชาตญาณของสัตวที่จะ

สงผลใหมนุษยแสดงความชั่วราย กาวราว และปาเถ่ือน รวมทั้งพฤติกรรมตางๆ ที่ขัดแยงกับ

กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม เงาแฝงเหลานี้จะถูกควบคุมและปกปดโดย

หนากาก หรือเก็บกดไวในจิตใตสํานึก 

                               (2) ลักษณะบุคลิกภาพของแตละบุคคล จากโครงสรางทางบุคลิกภาพที่จุงได

อธิบายไว จุง  จึงแบงลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลไว 2 ประเภทคือ 

                                     ก. แบบเก็บตัว (Introvert) เปนบุคลิกภาพของบุคคลที่มีแนวโนมเปนพวก

เก็บตัว ชอบความสงบเงียบไมชอบการเขาสังคม ขี้อาย พอใจที่จะอยูเบื้องหลัง ขาดความมั่นใจใน

ตนเอง ชอบใชวิธีหนีปญหามากกวาเผชิญปญหา สวนดีของบุคลิกภาพแบบเก็บตัวนี้มักจะเปน
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บุคลิกของ นักประดิษฐและนักคิดคนทั้งหลาย แตสวนเสียมักจะเกิดอาการซึมเศรา แยกตัว และไม

สนใจสังคม 

                                     ข. แบบแสดงตัว (Extrovert) เปนบุคลิกภาพประเภทแสดงตัว ชอบเขาสังคม 

รักความสนุกสนาน ชอบการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่เปนจริง มีมนุษยสัมพันธดี กลาที่จะ

แสดงออก ชอบความเปนผูนําตองการเปนที่รูจักของคนทั่วไป คบคนงาย ชอบเผชิญปญหามากกวา

การหนีปญหา 

                                     อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงจะพบวาคนบางคนจะมีบุคลิกภาพแบบ

กลางๆ กลาวคือ มักจะมีบุคลิกภาพเปนไปตามสถานการณ เชน ในสถานการณหนึ่งอาจมี

บุคลิกภาพแบบแสดงตัว ในอีกสถานการณหนึ่งอาจเปนแบบเก็บตัวก็ได จุงจัดคนประเภทนี้อยูใน

พวกแอมบิเวิรต  

                        3) ทฤษฎีจิตวิทยารายบุคคลของแอดเลอร (Adler’s Individual Psychology) อัลเฟรด  

แอดเลอร (Alfred Adler , อางถึงใน เติมศักดิ์ คทวณิช.  2547 : 242 - 244) เปนนักจิตวิทยาเชือ้สายยวิ 

ในระยะเริ่มตนนั้นแอดเลอร เคยทํางานรวมกับกลุมจิตวิเคราะหมาระยะหนึ่ง แตภายหลังมีความ

คิดเห็นคัดคานแนวคิดของ ฟรอยด เชน เกี่ยวกับความฝน ตลอดจนวิธีการบําบัดผูปวยตามแนวทาง

ของจิตวิเคราะห ทําใหแยกตัวมาตั้งทฤษฎีใหม และเรียกกลุมตนเองวาทฤษฎีจิตวิทยารายบุคคล   

ทั้งนี้เนื่องจากมีความเชื่อวาการศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ไมใชเปนการศึกษาถึงพฤติกรรม

หรือบุคลิกภาพเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น แตจะตองศึกษาพฤติกรรมทั้งหมดที่บุคคลนั้นแสดงตอ

สถานการณหรือรูปแบบของ  พฤติกรรมที่ใชในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม ซ่ึง

จะมีความแตกตางกันไปตามสภาพรางกายและสิ่งแวดลอมของแตละบุคคล และผลจากการศึกษา

ของแอดเลอรทําใหไดขอสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกของบุคคลไว 3 ประการ ดังนี้ 

                               (1) ลําดับการเกิดของเด็กในครอบครัว (Order of Birth) แอดเลอรใหความสําคัญ

ตอสังคมระดับครอบครัวเปนอันดับแรก โดยสังเกตจากบุคลิกภาพของลูกคนโต คนกลาง และคน    

สุดทอง ซ่ึงจะแตกตางกันไปอยางเห็นไดเดนชัด จึงทําใหเชื่อวาเปนเพราะประสบการณที่เด็กไดรับ

จากพอแมแตกตางกันไป  ซ่ึงไดสรุปไวดังนี้ 

                                     ก. ลูกคนโต เปนลูกคนแรกของครอบครัว ดังนั้นเด็กจะไดรับความรัก ความ

เอาใจใสจากพอแมอยางมาก จนกระทั่งเมื่อมีนองใหมเกิดขึ้นเด็กจะมีความรูสึกวาความรักที่เคย

ไดรับจะถูกแบงปนไปใหนองที่มาใหม ประสบการณเชนนี้จะทําใหเด็กมีบุคลิกภาพประเภทขี้อิจฉา

และเกียดชังผูอ่ืนรูสึกไมมั่นคง พยายามปกปองตนเอง ดังนั้นถาพอแมสามารถที่จะเตรียมความ
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พรอมใหลูกคนโตเพื่อรับสถานการณที่กําลังจะเกิดไดลวงหนาแลว จะทําใหลูกคนโตมีบุคลิกภาพ

พัฒนาไปในแนวทางที่พึงประสงคได เชน มีความรับผิดชอบสูง เชื่อมั่นในตนเอง ชอบชวยเหลือ

ปกปอง  คุมครองผูอ่ืนที่ดอยกวา     

                                     ข. ลูกคนกลาง มักจะเปนคนที่มีความทะเยอทะยานสูง มีความอุตสาหะ 

พยายาม อดทน แตมีแนวโนมที่จะเปนคนดื้อร้ัน และในสวนลึกจะมีความรูสึกอิจฉา พี่นองของตน 

จึงพยายามจะเอาชนะหรือแสดงความสามารถที่เหนือกวาพี่และนองออกมา ทั้งนี้เนื่องจากคิดวาพอ

แมจะรักพี่คนโตและนองคนสุดทองมากกวาตน แตโดยทั่วไปแลวลูกคนกลางมักจะมีความสามารถ

ในการปรับตัวไดดีกวาพี่และนอง 

                                     ค. ลูกคนสุดทอง เนื่องจากเปนลูกคนเล็กจึงมักไดรับการตามใจประคบ                

ประหงมและไดรับความชวยเหลือจากพอแมหรือพี่ๆ อยูเสมอ ทําใหเด็กที่เปนลูกคนสุดทองจึงมี

ลักษณะเปนคนเอาแตใจตนเอง ชอบขอความชวยเหลือผูอ่ืน ไมรูจักโต 

                               (2) ประสบการณในวัยเด็ก (Chilhood Experience) หมายถึง ประสบการณที่เด็ก

ไดรับจากการอบรมเลี้ยงดูในระยะแรกของชีวิต ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป ซ่ึงแอดเลอรไดใหความ

สนใจประสบการณเหลานี้เปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้เพราะเขาเชื่อวาเปนปจจัยที่มีผลตอบุคลิกภาพเปน

อยางยิ่ง ประสบการณที่เดก็ไดรับดังกลาวแบงเปน 3 ลักษณะคือ 

                                     ก. เด็กที่เล้ียงดูแบบตามใจ (Spoiled Child) แอดเลอรเห็นวาการตามใจลูก

หรือทะนุถนอมลูกจนเกินไปจะทําใหเด็กเสียคน ไมสามารถจะพัฒนาตนเองในการอยูรวมกับ

บุคคลอื่นได ขาดเหตุผล เอาแตใจตนเอง เห็นแกตัว เรียกรองสิ่งที่ตนตองการจากสังคมเพียง            

ฝายเดียว โดยไมเคยคิดจะตอบแทนผูอ่ืนหรือสังคมเลย  

                                     ข. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง (Neglected Child) หมายถึง เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบ

ปลอยปละละเลย ขาดความเอาใจใส เนื่องจากพอแมเสียชีวิต แยกทางกัน หรือเกิดจากปญหาทาง

เศรษฐกิจ รวมไปถึงถูกทอดทิ้งเพราะพอแมเกลียดชังไมตองการลูก เด็กที่อยูในสภาพเชนนี้จะรูสึก

เกลียดชังพอแมตนเองและคนรอบขาง ทําใหมีบุคลิกภาพเปนคนมองโลกในแงราย เห็นทุกคนเปน

ศัตรูกับตน เปนพวกตอตานและแกแคนสังคม ชอบขมขูวางอํานาจ ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดยาก 

                                     ค. เด็กที่ไดรับความรักความอบอุนอยางสมบูรณ (Warm Child) หรือเล้ียงดู

แบบใชเหตุผลกับลูก เด็กที่ไดรับประสบการณที่ดีเชนนี้จะทําใหเปนคนที่มีเหตุผล กลาคิด กลาพูด 

กลาทํา มีจิตใจ และความคิดเปนประชาธิปไตย มองโลกในแงดี ราเริง แจมใส และเอาใจใสผูอ่ืน ซ่ึง

เปนบุคลิกภาพที่พึงประสงคของสังคม 
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                               (3) ความรูสึกวามีปมดอยและสรางปมเดนชดเชย (Inforiority Feeling and 

Compensation) แอดเลอรเชื่อวามนุษยทุกคนมีปมดอย ซ่ึงในระยะแรกจากการสังเกตผูปวยที่มารับ

บริการรักษาในคลินิกของแอดเลอร พบวาในวัยเด็กคนไขเหลานี้มักมีความบกพรองทางรางกายเปน

สวนใหญ แตตอมาจึงพบวานอกจากสภาพรางกายที่เปนปมดอยแลว ยังเปนผลมาจากประสบการณ

ตางๆ ที่บุคคลไดรับจากสังคม ปจจัยเหลานี้จะกลายเปนปมดอยของแตละคนก็ตอเมื่อบุคคลนั้นเกิด

การปฏิสัมพันธ (Interaction) กับบุคคลอื่นแลวมีการเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนรูปราง 

หนาตา สภาพทางรางกาย ความสามารถ สถานภาพทางสังคม ฐานะความเปนอยู การยอมรับ ซ่ึง

ปกติโดยทั่วไปแลวแตละคนมักจะมองเห็นวาสิ่งที่ตนเองมีอยูนั้นไมสมบูรณ สูคนอื่นไมได หรือ

เปนปมดอยเสมอ และความรูสึกวาเปนปมดอยนี้เองทําใหเกิดเปนแรงผลักดันในการที่จะดิ้นรนเพื่อ

เอาชนะปมดอยของตน โดยการสรางปมเดน (Superiority Complex) ขึ้นมา เพื่อทําใหเกิดรูสึกมั่นใจ 

ภูมิใจ พึงพอใจ และเปนที่ยอมรับของบุคคลทั้งหลายในสังคม  

                        4)  ทฤษฎีตัวตน (Self Theory) ผูกอตั้งทฤษฎีนี้ ไดแก คารล โรเจอร (Carl Rogers , อาง

ถึงใน เติมศักดิ์ คทวณิช.  2547 : 245-247) นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมชาวอเมริกา บิดาแหงการให

คําปรึกษาแบบไมนําทาง (Non-Directive)  โรเจอร มีความเชื่อมั่นในตัวมนษุยอยางมากวามนุษยเกิด

มาพรอมกับการมองเห็นคุณคาในตนเอง    มีเหตุผลเปนของตัวเอง สามารถตัดสินใจดวยตนเองได 

เชื่อถือ ไววางใจได และมีความตองการพัฒนาตนเองใหสูงสุดในทุกๆ ดานเทาที่ตนจะทําได ซ่ึงรวม

ไปถึงการพัฒนาดานบุคลิกภาพของตนดวย บุคลิกภาพตามแนวความคิดของโรเจอรนั้นเกิดจาก

ปฏิสัมพันธของการรับรูตอตนเอง (Self) หรืออัตตา หรือฉัน(I) หรือฉัน(Me) วาฉันเปนใคร เปนคน

อยางไร มีคุณคาแคไหน เกงเพียงใด และมีความสามารถระดับใด ซ่ึงการรับรูตนเองเชนนี้จะทําให

สามารถแยกออกจากความไมใชตัวฉันได โรเจอรเช่ือวาประสบการณในวัยเด็กที่บุคคลไดรับจาก

คนใกลชิดรอบขาง เชน พอแม พี่นอง และคนเลี้ยงจะมีความสําคัญตอการสรางตัวตนของบุคคล

ขึ้นมา ดังนั้นคําชม คําวิจารณ คําตําหนิ คํายกยอง รวมทั้งสภาพสิ่งแวดลอมตางๆ เหลานี้จะสงผลให

เกิดอตัมโนทัศนหรือการรับรูตนเอง (Self-concept) ทั้งในทางบวกและทางลบไดเสมอ เมื่อบุคคลใด

มีการรับรูตนเองหรืออัตมโนทัศนเชนไร บุคลิกภาพของเขาก็จะพัฒนาไปตามอัตมโนทัศนที่ตน

รับรูเชนนั้น โรเจอร เรียกทฤษฎีของเขาวาทฤษฎีตัวตน โดยจําแนกตัวตนออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 

                               (1) ตนที่ตนรับรู (Perceived Self ; P.S.) หมายถึง ตัวตนที่เราคิดวาตัวเราเปนอยู 

เชน คิดวาเปนคนดี เปนคนเกง เปนคนหลอ เปนคนสวย เปนตน 
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                               (2) ตนตามความเปนจริง (Real Self ; R.S.) หมายถึง ตัวตนที่แทจริง ซ่ึงบางคน

อาจจะมองไมเห็นตัวตนที่แทจริงของตนเองก็ได ในบางครั้งบุคคลจึงอาจจะรับรูตัวตนตามความ

เปนจริงนี้ไดจากคนใกลชิดรอบขาง 

                               (3) ตนตามอุดมคติ (Ideal Self ; I.S.) หมายถึง ตัวตนที่ตนอยากจะเปน อยากจะ

ทํา หรือตั้งความคาดหวังไว 

                             โรเจอรกลาววา บุคคลใดก็ตามที่สามารถทําใหตนที่ตนรับรูกับตนตามความเปน

จริงและตนตามอุดมคติสอดคลองสัมพันธกันอยางเหมาะสม บุคคลนั้นจะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ

ไดจนถึงขีดสุด เชนรับวาตนเปนคนพูดเกงและเขาใจงาย ซ่ึงในความเปนจริงก็เปนเชนนั้น ถาบุคคล

นั้น ใฝฝนอยากจะเปนนักพูดที่มีชื่อเสียงในอนาคต ก็จะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนไดถึงขีด

สูงสุดจนถึงเปาหมายในอุดมคติของตนได แตถาตัวตนทั้งสามลักษณะนั้นไมสอดคลองกันอาจทํา

ใหบุคคลนั้นเกิดความขัดแยงในใจ วิตกกังวลสูง และมีปมดอย ซ่ึงจะสงผลตอบุคลิกภาพของบุคคล

นั้นดวย หรือถาความไมสอดคลองกันเปนไปอยางรุนแรงมากๆ อาจทําใหผูนั้นมีปญหาในการ

ปรับตัว มีปญหาสุขภาพจิต และเกิดปญหาดานบุคลิกภาพได  

                        5) ทฤษฎีบุคลิกภาพของมาสโลว (Maslow’s Theory) ผูกอตั้งทฤษฎีนี้ ไดแก อับราฮัม      

มาสโลว นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเชื้อสายยิว (Abraham Maslow ,  อางถึงใน ลักขณา สริวัฒน.  2544 

: 150-152)   แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพของบุคคลนั้น มาสโลวเชื่อวาปจจัยสําคัญอยูที่

ธรรมชาติของมนุษยในความปรารถนาที่ตองการจะพัฒนาตนเองเพื่อใหถึงจุดสูงสุดตามศักยภาพ

ของแตละคนเพื่อความเปนมนุษยโดยสมบูรณ (Self Actualization) ดังนั้นความปรารถนาหรือความ

ตองการของบุคคลนี้เองที่กอใหเกิดแรงจูงใจในตัวบุคคลขึ้น ซ่ึงมาสโลวถือวาเปนหัวใจสําคัญใน

ทฤษฎีบุคลิกภาพของเขา โดยอธิบายวาความปรารถนาหรือความตองการเปนธรรมชาติที่ติดตัว

มนุษยมาแตกําเนิด ความตองการเหลานั้นจะตองเปนไปตามลําดับขั้นไมมีการขามขั้น เมื่อความ

ตองการในขั้นหนึ่งขั้นใด ไดรับการตอบสนองจนเปนที่พอใจแลวความตองการในขั้นสูงลําดับ

ตอไปจึงเกิดขึ้น ในทางกลับกัน ถายังไมไดรับความพอใจจะแสดงพฤติกรรมการแสวงหาในขั้น

ตอไปเรื่อยๆ มาสโลวไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ 

                               (1) ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้น

พื้นฐานของมนุษย เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความตองการอากาศ ตองการ

พักผอน นอนหลับ เปนตน ความตองการขั้นนี้ทําใหเกิดการตอบสนองดวยการรับประทาน การดื่ม 

การหายใจ การนอน รวมทั้งการตอบสนองความตองการทางเพศ เปนตน 
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                               (2) ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความ

ตองการที่แสวงหาหลักประกันและความอุนใจใหกับตนเอง เนื่องจากการที่บุคคลรูสึกถึงความไม

แนนอน ไมมั่นคง และไมปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นไดกับตนเอง ทรัพยสิน ครอบครัว ฐานะ การงาน 

ตําแหนง ดวยเหตุผลดังกลาวบุคคลที่เกิดความตองการขั้นนี้จึงแสดงพฤติกรรมดวยการตั้งใจทํางาน 

เก็บเงินประกันภัย ประกันชีวิต พยายามหาอาชีพที่คิดวามั่นคงที่สุดใหกับตนเอง เปนตน 

                               (3) ความตองการความเปนเจาของและความรัก (Belongingness and Love 

Needs)  หมายถึง ความตองการที่จะเปนที่รักของบุคคลอื่น รวมทั้งมีความตองการที่จะใหสังคมใน

ระดับตางๆ เชน   ครอบครัว สถานศึกษา กลุมเพื่อน สถานที่ทํางาน ฯลฯ ที่ตนเปนสมาชิกอยู

ยอมรับในฐานะที่ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมเหลานั้นดวย ความตองการขั้นนี้เกิดจากธรรมชาติ

ของความเปนสัตวสังคมของมนุษยที่ไมตองการจะอยูโดดเดี่ยวตามลําพัง จึงเกิดการแสวงหาเพื่อให

ไดรับการตอบสนองทางจิตใจ โดยพยายามจะสรางปฏิสัมพันธ กับบุคคลทั้งหลาย เชนการเอาใจใส 

ชวยเหลือ ใหความรวมมือ ตอบแทน การแสดง ความหวงใย เปนตน 

                               (4) ความตองการไดรับการยกยองจากผูอ่ืน (Self-Esteem Needs) เปนความ

ตองการที่จะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดรับการเคารพยกยองจากสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคมวาเปนผู

ที่มีความรู ความสามารถ มีประโยชน มีความสําคัญ และเปนที่พึ่งของบุคคลทั่วไป บุคคลที่มีความ

ตองการในขั้นนี้จะพยายามแสวงหา ตําแหนง ยศฐาบรรดาศักดิ์ เกียรติ ช่ือเสียง ฐานะการเงิน และ

อํานาจใหกับตนเอง  เพราะเรียนรูวาสิ่งเหลานี้จะสามารถตอบสนองความตองการในขั้นนี้แกตนได 

                               (5)   ความตองการที่จะเขาใจตนเองและความเปนมนุษยที่สมบูรณ  (Self  

Actualization Needs) ความตองการในขั้นนี้มาสโลวถือวาเปนความตองการขั้นสูงสุดที่ทุกคน

ปรารถนาและมีควมตองการจะไปใหถึง เปนขั้นอุดมคติของบุคคลที่ทุกคนใฝฝน แตมีบุคคลจํานวน

ไมมากนักที่จะสามารถพัฒนาตนเองไปสูขั้นสูงสุดนี้ได ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่อยูในขั้นนี้จะตอง

เขาใจและตระหนักเกี่ยวกับตนเองไดวาเปนผูที่มีความสามารถอยางไรและมีแคไหน นอกจากนี้ยัง

ตองมีความมุงมั่นที่จะนําความสามารถที่ตนเองมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนตอบุคคลอื่นและสังคมที่

ตนเองเปนสมาชิกอยู ดังนั้นความตองการในขั้นนี้จึง   ไมใชเปนไปเพื่อประโยชนของตนเอง แตจะ

คํานึงถึงประโยชนที่สังคมจะไดรับตามอุดมคติที่ตนตั้งไว เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะสามารถพัฒนา

ตนเองมาถึงขั้นนี้ไดจึงไดชื่อวาเปนมนุษยที่สมบูรณแลว 

                               บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวความคิดของมาสโลวนั้นจะเกิด

จากความตองการของมนุษยที่ตองการจะพัฒนาตนเองใหบรรลุจุดสูงสุดแหงความปรารถนาของตน
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เพื่อประโยชนของสังคมโดยสวนรวม แตในการที่จะบรรลุจุดมุงหมายไดนั้นบุคคลจะตองประจักษ

ในศักยภาพที่แทจริงของตนเองเสียกอน นอกจากนี้การที่บุคคลจะผานความตองการของตนแตละ

ขั้นไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของบุคคลนั้น กลาวคือ ถาสภาพแวดลอมของบุคคลไม

ตอบสนองหรือขัดขวางความตองการในแตละขั้น จะมีผลทําใหพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคล

ในขั้นนั้นๆ ถูกขัดขวางไปดวย ในทางตรงกันขาม ถาสิ่งแวดลอมของบุคคลไดใหการสนับสนุน  

สงเสริม และสามารถตอบสนองตามความตองการแตละขั้นไดอยางเหมาะสมแลว บุคลิกภาพของ

บุคคลนั้นจะสามารถพัฒนาถึงขั้นสูงสุดตามความประสงค มาสโลวไดสรุปบุคลิกภาพของบุคคล   

ที่สามารถไปถึงขั้นสูงสุดตามความปรารถนาของตนหรือความเปนมนุษยที่สมบูรณ ไวทั้งสิ้น 15 

ประการดังนี้           

                                     ก. มองโลกและสถานการณตางๆ ตามความเปนจริง 

                                     ข. ยอมรับจุดเดนและจุดดอยของตน 

                                     ค. มีความเปนธรรมชาติอยูในตัวโดยไมไดเสแสรง 

                                     ง.  มองปญหาที่ตัวปญหา ไมใชมองที่ตนเองเปนศูนยกลาง 

                                     จ.  ถือสันโดษ รักความเปนสวนตัว และใชชีวิตอยางเรียบงาย 

                                     ฉ.  เปนตัวของตนเอง มีอิสระและไมยึดติดกับบุคคลหรือส่ิงแวดลอมจนเกินไป 

                                     ช.  รักและชื่นชมกับชีวิต โดยไมรูสึกเบื่อหนายหรือทอแทส้ินหวัง 

                                     ซ.  เอาใจใสสังคมและรักเพื่อนมนุษย 

                                     ฌ.  มีจิตใจและแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตย 

                                     ญ.  ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกตอง 

                                     ฎ.  มีมนุษยสัมพันธอันดีกับคนทั้งหลาย 

                                     ฎ.  มีอารมณขนัที่เหมาะสม 

                                     ฐ.  มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค 

                                     ฑ.  ดื่มด่ํากับความล้ําลึกทางธรรมชาติ 

                                     ฒ. ยอมรับวัฒนธรรมและประสบการณใหมๆ โดยสามารถผสมผสานใหเขา

กับวัฒนธรรมและประสบการณเดิมของตนเพื่อใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  

                        6) ทฤษฎีอุปนิสัยของอัลลพอรต (Allport’s Trait Theory) เจาของทฤษฎีนี้ ไดแก       

กอรดอน  อัลลพอรต นักจิตวิทยาชาวอเมริกา (Gordon Allport, อางถึงใน เติมศักดิ์  คทวณิช. 2547 : 

250 - 252)  
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                            แนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามทฤษฎีอุปนิสัย เชื่อวาบุคลิกภาพของบุคคล

เกิดจากกระบวนการทํางานของอุปนิสัย ในตัวบุคคลที่สะทอนออกมาใหเห็นในรูปของพฤติกรรม

ภายนอก เชน คนที่มีอุปนิสัยเอื้อเฟอเผ่ือแผจะแสดงพฤติกรรมมีน้ําใจ ใหความชวยเหลือ เห็นอก

เห็นใจ ใหการแบงปนผูอ่ืน เปนตน ซ่ึงอุปนิสัยของแตละคนจะมีระดับที่แตกตางกันจึงทําใหแตละคน

มีบุคลิกภาพที่แตกตางกันไปดวย อัลลพอรตเชื่อวาบุคลิกภาพจะทําหนาที่เหมือนตัวประสาน

ระหวางรางกายกับจิตใจในการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม เทากับวาบุคลิกภาพจะทําหนาที่สําคัญคือ 

แสดงออกใหเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของบุคคลตอส่ิงแวดลอมนั่นเอง และจากการ

ที่อัลลพอรตใหความสําคัญตอกระบวนการทํางานของอุปนิสัยที่มีตอบุคลิกภาพของบุคคล จึงทําให

มีการศึกษาเรื่องอุปนิสัยของมนุษยอยางจริงจังและลึกซึ้งและ ไดจําแนกอุปนิสัยเพื่ออธิบาย

บุคลิกภาพ ไวดังนี้ 

                               (1) อุปนิสัยพื้นฐาน (Common Traits) หมายถึง อุปนิสัยของบุคคลที่มีความ

คลายคลึงกันเนื่องจากเกิดและเติบโตภายในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน จึงทําใหมีอุปนิสัยสวน

หนึ่งที่คลายคลึงกัน ดังนั้นการพิจารณาอุปนิสัยพื้นฐานจึงเปนการพิจารณาเปรียบเทียบบุคลิกภาพ

ไดในภาพกวางๆ เทานั้น อัลลพอรตย้ําวามนุษยทุกคนจะมีความแตกตางกันอยูในตัว จึงเปนไป

ไมไดวาบุคคลสองคนจะมีอุปนิสัยที่เหมือนกันแมวาจะเกิดในสังคมเดียวกันก็ตาม ดังนั้นการนํา

อุปนิสัยพื้นฐานมาใชในการอธิบายบุคลิกภาพของแตละคนจึงไมถูกตอง แตควรจะศึกษา

รายละเอียดของอุปนิสัยสวนบุคคล เปนหลักสําคัญ 

                               (2) อุปนิสัยสวนบุคคล (Personal Disposition Traits) หมายถึง อุปนิสัยที่เปน

ลักษณะเอกลักษณเฉพาะตัวของบุคคล ซ่ึงแตละคนจะมีแตกตางกันไป เมื่อเปนเชนนี้จึงไมสามารถ

นําอุปนิสัยสวนนี้ของแตละคนมาเปรียบเทียบกันได ดังนั้นอุปนิสัยสวนบุคคลจึงถือวาเปนปจจัย

สําคัญที่ใชศึกษารวมกับอุปนิสัยพื้นฐานในการอธิบายบุคลิกภาพของแตละบุคคล อัลลพอรตได

แบงอุปนิสัยสวนบุคคลไวสามระดับตามอิทธิพลที่มีตอพฤติกรรมของบุคคล ดังนี้ 

                                     ก. อุปนิสัยหลัก (Cardinal Disposition Traits) หมายถึงอุปนิสัยที่เปนลักษณะ

เดนชัดที่บุคคลนั้นแสดงออกมาเหนืออุปนิสัยอ่ืนๆ ซ่ึงยากจะลบลางหรือปดบังซอนเรนเอาไว 

ดังนั้นอุปนิสัยหลักจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลเกือบทุกดาน จนกระทั่งเมื่อเอยถึงบุคคลใด

ขึ้นมาจะทําใหนึกถึงอุปนิสัยหลักของผูนั้นทันที 
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                                     ข. อุปนิสัยรวม (Central Traits) หมายถึง กลุมลักษณะอุปนิสัยที่บุคคลแสดง

ออกมาในสถานการณตางๆ  เพียง 5 – 10 ลักษณะเทานั้น ไมไดแสดงออกมาทั้งหมด แตจะสามารถ

อธิบายถึงบุคลิกภาพของบุคคลนั้นไดใกลเคียงมากที่สุด 

                                     ค. อุปนิสัยทุติยภูมิ (Secondary Traits) หมายถึง อุปนิสัยทั่วไปหลายๆ อยาง

ที่มีอยูมากมายในตัวบุคคลแตเปนอุปนิสัยแบบกวางๆ ซ่ึงโดยทั่วไปมักจะเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ทัศนคติรสนิยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

                                  ในการอธิบายบุคลิกภาพของแตละบุคคลนั้น อัลลพอรตจึงนิยมใชอุปนิสัย

สวนบุคคลทั้งสามระดับมาเปนปจจัยในการพิจารณา  ทั้งนี้ เพราะเชื่อวาเมื่อมี ส่ิงเราหรือมี

สถานการณใดเกิดขึ้น อุปนิสัยเหลานี้จะทําหนาที่สรางแรงจูงใจใหเกิดการแสดงพฤติกรรมเพื่อ

ตอบสนอง   สถานการณหรือส่ิงเรานั้นๆ ในหลายรูปแบบ  

                        7) ทฤษฎีลักษณะเฉพาะของแคทเทลล (Cattell’s Traits Theory) เรมอนด บี. แคทเทลล 

นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ (Raymond B.Cattell , อางถึงใน ศรีเรือน แกวกังวาล.  2547 : 195-202) 

                        แคทเทลล เกิดเมื่อป ค.ศ.1905 ที่แสตนฟอรด ประเทศอังกฤษ เปนนักจิตวิทยา

บุคลิกภาพ ผูพยายามศึกษาบุคลิกภาพอยางมีระบบระเบียบดวยวิธีการทางสถิติ ครอบคลุม

บุคลิกภาพประจําสังคมวัฒนธรรมตางๆ ผลงานดานนี้ของแคทเทลลไมมีนักจิตวิทยาผูใดในอดีต

ทัดเทียมได แมแนวคิดและวิธีการศึกษาจะมีกระบวนการและเทคนิคเชิงสถิติ ที่คอนขางเขาใจยาก

สําหรับคนทั่วๆไป แตไดพยายามนําวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพมาสูการคิด การศึกษา การเขาใจ ที่เปน

รูปธรรม มีความชัดเจนเที่ยงตรงดวยการวัดและวิธีคิดเชิงสถิติ นับเปนผลงานที่โดดเดนถูกใจ

นักจิตวิทยายุคปจจุบัน เปน ผลงานที่แหวกแนวยุคสมัย เพราะขอมูลของเขามิไดมาจากประสบการณ

ทางคลินิก หรือคําอธิบายบุคลิกภาพ ธรรมชาติของมนุษยจากตรรกเชิงปรัชญาและศาสนา 

                        แนวคิดของแคทเทลลจัดอยูในกลุมลักษณะอุปนิสัย (Trait Theory) และกลุม

วิเคราะห องคประกอบ (Factor Theory) โดยมีความเชื่อเชนเดียวกับอัลลพอรทวา ถาเรารูลักษณะ

อุปนิสัยหลักๆ ของคนใดคนหนึ่งแลว เราก็สามารถเขาใจหรือทํานายลักษณะนิสัยใจคอของบุคคล

นั้นไดอยางคอนขางแมนยํา แคทเทลลเห็นดวยกับอัลลพอรทวา ลักษณะอุปนิสัยของบุคคลมีทั้ง

สวนที่เปนลักษณะอุปนิสัยรวม (Common Trait) และลักษณะอุปนิสัยที่โดดเดนเฉพาะตัวบุคคล

(Personal Trait) แตไมเห็นพองกับอัลลพอรทในแนวคิดที่วาการศึกษาลักษณะอุปนิสัยอาจดูไดจาก

ลักษณะทางกายและหรือระบบประสาท แคทเทลลเชื่อวาการศึกษาลักษณะอุปนิสัยตอง“ทําการวัด” 
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พฤติกรรมภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นได(Overt Behavior) ผลการวัดเปนแนวทางที่ทําใหเรา

เขาใจลักษณะบุคลิกภาพดานอื่นๆ รวมทั้งบุคลิกภาพดานในดวย 

                        แคทเทลลไดใหความหมายของ “บุคลิกภาพ” วา คือแนวคิดที่สามารถทําใหเรา

ทํานายพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณตางๆ ได และเสนอสูตรสําเร็จเพื่อใชทํานายความ

แมนยําของพฤติกรรมจากลักษณะบคุลิกภาพที่สามารถกําหนดรู คือ สมการ Specific equation ดังนี้ 

                             R =  F (S , P) 

                             R =  การตอบสนองตอส่ิงเราชนิดใดชนิดหนึ่งของบุคคลใดๆ ไดแก  การคิด  พูด  

เขียน การแสดงทาทาง ฯลฯ 

                             F = การตอบสนองตอส่ิงเราที่ไมเฉพาะเจาะจง (เปนฟงกชั่น) 

                             S = สถานการณที่เปนสิ่งเราใด ๆ 

                             P = ลักษณะบุคลิกภาพที่สามารถกําหนดรูได 

                        ดังนั้น อาจกลาวไดวาพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเปนผลจาการที่เทรทตางๆ ที่

เกี่ยวของกับสถานการณนั้นๆ แสดงออกโตตอบกับสถานการณนั้นๆ 

                        โครงสรางของบุคลิกภาพ  แมวาแคทเทลลจะยอมรับวา พฤติกรรมของบุคคลเปน

ผลกระทบรวมกันระหวางตัวแปรทางดานลักษณะอุปนิสัยกับดานสภาวะแวดลอม แตทฤษฎี

บุคลิกภาพของเขาสวนใหญ เนนหนักไปในเรื่องการใหคําอธิบายลักษณะเฉพาะของแตละลักษณะ

อุปนิสัย ตามแนวความคิดของแคทเทลล บุคลิกลักษณะ คือ ลักษณะที่คอนขางถาวรและซึมลึกอยู

ในตัวบุคคล มีแนวโนมที่จะแสดงออกมาอยางมั่นคงสม่ําเสมอแมในสภาวการณที่ตางกันออกไป 

และในชวงเวลาที่ตางกัน ซ่ึงใชวิธีการแยกแยะวิเคราะหองคประกอบในการศึกษาโครงสรางของ

บุคลิกภาพ โดยไดรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยางมากมายหลายพันคน และไดจําแนกประเภทของ

ลักษณะอุปนิสัยออกเปน ดังนี้ 

                               (1) ลักษณะอุปนิสัยพื้นผิว (Surface Traits) เปนลักษณะพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะ “เกาะ

กลุม” อยูดวยก ัน ตัวอยางเชน การไมมีสมาธใินการทํางาน การตัดสินใจไมได การไมสามารถหยุด

นิ่งอยูกับที่ หลุกหลิก เปนลักษณะที่เกาะกลุมกัน ที่อาจสังเกตเห็นไดงายโดยตรงในตัวบุคคลผูหนึ่ง 

ซ่ึงอาจกลาววาเทรทพื้นผิวของเขาเปนลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่มีอาการทางประสาท 

เนื่องจากเราอาจสรุปจากลักษณะตางๆ ที่ปรากฎรวมกันและที่สังเกตเห็นไดโดยตรง แตเนื่องจากเท

รทพื้นผิวเปนลักษณะที่สรุปเอาเอง โดยไมมีหลักฐานยืนยันแนนอน และอาจแปรเปลี่ยนไปไดไม
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คงที่ ดังนั้นแคทเทลลจึงไมถือวา เทรทพื้นผิวมีคุณคาพอที่จะนํามาใชอธิบายบุคลิกภาพของบุคคลที่

แทจริง 

                               (2) ลักษณะอุปนิสัยดั้งเดิม (Source traits) เปนลักษณะโครงสรางพื้นฐานซึ่งแคท

เทลลถือวาเปนองคประกอบหลักของบุคลิกภาพของบุคคล ลักษณะอุปนิสัยประเภทนี้จะเปน

ลักษณะที่มีความมั่นคงเปนพื้นฐานของบุคลิกภาพ ทั้งทางบวกและทางลบ เปนลักษณะที่อยู “ลึก” 

ภายในตัวบุคคล เปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่หลากหลาย ในสภาวการณและเวลาที่ตางกัน     

                               แคทเทลล (Cattell. 1950. uppaged) ใชวิธีการเก็บขอมูลบุคลิกภาพอุปนิสัยดาน

ความสามารถและอารมณโดย 3 วิธี คือ 

                                     ก. L-Data บันทึกประวัติ (Life Record) เปนการรวบรวมบันทึกหลักฐานที่

เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคม เชน บันทึกของทางโรงเรียนและทางกฎหมายในทางปฏิบัติ

บางครั้งแคทเทลลใหบุคคลที่คุนเคยกับผูที่แคทเทลลศึกษาเปนผูใหขอมูลแทน 

                                     ข. Q-Data การประเมินตนเองจากแบบทดสอบ (Self-Rating Questionnaire) 

เปนขอมูลที่ไดจากบุคคลนั้นโดยตรง ซ่ึงจะเปนขอมูลที่ชวยอธิบายหรือแสดงใหเห็นสิ่งที่ซอนอยู

ภายในจิตใจเพิ่มเติมจาก L-Data 

                                     ค. T-Data การทดสอบ (Objective Test) ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละ

บุคคลวาควรจะใชแบบทดสอบทางจิตวิทยาแบบใดหรือใชเครื่องมือใดบาง 

                                     การวัดพฤติกรรมโดยวิธีทั้ง 3 ดังกลาว แคทเทลลไดพบอุปนิสัยที่เปน

รากฐานประมาณ 20 ชนิด อุปนิสัยตนตอเหลานี้เขาไดจัดเปนองคประกอบ A B C D E และ F …แต

ในระยะตอมาปรากฏวาไดมีความคลายกันในบางองคประกอบจึงเหลือองคประกอบพื้นฐานเพียง 

16 ลักษณะ ซ่ึงองคประกอบ 16 ลักษณะนี้ไดนํามาสรางเปน Sixteen Personality Factor 

Questionnaire Form A 16 PF ในแตละองคประกอบมีความสําคัญในการควบคุมตัวแปรของ

พฤติกรรมโดยเริ่มตนที่องคประกอบ A และองคประกอบสุดทาย คือ Q 

 

 

 

 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 25 

ตาราง 1  อุปนิสัยดั้งเดิมที่สําคัญในแบบทดสอบ 16 PF (Major Traits on the Sixteen Personality  

                 Factor Questionnaire Form A)    

 

อุปนิสัยกลุมคะแนนต่ํา 
(Low Score) 

องคประกอบ 
(Factor) 

คูตรงขาม 
(VS) 

องคประกอบ 
(Factor) 

อุปนิสัยกลุมคะแนนสูง 
(High Score) 

เก็บตัว A- VS A+ ชอบสังคม 
ปญญาทึบ B- VS B+ เฉลียวฉลาด 
เจาอารมณ C- VS C+ ไมหวั่นไหว 
ถอมตน E- VS E+ แสดงตัว 
นิ่งเงียบ F- VS F+ กระตือรือรน 
ไมยึดมั่นในความดี-ช่ัว 
เครงครัด 

G- VS G+ ยึดมั่นในความดี-ช่ัว 
เครงครัด 

เขินอาย H- VS H+ อวดกลาทาทาย 
ใจแข็ง I- VS I+ ใจออน 
ไววางใจ L- VS L+ ขี้สงสัย 
ปฏิบัติไดจริง M- VS M+ ดีแตฝน 
จริงใจตรงไปตรงมา 
ไมมีเหล่ียม 

N- VS N+ หลักแหลมมีเหล่ียม 

มั่นคง O- VS O+ มักรูสึกผิด 
ยึดมั่นสิ่งเดิมๆ Q1

- VS Q1
+ เปล่ียนแปลงแนวทาง 

แนวคิดใหม 
อิงพวกพอง Q2

- VS Q2
+ พึ่งความสามารถของ   

ตนเอง 
ไมมีกรอบระเบียบวินัย Q3

- VS Q3
+ รูจักควบคุม 

ผอนคลาย Q4
- VS Q4

+ เกร็ง 

 

ที่มา : วีนัส   ภักดิ์นรา. 2546 : 70-72 
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                               ลักษณะสําคัญของอุปนิสัยดั้งเดิม 16 องคประกอบ มีดังนี้ 

                                     องคประกอบ A คือ การเขาสังคม (Outgoing) 

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (A+) คือ มีลักษณะนิสัยชอบการเขาสังคมปรับตัวเขากับอื่น

ไดเร็วมีไมตรีจิตมีความอบอุนเปนกันเองใหความรวมมือกับผูอ่ืน มีเมตตากรุณา ซ่ือสัตว และ

ปรับตัวได 

                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (A-) คือ มีลักษณะนิสัยรวม ขอบทําอะไรคนเดียว ไมสนใจ

ใคร ไมชอบแสดงออก ไมชอบกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน แยกตัวจากผูอ่ืน และปรับตัวยาก 

                                     องคประกอบ B คือ สติปญญา (Intelligence) 

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (B+) คือ ผูที่มีสติปญญารอบคอบ มีวิจารณญาณในการ

แกปญหาและมีความบากบั่น 

                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (B-) คือ ผูที่มีสติปญญาดอยความคิดไมทันสมัยตอ

เหตุการณที่เปล่ียนแปลงใหสังคมและไมมีความบากบั่น 

                                     องคประกอบ C คือ ความมั่นคงทางอารมณ (Emotionally Stable) 

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (C+) คือ ผูที่มีวุฒิภาวะทางอารมณมั่งคงเยือกเย็นไม

หวั่นไหว ยอมรับสภาพความเปนจริงของชีวิตควบคุมตนเองได 

                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (C-) คือ ผูที่มีวุฒิภาวะทางอารมณต่ําอารมรมณไมมั่นคง 

ขาดความอดทน วิตกกังวล เปล่ียนแปลงงาย หงุดหงิด 

                                     องคประกอบ E คือ การกลาแสดงออก (Dominance or Ascendance) 

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (E+) คือ ผูที่มีความมั่นใจในตนเองชอบมีอิทธิพลมีอํานาจ

เหนือผูอ่ืนชอบการแขงขัน ชอบทําตามใจตนเอง กาวราว กลาทําและกลาแสดงออก 

                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (E-) คือ ผูที่มีลักษณะนิสัยออนนอม โอนออนผอนตาม

ผูอ่ืน สุภาพ สงบเสงี่ยม เงียบ ระมัดระวังตนเองและไมกลาแสดงออก 

                                     องคประกอบ F คือ ความราเริง  (Happy – go - lucky) 

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (F+) คือ ผูที่มีลักษณะนิสัยราเริงชอบตามสบาย ชางพูด 

แจมใส เปดเผย วองไว สนุกสนานและมองโลกในแงดี 

                                   ผูที่ไดคะแนนต่ํา (F-) คือ ผูที่มีลักษณะนิสัยจริงจัง ระมัดระวัง เงียบขรึม   

ไมชางพูด ครุนคิดและจริงจังตอชีวิต 

                                     องคประกอบ G คือ มโนธรรม (Conscientious) 
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                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (G+) คือ ผูที่มีมโนธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ  อดทน รอบคอบ มีจรรยาบรรณและสามารถรักษาความลับได  

                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (G-) คือ ผูที่ไมทําตามกฎเกณฑไมมีความแนนอน เฉื่อยชา 

ไมมีความพยายามและละเลยตอหนาที่ 

                                     องคประกอบ H คือ ความกลาเผชิญ (Venturesome)                                                                   

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (H+) คือ ผูที่มีลักษณะกลาเสี่ยง ชอบผจญภัย ชอบพบปะ

ผู อ่ืน  เปนมิตรกับผู อ่ืน  ชอบอยู เปนกลุม  คลองแคลวมีความคิดริเ ร่ิมสรางสรรค  ชอบการ

เปล่ียนแปลงและปรับปรุงตนเองเสมอ 

                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (H-) คือ ผูที่มีลักษณะอาย ไมกลา หลีกเล่ียงการเผชิญหนา

กับเพศ   ตรงขาม ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและไมชอบติดตอกับผูอ่ืน 

                                     องคประกอบ I คือ จิตใจออนโยน (Tender – minded)                                                   

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (I+) คือผูที่มีลักษณะจิตใจออนโยน ออนไหวงาย ไมอดทน 

ชอบพึ่งพาและขาดวุฒิภาวะทางอารมณ  

                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (I-) คือผูที่มีลักษณะจิตใจกลาแข็ง เชื่อมั่นในตนเอง มีความ

รับผิดชอบและมองชีวิตในดานความเปนจริง 

                                     องคประกอบ L คือ ความระแวง (Suspicious)                                                           

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (L+) คือ ผูที่มีลักษณะไมไววางใจผูอ่ืนระมัดระวัง ไมเชื่อ

ใครงาย  ยึดความคิดของตนเองเปนสําคัญ ชางสงสัยและอิจฉาผูอ่ืน 

                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (L-) คือ ผูที่มีลักษณะไววางใจผูอ่ืน ยอมรับผูอ่ืน เขากับ

ผูอ่ืนไดงาย ปรับตัวงายและไมอิจฉาผูอ่ืน 

                                     องคประกอบ M คือ การจินตนาการ (Imaginative) 

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (M+)  คือ ผูที่มีลักษณะการแสดงออกแบบไมมีระเบียบไม

สนใจตอ กฎเกณฑหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ชอบจิตนาการ มีความคิดสรางสรรค 

                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (M-) คือ ผูที่มีลักษณะเปนนักปฏิบัติอยูในเกณฑ หรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและกระทําสิ่งที่เปนจริง 

                                     องคประกอบ N คือ การเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน (Shrewd)                                                       

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (N+) คือ ผูที่มีลักษณะเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืนชอบ

ชวยเหลือ   ผูอ่ืน ทันสมัย รูเทาทันเหตุการณและปรับตัวไดดี 
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                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (N-) คือ ผูที่มีลักษณะไมทันโลก ไมทันคน ไมทันสมัย 

ตรงไปตรงมาและไมมีเลหเหล่ียม 

                                     องคประกอบ O คือ ความวิตกกังวล (Apprehensive)                                                                  

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (O+) คือ ผูที่มีลักษณะหวาดกลัว ตื่นเตน วิตกกังวลตกใจ

งาย มีความรูสึกไมปลอดภัยและทอแทใจ 

                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (O-) คือ ผูที่มีลักษณะประสาทมั่นคง เชื่อมั่นในตนเอง มี

จิตใจกลาหาญปราศจากความกลัวหรือความวิตกกังวล 

                                     องคประกอบ Q1 คือ ความอิสระเสรี (Experimenting and Liberal)                                             

                                     ผูที่ไดคะแนนสูง (Q1
+) คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูทดลอง ชอบทดลอง ชอบ

วิจารณ ชอบการเปลี่ยนแปลง สนใจการใชสติปญญาและเปนนักปฏิรูป 

                                       ผูที่ไดคะแนนต่ํา (Q1
-) คือ ผูที่มีลักษณะเปนนักอนุรักษเครงครัดตอความเชื่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ไมชอบการเปลี่ยนแปลง ไมสนใจการคิด การวิเคราะห และไมชอบการใช 

สติปญญา 

                                     องคประกอบ Q2 คือ การพึ่งตนเอง (Self - Sufficience)                                                              

                                       ผูที่ไดคะแนนสูง (Q2
+) คือ ผูที่มีลักษณะเปนตัวของตัวเอง เชื่อใน

ความสามารถของตนเอง ตัดสินใจเองได มีลักษณะพึ่งตนเอง 

                                     ผูที่ไดคะแนนต่ํา (Q2
-) คือ ผูที่มีลักษณะพึ่งกลุม ชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน เปน

ผูตามที่ดีและเคารพในความคิดของผูอ่ืน 

                                        องคประกอบ Q3 คือ การควบคุมตนเอง (Self – Respecting and Controlled)                                 

                                        ผูที่ไดคะแนนสูง (Q3
+) คือ ผูที่มีลักษณะควบคุมตนเองได รูกาลเทศะมีวินัยใน

ตนเองเอง  สนใจและเอาใจใสตอสังคม 

                                        ผูที่ไดคะแนนต่ํา (Q3
-)  คือ ผูที่มีลักษณะควบคุมอารมณตนเองไมคอยได  ไมมี

ระเบียบ ไมมีวินัยในตนเอง ไมสนใจและเอาใจใสตอสังคม 

                                        องคประกอบ Q4 คือ ความเครียด (Tension) 

                                        ผูที่ไดคะแนนสูง (Q4
+) คือ ผูที่มีลักษณะมีความเครียด มีความขัดแยงในใจ 

ตื่นเตน ตกใจงาย หงุดหงิด  ใจรอน มีปญหาในเรื่องการตัดสินใจ 

                                        ผูที่ไดคะแนนต่ํา  (Q4
-) คือ ผูที่มีลักษณะชอบทาํตามสบาย ไมเครงครดั ไมวติก

กังวล ใจเย็น ผอนคลายและควบคุมตนเองได               



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 29 

ตาราง 2  องคประกอบ 16 ลักษณะ และตัวอยางอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ       

        

องคประกอบ 
(Factor) 

ลักษณะรวมๆ ก. บุคลิกลักษณะของคน
คะแนนสูงจากการ
วิเคราะหองคประกอบ 

ข. อาชีพที่ควรเลือก 
ค.  แนวโนมลักษณะสุดโตง 

ก. บุคลิกลักษณะของคน
คะแนนต่ําจากการ 

       วิเคราะหองคประกอบ 
ข. อาชีพที่ควรเลือก 
ค. แนวโนมลักษณะสุดโตง  

A ชอบสังคม VS 
เก็บตัว 

ก. อะไรก็ได งายๆ ธรรมดา 
ชอบเผชิญภัย เปนกันเอง 

ข. นักขาย  นักการตลาด  
นั กสั ง คมส ง เ ค ร า ะห  
นักจิตบําบัดที่สามารถ 

ค. คนกอกวนสังคม 

ก. สํารวม ไมผูกพัน สงวนตัว 
ชางจับผิด ถือตัว เหินหาง 

ข. นักวิทยาศาสตร นักเขียน 
 
 

ค. สามารถฆ าตั วตาย  พารา
นอยด (หวาดระแวง) 

B เฉลียวฉลาด VS 
ปญญาทึบ 

        เฉลียวฉลาด         ปญญาทึบ 

C ไมหวั่นไหว VS 
เจาอารมณ 

ก. อารมณดี สงบ ยอมรับ      
ขอเท็จจริง 

ข. คนขับเครื่องบิน            
บริกรบนเครื่องบิน 
พยาบาล  นักบริหาร 

ค. - 

ก. อารมณขึ้นลงเร็ว หวั่นไหว 
อารมณเสียงาย 

ข. ศิลปน ครู – อาจารย 
 
ค. อันธพาลทุกรูปแบบตั้งแตเบา

ถึงหนัก 
E แสดงตัว VS 

ถอมตน 
ก. กลาแสดงออก กลา

แขงขัน กระตือรือรน เปน
ตัวของ  ตัวเอง  อยาก
เอาชนะ    อยางเด็ดเดีย่ว 

ข. นักจิตวิทยา  นกักีฬา           
นักเขียน 

ค. อันธพาล   นักเลงโต       
ลอบทําราย 

ก. ถอมตน สมถะ เอาอก เอาใจ 
วานอนสอนงาย 

 
 
ข. พระ  เสมียน 
 
ค. โรคจิต โรคประสาท           
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ตาราง  2 (ตอ)  องคประกอบ 16 ลักษณะ และตัวอยางอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ     

   

องคประกอบ 
(Factor) 

ลักษณะรวมๆ ก. บุคลิกลักษณะของคน
คะแนนสูงจากการ
วิเคราะหองคประกอบ 

ข. อาชีพที่ควรเลือก 
ค.  แนวโนมลักษณะสุดโตง 

ก. บุคลิกลักษณะของคน
คะแนนต่ําจากการ
วิเคราะหองคประกอบ 

ข. อาชีพทีควรเลือก 
ค. แนวโนมลักษณะสุดโตง  

F นิ่งเงียบ VS  
กระตือรือรน 

ก. กระตือรือรน  มีชีวิตชีวา      
ร่ืนเริง 

ข. นักกฬีา   นกับนิ   บริกร       
บนเครื่องบิน 

ค. อันธพาล นักเลงโต 

ก. สงบเสงี่ ยม  เคร ง  จริงจัง  
เงียบขรึม 

ข. อาจารย  นักเขียน    ศิลปน 
ค. โรคประสาท 

G ยึดมั่นในความ    
ดี-ชั่ว เครงครัด 
VS ไมยึดมั่นใน
ความด-ีช่ัว
เครงครัด 

ก. มีมโนธรรม   มีศีลธรรม       
มีความรับผิดชอบ  กลัว-  
บาป    มีหิริ-โอตตัปปะ 

ข. นักบิน บริกรบนเครื่องบิน   
     พระ 
ค. - 

ก. ไมสนใจกฎเกณฑ ไมมียาง-  
      อาย ไมมีหริิโอตตัปปะ         
      ไมรูสึกผิด ไมกลัวบาป 
ข. ศิลปน นักสังคมสงเคราะห 
ค. อันธพาล สนุกที่ไดทําลาย  
     หรือทํารายผูอ่ืนใหเจ็บปวด    
     ลอบทําราย 

M ปฏิบัติไดจริง 
VS ดีแตฝน 

ก. ชอบทํามากกวาพูด ทํา
จริง ทําตามรูปแบบ 
ขอตกลง     ตีนติดดิน 

ข. ตํารวจ นกับิน   บริกรบน
เครื่องบิน 

ค. - 

ก. ชางฝน ฝนเฟอง ใจลอย 
ข. ศิลปน  ฮิบป  นักวางแผน

ที่ปฏิบัติไมได 
ค. อันธพาล ลอบทําราย คน

ติดยา 
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ตาราง  2 (ตอ)  องคประกอบ 16 ลักษณะ และตัวอยางอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ     

 

องคประกอบ 
(Factor) 

ลักษณะรวมๆ ก. บุคลิกลักษณะของคน
คะแนนสูงจากการ
วิเคราะหองคประกอบ 

ข. อาชีพที่ควรเลือก 
ค.  แนวโนมลักษณะสุดโตง 

ก. บุคลิกลักษณะของคน  
      คะแนนต่ําจากการ 
      วิเคราะหองคประกอบ 
ข.   อาชีพทีควรเลือก 
ค.   แนวโนมลักษณะสุดโตง  

       N หลักแหลม           
มีเหล่ียม VS 
จริงใจ ตรงไป   
ตรงมา            
ไมมีเหล่ียม 

ก. ฉลาดเฉลียวเรือ่งทาง
สังคม ทันคน 

ข. บริกรบนเครื่องบิน         
นักธุรกิจ นกัจติวิทยา   
นักบริหาร   นกัการตลาด 

ค. - 

ก. ตรงไปตรงมา ซ่ือจนเกือบ
เซอ ไมทันคน 

ข. ศิลปน พระ 
ค. ซึมเศรา   อาจฆาตัวตาย 

       O มั่นคง VS          
มักรูสึกผิด 

ก. ไมหวาดหวั่น มั่นใจ
ตนเอง 

ข. นักกฬีา นกับริหาร      
บริกรบนเครื่องบิน           
นักจิตวิทยา 

ค. ผูเผด็จใจอํามหิต 

ก. ชอบลงโทษตัวเอง    เหน็
ตนเองวาผิด บาป กลัวบาป   
กลัวความชัว่ 

ข. ผูนําทางศาสนา  ศิลปน 
ค. ทําลายหรือและทํารายผูอ่ืน

ทุกรูปแบบ 
       H อวดกลาทาทาย 

VS เขินอาย 
ก. ชอบผจญภัย ชอบลอง

อะไรใหมๆ แกรงกลา 
ข. คนขายของ นกัการตลาด  

นักกฬีา นกัจิตวิทยา
ภาคปฏิบัติ 

ค. ทําลายและทํารายผูอ่ืน 
ใหเจ็บปวดดวยความ
สนุก 

ก. ขี้อาย ขี้ขลาด ขี้ตื่น 
ข. พระ 
ค. มีแนวโนมที่จะฆาตัวตาย      

ย้ําคิดย้ําทําบนพรํ่าไมหยดุ-
หยอน โรคประสาท 
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ตาราง  2 (ตอ)  องคประกอบ 16 ลักษณะ และตัวอยางอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ       

 

องคประกอบ 
(Factor) 

ลักษณะรวมๆ ก. บุคลิกลักษณะของคน
คะแนนสูงจากการ
วิเคราะหองคประกอบ 

ข. อาชีพที่ควรเลือก 
ค.  แนวโนมลักษณะสุดโตง 

ก. บุคลิกลักษณะของคน
คะแนนต่ําจากการ
วิเคราะหองคประกอบ 

ข. อาชีพทีควรเลือก 
ค. แนวโนมลักษณะสุดโตง  

        I ใจแข็ง VS  
ใจออน 

ก. พึ่งตนเอง เปนตัวของ   
ตัวเองไมงองอน         
เปล่ียนแปลงได 

ข. นักบิน  ตํารวจ   
ผูตรวจการ    ผูจัดการ        

ค. - 

ก. ชอบพึ่งพา ผูกพัน ยึดมั่น 
ข. ศิลปน ครูอาจารย นัก

สังคมสงเคราะห 
ค. โรคประสาท  ฆาตัวตาย 

L ไววางใจ VS 
ขี้สงสัย 

ก. ไวใจ     ยอมรับ
เหตุการณ     ขอเท็จจริง 

ข. นักบิน บริกรบน
เครื่องบิน      นักบริหาร 

ค. - 

ก. ขี้สงสัย     คิดเล็กคิดนอย      
หวั่นไหว 

ข. ศิลปน  เกษตรกร 
ค. อันธพาล     มีแนวโนมฆา-

ตัวตาย  ลอบทาํรายผูอ่ืน       
นักเลงโต 

Q1 เปล่ียนแปลง        
แนวทาง , 
แนวคดิ-ใหม 
VS ยึดมั่นสิ่ง
เดิมๆ 

ก. ชอบทดลองอะไรใหมๆ    
รักอิสระเสรี บูชาเสรีภาพ 

ข. ศิลปน นักเขียน ครูอาจารย    
ค. - 

ก. ติดยึดรูปแบบ ประเพณนีิยม 
ไมชอบเปลี่ยนแปลง               

ข. นักกฬีา พระ ตํารวจ  
ค. โรคประสาทแบบย้าํคิดย้ําทํา 

Q2 พึ่งความสามารถ
ของตนเอง VS      
อิงพวกพอง 

ก. รูรอบ  พึ่งพาตนเอง         
มั่นใจในตนเอง 

ข. นักเขียน   ครูอาจารย          
นักวจิัยทางวิทยาศาสตร 

ค. - 

ก.  ทําตามพวกพอง แลวแตกลุม  
     ไมตัดสินใจ ไมยึดหลักเกณฑ 
ข. นักฟุตบอล     นักสังคม- 
สงเคราะห บริกรบนเครื่องบนิ 

ค. - 
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ตาราง  2 (ตอ)  องคประกอบ 16 ลักษณะ และตัวอยางอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ       

 

องคประกอบ 
(Factor) 

ลักษณะรวมๆ ก. บุคลิกลักษณะของคน
คะแนนสูงจากการ
วิเคราะหองคประกอบ 

ข. อาชีพที่ควรเลือก 
ค.  แนวโนมลักษณะสุดโตง 

ก. บุคลิกลักษณะของคน  
     คะแนนต่ําจากการ 
     วิเคราะหองคประกอบ 
ข. อาชีพทีควรเลือก 
ค. แนวโนมลักษณะสุดโตง  

Q3 รูจักควบคุม VS  
ไมมีกรอบ
ระเบียบ วินยั 

ก.  ควบคุมตนเองได ทําอะไร  
     ซํ้าๆ ได 
ข.  นักบิน นกัวิทยาศาสตร 
ค.   พารานอยด ขี้กลัว           
      ขี้ระแวงสงสัย 

ก. ทําตามใจตน 
ข. ศิลปน พระ 
ค.โรคประสาท    แนวโนม 
   ฆาตัวตาย 

Q4 ผอนคลาย VS 
เกร็ง 

ก. ผอนคลายสบายสงบ 
ข. นักบิน บริกรบน

เครื่องบิน นักสังคม
สงเคราะห 

ค. - 

ก. ไมคอยผาสุข เกร็ง 
ลุกล้ีลุกลน วุนวาย งุนงาน 

ข. นักเขียน เกษตรกร 
ค. โรคประสาท 

 

ที่มา : ศรีเรือน แกวกังวาล. 2547 : 203 – 207 

 

               2.1.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของแตละบุคคล 

               บุคลิกภาพเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลซึ่งมีความแตกตางกันออกไป และสาเหตุที่ 

ทําใหบุคลิกภาพของแตละคนแตกตางกันนั้น เนื่องจากปจจัยสําคัญ 2 ประการ ไดแก พันธุกรรม 

(heredity) และสิ่งแวดลอม (environment)  โดยสรุปดังตอไปนี้  (เติมศักดิ์ คทวณิช.  2547 : 233-234) 

                        1) อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีตอบุคลิกภาพของบุคคล สวนใหญแลวจะพบวา

บุคลิกภาพในสวนของลักษณะภายนอกหรือทางรางกายนั้นจะไดรับอิทธิพลมาจากพันธุกรรมเปน

สวนใหญ เชน  บุคลิกลักษณะดานรูปรางหนาตา เสนผม สีผิว ความสูง ความเตี้ย ลักษณะทางเพศ  

กลไกการทํางานของรางกายบางอยางแมกระทั่งโรคภัยไขเจ็บบางประการ นอกจากนี้บุคลิกภาพใน
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สวนที่ เปนลักษณะภายในบางอยางที่ เชื่อวาไดรับการถายทอดจากพันธุกรรมดวย เชน ดาน

สติปญญา เปนตน 

                        2) อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอบุคลิกภาพของบุคคล สําหรับสิ่งแวดลอมนั้น

นักจิตวิทยาถือวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดบุคลิกภาพของบุคคลมากกวาพันธุกรรม โดยเฉพาะ               

ส่ิงแวดลอมทางสังคม ซ่ึงประกอบไปดวยครอบครัว สถานศึกษา ศาสนา ส่ือมวลชน รวมไปถึง

สังคมทุกระดับที่บุคคลไดมีโอกาสปฏิสัมพันธ  หรือเกี่ยวของดวย โดยสิ่งแวดลอมทางสังคมเหลานี้ 

จะใหประสบการณตางๆ แกบุคคลจนสั่งสมขึ้นเปนบุคลิกภาพเฉพาะของบุคคลนั้น สําหรับ

ประสบการณที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพนั้นอาจจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 

                               (1) ประสบการณรวม (Experiences Common to Culture) หมายถึง 

ประสบการณที่สมาชิกสังคมเดียวกันจะไดรับในรูปแบบที่คลายคลึงกัน เชน วัฒนธรรม ความเชื่อ 

ทัศนคติ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยประสบการณเหลานี้จะใหประสบการณตางๆ แก

บุคคลจน  ส่ังสมขึ้นเปนบุคลิกภาพเฉพาะของบุคคลนั้น สําหรับประสบการณดังกลาวจะมีผลตอ

การสรางบุคลิกภาพของบุคคลในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

                                     ก. วัฒนธรรมการแตงกาย บุคคลในสังคมเดียวกันจะแสดงออกถึงการ     

แตงกายที่คลายคลึงกัน แตจะแตกตางกับคนในสังคมอื่น เชน คนไทยจะมีลักษณะการแตงกาย       

ที่แสดงความเปนไทย ซ่ึงจะแตกตางไปจากสังคมจีนหรือญ่ีปุน เปนตน 

                                     ข. ความเชื่อ แตละสังคมจะมีความเชื่อที่แตกตางกันและมีผลตอการ

แสดงออกของบุคคลดวย เชน สังคมไทยเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม การเวียนวายตายเกิด คนไทยจึงชอบ

ทําบุญและแสดงความเอื้อเฟอชวยเหลือผูอ่ืน 

                                     ค. การแสดงบทบาททางเพศ เด็กชายและเด็กหญิงจะไดรับการอบรมสั่ง

สอนในการแสดงออกที่แตกตางกัน เชน ในสังคมไทยผูหญิงจะตองรักนวลสงวนตัว มีความอับอาย 

ตองไมแสดงออกทางเพศ และตองเรียบรอยเปนกุลสตรี สวนผูชายจะตองเขมแข็ง อดทน และเปน

ผูนํา 

                                     ง. การเลือกประกอบอาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมจะกําหนดบุคลิกภาพของ

บุคคลแตละอาชีพแตกตางกันออกไป เชน ทหารตองอดทนและเขมแข็ง ครูตองมีเมตตาและ

ออนโยน   นักจิตวิทยาตองมีความเขาใจผูอ่ืน แพทยตองชอบชวยเหลือผูอ่ืน นักธุรกิจตองคํานึงถึง

ผลกําไร    ดังนั้น ในการที่บุคคลจะเลือกประกอบอาชีพใดโดยมากมักตองมีบุคลิกภาพที่สอดคลอง

กับอาชีพนั้นๆ จึงจะสามารถประสบความสาํเร็จและมีความสุขในการทํางานตามอาชีพนั้นได 
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                                     จ. มารยาททางสังคม ในแตละสังคมจะกําหนดวิธีการปฏิบัติตนตอกันเมื่อ

จําเปนตองมาทํากิจกรรมบางอยางรวมกันในที่ชุมชน เชน ลักษณะการแตงกาย กิริยามารยาท การ

พูดจา  ดังนั้นบุคคลจึงตองแสดงออกตามขอกําหนดเหลานั้นเพื่อใหไดรับการยอมรบั เชน เมื่อตอง

ไปงานที่เปนพิธีการ จะตองปฏิบัติตัวตางไปจากงานปกติทั่วไป หรือไปงานศพยอมปฏิบัติตัว

แตกตางไปจากงานมงคลสมรส  

                               อยางไรก็ตาม ถึงแมวาประสบการณรวมจะมีอิทธิพลตอแบบแผนบุคลิกภาพ

ของคน สวนใหญในสังคมเดียวกัน แตก็ไมจําเปนวาบุคลิกภาพในรายละเอียดของแตละคนจะตอง

เหมือนกันเสมอไป ทั้งนี้เนื่องจากในแตละคนยังไดรับประสบการณเฉพาะที่แตกตางกันไป 

                               (2) ประสบการณเฉพาะ (Individual Experience) การที่แตละคนเติบโตมาจาก

สังคมเดียวกัน แตก็ยังมีบุคลิกภาพบางอยางที่แตกตางกันไปนั้น นอกจากเปนเพราะแตละคนมี

พื้นฐานทางพันธุกรรมในการกําหนดสภาพทางรางกายและสติปญญาที่แตกตางกันแลว ยัง

เนื่องมาจากการที่บุคคลนั้นไดรับประสบการณเฉพาะที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูส่ังสอนจากพอแม 

ครูอาจารย พระ หรือผูสอนศาสนาที่แตกตางกันอีกดวย โดยบุคคลทางสังคมเหลานี้จะทําหนาที่เปน

ผูถายทอดแนวทางในการปฏิบัติตนใหเปนที่ตองการและไดรับการยอมรับจากคนสวนใหญใน

สังคม พยายาม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั้งหลาย ซ่ึงกระบวนการใหประสบการณ

เฉพาะนี้จะเริ่มตั้งแตวัยเด็กและกอตัวขึ้น เปนบุคลิกภาพเฉพาะของแตละคน แตในความเปนจริง

กลับพบวาบุคคลทางสังคมที่ทําหนาที่ใหประสบการณเฉพาะนั้นจะไมสามารถทําหนาที่ของตนได

บรรลุผลสําเร็จเสมอไปสาเหตุเปนเพราะวาในแตละคนจะใชวิธีการที่แตกตางกัน เชน พอแมของแต

ละครอบครัวจะมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนไมเหมือนกัน ซ่ึงแตละวิธีก็จะสราง

บุคลิกภาพของเด็กที่แตกตางกันไปดวย ความแตกตางระหวางบุคคล หรือทั้งๆ ที่พอแมทุกคนรักลูก 

แตก็ไมสามารถใหความรักความอบอุนกับลูกของตนเทาเทียมกันไดทุกคน ทําใหเด็กแตละคนเมื่อ

เติบโตขึ้นจึงมีความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแงดี และมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผที่แตกตางกัน

ออกไป หรือครูทุกคนตองการใหลูกศิษยของตนมีบุคลิกภาพเปนบุคคลกลาแสดงออก มีเหตผุล แต

ก็ไมสามารถทําใหเปนไปตามความตองการได และในบางครั้งบุคคล ที่ทําหนาที่ถายทอด

ประสบการณเฉพาะเหลานี้อาจมี   บุคลิกภาพที่ขัดแยงกับสิ่งที่ตนตองการจะสอน เชน สอนไมให

ดื่มสุรา แตพอแมและครูอาจารยกลับดื่มเสียเอง 

                               จะเห็นไดวานอกจากบุคลิกภาพที่แตกตางกันของแตละคนจะเปนผลมาจากการ

ไดรับประสบการณเฉพาะจากผูที่ทําหนาที่ถายทอดประสบการณในสังคมที่แตกตางกันแลว ปจจัย
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อ่ืนๆ ที่บุคคลแตละคนประสบอยูก็ยังมีสวนเกี่ยวของตอการกําหนดรูปแบบบุคลิกภาพของแตละ

บุคคลนั้น อีกดวย เชน ฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันของแตละครอบครัว บรรยากาศและ

สัมพันธภาพ   ภายในครอบครัว และสุขภาพรางกายของแตละบุคคล ดวย 

                               ดังนั้น โครงสรางบุคลิกภาพของบุคคลจึงประกอบไปดวยอิทธิพลจาการ

ผสมผสานระหวางประสบการณรวมและประสบการณเฉพาะ โดยกระบวนการในการรับ

ประสบการณทั้งสองประเภทนี้เกิดไดทั้งทางตรง ไดแก การอบรมสั่งสอน และประสบการณ

ทางออมที่เกิดจากการเปนตัวแบบ จนเกิดการสั่งสมทีละเล็กทีละนอยและกลายเปนบุคลิกภาพที่

ถาวรไดในที่สุด 

                                อารี พันธมณี (2546 : 72 – 74) ไดกลาวถึงบุคลิกภาพของบุคคลวาขึ้นอยูกับ

ปจจัยที่เปน  ตัวกําหนด ดังนี้ 

                                     ก .ตัวกําหนดทางสรีระ  ไดแก ทางรางกายและจิตใจ  (Constitutional 

Determinants) ซ่ึงไดรับการถายทอดทางพันธุกรรมมาแตกําเนิด โดยผานทางยีนโครโมโซม เชน 

ลักษณะความสูง ผิว สติปญญา  

                                     ข. ตัวกําหนดทางดานการเปนสมาชิกกลุม (Group Determinants) ไดแก 

กลุมครอบครัว กลุมโรงเรียน กลุมเพื่อน กลุมสังคม เปนตน จากการศึกษาพบวากระบวนการขัดเกลา 

หรือการอบรมสั่งสอนของกลุมมีอิทธิพลตอการกําหนดบุคลิกภาพของบุคคลในหลายระดับดวยกัน 

กลาวคือ    เมื่อแรกเกิดวัยเด็ก พอแมพี่นอง มีอิทธิพลสูงสุดตอบุคลิกภาพของเด็ก เมื่อเด็กมาเขา

โรงเรียน ครู เพื่อนนักเรียนมีอิทธิพลตอการกําหนดหรือพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในฐานะเปน

สมาชิกของโรงเรียน ของกลุมเพื่อน เมื่อเด็กเติบโตไปทํางานไปมีชีวิตในสังคม เด็กไดรับการขัดเกลา

ถายทอดและพัฒนา บุคลิกภาพ อยางหลีกเล่ียงไมได และมีกลุมที่สําคัญอีกกลุมหนึ่ง คือ ส่ือมวลชน 

ซ่ึงมีมาก หลากหลายรูปแบบ เชน หนังสือ โทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบัน

เปนยคุขาวสารขอมูล ส่ือมวลชน เปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอการกําหนด หรือปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของ

บุคคลโดยไมรูตัว 

                                     ค. ตัวกําหนดบทบาท (Role Determinants) บุคคลในสังคมไดแกบทบาท

ของพอแม ลูก  พี่นอง สามีภรรยา และยังมีบทบาทในสังคม เชน นายกรัฐมนตรี ประธานมูลนิธิ 

วิทยากร   ที่ปรึกษา  ผูอํานวยการ หัวหนา ทหาร มีหลากหลายบทบาท ทําใหตองมีบุคลิกภาพที่

แตกตางกันออกไปตามบทบาทซึ่งเปนที่มาของบุคลิกภาพ 
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                                     ง. ตัวกําหนดทางดานสถานการณหรือสภาวะสิ ่งแวดลอม (Situation 

Determinants) ไดแก สถานการณบางสถานการณเปนตัวสําคัญในการกําหนดบุคลิกภาพและ

พฤติกรรมของบุคคล  เนื่องจากสภาพการณไมแนนอน เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เปนเหตุใหบุคคล

กดดันและวาวุนใจ วิธีการลดความกดดันหรือวาวุนใจอาจใชกลไกปองกันตน 

                                     จ. การยอมรับของกลุม คนที่มีบุคลิกภาพดียอมเปนที่ยอมรับของกลุม 

ตองการที่จะใหรวมอยูในกลุม ทําใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจ บุคลิกภาพของบุคคลที่ไดรับการ

ยอมรับจากกลุมแตกตางกับบุคคลที่ไมไดรับการยอมรับ 

               2.1.4 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพ 

               ถึงแมวาบุคลิกภาพนั้นจะไดรับการสั่งสมมาเปนเวลาชานานจนกลายเปนพฤติกรรมที่

คอนขางถาวรก็ตาม แตบุคลิกภาพก็สามารถที่จะพัฒนาและปรับปรุงไดเชนกัน เติมศักดิ์ คทวณิช 

(2547 : 261 – 262) ไดกลาวถึงแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพดังนี้ 

                        1) ทุกคนยอมมีบุคลิกภาพที่ดีและควรปรับปรุงแกไขอยูในตัว ไมมีใครมีบุคลิกภาพ

ที่ดีทั้งหมดหรือเลวทั้งหมด ดังนั้นบุคลิกภาพจะไดรับการปรับปรุงไดบุคคลนั้นจะตองรับรู

บุคลิกภาพในสวนดีและสวนดอยของตนตามความเปนจริงเสียกอน 

                        2) บุคลิกภาพเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของบุคคลจึงทําใหแตละคนมีความแตกตาง

กันไป      เพราะฉะนั้น จึงไมควรที่จะยึดบุคลิกภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเปนแบบอยาง เพราะ

จะทําใหผูเลียนแบบสูญเสียความเปนตัวของตัวเองไปได 

                        3) บุคลิกภาพของแตละบุคคลสามารถปรับปรุงแกไขได ทั้งนี้เนื่องจากสวนใหญจะ

เกิดจากนิสัยความเคยชิน ขึ้นอยูวาจะมีความมุงมั่นในการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเพียงใด 

                        4) บุคลิกภาพที่ดีเปนพื้นฐานสําคัญทั้งในการสรางความสําเร็จในการทํางานและการ

ดําเนินชีวิตรวมกับบุคคลอื่นในสงัคมไดอยางราบรื่น 

               2.1.5  ลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี มีดังตอไปนี้ 

                        1) มีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียน เพราะการมี

สุขภาพรางกายที่สมบูรณนอกจากจะทําใหผิวพรรณผองใสแลว ยังทําใหจิตใจแจมใส เบิกบานเปน

ที่ตองตาและตองใจแกผูพบเห็น 

                        2) มีทาทางกิริยาที่ออนนอม ออนโยน ไมแข็งกระดาง และใชวาจาที่สุภาพ ไพเราะ 

ออนหวาน ถูกตองตามหลักการใชภาษา ซ่ึงจะทําใหมีเสนหแกผูพบเห็น ทําใหผูอ่ืนอยากทําความ

รูจักดวย 
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                        3) แตงกายดวยความสุภาพ สะอาด เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะไมลํ้าสมัยจน

เกินพอดี ขณะเดียวกันก็ไมลาสมัยจนขาดรสนิยม 

                        4) มีมารยาททางสังคมอันดีงาม 

                        5) คลองแคลว กระฉับกระเฉง วองไว และกระตือรือรน 

                        6) รักความยุติธรรม 

                        7) ซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

                        8) มีเหตุผลและรูจักใชวิจารณญาณ 

                        9) ควบคุมอารมณไดอยางดี 

                        10) มีความอดทนอดกลั้น 

                        11) มีน้ําใจนักกีฬา 

                        12) มีอารมณขันอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

                        13) มีนิสัยยิ้มงาย 

                        14) มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และมีจิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผกับคนทั่วไป 

                        15) มีความเสียสละเพื่อสวนรวม 

                        16) มองโลกในแงดี 

                        17) วางตัวไดเหมาะสมกับสถานการณ 

                        18) ปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี 

                        19) มีทาทีเปนมิตรกับทุกคน 

                        20) มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขณะเดียวกันก็พรอมจะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

                        ลักษณะของบุคลิกภาพที่ควรปรับปรุงแกไข สําหรับบุคลิกภาพที่ไมประสงคและควร

ไดรับการปรับปรุงแกไขนั้นก็คือบุคลิกภาพที่ตรงขามกลับบุคลิกภาพที่ดีทั้ง 20 ประการ  ที่กลาวมาขางตน 

               อัมพร โอตระกูล (2540 : 36) ใหความหมายวา บุคลิกภาพผิดปกติคือการที่บุคคลปรับตัว

ไมถูกตอง ไมเหมาะสมกับสังคมหรือส่ิงแวดลอมที่ตนอาศัยอยู ทําใหเกิดปญหาตางๆ กับผูที่บุคคล

ผูนั้นอยูรวมดวย ลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกเกิดจากการปรับตัวอยางผิดๆ และไม

เหมาะสมซึ่งฝงรากลึกแนนติดตัวมาแตเด็ก บุคลิกภาพผิดปกตินี้ถือวาเปนปญหาสุขภาพจิต ควร

ไดรับการรักษาแกไขเพราะมีผลเสียตอผูอ่ืนหรือตอสังคม โดยท่ัวไปแลงบุคคลพวกนี้ยังสามารถ

ประกอบการงานได ดํารงชีวิตอยูไดโดยตนเองไมรูสึกวาตนเองมีปญหาอะไร ตัวอยางเชน พวก

อันธพาล บุคลิกภาพผิดปกติทางเพศ บุคลิกภาพหวาดระแวง เปนตน 
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2.2  แนวคิดในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

               2.2.1 ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอีริค อีริคสัน (Erik Erikson) 

               อิริคสัน เกิดที่ประเทศเยอรมันนี ไดเริ่มคนควาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 

ตั้งแตป ค.ศ. 1927  ความคิดพื้นฐานในทฤษฎีของอีริคสันสรุปไดดังนี้ (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 

2547 : 86-97) 

                        1) วิวัฒนาการของทฤษฎี (Approach to Theory Formation)   

                        อีริคสันใชวิธีการและเทคนิคของจิตวิเคราะหในการเก็บขอมูล รวมทั้งใหความสนใจ

เปนพิเศษกับอาการของจิตวิเคราะหในการเก็บขอมูล คืออาการของจิตใตสํานึก และจิตไรสํานึกโดย

ดูพฤติกรรมที่แสดงออก คือ การพูดจาติดตอกัน และการเลน ในขณะที่ฟรอยดเห็นวาการศึกษาถึงความ

ฝนเปนทางไปสูจิตใตสํานึกของผูใหญ อิริคสันเห็นวาการเลนเปนสถานการณทีด่ทีีสุ่ดในการศกึษาตน

ปจจุบันอีโกของเด็กกลุมตัวอยาง ของอีริคสันไดมาจากคนไข เพราะเขามีความเชื่อวาพฤติกรรมของ

คนปกติและคนปวยนั้น มีลักษณะคลายคลึงกัน การศึกษาจากคนไขนั้นจะสังเกตไดงายกวาเพราะ  

พฤติกรรมนั้นแสดงออกอยางชัดเจน และนิยมเก็บขอมูลที่มีจํานวนนอยแตมีคุณภาพมากกวาขอมูล

จํานวนมากๆ อีริคสันไดตั้งทฤษฎีของเขาขึ้นมาจากความรูหลายสาขาวิชา เชน แนวคิดทางจติวเิคราะห

ของฟรอยด พัฒนาการของเด็ก มนุษยวิทยาดานวัฒนธรรม และประวัติศาสตร 

                        2) ลําดับขั้นของชีวิตมนุษย (Order  of  Human  Life)  

                        อีริคสันมีความเห็นวาปรากฏการณตามธรรมชาติของจิตมีขั้นวิวัฒนาการคลายคลึง

กับโครงสรางทางชีววิทยา เขาเชื่อวาปรากฏการณทางชีววิทยาและทางจิตมีความคลายคลึงกัน ลําดับ

ขั้นพัฒนาการของมนุษยนั้นดําเนินไปอยางมีระบบ  ระเบียบ  และเปนระบบเดียวกับวิวัฒนาการ

ของ ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายในโลก เชน ส่ิงมีชีวิตเมื่อแรกเริ่มมีในโลกนั้นมีระบบรางกายแรก ๆ 

ประกอบดวยปาก  ชองทอง  เทานั้น  และพฤติกรรมสวนมากเปนเรื่องเกี่ยวกับการกิน  การดูด  การ

กลืนเขาไป  เหมือนเชนพัฒนาการของเด็กในชวงแรก  ซ่ึงมีพัฒนาการทางปากกอนสวนอ่ืนเหมอืน

เชนปลา  ชนิดที่เรียกวา  “Jelly  Fish”  บุคลิกภาพก็พัฒนาเหมือนหลักทางชีววิทยานั่นเอง 

                        อีริคสันกลาววา มนุษยนั้นตลอดเวลา ตลอดชีวิตจะตองดําเนินไปตามระบบทาง

รางกาย  ระบบความเปนตนและระบบของสังคมในฐานะเปนสมาชิกของสังคม ทั้ง 3 ระบบนี้เสมอ 

เด็กตองพยายามปรับตัวโดยปรับสภาพทางจิตใจ  รางกาย  ใหเขากับสังคม  พออายุมากขึ้นรางกาย

เจริญขึ้น  เด็กก็ตองปรับตัวอยูเร่ือย ๆ เพราะวาสังคมกําหนดใหมนุษยแตละวัยมีบทบาทตางกันไป 
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                        3)  คุณคาพื้นฐานของมนุษย (Fundamental  Human Values)  

                        อิริคสันไมมองมนุษยในแง “ดี” หรือ “เลว” เขามีความเห็นวา มนุษยมีศักยภาพใน

อันที่จะพัฒนาทั้งทางดีและเลว  ทางใดทางหนึ่งก็ได  เขาเนนถึงวามนุษยมีคุณคาตรงที่ความ

สรางสรรค และการปรับตัวมีวิถีทางชีวิตของตนเอง  และมีอุดมการณ  มนุษยมีความคิดสรางสรรค

ที่ปรับปรุงความเปนอยูใหดีขึ้นเรื่อย ๆ  ไมใชเพื่อใหแคมีชีวิตรอดเทานั้น 

                        4) สาเหตุของพฤติกรรมมนุษย (Etiology  of  Human Behavior)   

                                      อีริคสันรับเอาแนวความคิดทางจิตวิเคราะหเกี่ยวกับแรงขับทางเพศมา คือ แรงขับ

ทางเพศเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมทุกอยาง พลังงานหรือแรงขับนี้มีมาตั้งแตเกิด  อีริคสัน

และฟรอยด  เรียกวา  “Libido” แรงขับนี้เปนแรงขับที่ตองการจะมีชีวิตอยู  แรงขับที่  2  เปนแรงขับ

ความกาวราว  ซ่ึงเหมือนกับความคิดของฟรอยดเกี่ยวกับสัญชาตญาณเกี่ยวกับการตาย  แรงขับทั้ง  2  

อยางนี้จะทําหนาที่เหมือนกับแมเหล็กอยูตลอดเวลา  ทําใหชีวิตมนุษยเกิดความคับของใจอยู

ตลอดเวลาเชนกัน 

                        5) แกนกลางของระบบการทํางานของมนุษย (Core  of  Human  Function)  

                        อีริคสันเห็นดวยอยางยิ่งกับฟรอยดที่วา  ลักษณะของแรงขับ  (Libidolinal)  จะแทรก

ซึมอยูในหนาที่และการทํางานของระบบตาง ๆ  อารมณเปนสิ่งที่ เกิดจากการที่บุคคลไดมี

ปฏิสัมพันธ กับคนอื่น ๆ  เราจะศึกษาแกนกลางของพฤติกรรมของมนุษยไดจากการเลนของเด็ก

เวลาที่เด็กเลนนั้นสิ่งที่นาสนใจ  คือ 

                               (1) เด็กเลนเกมประเภทไหน 

                               (2) ในการเลนเด็กใชภาษาทั้งที่เปนคําพูดและไมเปนคําพูดอยางไร 

                                 (3) เด็กไดพยายามดําเนินการเลนกับเด็กคนอื่นใหเปนไปในรูปใด และใชวิธีการ

อยางไร 

                               การเลนของเด็ก ๆ เปนเครื่องสะทอนถึงโครงสรางของสังคมแตละสังคมได

อยางดี  เพราะสิ่งที่เด็กสมมติขึ้นมาเลนนั้น  จําลองมาจากสภาพชีวิตจริงๆ ของสังคมนั้น กลาวคือ

ในการเลนนั้นเด็กจะพบกับความพายแพ  ความขมขื่นและความคับของใจเหมือนประสบการณใน

ชีวิตจริงดวย อีริคสันกลาววา  การเลนเปนการฝกตนปจจุบัน ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น

จึงใหความสนใจในระยะ  2  ปแรกของชีวิตมาก  เพราะถือวาระยะนี้เปนระยะที่บุคคลจะสรางลักษณะ

ตางๆ ขึ้นมา และในระยะนี้ความสัมพันธระหวางเด็กกับบุคคลอื่นๆ มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็ก   
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                        6) ทารกแรกเกิด  ( The  Newborn)   

                        การแรกเกิดนั้นไดรับพลังที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองมาแลว  การที่ทารกมีเพศ

แตกตางกันพรอมใหเด็กไดรับประสบการณที่จะพัฒนาตนเองตางกันดวย  ดังนั้นความแตกตางใน

เร่ืองเพศนี้ เปนส่ิงที่มีอิทธิพลอยางมากมาตั้งแตแรกเกิด  และเมื่อโตขึ้นเขาก็จะมีอิทธิพลตอ

ครอบครัว  เชนเดียวกับที่ครอบครัวมีอิทธิพลตอเขา  อีริคสันกลาววา  “ สังคมตองการเด็กแรกเกิด

เพื่อสืบตอใหสังคมดํารงอยู  และเด็กแรกเกิดก็ตองการสังคมเพื่อดํารงชีวิตอยูตอไป”   

                        7)  ส่ิงแวดลอมทางสรีระ  สังคม  และวัฒนธรรมที่เหมาะสม (Physical  Social  

Cultural  and  Ideational  Environments)   

                        อีริคสันเชื่อวา  ในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล   จะไดรับอิทธิพลมาจาก

ส่ิงแวดลอมเหลานี้ทั้งนั้น แตจะมีอิทธิพลไปในรูปใดก็ขึ้นอยูกับโอกาสที่เด็กจะไดรับอิทธิพลมา 

สังคมใหอิสระและโอกาสแกเด็ก ในขณะเดียวกันสังคมก็กําหนดขอบเขตใหเด็กทําส่ิงที่สังคม

ตองการดวย ในสังคม     มีสถาบันตาง ๆ ที่จะชวยอบรมกลอมเกลาบุคคล  เชน โรงเรียนก็สราง

บุคคลใหดําเนินชีวิตตามแบบคนอื่นในสังคม ศาสนา และปรัชญาก็ใหคําตอบแกมนุษยในสิ่งที่

มนุษยหาเหตุผลไมได วัฒนธรรมก็มีบทบาทอยูตลอดเวลา ถึงแมพอแมจะเปนคนอบรมสั่งสอน

บุตรของตนเองก็ตามสิ่งที่พอแมสอนนั้น ก็ไดมาจากวัฒนธรรมของสังคมอีกทีหนึ่ง 

                        เด็กที่กําลังพัฒนานั้นตองการสังคม  และสังคมก็ตองการเขาเชนเดียวกัน  (The 

developing  child  needs  society, and  society  needs him )  อีริคสัน ยังได แบงระยะพัฒนาการ

ของเด็กออกเปนขั้นตาง ๆ  8  ขั้น  พัฒนาการแตละขั้นติดตอสืบเนื่องกันตลอดเวลาโดยมีพัฒนาการ

ทางดานรางกายเปนตัวนําไปสูพัฒนาการขั้นตอ ๆ  ไป  ส่ิงที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการก็คือ 

                               (1) แรงขับพื้นฐานภายในรางกาย 

                               (2) อิทธิพลจากวัฒนธรรม 

                               (3) ความแตกตางของแตละบุคคล 

                        ในแตละขั้นพัฒนาการที่แบง  อีริคสัน  ใชคําเรียกชื่อวา  “ Sense of ”  ก็เพราะเขาเชื่อ

วาในแตละขั้นเด็กจะตองพบกับปญหาเฉพาะ ซ่ึงถาเด็กแกปญหาไดสําเร็จก็จะเกิดความรูสึกที่ดี

เหลือ   ตกคางอยูกอนที่จะกาวขึ้นสูพัฒนาการขั้นตอไป  แตถาแกปญหาไมไดก็จะเกิดความรูสึกไม

ดี ระยะพัฒนาการของเด็ก 8 ขั้น มีดังตอไปนี้ 

                        ขั้นที่  1  ความรูสึกไววางใจหรือรูสึกไมไววางใจ (Sense  of  Trust  VS. Sense  of  

Misrtust ) (อายุ  0-2 ป) 
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                        อีริคสัน  เนนวาพื้นฐานของการพัฒนาในขั้นตอ ๆ ไป  ขึ้นอยูกับขั้นแรกเขาเชื่อวาใน

ระยะปแรกของชีวิตซึ่งตรงกับ  “ Oral  Stage”  เปนระยะที่เด็กจะเกิดความรูสึกไววางใจ และวิธีการ

ที่เด็กจะตัดสินใจวาโลกนี้ไววางใจไดหรือไมไดเด็กก็จะวัดจากวา  เขาไดรับความสุขสบายทาง

รางกายมากนอยเพียงไร  และมีส่ิงที่ทําใหเขากลัวมากนอยเพียงไร ดังนั้น ลักษณะการเลี้ยงดูที่เด็ก

ไดรับจากผูใหญจึงเปนสิ่งสําคัญ  เพราะเด็กในวัยทารกยังชวยตัวเองไมได  เด็กตองการความอบอุน  

ตองการอาหารที่เหมาะสมอยางเพียงพอ  และสม่ําเสมอ  ตองการความรัก ตองการใหมีคนคอยปกปอง 

คุมครอง  ถาหากเด็กไดรับสิ่งเหลานี้อยางเพียงพอก็จะทําใหเด็กมีความมั่นใจ ไววางใจใน

สภาพแวดลอมของตน  แตถาเด็กขาดสิ่งตาง ๆ  เหลานี้  หรือไดรับไมสม่ําเสมอ  ก็จะทําใหเด็กรูสึก

วาเหวรูสึกไมวางใจในสภาพแวดลอมของตน  จะแสดงพฤติกรรมดวยการรองกวน โยเย  ไมดูดนม

หรือไมสบายบอย ๆ  เชน ทองเสีย  อาเจียนโดยไมมีสาเหตุจากทางรางกาย และจะมีผลทําใหเด็กเปน

คนขี้ระแวงไมไววางใจผูอ่ืนหรือเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืนมากเกินไป 

                        ส่ิงแวดลอมที่สําคัญที่สุดสําหรับเด็กในชวงนี้  คือ แม (หรือผูทําหนาที่แทนแม) ซ่ึง

วธีิการเลี้ยงดูของแม  ไมวาจะเปนลักษณะการอุม  ทาทางการใหนม  การยิ้มกับเด็ก  ลวนแตเปนการ

วางพื้นฐานเกี่ยวกับการไววางใจสิ่งแวดลอมใหแกเด็กทั้งสิ้น 

                        ตัวอยางการไววางใจในสภาพแวดลอมของเด็ก  ( Social  Trust )  เชน  การที่เด็กยอม

ใหแมพนจากสายตาไดโดยที่ไมรองไห  หรือเกิดความกังวลใจหรือโกรธ 

                        ถาพิจารณาในแงจิตวิเคราะห  อีริคสัน  ไดเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนปจจุบัน ไป

จากที่เปนทารกอยู  ตนปจจุบันยังไมแข็งแรงพอที่จะทํางานไดอยางเต็มที่  แตเมื่อบุคคลคอย ๆ  

เจริญเติบโตมากขึ้น  ก็จะเริ่มแข็งแรงและแสดงออกมากขึ้น  พรอมกันนั้นในเวลาเดียวกันก็ควบคุม

ตนเบื้องตนไดมากขึ้น  ซ่ึงอีริคสันคิดวาการที่ระบบประสาทและสมองมีวุฒิภาวะมากขึ้นก็เปนสวน

ที่ชวยทําใหตนปจจุบันแข็งแรงขึ้น 

                        อีริคสัน  เชื่อวารางของกายมนุษยในแตละวัยนั้น  สวน ๆ ของรางกายมีความไวตอ

การตอบสนองแตกตางกัน โดยในชวงปแรกของชีวิต บริเวณปากเปนบริเวณที่ไวอยางยิ่งตอการ

ตอบสนอง  ดังนั้น  พฤติกรรมของเด็กในวัยปแรกนี้จึงวนเวียนอยูที่ปาก  เชน  การดูด  การเคี้ยว  

การกลืน  ถาสังเกตเด็กอายุ 3-4 เดือนจะเห็นวาเด็กวัยนี้เมื่อเห็นวัตถุแปลก ๆ  ใหม ๆ ก็จะหยิบฉวย

เขาปากทั้งส้ิน  ซ่ึงอาจกลาวไดวาเด็กใชปากเปนเครื่องมือทําความรูจักกับโลก  เมื่อเปนเชนนี้เราก็

พอที่จะตัดสินไดวาเด็กมีความรูสึกไววางใจโลกหรือไม  โดยขั้นแรกดูวาเด็กมีความพยายามที่จะ
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เอื้อมหยิบหรือไม  ขั้นตอมาดูวาเด็กมีพฤติกรรมหยิบฉวยอะไรหรือไม  ถาเขาหยิบฉวยอะไรก็แสดง

วาเขามีความไววางใจโลกพอสมควร 

                        มีลักษณะอยางหนึ่งที่ปรากฏอยางชัดเจนในเด็กเล็ก ก็คือลักษณะที่ถือตนเองเปน

ศูนยกลาง (ego centric) อีริคสัน  สังเกตจากการเลน หรือการหยิบฉวยทุกสิ่งทุกอยางเขาหาตัวของ

เด็กเล็ก ๆ วา  มักจะตามใจตนเองเปนใหญ  ซ่ึงการถือเอาตนเองเปนศูนยกลางนี้เปนอุปสรรค

ขัดขวางพัฒนาการทางสังคมอยางยิ่ง  เพราะเด็กจะไมรูจักการรับการใหผูอ่ืนบาง  ทําใหเขาสังคม

กับผูอ่ืนไมได 

 

                        ขั้นที่ 2 ความรูสึกเชื่อมั่นในตน  หรือสงสัยไมแนใจในความสามารถของตน  (Sense  

of  Autonomy  VS. Sense  of  Doubt and  Shame) (อายุ  2-3 ป) 

                        เมื่อเด็กไดรับการสรางความรูสึกไววางใจตอแมตอส่ิงแวดลอมแลว  ก็จะเริ่มคน

พบวา  เด็กมีอิสระที่จะทําบางอยางได  กลาวคือ  ในชวงปที่  2  พัฒนาการทางรางกายของเด็กถึง

ระยะที่สามารถควบคุมกลามเนื้อหูรูดของอวัยวะขับถายได  ซ่ึงระยะนี้เองที่เด็กเกิดความรูสึกวา มี

อิสระในการกระทําบางอยางและเกิดความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมบางอยางใหเปนตามที่ตองการ เชน 

ควบคุมวาจะถายหรือไมถายปสสาวะเมื่อใด ที่ไหน  ในระยะนี้บริเวณรอบทวาร (Anal zone) เปน

ศูนยกลางของพัฒนาการและอีริคสัน เชื่อวาระยะนี้เปนระยะที่เด็กพัฒนาบุคลิกภาพในเชิงความเปน

ตัวของ ตัวเอง  หรือความละอาย-ไมแนใจ   

                        อีริคสันกับฟรอยด ใหความสําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการทางกลามเนื้อของเด็กมิได

เฉพาะเจาะจงเพียงอวัยวะ  เพื่อการขับถายอยางเดียว  เรียกระยะนี้วา Mascular – anal  stage เชน  

เด็กสามารถที่จะเดินได  ฉะนั้นเด็กอาจไมพอใจที่จะตองนั่งหรือนอนอยูกับที่เฉย ๆ  ซ่ึงการที่เด็ก

เคลื่อนไหวไดมากขึ้น ความจํา การรับรูและสมองทํางานไดดีขึ้น  เหลานี้จะทําใหเด็กมีอิสระในการ

สํารวจ    ส่ิงแวดลอม  ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหตนปจจุบัน  มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น ลักษณะเดนของ

พฤติกรรมตอนนี้  ไดแก  การถือเอาไวและการปลอยออกไป  (Holding  Letting)  ซ่ึงดูตัวอยางได

จากการกลั้นและถายอุจจาระ  ปสสาวะ  เปนตน 

                        ในดานความสัมพันธระหวางพอแมกับเด็กในวัยนี้  จะมีความสําคัญตอเด็กมากขึ้น  

เนื่องจากสังคมจะกําหนดใหเด็กวัยนี้ขับถายเปนเวลา  และเปนที่เปนทาง  ฉะนั้น  ส่ิงที่พอแมควรจะ

ฝกเด็กวัยนี้เพื่อใหเหมาะกับลักษณะพัฒนาการ  ก็คือ  การรูจักเรื่องเวลาและสถานที่  ซ่ึงวิธีการฝกนี้

จะมีผลตอบุคลิกภาพของเด็กเมื่อโตข้ึน  กลาวคือ  ถาเขมงวดเรื่องเวลาหรือสถานที่มากจนเกินไปก็
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จะทําใหเด็กเกิดความคับของใจ  ไมยอมพูด  หรือพูดไมชัด  จูจี้เร่ืองอาหาร  ไมยอมนอน  หรือเปน

เด็กเจาอารมณ  เปนตน  ซ่ึงทําใหเกิดการสรางบุคลิกภาพแบบยอมตาม  ตองคอยตามหลังผูอ่ืน

เร่ือยไป  เพราะไมแนใจในสิ่งที่ตนเองทํา  แตถาการฝกนั้นทําดวยความรักและความเขาใจ  เด็กก็จะ

เกิดความมั่นใจ  รูสึกอิสระที่สามารถควบคุมตนเองได  และจะกอใหเกิดบุคลิกภาพแบบเปนตัวของ

ตัวเองปญหาที่เด็กวัยนี้จะตองพบก็คือ  เร่ืองคานิยมของสังคม  โดยธรรมชาติเด็กเล็กจะไมรูวาอะไร

เปนสิ่งดีไมดี  ความคิดและความตองการของเด็กบางครั้งจึงขัดกับคานิยมของสังคม  ฉะนั้น  ถา

ผูใหญนําคานิยมของตนไปตัดสินความคิดของเด็กก็อาจทําใหเด็กเกิดความสงสัยยิ่ง 

                        ขั้นที่  3  การเปนผูนําริเร่ิมหรือรูสึกผิด  (Sense  of  Initiative  VS. Sense  of  Guilt)  

(อายุ 3- 5 ป) 

                        วัยที่ผานมาเด็กสามารถที่จะควบคุมตนเองได  พัฒนาการในวัยนี้ก็จะเขยิบขึ้นโดย

เด็กพยายามที่จะควบคุมส่ิงแวดลอมบางอยางของตนใหได ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  จะเริ่มเกิดขึ้น

ในวัยนี้  เพราะสภาพแวดลอมทาทายใหเด็กพยายามที่ทํางานเฉพาะอยางใหสําเร็จดวยตนเอง  ซ่ึงจะ

ทําใหเด็กพยายามแสดงความสามารถใหม ๆ  ออกมาและแสดงออกมามากที่สุดเทาที่จะมี  และ

ถึงแมจะไมสําเร็จก็จะลืมความลมเหลวอยางรวดเร็วและตั้งตนใหม  ถาเด็กไดรับการสงเสริมอยาง

ถูกทาง ก็จะเปนการเสริมสรางความคิดสรางสรรค (Sense  of  Initiative)  ใหกับเด็ก  แตในทาง

ตรงกันขามหากเด็กถูกตําหนิติเตียนทุกครั้งที่ทํางานไมสําเร็จ  ก็จะเกิดความรูสึกผิด (Sense  of  

Guilt)  

                        พัฒนาการทางรางกายของเด็กวัยนี้ดีมากจนสามารถทํากิจกรรมประจําวันไดเกือบ

ทุกอยาง  เชน  เดิน  วิ่ง  กระโดด  ซ่ึงเหตุนี้เองที่ทําใหเด็กเกิดความรูสึกอยากทําส่ิงตาง ๆ  ใหดีเทา

ผูใหญ  โดยที่พยายามเลียนแบบและพยายามทําสิ่งตาง ๆ  ดวยตนเอง  ถาเขาพอจะทําได  และบางที

จะแสดงการไมพอใจถาผูใหญชวยเหลือ  เชน  การติดกระดุมเสื้อ 

                        นอกจากนี้เด็กวัยนี้ ยังมีอารมณรุนแรง  เอาแตใจตัวเร่ิมรูจักอิจฉานองหรือคนอื่น ๆ  

ผูใหญจึงควรสอนและเปนตัวอยางในการแสดงออกของอารมณและการหาทางออกดวยพฤติกรรม

ที่เหมาะสม  ควรตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของเด็กตามสมควรเพื่อสรางนิสัยสนใจอยากรู

อยากเห็นของตน  จะเขาใจวาตนเองมีความผิดก็จะไมกลาพูด  กลาถาม  กลายเปนเด็กหงอยเหงา  

หรือมองโลกในแงราย 

                        ถาพิจารณาในแงจิตวิเคราะห  ในวัยนี้ตนปจจุบันเริ่มแข็งแรงมากขึ้น  สามารถ

ควบคุมเบื้องตนไดมากขึ้น  และตนในคุณธรรมจะเริ่มพัฒนาตัวข้ึน  เพราะพอแมจะเริ่มควบคุมให
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เด็กทําตามกฎเกณฑของสังคมมากขึ้น  พอแมเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยปลูกฝง  “ Superego”  

ใหกับเด็ก  เพราะกลาวแลววา  เด็กจะพยายามเลียนแบบพอแม  ฉะนั้น  พอแมจะตองทําตัวเปนแบบ

ที่ดี  การอบรมสั่งสอนของพอแมจะไมชวยสราง  “ Superego”  ใหกับเด็กเลย  หากการสั่งสอนนั้น

ไมสอดคลองกับการปฏิบัตจิริง ๆ  ของพอแม 

                        ในวัยนี้กระบวนการทางจิตมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  คือ 

                        1) ระบบทั้งสาม ( Id , Ego และ Superego)  เร่ิมมีอํานาจสมดุลกัน  ตนในปจจุบันและ

ตนในคุณธรรมจะควบคุมพฤติกรรมเด็กใหดําเนินตามกฎเกณฑของสังคมมากขึ้น 

                        2) เด็กเริ่มสังเกตความแตกตางระหวางเพศของตนกับอีกเพศหนึ่ง โดยสังเกตจาก

อวัยวะเพศและเมื่อทราบแลว  ก็จะคอยสังเกตวา  สังคมกําหนดบทบาทอะไรใหแกเพศของตนบาง  

และตนจะทําอยางไรตอเพศตรงขาม  ซ่ึงจะสังเกตจากพอแม  อีริคสันไดใหคําอธิบายเรื่องการที่

เด็กผูชายเลียนแบบพอ  และเด็กหญิงเลียนแบบแมวา  เปนเรื่องของการที่สังคมกําหนดบทบาทให

เหมาะกับเพศ  กลาวคือ  แมตองการใหลูกชายเปนผูชายเต็มตัว  เด็กชายจึงเลียนแบบพอ  เพราะพอ

เปนสัญลักษณแหงเพศชาย  สวนตัวเด็กหญิงเลียนแบบแม  เพราะแมเปนสัญลักษณเพศหญิง  ดวย

เหตุนี้พอแมเพศเดียวกันกับเด็กจึงกลายเปนแบบอยางคุณธรรม  (Superego model)  สําหรับเด็ก

ตอไป 

                        แบบแผนพฤตกิรรมของเด็กวัยนี้แตกตางกันตามลักษณะเพศดังกลาวแลว ยังพบวา

เด็กชายวัยนี้จะมีพฤติกรรมกาวราว  จะแสดงออกตามธรรมชาติและสังเกตไดทั่ว ๆ ไป  เชน  จาก

การพูดคุย  การตอบคําถาม  การทํากิจกรรมตาง ๆ  การอยูรวมกับคนอื่น สําหรับเด็กหญิงจะมีการ

สํารวจรางกายของตน  เมื่อพบวาเปนเพศหญิงก็จะเริ่มเตรียมตัวรับบทบาทของการเปนผูหญิง 

                        เมื่อเด็กวัยนี้พบกับปญหา  ความคับของใจ  เขาจะพยายามหาวิธีแกปญหาและระบาย

ความคับของใจ  ซ่ึงดวยวิธีหนึ่งก็คือ  การเลน  แบบแผนการเลนของเด็กวัยนี้มี  2  ลักษณะ  คือ 

                        1) เด็กตองการเวลาที่จะเลนคนเดียว  และคิดฝนกลางวัน (Day Dream)  เพื่อระบาย

ความคับของใจออกไป 

                        2) เด็กตองการเพื่อนเลน  ซ่ึงการเลนกับเพื่อนจะชวยใหเด็กพบกับสภาพความเปน

จริงของสังคม  และเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแกปญหาตาง ๆ   

                        อยางไรก็ตามเด็กวัยนี้มีพฤติกรรมเดน  ซ่ึงเหมือนกันทั้งหญิงชาย  ก็คือ การพูด  การ

ใชภาษา  เด็กวัยนี้จะชางพูด  ชางซักถาม  หากพอแมเขาใจและมีความสัมพันธที่ดีกับเด็ก  ก็จะเปน

โอกาสที่ดีจะถายทอดทัศนคติและคานิยมทางสังคมใหกับเด็กมาก 
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                        ขั้นที่  4  การรูสึกวาตนประสบความสําเร็จหรือรูสึกดอย  (Sense  of Industry VS. 

Sense of  Inferiority) (อายุ  6 – 12  ป) 

                        ในวัยนี้เด็กไดสํารวจสิ่งแวดลอม  ก็จะทําใหเด็กไดรับประสบการณใหม ๆ  มากขึ้น  

และเขาก็จะพบวา  เขาไมสามารถทํากิจกรรมหรือมีสวนรวมในกิจกรรมไดเทาเทียมผูใหญ  

กลาวคือ  เด็กวัยนี้สามารถทําทุกสิ่งทุกอยางที่ผูใหญทําได  แตไดไมดีเทาเขาจึงทุมเทกําลังกายใหกบั

การทํางานเพื่อใหดีเทาผูใหญใหได  โดยทําราวกับเครื่องจักรในโรงงาน  ซ่ึงถาเขาทําไดสําเร็จก็จะ

เกิดกําลังใจทําตอไปไมหยุดยั้ง  แตความจรงิก็คือ เขาก็อาจทําไมไดเนื่องจากเขายังเปนเด็ก  ก็จะทํา

ใหเกิดความรูสึกดอย  (Feeling  of  Inferiority) 

                        เด็กวัย 6-12  ขวบนี้  จะมีความกลัววาเขาจะดอยกวาคนอื่น ๆ  เขาก็จะพยายามลบ

ความกลัวอันนี้  โดยการใชโอกาสที่เขามีอยูเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ในสังคมดวยการกระทําหรือทดลอง

โดยใชทักษะเบื้องตนของเขาเอง  ซ่ึงเขาจะพบวาการเรียนรูดวยวิธีนี้จะทําใหเขากลายเปนคนที่มี

ความสามารถมากขึ้น เด็กในวัยนี้ชอบการแขงขันมาก  แตในการแขงขันเด็กก็ไมไดแขงเพื่อให

ตนเองชนะเสมอ  แตแขงเพื่อตั้งใจจะวัดความสามารถของตนเอง 

                        การเลนของเด็กวัยนี้  เด็กจะนําสภาพจริงในสังคมมาเปนกิจกรรมการเลน  และทั้ง

สองเพศก็จะมีแนวโนมที่จะแยกกันอยู ถึงแมวาบางโอกาสทั้งสองเพศจะมีสวนเลนรวมกันได  การ

เลนจะมีความสําคัญนอยลงในระยะทาย ๆ  ของพัฒนาการขั้นนี้  เพราะเมื่อเริ่มสูวัยรุน (Puberty) 

เด็กจะทิ้งลักษณะนิสัยเดิมอยางชา ๆ  จากการทําอะไรที่ดูเหมือนเลนก็จะคอย ๆ  เปนงานเปนการ

มากขึ้น  วิถีชีวิตของวัยรุนจึงมีแนวโนมอยูระหวางการเลนกับการทํางานอยางจริงจัง  และระหวาง

การเปนเด็กกับการเปนผูใหญ 

                        ในแงความสัมพันธระหวางเด็กกับครอบครัวนั้น  เมื่อกอนเด็กเคยมองพอแมวาเปน

ตัวแทนของสังคม  ซ่ึงเขาตองปฏิบัติถือเปนแบบอยาง  แตเมื่อถึงวัยนี้  (6-12 ) เพื่อนและครอบครัว

ของเพื่อนก็จะมีความสําคัญตอเขามากขึ้น  เพื่อนบานและโรงเรียนจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

เขา  บุคคลที่เคยแปลกหนาสําหรับเขา  ก็จะกลายเปนส่ิงสําคัญที่เขาตองขบคิดและคนหาความจริง  

ทั้งเด็กหญิงและชายจะคนหาบุคคลที่เขาชื่นชอบถือเปนแบบอยางได  เพราะพอแมไมสามารถสนอง

ความตองการในแงนี้ไดเพียงพออีกตอไป  และในการที่เขาจะเลียนแบบ (Identify)  กับบุคคลที่เขา

ช่ืนชอบนั้น  เขาจะไมเลียนแบบทั้งหมด  แตจะเลือกลักษณะในตัวของบุคคลนั้น  อยางใดอยางหนึ่ง

ที่มีความหมายสําหรับเขาเทานั้นในวัยนี้โรงเรียนกลุมทางสังคมที่มีสมาชิกวัยเดียวกับเขาจะกระตุน

ใหเขาไดมีสวนรวมในสังคมกวางขวางยิ่งขึ้น 
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                        ขั้นที่  5 การรูเอกลักษณตนเองหรือการสับสนในเอกลักษณตนเอง  (Sense of 

Identity VS. Sense of  dentity Diffusion)  (อายุ 12 – 17 ป) 

                        ในวัย 12 – 17 ขวบนี้ รางกายของเด็กจะเจริญและมีวุฒิภาวะเขาสูวัยรุน มีการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วจนเด็กไมแนใจวาจะเกิดอะไรขึ้น เขาตองเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆ 

เพื่อใหมั่นใจวา เขาเปนเหมือนเพื่อน ซ่ึงอีริคสัน ไดสังเกตวา บางสังคมไดมีการชวยเหลือเด็กวัยนี้

ใหมั่นใจมากขึ้น โดยการมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตอนรับเด็กวัยรุน 

                        วุฒิภาวะในวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ 

                        1) ตน 3 ลักษณะ (Id, Ego และ Superego) สมดุลกันเพราะในวัยนี้เด็กไดเรียนรู

กฎเกณฑตาง ๆ ของสังคม ดังนั้นพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาจึงเปนผลของการประนีประนอมกัน

ระหวางตนเบื้องตนและตนในคุณธรรม 

                        2) รางกายไดพัฒนาระบบอวัยวะเพศเต็มที่ ทําใหตนเบื้องตนตองการมีกิจกรรมทาง

เพศ แตความตองการนี้ก็ไมขัดแยงกับตนในคุณธรรม เพราะไมขัดตอกฎเกณฑของสังคม 

                        ในวัยนี้ตนปจจุบันมีหนาที่สําคัญอยางหนึ่งคือ การเชื่อมประสบการณในอดีตและ

อนาคตเขาดวยกัน นั่นคือ เปนระยะของการสรางมาตรฐานของตนเอง พยายามแสวงหาความเปน

เอกลักษณของตนเอง 

                        เด็กวัยรุนนี้จะเห็นวา การที่เขาเลียนแบบเอกลักษณ (Identity) ตัวเองกับจนในอุดมคติ 

(Ego Ideal) หรือบุคคลที่เขานิยมคนใดคนหนึ่งนั้นไมใชตนเขาอยางแทจริง ฉะนั้น เขาก็จะคนหา

ความเปนตนเองอยางแทจริง  ซ่ึงโดยการที่เขาจะคอย ๆ รวมผสมผสานสิ่งที่เขาเคยเลียนแบบ

มาแลวในอดีต กลายเปนเอกลักษณประจําตัวของเขาซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ 

                          อีริคสัน ไดเปรียบเทียบระยะวัยรุนนี้วาคลาย ๆ กับเปนระยะที่เปดโอกาสใหเด็กได

ทดลองบทบาทตาง ๆ กอนที่จะเริ่มเปนผูใหญอยางจริงจัง (Moratorium) ซ่ึงสิ่งที่เด็กควรรูจักทดลอง

ปฏิบัติและปรับตัวกอนกาวเขาสูวัยผูใหญมีดังนี้ 

                               (1) การรูจักใชเวลาใหถูกตอง และมีประโยชนและจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะ

กับกาลเวลา 

                               (2) สรางความมั่นใจในตนเอง กลาที่จะทําตามความสามารถของตนและกลา

เผชิญปญหาและแกปญหาใหลุลวงไปโดยไมปลอยใหลวงเลยไป 

                               (3) ทดลองบทบาทตาง ๆ ท่ีสังคมกําหนดให 

                               (4) การทํางาน ตองมีความหวัง และตั้งระดับความสําเร็จในการทํางาน 
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                               (5) พัฒนาบทบาทของเพศใหเหมาะสมตามกฎเกณฑและคานิยมของสังคม 

                               (6) รูจักการเปนผูนําหรือผูตาม 

                               (7) สรางอุดมคติเปนของตนเอง และรูจักพิจารณาเปรียบเทียบศึกษาอุดมคติของ

บุคคลอื่น 

                        ทั้ง 7 ลักษณะนี้ ถาผูที่อยูใกลชิดเด็กเปดโอกาสใหเด็กอยางเต็มที่ ทําใหเด็กมีโอกาส

ทดลองเพื่อหาประสบการณ ก็จะทําใหเด็กวัยรุนไมมีปญหาปรับตัวไดสําเร็จ แตในทางตรงกันขามถา

ผูใหญไมใหโอกาสการพัฒนาเอกลักษณของตนก็จะทําใหเด็กสับสนตัดสินใจใมถูกวาจะเลือก

แนวทางชีวิตของตนอยางไร 

                        ในดานความสัมพันธระหวางวัยรุนกับพอแม ในวัยนี้พอแมไมสามารถจะมีอิทธิพล

เหนือเขาได เพราะเด็กวัยรุนมีความคิดเปดกวางสําหรับส่ิงแปลกใหม เขาจะไมยึดถือกับคําสั่งสอน

ดั้งเดิมของพอแมแตจะเลียนแบบคนที่มีอุดมคติตรงกับเขา ในตอนนี้พอแมไมจําเปนตองเปนผูส่ัง

สอนคานิยม ทัศนคติตาง ๆ อีก เพราะเขาตองการทดลองดวยตนเอง เด็กวัยรุนจะหันมาหาคนที่มี

สภาพเหมือนตนเอง ฉะนั้นลักษณะของพอแมที่เด็กวัยรุนตองการ ก็คือทาทีแสดงการเปนเพื่อน

รวมทุกขรวมสุขและเขาใจความตองการของเขา 

                        ขั้นที่ 6  ความรูสึกวาตนมีเพื่อนหรือมีความรูสึกอางวาง (Intimacy VS. Isolation) 

(อายุ 17–21 ป) 

                        หลังจากเด็กผานเขาสูวัยรุนแลว เด็กก็จะเริ่มเปนสมาชิกที่มีสวนรับผิดชอบกับ

สังคมอยางเต็มที่และกําลังเปนวัยที่มุงหมายกับการทํางานและการอยูใกลชิดกับเพศเดียวกันหรือ

เพศตรงขาม เพื่อเลือกหาคนที่คบกันไดอยางสนิทสนม ซ่ึงจะนําไปสูความผูกพันใกลชิดและการ

แตงงาน ความสําเร็จของพัฒนาการในวัยนี้ขึ้นอยูกับความมั่นใจในตนเอง และพัฒนาการในระดับ

ตน ๆ ของเขาประสบความสําเร็จแคไหน ถาเขารูจักตนเอง มั่นใจในตนเองอยางแทจริง เขาก็จะ

สามารถที่จะใหความใกลชิดสนิทสนมอยางจริงจังกับบุคคลอื่นได ในทางตรงกันขาม ถาเขาไม

ประสบความสําเร็จในพัฒนาการขั้นตน ๆ เขาจะไมไววางใจผูอ่ืน ไมมีความพอใจในตนเอง 

ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไมได ทําใหรูสึกอางวางและวาเหว 

                        ขั้นที่ 7 ความรูสึกรับผิดชอบแบบผูใหญหรือความรูสึกเฉื่อยชา (Generativity VS. 

Stagnation) (อายุ 22 – 40 ป) 

                        ในวัยนี้มนุษยเร่ิมมีความรับผิดชอบแบบผูใหญ คือ การแตงงานและเปนบิดามารดา 

นอกจากจะมีความรับผิดชอบในตนเองแลว ยังตองรับผิดชอบตอบุคคลอื่นดวย โดยเฉพาะคือ ลูก
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ตองมีความรับผิดชอบที่จะอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานใหมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตบุคคลที่

ไดรับความสําเร็จในพัฒนาการขั้นตน ๆ มากอนจะรูจักบทบาทหนาที่ของตน รูสึกรับผิดชอบและ

พอใจในฐานะและชีวิตของตน แตถาบุคคลใดไมประสบความสําเร็จในชีวิตก็จะทําใหขาดความ

ไววางใจใคร รูสึกวาตนเองไมมีความสามารถ มีปมดอย ไมยุงเกี่ยวกับใคร ไมมีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง หรือสังคม ทําใหกลายเปนคนเฉื่อยชา และขาดความกระตือรือรนในการสรางหลักฐาน

ใหกับตนเองและครอบครัว 

                        ขั้นที่ 8 ความรูสึกมั่นคงและความรูสึกทอดอาลัย (Ego Intergrity VS. Despair ) (อายุ 40 ป 

ขึ้นไป) 

                        ในวัยนี้เปนวัยที่บุคคลควรไดรับความสําเร็จในชีวิตขั้นสูงสุด ถาเขาเปนผูที่มี

พัฒนาการทางบุคลิกภาพดีเร่ือย ๆ มา เขาก็จะประสบความสําเร็จในวัยนี้ เขาจะยอมรับความจริงใน

วัยที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู มีความสุขุม ยอมรับการแก การเจ็บ การตายที่จะ

เกิดขึ้น แตถาในพัฒนาการระดับตนเขาไมประสบความสําเร็จเขาก็จะหมดหวัง ไมพอใจในชีวิตที่

ผานมา ไมยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดความคับของใจ และทอแทส้ินหวัง

ทอดอาลัยในชีวิต อีริคสันไดศึกษาชีวิตมหาตมะคานธีและเขาไดยกคานธีเปนบุคคลที่มีความสุข

สําเร็จในชีวิตบั้นปลาย เขากลาววา “คานธีเปนคนตรงแตไมใชคนแข็งกระดาง มีความอาย แตไม

ถอยหางจากสังคม มีความกลัวแตยับยั้งได ฉลาดแตมิใชหนอนหนังสือ มีความตั้งใจจริง แตไมดันทุรัง 

ออนโยนแตไมออนแอ ซ่ึงทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของความสําเร็จมั่นคงในชีวิต ซ่ึงอธิบายไดยาก

และหาคุณคาใดๆ มาเทียบมิได” 

               2.2.2 การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของอัลลพอรท    

               อัลลพอรทเห็นวาเด็กควรไดรับการฝกฝนคุณลักษณะ ดังนี้(อุษณีย โพธิสุขและคนอื่น .ๆ   2542  : 48)  

                        1) การมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืนบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางบุคลิกภาพจะมีความคดิที่

จะแสดงน้ําใจตอบุคคลอื่น เปนคนมีเหตุผล ใจกวาง ยินดีใหความชวยเหลือแกผูอ่ืนดวยความสมัครใจ 

มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความเปนอยูของบคุคลอื่นๆ เทาๆ กับความเปนอยูของตนเอง มคีวามสามารถที่

จะกระทําสิ่งตาง  ๆ ใหผูอ่ืนได สามารถที่จะตอสูเพื่อจุดมุงหมายที่ตองการของสังคมนอกเหนือไปจาก

ความตองการสวนตัว 

                        2) การมีความสัมพันธอยางอบอุนกับผูอ่ืน  บุคคลที่เจริญถึงขีดสูงสุดของบุคลิกภาพ 

จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะที่เปนมิตรกับผูอ่ืนสามารถใหความรักความเห็นอกเห็นใจ

กับ ผูอ่ืนได สามารถสรางสัมพันธภาพและความเขาใจทีด่ีกับบุคคลอื่นๆ ได 
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                        3) มีความมั่นคงทางอารมณ  บุคคลที่มีการพัฒนาถึงขีดสูงสุดของบุคลิกภาพ จะมี

ความมั่นใจในตนเอง สามารถควบคุมอารมณได และอดทนตอสภาพกดดันภายนอกไดดี สามารถ 

หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณตอสภาพแวดลอมภายนอกได ไมแสดงอารมณใด ๆ ทีไ่มสมควรออกมา

ซ่ึงจะทําใหเกดิผลเสียตอตนเอง 

                        4) การมองตามความเปนจริง การใชทักษะและการแปลความหมายตามสภาพความเปน

จริง บุคคลที่มีวุฒิภาวะทางบคุลิกภาพมักจะมองสิ่งใดถูกตองตามความเปนจริง รูจักใชทักษะในการ   

ตีความหมายของสิ่งใดหรือพฤติกรรมใดใหตรงตามความเปนจริง ไมพยายามบิดเบือนความจริง 

                        5) การรูจักตนเอง เขาใจตนเอง มีอารมณขัน  บุคคลที่มีวุฒิภาวะมกัจะแสดงออกใน 

ลักษณะรูจักตนเองเปนอยางดี เขาใจในสภาพที่แทจริงของตนเอง 

                        6) มีปรัชญาชีวิตแนนอน  บคุคลที่มีวุฒิภาวะที่ดจีะพยายามเรียนรูและเขาใจสิ่งตางๆ  

อยางถูกตองสามารถรวบรวมแนวความคดิของทุกสิ่งทุกอยางเขาดวยกันแลวนํามาสรางเปนปรัชญา

ชีวิตของตนเอง ดําเนินชวิีตไปตามปรัชญาที่ตนตั้งไวโดยไมลังเล 

               อัลลพอรท ไดทําการศึกษาเรื่องของบุคลิกภาพโดยเขาเนนที่ลักษณะเฉพาะตัวของแตละ

บุคคลและเขายังเชื่อวาบุคคลปกติที่มีบุคลิกภาพสมบูรณ หรือมีวุฒิภาวะนั้นเปนผลมาจาก 
ความสัมพันธภายในครอบครัว กับพอ แม โดยเฉพาะกับแม ในวัยเด็กระยะแรก ๆ ซ่ึงอัลลพอรท  
กลาววา คนแตละคนตองการความรูสึกมั่นคง และตองการปกปองคุมครอง ถาหากไมไดรับความ 
รักความเอาใจใสแลวจะทําใหเกิดผลเสียในการเจริญเตบิโตและพัฒนาการของบุคลิกภาพ 

2.3   ความหมายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ               

               2.3.1 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ 

               ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Emotional Intelligence” มีคําเรียกกันทั่วไปคือ EQ ซ่ึงเปนคํายอ

จากคําเดิมในภาษาอังกฤษวา “Emotional Quotient” มีผูใหคําจํากัดความทีแ่ตกตางกันไป เชน 

เชาวนอารมณ ปญญาอารมณ สติอารมณ อัจฉริยะทางอารมณ ความฉลาดทางอารมณ ซ่ึงมีผูที่ให

ความหมายของความฉลาดทางอารมณไวหลายทาน ดังนี้   

               เมเยอร และซาโลเวย (Mayer and Salovey. 1997,  อางถึงใน ผองพรรณ เกิดพิทักษ  2543 :14) 

ใหความหมายวา ความฉลาดทางอารมณนั้นเปรียบเสมือนความสามารถของบุคคลในการรับรูและ

แสดงอารมณนั้นออกมาสามารถที่จะแยกแยะและประสมประสานความคิดกับอารมณของตนเองได 

ทุกสถานการณ 
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               บารออน (Bar-on. 1992, อางถึงใน ทศพร ประเสริฐสุข.  2543 : 93) ใหความหมายวา 

ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง องคประกอบของความสามารถดานสวนตัว อารมณ และสังคม

ของบุคคลที่จะปรับตัวเขากบัสิ่งแวดลอมไดอยางประสบความสําเร็จ 

               คูเปอร และซาวาฟ (Cooper & Sawaf . 1997, อางถึงใน ทศพร ประเสริฐสุข.  2543 : 93) 

ใหความหมายวา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู เขาใจ และ

รูจักใชพลังทางอารมณของตนเพื่อเปนรากฐานในการสรางสัมพันธภาพและโนมนาวจิตใจผูอ่ืน 

               โกลแมน (Goleman. 1998, อางถึงใน ทศพร ประเสริฐสุข. 2543:94) ใหความหมายวา

ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถในการตระหนกัถึงความรูสึกของตนเองและความรูสึก

ของผูอ่ืน จนสามารถบริหารหรือจัดการกับอารมณของตนเพื่อเปนแรงจูงใจในการสรางสัมพันธภาพกับ

ผูอ่ืนไดอยางประสบความสําเร็จ 

               คารลสันและแฮทฟลด (Carlson and Hatfield. 1992, อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม.  2546 

: 14) ใหความหมายวา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความโนมเอียงทางพันธุกรรมและแรงจูงใจ

ในการตอบสนองตอตัวแปรหนึ่งในดานประสบการณ ดานสรีระ และดานพฤติกรรม 

               อุษณีย โพธิสุข (2542 : 51) ใหความหมายวา ความฉลาดทางอารมณ  หมายถึง 

ความสามารถในการตระหนกัรูอารมณของตนเอง และผูอ่ืนได รูจุดเดน จุดดอยของตนเอง สามารถ

แยกแยะอารมณของตนเองและผูอ่ืนได สามารถควบคุมอารมณและปรับตัวใหเขากบัสังคมไดอยาง

มีความสุข 

               วีระวัฒน ปนนิตามัย (2542 : 19) ใหความหมายวา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ส่ิงที่

ชี้ใหเห็นถึงความรูเทาทันในทวงทีและความเปลี่ยนแปลงในอารมณของตนเองและคนอื่น ที่สามารถ

ประเมินเปนชวงคาของตัวเลขได อารมณสามารถชวยเหลือเกื้อกูลใหการกระทําของมนุษยใหมี

เหตุผลมากขึ้น ผิดพลาดนอยลง ในความเปนจริงชีวิตจะเปนสุขได สําเร็จไดนั้น ผูคนตองมีเชาวน

ปญญารมณ (เชาวนปญญา + เชาวนอารมณ) 

               เทอดศักดิ์  เดชคง (2546 : 15) ใหความหมายวา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง 

ความสามารถทางอารมณในการรูและเขาใจตนเอง เขาใจ เห็นใจผูอ่ืน มีความมุงมั่น อดทนรอคอย

เพื่อไปยังเปาหมาย มองโลกในดานที่เปนบวก และรูจกัจัดการกับปญหาและความขัดแยงของตนเองได 

               พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมมจิตโต.  ม.ป.ป, อางถึงใน อารีย พนัธมณี 2546 : 135 ) ให

ความหมายวา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง การใชปญญาควบคุมการแสดงอารมณที่ออกมาใหมี

เหตุผล เปนการแสดงอารมณความรูสึกออกมาในแตละสถานการณ โดยที่อารมณหรือความรูสึกนัน้
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เปนพลังทําใหเกดิพฤตกิรรม เพราะถึงพลังที่แสดงออกมาถาขาดปญญากํากับหรือควบคุมก็จะเปน

พลังตาบอด ดังนั้นปญญาจึงเปน ตวับงชี้ที่จะมากาํกับชีวิตของเราใหแสดงออกเปนไปในทางที่

ถูกตอง 

               พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต.  ม.ป.ป, อางถึงใน อารี พันธมณี 2546 : 134 – 135) ได

อธิบายความฉลาดทางอารมณวา อารมณกค็ือ สภาพจิตใจที่โยงไปถึงพฤติกรรมในความสัมพันธกับ 

ส่ิงแวดลอมเพราะอารมณหรือสภาพจิตนัน้ อาศัยพฤติกรรมเปนชองทางสื่อสารแสดงออกเมื่ออารมณ 

หรือสภาพจิตไดรับการดูแลพัฒนา ชี้ชองทาง ขยายขอบเขตและปลดปลอยดวยปญญา ใหส่ือสาร 

แสดงออกอยางไดผลดีดวยพฤติกรรมทางกาย วาจา ก็นับไดวาระบบความสัมพันธแหงพฤติกรรม  

จิตใจและปญญาเขามาประสานรวมกันบรรจบเปนอารมณรวมซึ่งเมื่อดําเนินไปอยางถูกตองก็จะอยู

ในภาวะสมดุล กอใหเกิดผลดีทั้งตอตนและคนอื่น ตลอดถึงสังคมและสิ่งแวดลอม ทัง้หมด 

               จากความหมายดงัที่ไดกลาวมาแลวพอสรุปไดวา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง 

ความสามารถทางอารมณของตนเองที่แสดงพฤติกรรมออกมาตอบุคคลอื่นและสังคมอยางมีเหตุผล

และเหมาะสม  

                2.3.2  ความเปนมาของการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ 

                          ในป ค.ศ. 1920 – 1930 ไดมีนักจติวิทยาชื่อ ทรอนไดค (Edward L. Thorndike) ได

เขียนบทความลงในนติยสารชื่อ Harper’s Magazine ป  ค.ศ. 1920 โดยไดเสนอคําวาความฉลาด ทางสังคม 

(Social Intelligence) คือองคประกอบหนึ่งของสติปญญาซึ่งใหความหมายไววาเปนความสามารถ

ของบุคคลที่จะเขาใจบุคคลอื่นๆ รวมทั้งสามารถสรางความสัมพันธได แตความคดินี้ไมคอยไดรับ

ความสนใจ เมื่อเทียบกับเรือ่งการศึกษาดานองคประกอบและการทํางานของสมอง ซ่ึงเปนประเดน็

ที่สนใจของนกัจิตวิทยาในขณะนัน้ 

                         ตอมาในป 1973 แมคเคลแลนด (David Mccleland) ศาสตราจารยภาควิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัย Harvard ไดเขยีนบทความและเสนอประเด็นตางๆ เชน  

                           1) เกรดเฉลี่ย แมบงถึงความสําเร็จในการเรียน แตไมไดประกันถึงความสาํเร็จในอาชีพ 

                        2)  แบบวัดเชาวนปญญาและแบบวัดความถนัด ไมไดเปนตัวทํานายความสําเร็จในอาชีพ                            

                            3) แบบทดสอบผลการเรียน สามารถใชทํานายการปฏบิัติงานได เนือ่งจากมีตัวแปร

ดานสถานภาพทางเศรษฐกจิและสังคมเขามาเกี่ยวของ 

                        4) แบบทดสอบและผลการเรียนนัน้ ไมยตุิธรรมแกชนกลุมนอย 
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                        5) ควรหันมาวัดสมรรถนะ (Competencies) ซ่ึงแมคเคนแลนดเชื่อวาสามารถทํานาย

พฤติกรรมสําคัญๆ ไดแมนยํากวา โดยเสนอใหสุมตัวช้ีวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานมาประเมินความ

เหมาะสม เชน อยากทราบวาขับรถเปนหรือไม ก็ใหทดลองขับดู วัดในสิ่งที่สะทอนใหทราบวา

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง วัดในสิ่งที่เห็นและรับรูไดอยางแจงชัด เชน ทักษะในการสื่อสาร   

ความอดไดรอไดการกําหนดเปาหมาย พัฒนาการของอัตราวัดในสิ่งที่ผูถูกวัดมีโอกาสไดแสดง

การปฏิบัติมากกวานั่งคิดเฉยๆ เพื่อใหสรุปอางอิงผลที่ได (Outcome Generalizability) 

                        จากบทความของแมคเคนแลนด ทําใหคนหันมาสนใจสมรรถนะตางๆจะทํานาย         

พฤติกรรมตางๆไดแมนยําหรือคําวา Competencies มากขึ้น นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลตอวงการ        

จิตวิทยา  ส่ือมวลชน การเขียนตําราและงานวิจัยของคนรุนตอมา 

                        ป ค.ศ.1980 เร่ือง EQ ไดรับความสนใจอยางชัดเจนมากขึ้น  จอหน   เมเยอร (JohnD.                     

Mayer) จากภาคจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียรและปเตอร สโลเวย ( Peter  Salovey) จาก     

ภาคจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเยล ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอารมณ ไดใหความหมายและเสนอกรอบแนว 

ความคิดเรื่อง EQ และบญัญัติศัพทคําวา Emotion Quotient ขึ้นมาเปนครั้งแรก 

                        ป ค.ศ. 1983   โฮวารด  การดเนอร  (Howard Gardner) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง 

EQ ในหนังสือช่ือ “ Frames of mind” โดยใหแนวคิดวาความสําเร็จของมนุษยไมไดขึ้นอยูกับ

ความสามารถทางสติปญญาเพียงอยางเดียว แตจะขึ้นอยูกับความสามารถทางอารมณดวย 

                         ป ค.ศ. 1994   แอนโทนีโอ   ดามาสิโอ  (Antonio R. Damasio) ซ่ึงเปนหัวหนาภาควิชา

ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยโลวา ไดทําการศึกษาาวิจัยและพบวาการใหเหตุผล การ

ตัดสินใจของสมองและความรูสึก อารมณ จะมีสวนสัมพันธกันอยางแยกไมออก 

                        ป ค.ศ. 1995  แดเนียล โกลแมน (Daniel  Goleman) ซ่ึงสําเร็จปริญญาเอกจาก

มหาวิทยาลัยฮาวารด และเปนลูกศิษยของแมคเคนแลนด ทํางานเปนนักขาววิทยาศาสตรของ

หนังสือพิมพ  New  York  Times  มีความสนใจเรื่องของความเกี่ยวของของบุคลิกภาพและอารมณ

เปนอยางมาก   จึงไดทําการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเชี่ยวชาญทั้งหลาย และได

เขียนหนังสือชื่อ “Emotion  Intelligence : Why it can matter more than IQ” ซ่ึงเปนหนังสือท่ีติด

อันดับหนังสือขายดีเลมหนึ่ง  ในป ค.ศ. 1998  ก็ไดเขียนหนังสือช่ือ “Working  with Emotion 

Intelligence” โดยไดเสนอกรอบแนวคิดของEQ และแนวทางการประยุกตไดชัดเจนมากขึ้นซึ่งใน

ปจจุบัน โกลแมน  เปนประธานรวมของ Consortium  for  Research  on Emotion Intelligence  in  

Organizations ใน Graduate  School  of  Applied  and Professional  Psychology ณ มหาวิทยาลัยรูทเกอส  
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เมืองพิสคาตาเวย  รัฐนิวเจอรซ่ี  ซ่ึงจากหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวของกับเรื่อง EQ ของโกลแมน  

ทําใหคนใหความสนใจเรื่องEQ เปนอยางมากในปจจุบัน  (วีระวัฒน  ปนนิตามัย. 2542 : 49 ) 

                 2.3.3  แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของคูเปอร และซาวาฟ (Cooper  and 

Sawaf) 

                    คูเปอรและซาวาฟ ( Cooper  and Sawaf,  1997 ) ไดเสนอโครงสราง EQ ไวเพื่อสะดวก

แกการวัดที่เรียกวา  EQ  map ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ดังตอไปนี้ 

(กาญจนา กล่ินหอม.  2546 : 24-25) 

                        1) ความรอบรูในอารมณ (Emotional literacy)ซ่ึงจะเปนตัวที่ทําใหเกิดการรับรูการ

ควบคุมตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ประกอบดวย 

                               (1) ความซื่อสัตยในอารมณ (EmotionalHonesty) คือรับรูอารมณตามที่เปน 

                               (2)การสรางพลังอารมณ(Emotional Energy)รวบรวมอารมณใหเกิดพลังสรางสรรค 

                               (3) ตระหนักรูในอารมณ (Awareness) 

                               (4) รับผลยอนกลับของอารมณ (Feedback) 

                               (5) หยั่งรูดวยตนเอง (Intuition ) 

                               (6) รับผิดชอบ ( Responsibility )  

                               (7) สรางสัมพันธเชื่อมโยง (Connection ) 

                        2) ความเหมาะเจาะทางอารมณ ( Emotion  Fitness ) ประกอบดวย 

                               (1) สรางความเชื่อถือไดใหเกิดแกตน ( Authenticity )  

                               (2) มีความเชื่อศรัทธาและมีความยืดหยุน 

                               (3) สรางสรรคอยูตลอดเวลา ไมพอใจที่จะอยูกับที่ 

                               (4) ความสามารถที่กลับสูสภาพปกติและเดินหนา 

                        3) ความลึกซึ้งทางอารมณ (Emotional  Depth )  เปนการสํารวจแนวทางที่จะปรับ

ชีวิตและหนาที่การงานใหเขากับศักยภาพและเปาหมายของตัวเองประกอบดวย 

                               (1) ความผูกพันในงาน รูรับผิดชอบ และมีสติ 

                               (2) มีเปาหมายและศักยภาพที่โดดเดน 

                               (3) มีความซื่อตรง (Integrity) ทํางานอยางซื่อสัตยและยึดหลักจริยธรรม รักษา

มาตรฐานสวนบุคคล  ทําตามที่พูด  รักษาคําพูด ยอมรับขอผิดพลาดที่ตนเองกระทําอยางเปดเผย 

                               (4) สามารถโนมนาวจูงใจบุคคลอื่นโดยปราศจากอํานาจ 
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                        4) ความกลมกลืนและความไปกันไดทางอารมณ (Emotional Alchemy)โดยใช

สัญชาตญาณดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสมรรถนะที่จะเผชิญปญหา และความกดดัน 

ประกอบดวย 

                               (1) การแสดงออกทางดานการหยั่งรู 

                               (2) สามารถคิดใครครวญ 

                               (3) การเล็งเห็นโอกาส 

                               (4) การสรางอนาคต 

               2.3.4  แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบความฉลาดทางอารมณของวิสิงเกอร (Weisinger)            

               วิสิงเกอร (Weisinger. 1998, อางถึงในกาญจนา กล่ินหอม.  2546 : 26-27) ไดกําหนด      

ความฉลาดทางอารมณออกเปน 2 สวน คือ  

                        1) ความฉลาดทางอารมณภายในตนเอง ( Increasing  management  scales ) 

                               (1) การพัฒนาการตระหนักรูในตนเอง ( Developing  high self-awareness) 

                               (2) การจัดการกับอารมณของตน (Managing  your  emotion ) 

                               (3) การกระตุนจูงใจตนเอง     (  Motiving   yourself ) 

                        2) ความฉลาดทางอารมณระหวางบุคคลเพื่อรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น (Using  

your  emotional  intelligence  in  your  relations  with  other) 

                               (1) การพัฒนาทักษะการติดตอส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ ( Developing  effective 

communication  skill ) 

                               (2) การพัฒนาความชํานาญระหวางบุคคล ( Developing  interpersonal  expertise ) 

                               (3) การชวยเหลือผูอ่ืนใหชวยหลือตนเองได (Helping  others  themselves ) 

               2.3.5 แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบความฉลาดทางอารมณของเวกเนอรและสเตอรนเบอรก 

(Wangner and Sternberg) 

               เวกเนอรและสเตอรนเบอรก (Wangner & Sternberg. 1985 : 439, อางถึงใน กาญจนา 

กล่ินหอม.  2546 : 27-28 ) เสนอวาพฤติกรรมของผูที่ฉลาดดาน “ Practical  Intelligence”  ที่เอื้อตอ

ความสําเร็จในวิชาชีพในการบริหารและชีวิต สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท  คือ 

                        1) การครองตน (Managing  self )  คือ ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองใน

แตละวันใหไดผลผลิตสูงสุด 
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                        2) การครองคน (Managing other) คือ ทักษะความรูในการบริหารผูใตบงัคบับญัชาและ

มีความสัมพันธกับผูอ่ืนไดดี 

                        3)  การครองงาน (Managing  career ) คือการสรางผลงานกระทบที่ดีตอสังคม  องคการ  ประเทศชาติ 

               2.3.6 แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบความฉลาดทางอารมณของซาโลเวยและเมเยอร 

(Salovey and Mayer)  

               ซาโลเวยและเมเยอร (Goleman.  1995 : 4, อางจาก Citing  Salovey & Mayer.  1990, อาง

ถึงใน  กาญจนา กล่ินหอม.  2546 : 27-28 ) ไดเสนอองคประกอบของ EQ เปนประเด็นหลักๆ             

5 ประเด็น คือ 

                        1) Knowing  one’s  emotion หรือ Self  Awareness  หมายถึง การตระหนักรูตนเอง  

เปนการรับรูและเขาใจความรูสึกนึกคิดและอารมณของตนตามความเปนจริงและสามารถควบคุม

อารมณและความรูสึกของตนได 

                        2) Managing  emotion  คือ ความสามารถในการบริหารจัดการกับอารมณของตนเองได

อยางเหมาะสมตามสถานการณ เพื่อไมใหเกิดความเครียด มีเทคนิคในการคลายเครียดสลัดความ

วิตกจริตรุนแรงไดอยางรวดเร็ว ไมฉุนเฉียวงาย กลาวคือ สามารถทําใหอารมณขุนมัวหายไปโดยเร็ว 

                        3) Recognizing  emotion  in  other  เปนการรับรูอารมณและความตองการของผูอ่ืน 

เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เอาใจเขามาใสใจเรา และสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

                        4) Motivating  Oneself   เปนความสามารถในการจูงใจตนเอง   สามารถควบคุม

ความตองการและแรงกระตุนไดอยางเหมาะสม  สามารถรอคอยการตอบสนองความตองการ

เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ดีกวา  มองโลกในแงดี  สามารถจูงใจและใหกําลังใจตนเองได 

                        5) Handling  relationship  เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธกับคนรอบ

ขางได มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลรอบขาง 
               2.3.7   แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบความฉลาดทางอารมณของบารออน (Bar-on) 

                บารออน (Bar-on : 1997, อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม. 2546 : 26) ไดแบงองคประกอบ

ของความฉลาดทางอารมณออกเปน 5 ดาน 15  คุณลักษณะดังนี้  

                        1)  ความสามารถภายในตน ซ่ึงเปนความสามารถที่มีองคประกอบยอย ดังนี้ 

                               (1)  ความสามารถในการเขาใจภาวะอารมณของตน 

                               (2) มีความกลาที่จะแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตน 

                               (3) การตระหนักรูงานคือมีสติ 
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                        2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ไดแก 

                               (1) ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 

                               (2) มีน้ําใจ เอื้ออาทร หวงใยผูอ่ืน 

                               (3) ตระหนักรูเทาทันในความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน 

                        3) ความสามารถในการปรับตัว ประกอบดวย 

                               (1) ความสามารถในการตรวจสอบความรูสึกของตน 

                               (2) เขาใจสถานะการณตางๆ และสามารถตีความใหถูกตองตรงตามความเปนจริง 

                               (3) มีความยืดหยุนในความคิดและความรูสึกของตนเปนอยางดี 

                               (4) มีความสามารถในการแกไขปญหา และสถานะการณเฉพาะหนาไดเปนอยางดี 

                        4) ยุทธวิถีในการจัดการกับความเครียด ประกอบดวย 

                               (1) การจัดการกับความเครียด บริหารความเครียด 

                               (2) ควบคุมอารมณไดอยางดี แสดงออกไดอยางเหมาะสม 

                        5) การจูงใจตนเอง และสภาวะทางอารมณ ไดเแก 

                               (1) การมองโลกในแงดี 

                               (2) การแสดงออกและมีความรูสึกที่เปนสุขที่สามารถสังเกตเห็นได 

                               (3) สรางความสนุกสนานใหเกิดแกตนเองและผูอ่ืน 

                        6) แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของการดเนอร (Gardner) 
                              การดเนอร (Gardner.  1993 : 13-25) ไดจําแนกความฉลาดทางอารมณออกเปน 2 

ดาน คือ 

                                 (1) ดานความสัมพันธกับผูอ่ืน (Interpersonal Intelligence) เปนความสามารถในการ

รับรูอารมณและตอบสนองอารมณและความตองการของผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

                                 (2) ดานการรูจักตนเอง (Intrapersonal Intelligence) เปนความสามารถในการรับรู

อารมณของตนเอง สามารถแยกแยะอารมณและความรูสึก ตลอดจนจัดการกับอารมณของตนเองได

อยางเหมาะสม 

              2.3.8  แนวคดิเกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณของโกลแมน (Goleman) 

               ในป ค.ศ. 1995  โกลแมน ไดเขียนหนังสือชื่อ  Emotional  Intelligence  โดยเขาไดกลาว

สรุปแนวคิดของการดเนอรและของซาโลเวยไววาความฉลาดทางอารมณประกอบดวย             

(Goleman. : 1995, อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม.  2546 : 19-22) 
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                        1) การตระหนักรับรูอารมณของตนเอง ( Knowing one’s emotion) เปนความสมารถ

ที่จะรับรูและเขาใจ ความรูสึก ความคิดและอารมณของตนเองไดตามความเปนจริงสามารถประเมนิ   

ตนเองไดอยางชัดเจนตรงไปตรงมา 

                        2) การบริหารอารมณของตน( Managing Emotion) เปนความสามารถที่จะจัดการ

กับอารมณตางๆที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 

                        3) การจูงใจตนเอง (Motivating  Oneself) เปนความสามารถที่จูงใจตนเอง สามารถ

นําอารมณและความรูสึกของตนเองมาสรางพลังในการกระทําสิ่งตางๆและเปนพลังในการให

กําลังใจตนเองในการคิดและการกระทาํอยางสรางสรรค 

                        4) การรูจักสังเกตความรูสึกของผูอ่ืน (Recognizing  Emotion in Others) หมายถึง

ความสามารถที่จะเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน มีความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใสใจเรา 

                        5)การดําเนินการดานความสัมพันธกับผูอ่ืน (Handing Relationships) เปน

ความสามารถในการจัดการอารมณของผูอ่ืน  ประกอบดวยความเปนผูนํา และมนุษยสัมพันธ  เปนตน 

               โกลแมน (Goleman. 1999 : 375) ใหความหมายของคําวา  Emotional  Intelligence ไวใน

หนังสือ Working With Emotion Intelligence วาเปนความสามารถในการตระหนักถึงความรูสึก

ของตนเองและผูอ่ืนเพื่อการสรางแรงจูงใจในตนเอง บริหารจัดการอารมณตางๆของตนเองและ

อารมณที่เกิดจากความสัมพันธตางๆได โกลแมนเสนอวา ความฉลาดทางอารมณ มีองคประกอบ 5 ดาน 

โดยแบงเปนความสามารถสวนบุคคล (Personal Competence)   3   ดาน และความสามารถทาง

สังคม   (Social Competence)  2  ดาน แตละดานเกิดจากปจจัยยอยที่เปนความสามารถเชิงอารมณ 

(Emotional Competence)ในแงตางๆ รวม  25 ปจจัย  ดังนี้ 
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ตาราง 3  องคประกอบความฉลาดทางอารมณดานความสามารถสวนบุคคลและปจจัยยอยของ 
 โกลแมน 
 

      องคประกอบดานความสามารถสวนบุคคล 
               ( Personal    competence) 

         ปจจัยยอยที่เกิดจากความสามารถเชิงอารมณ 
                        (  Emotional  competence) 

1.  การตระหนักรูในตนเอง (Self-awareness)         
หมายถึง การตระหนกัรูถึงความรูสึก ความชอบ     
และความสามารถของตนเองและมีญาณหยั่งรู 

1.การตระหนกัรูอารมณ(Emotional awareness) หมายถงึ 
การทราบถึงอารมณตนเองและผลของอารมณที่เกดิขึ้น 
2. การประเมนิตนเองไดอยางถูกตอง ( Accurate   self- 
assessment ) หมายถึง การประเมินตนเองไดตามความ
เปนจริงรูจุดเดนจุดดอยของตนเอง 
3.ความมั่นใจในตนเอง (Self – confidence )  หมายถึง 
ความมั่นใจในคุณคาและความสามารถของตน 

2.  การจัดระเบียบอารมณของตน (Self-regulation)
หมายถึง การจดัการกับอารมณ  แรงกระตุนและ  
ความสามารถของตนไดอยางเหมาะสม 

4.การควบคุมตนเอง (Self-control) หมายถึง การควบคุม 
อารมณดานลบและแรงกระตุนได 
5.ความเปนที่ไววางใจ (Trustworthiness) หมายถึง        
การคงไวซ่ึงความซื่อสัตยและคุณความด ี
6.ความรับผิดชอบ (Conscientiousness) หมายถึง       
ความรับผิดชอบในการปฏบิัติของตน 
7.การปรับตัว (Adaptability) หมายถึง การยืดหยุนและ 
การปรับตัวใหเขากับสถานการณ 
8.การสรางสรรคส่ิงใหม (Innovation)หมายถึง การ
เปดรับความคดิ วิธีการ และขอมูลใหม ๆ 

3.  การจูงใจตนเอง (Self – motivation) หมายถึง   
แนวโนมของอารมณอันนําไปสูเปาหมาย 

 

9.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement drive) หมายถึง  
ความพยามยามที่จะปรับปรงุเพื่อใหไดมาตรฐานที่ดีเลิศ 
10.ภาระผูกพนั (Commitment) หมายถึง การยึดมั่นกับ 
เปาหมายของกลุมและเปาหมาขององคการ 
11.ความคิดริเริ่ม (Initiative) หมายถึง การมีความคิดใหม 
และพรอมที่จะปฏิบัติเมื่อมีโอกาส 
12.การมองโลกในแงดี (Optimism) หมายถงึ การมุงไปสู 
เปาหมายถึงแมมีอุปสรรคหรือปญหา 
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ตาราง  3 (ตอ)  องคประกอบความฉลาดทางอารมณดานความสามารถสวนบุคคลและปจจัยยอยของโกลแมน 
 
      องคประกอบดานความสามารถสวนบุคคล 
               ( Personal    competence) 

         ปจจัยยอยที่เกิดจากความสามารถเชิงอารมณ 
                        (  Emotional  competence) 

4.การรวมรูสึก (Empathy) หมายถึง การตระหนกั 
ถึงความรูสึก ความตองการ  และขอหวงใยของ      
ผูอ่ืน 
 

13. การเขาใจผูอ่ืน (Understanding others) หมายถึง การ 
เขาใจถึงความรูสึก มุมมอง และขอวิตกกังวลของผูอ่ืน 
14. การพัฒนาของผูอ่ืน (Developing others) หมายถึง 
การทราบถึงขอควรปรับปรุงของผูอ่ืนและการสงเสริม 
ความรูและความสามารถของผูอ่ืน 
15. การมีจิตใจใฝบริการ (Service orientation) หมายถึง  
การคาดคะเน รับรูและตอบสนองความตองการของ     
ผูใชบริการ 
16.การเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล  (Leveraging 
diversity)  หมายถึงการสรางโอกาสความแตกตาง 
ระหวางบุคคล 
17. การตระหนักรูถึงสถานการณในกลุม (Political 
awareness) หมายถึง การทราบความคิดเหน็ของกลุม 
และทราบความสัมพันธของคนในกลุม 

5. ทักษะทางสงัคม (Social  Skills) หมายถงึ ความ
คลองแคลวในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ตองการโดยสามารถแสวงหาความรวมมือจาก     
ผูอ่ืนได 
 

18. การมีอิทธิพลตอผูอ่ืน (Influence) หมายถึง การมี        
กลยุทธในการโนมนาวผูอ่ืนอยางไดผล 
19. การสื่อสาร (Communication) หมายถงึ การฟงผูอ่ืน
และการสงสารที่นาเชื่อถือ 
20. การบริหารความขัดแยง (Conflict management)   
หมายถึงการเจรจาตอรองและแกไขความไมลงรอยกัน 
21. ความเปนผูนํา (Leadership) หมายถึง การเปนแรง
บันดาลใจและการเปนตัวอยางใหบุคคลหรือกลุม 
22. การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change catalyst)
หมายถึง การรเิร่ิมใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทีด่ี 
23. การสรางพันธะผูกพนั(Building Bonds)หมายถึง การ 
 สรางความสัมพันธเพื่อใหเกิดความรวมมอืในการปฏิบตั ิ
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ตาราง  3 (ตอ)  องคประกอบความฉลาดทางอารมณดานความสามารถสวนบุคคลและปจจัยยอยของโกลแมน 
 
      องคประกอบดานความสามารถสวนบุคคล 
               ( Personal    competence) 

         ปจจัยยอยที่เกิดจากความสามารถเชิงอารมณ 
                        (  Emotional  competence) 

 24. ความรวมมือรวมใจ(Collaboration  and cooperation) 
หมายถึง การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางดแีละการให 
ความรวมมือ 
25. การสรางทีมงาน (Team capabilities) หมายถึง การ
สรางพลังรวมของกลุมในการมุงสูเปาหมาย 
 

ที่มา : Goleman. 1999 : 32-33       

      

               2.3.9 กระบวนการทางสมองที่เกี่ยวกับ  EQ  

               ความสามารถทางอารมณหรือ EQ มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานของสมอง  โดยมีผูศึกษา

เกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของสมองสวนตางๆ  โดยมีพัฒนาการดังนี้ (วีระวัฒน  ปนนิตามัย.  2542  : 44 – 46) 

               ป ค.ศ. 1950  พอล  แมคคลีน (Paul  Maclean) จากสถาบันสุขภาพจิตแหงชาติของอเมริกา

ไดสนใจศึกษาหนาที่ของสมองสวนตางๆ สรุปไดดังนี้ คอื 

               มนุษยมีสมองที่ประกอบไปดวย 3 สวนคือ 

                        1) ชั้นในสุด (Reptilian) ในสวนนี้ประกอบดวยอุปนิสัยดั้งเดิมของมนุษยที่ยังไมได

รับการขัดเกลารวมทั้งสัญชาตญาณ 

                        2) ชั้นกลางหรือสวนกลาง (Limbic  System) ที่มี Amygdala เปนศูนยกลางการรับรู

ตอบสนองตออารมณโกรธ  กลัว ของมนุษย เปนบริเวณที่เกิดอารมณที่สงผลตอการทํางานของสมองชั้นนอก 

                        3) ช้ันนอกสุด (Neocortex หรือ  Cerebral  System ) สวนนี้จะทําหนาที่เกี่ยวกับการ

คิด การรับรูตางๆ  การพูดรวมทั้งการวางแผน ทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวประเภทอื่นๆ 

               ตอมาใน ป ค.ศ. 1960 นักจิตวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอรเนีย (California 

Institute  of  Technology) ช่ือ  โรเจอร  สเปอรร่ี (Roger  Sperry) ไดศึกษาเกี่ยวกับการแบงสวนของ

สมองซีกซายและสมองซีกขวาวามีหนาที่แตกตางกันอยางไร และไดรายงานผลดังนี้ 
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สมองซีกซาย จะทําหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายซีกขวา โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับ

ภาษาถอยคํา เปนคําพูด ตัวหนังสือ เนนการคิดวิเคราะห  การวางแผน การคิดตามความเปนจริง คิด

เปนลําดับขั้นตอนของความเปนเหตุเปนผลอยางกระตือรือรน 

               สมองซีกขวา จะทําหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายซีกซาย โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การคิดเปนภาพ คิดแบบคาดคะเนโดยใชญาณหยั่งรู  คิดโดยประมวลสิ่งเราตางๆพรอมๆ กัน  คิด

รับรูจินตนาการ ในลักษณะของความคิดสรางสรรค คิดแบบทันทีทันใด 

               ในป ค.ศ. 1976  เนด  เฮอรมัน ( Ned Herrmann)  ไดนําเอาความคิดของทั้ง พอล แมคคลีน

และโรเจอร  สเปอรร่ี มารวมกันแลวนําเสนอแนวคิด “ The Whole  Brain Model” ขึ้นมา สามารถ

สรุปการศึกษาไดดังนี้ 

               สมองทําหนาที่ 2 ลักษณะ  ลักษณะสวนแรกคือการคิดของ Cerebral และอีกสวนหนึ่งคือ

การคิดภายใต Limbic Mode ซ่ึงสมองของมนุษยแตละคนจะมีความโดดเดนและมีความโนมเอียงในแตละ

ดานแตกตางกันไป  ถาโนมเอียงทางดาน Cerebral ก็จะมีลักษณะมุงเนนทางดานความคิด  ความเขาใจ  แต

ถาบุคคลมีความโนมเอียงของสมองไปดาน Limbic Mode ก็จะมีลักษณะมุงเนนไปทางดานอารมณ 

               สรุปวา ในการพัฒนาใหบุคคลมีความสุขและความสําเร็จในชีวิตนั้น จําเปนตองมีการพัฒนา

สมองทั้งสองสวนนี้ใหไปดวยกันอยางสมดุล มิใชพัฒนาเพียงแตสมองในสวนที่ทําหนาที่คิดวเิคราะห

ปญหาเกง แตยังตองใหความสําคัญตอการพัฒนาสมองในสวนที่เกี่ยวของกับความรูสึก อารมณ

และจิตใจดวยแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ 

               2.3.10 ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ (EQ) 

                              เดิมเรามีความเชื่อวาคนจะประสบความสําเร็จไดตองมีสติปญญาที่เฉลียวฉลาดและ

คนทั่วไปมักจะมองความเฉลียวฉลาดในแงของความคิดอาน การคิดริเริ่ม ความมีเหตุผล การรูจัก

วางแผน ความคิดรวบยอด ความจาํซึ่งมีความเฉลียวฉลาดในแงมุมนั้น มีแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่

ไดรับการพัฒนามาเปนเวลานานหลายแบบ และใหผลสรุปออกมาในรูปของไอคิว โดยสรุปวาคนที่

มี    ไอคิวสูง คือคนฉลาด และคนฉลาดควรจะประสบความสําเร็จในการเรียน การทํางานหรือดาน

อ่ืนๆ ที่เขาสนใจจะทํา การศึกษาทางจิตวิทยาพบวาคนที่มีไอคิวสูงจํานวนมากประสบความลมเหลว

ทั้งดานการงาน และชีวิตครอบครัว 

                         นักจิตวิทยาทางตะวนัตกไดใหความสนใจ และศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดอีกรูปแบบ

หนึ่งคอืความฉลาดทางอารมณ นกัวจิัยสวนใหญเหน็พองกันวาการที่คนจะประสบความสําเรจ็ไดนัน้

ขึ้นอยูกับไอควิเพยีง 20% สวนที่เหลือเปนเรื่องของการเขาสังคม ความสัมพันธกับผูอ่ืน การรับรู
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อารมณของตนเอง การจดัการกับอารมณและความตึงเครยีด  (จอม ชุมชวย. 2540 : 56 – 57, อางถึงใน 

อุษณีย โพธิสุข และคนอื่นๆ. 2542 : 52) 

               สรุปไดวาการที่คนเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตการงานและครอบครัวนั้นไมไดขึ้นอยู

กับสติปญญาเพียงอยางเดียว (IQ) แตตองมีความฉลาดทางสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ 

(EQ)ควบคูกันจึงจะทําใหคนเราประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตและสามารถทํางารวมกับ

ผูอ่ืนได เพราะรากฐานทางสติปญญานั้นเกิดจากอารมณที่หนกัแนน มั่นคง รวมทั้งพื้นฐานของ

รางกายที่สมบูรณ ซ่ึงสอดคลองกับ (อุษา อังสุนันทววิฒัน.  2539 : 27,  อางถึงในอุษณยี โพธสุิข 

และคนอื่นๆ.  2542 : 52) กลาววา ความเฉลียวฉลาดทางอารมณมีความสําคัญมาก และเปนส่ิงที่ชวย

ใหคนที่มีภูมิปญญาหรือไอคิวปานกลางที่ไมสูงมากนัก สามารถทํางานประสบความสําเร็จไดดีกวา

คนที่มีไอคิวสูงแตไมสามารถควบคุมอารมณได 

               2.3.11 ลักษณะของผูที่มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ 

                        1)  ทศพร  ประเสริฐสุข (2542 : 24,  อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม. 2546 : 36)  

กลาววาคนที่มี เชาวนอารมณสูงมักจะเปนคนที่ 

                               (1)  สามารถจูงใจและใหกําลังใจตนเอง 

                               (2)  สามารถเผชิญกับความคับของใจ และแกปญหาตาง ๆ ไดอยางราบรื่น 

                                    (3)    จูงใจตนเอง และสามารถควบคุมแรงกระตุนภายในของตนเองที่เรียกวา สามารถ ควบคุมตัวเองได 

                               (4)  สามารถรอคอยการตอบสนองความตองการ    

                               (5)  มีวิธีขจัดความเครียดที่จะไปขัดขวางความคิดริเร่ิมสรางสรรคของตนเองไดอยางด ี

                               (6)  สามารถควบคุมอารมณบริหารจัดการอารมณได 

                               (7)  มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบขาง 

                               (8)  เปนผูนําและสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่น ๆ ไดอยางมีความสุขทั้งที่บาน  

สถานศึกษาที่ทํางานและในสังคม  

                               (9) เปนผูที่มีสุขภาพจิตดี มีความสุข 

                        2)  ดุษฏี   สรวงขันธ  (2542 : 30-31, อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม.  2546 :36-37) ได

เสนอสัญลักษณของบุคคลที่มีเชาวนอารมณต่ําไวดังนี้ 

                               (1) ไมมีความรบัผิดชอบแตชอบตําหนิคนอื่น ๆ 

                               (2) ไมสามารถนําคําสามคํานี้ขึ้นตนประโยคได คือ ฉันรูสึก…..” 

                               (3) ชอบโจมตี วิจารณ สอดแทรก ตําหนิ ไมมีความมั่นคง ชอบชี้นํา และตัดสินใจคนอื่น  ๆ
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                               (4) บอยครั้งขึ้นตนประโยคดวย “ ฉันคิดวา…..” 

                               (5) ไมสามารถจับความรูสึกของบุคคลรอบขางได 

                               (6) ไมมีความสามารถมั่นคงทางอารมณ บอยครั้งที่อารมณเปล่ียนแปลงงาย 

                               (7) มักแสดงความรูสึกออกมามากกวาจะพูดถึงความรูสึก 

                               (8) หลีกเลี่ยงการเขากลุมทํากิจกรรมหรือติดตอกับคนมาก ๆ 

                               (9) สามารถพูดถึงรายละเอียดของเหตุการณแตไมพูดถึงความรูสึกตอเหตุการณ 

                               (10) เปนผูฟงที่ไมดี ชอบแทรก ขาดการใชอารมณความรูสึกในการสื่อสาร มอง

แตความเปนจริงมากกวาความรูสึกของคนรอบขาง 

                               (11) ไมสามารถอานหรือเขาใจภาษากายได 

                        3)  สตีฟ ไฮน (Steve Hein , อางถึงใน วีระวัฒน ปนนิตามัย.  2542 : 143-144 ) ได

รายงานลักษณะบงชี้ถึงความเปนผูนําที่มีความสามารถทางอารมณ (EQ) สูงต่ําดังตารางตอไปนี้ 

ตาราง  4  ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถทางอารมณ 

 

                      ผูที่มี EQ สูง                           ผูที่มี EQ ต่ํา 
1. สนใจและใหความสําคัญกับความรูสึกของผูอ่ืน 
2. ไมถูกครอบงําโดยความกลัวหรือความวิตกกังวล 
3. สามารถระบุความรูสึก/ ภาวะอารมณทางลบตางๆ 
    เกิดขึ้นกับตนเองในขณะนั้นได 
4.รูสึกเปนธรรมชาติเมื่อพูดเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด 
    ตางๆ 
5.  ชีวิตไมถูกชี้นําโดยอํานาจ ความร่ํารวย เกียรติ  
  ศักดิ์ศรี ตําแหนง ช่ือเสียงหรือการไดรับการยอมรับ 
 6.กลาเผยความรูสึกนึกคิดของตนออกมาไมพยายาม 
    สอดแทรกความคิดไวในความรูสึกของตน 
 7.  มองหาแงมุมที่ดีจากภาวะอารมณในทางลบหรือ 
     สถานการณอันเลวราย 
 8.  แยกแยะสิ่งที่เปนความคิดออกจากความรูสึกได 

1. ขาดสัมปชัญญะ ส่ิงที่พูดกับสิ่งที่ทําไมตรงกัน 
2.  ผูกใจเจ็บ อาฆาตแคน ใหอภัยคนไมได 
3.  ชอบทําใหผูอ่ืนรูสึกวาเขาผิด 
4.  ยัดเยียดความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ใหผูฟงหรือคนอื่น 
5.  เผยความรูสึกที่แทจริงที่เกิดขึ้นกับตนเองไมได 
6.  ไมใสใจกับความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน 
7.   พูดออกมาโดยไมคิดถึงหัวอกผูอ่ืน 
8. ยึดมั่นในความคิดความเชื่อมั่นของตนเองใจไมเปดกวาง 
9. เปนผูฟงที่ไมดี พูดขัดจังหวะ บั่นทอนขวัญและ 
      กําลังใจคูสนทนาเนนขอเท็จจริงมากเกินไปโดย      
      ไมคํานึงถึงความรูสึก 
10.  ใชภูมิปญญาของตนเอง วิพากษตําหนิผูอ่ืน  
      สรางภาพวาตนฉลาดเหนือกวาผูอ่ืน ไมรูไมสนใจ 
      คนอื่นจะมองตนอยางไร 

ที่มา : วีระวัฒน ปนนิตามัย.  2542 : 143-144 
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                        4) ผองพรรณ   เกิดพิทักษ (อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม 2546 : 37 - 38)  กลาววา

บุคคลที่มีเชาวนอารมณที่เหมาะสมจะเปนบุคคลที่มีลักษณะตอไปนี้ 

                               (1) รูจักและเขาใจความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน รูจุดเดน จุดดอยของตนเองสามารถ

ควบคุม จัดการ และแสดงอารมณไดอยางเหมาะสม มีสติที่สามารถรับรู  และตระหนักรูวากําลังทํา

อะไร รูสึกอยางไร ตลอดจนสามารถรับรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม (Self-awareness) 

                               (2) มีพลังใจ มีแรงบันดาลใจที่จะกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งใหบรรลุเปาหมายในชีวิต 

(Self-Motivation)  

                               (3) สามารถอดทนอดกลั้นตอสภาพตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถเผชิญตอ

สภาพแวดลอมตางๆ ที่กอใหเกิดความเครียดไดอยางเหมาะสม 

                               (4) มีความยืดหยุน (Flexibilitty)  ไมยึดถือมั่น จนทําใหปรับตัวไมได 

                               (5) มีความสามารถที่จะควบคุมตนเอง (Impulse  Control) 

                               (6) มีความเห็นใจผูอ่ืน (Empathy) 

                                     (7)มีสัมพันธภาพที่บงบอกถึงความไววางใจผูอ่ืน (Trusting Relationship) มี

ความจริงใจและซื่อสัตย 

                               (8) มีความริเร่ิม (lnitiative)  มีความคิดสรางสรรค (Creativity) 

                               (9) มองโลกในแงดี (Optiumism) 

                        5) นงพงา     ล้ิมสุวรรณ (2542  : 198-199, อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม. 2546 : 38 )  

กลาววา เชาวนอารมณคือ ความสามารถดานตาง ๆ ทางจิตใจ อารมณ และสังคมหลายๆ ดานซึ่งที่

แทจริงก็คือ วุฒิภาวะทางอารมณ หรือ ทักษะชีวิต คนที่มีเชาวอารมณสูงจะมีคุณสมบัติทั่ว ๆ ไป ดังนี้ 

                               (1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ 

                               (2) มีการตัดสินใจที่ดี 

                               (3) ควบคุมอารมณตนเองได 

                               (4) มีความอดกลั้น 

                               (5) ไมหุนหันพลันแลน 

                               (6) ทนตอความผิดหวังได 

                               (7) เขาใจจิตใจของผูอ่ืน 

                               (8) เขาใจสถานการณทางสังคม 

                               (9) ไมยอทอหรือยอมแพงาย ๆ 
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                               (10) สามารถสูปญหาชีวิตได  

                               (11) ไมปลอยใหความเครียดทวมทับความคิดไปหมดจนทําอะไรไมถูก 

                        ความฉลาดทางอารมณ เปนสิ่ง ที่มีความจําเปนที่บุคคลทุกคนควรจะมีหรือพัฒนาให

มากขึ้น  เพื่อการดํารงชีวิต   การทํางานทั้งในปจจุบันและอนาคต  และเพื่อการสรางสัมพันธที่ดี เปนการ

เสริมสรางบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเองไดเปนอยางดี  ทําใหบุคคลเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา  

และสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น 

2.4  แนวคิดในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ  

               2.4.1 การพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ สามารถพัฒนาไดหลายวิธี  อาจทําไดโดย 

(กาญจนา กล่ินหอม.  2546 : 38)  

                        1)  ฝกใหเด็กรูจักคุณคาของตนตามความเปนจริง ใหมองตนเองอยางตระหนักรูมอง

ตนเองในแงดี รูสึกดีกับชีวิต สามารถชื่นชมตัวเองได เปนการฝกใหรูจักอารมณตนเอง 

                               (1)  ฝกการตระหนักรู (Self-Awareness)    สํารวจตนเองโดยวิธีการตาง ๆ เชน

อาจใชการนั่งสมาธิและวิธีอ่ืน ๆ  

                               (2) ใหความรูความเขาใจตนเขาใจคนอื่นอาจใชกิจกรรมกลุมและเทคนิคอื่น ๆ 

                        2) รูจักแยกแยะอารมณของตนวาชนิดใดดี ชนิดใดไมดี และเลือกแสดงออกทาง

อารมณไดอยางเหมาะสม  อาจใชฝก 

                               (1)  ฝกการแสดงออกที่เหมาะสม  (Assertive  training) 

                               (2)  ฝกการสื่อสารที่เหมาะสม อาจใชเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

                        3) รูจักปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมดวยความเต็มใจ  ซ่ึงครู พอแม คงตองเปน

ผูนําในการฝกและทําตัวเปนตัวอยางที่ดีใหเด็กเลียนแบบ (Modeling)  และใหกําลังใจเมื่อเด็กทําตาม

ระเบียบ 

                        4) รูจักและเขาใจธรรมชาติของตนเองจําแนกแยกแยะไดวา อารมณใดที่เปนคุณแก

ตนเองและอารมณใดที่เปนโทษแกตนเอง โรงเรียนและสถานศึกษาควรมีอาจารยผูทาํหนาที่แนะแนว

ที่จะใหคําปรึกษา (Counseling)  แกเด็ก 

                        5) การรูจักบริหารจัดการกับอารมณของตนเองได เพื่อใหรูวาอารมณเกิดไดทุกอยาง

เราไมสามารถแสดงอารมณทุกอยางได  เราสามารถรูสึกไดทุกอยางแตเราไมสามารถแสดงออกได

ทุกอยาง ฝกความสามารถในการควบคุมอารมณและการแสดงออกไดอยางเหมาะสมกับบุคคล 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 67 

สถานที่ เวลาและเหตุการณทั้งอารมณดีและอารมณไมดี เพื่อใหเกิดความสมดุลในการจัดการกับ

อารมณของตนเอง   รูจักแสดงออกทางอารมณ  และระบายอารมณไดอยางเหมาะสม   ฝก

ความสามารถในการผอนคลายความเครียด เชน การผอนคลายกลามเนื้อ การรองเพลง เปนตน 

                        6) การแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงสีหนา  ทาทาง และคําพูด เด็กจึง

ตองไดรับการฝกอาจจะเปนชั่วโมงโฮมรูมหรือกิจกรรมคาบแนะแนว 

                        7) รูจักการแสดงอารมณที่ไมดี ความสามารถในการไตรตรองกอนการแสดงออกและ

สามารถที่จะอดทนรอคอยที่จะแสดงพฤติกรรมได 

                        8) ฝกการสรางแรงจูงใจใหเกิดกับตน แรงจูงใจที่สําคัญคือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

(Achievement  Motive)  และแรงจูงใจใฝสัมพันธ   (Affilition  Motive) 

                        9) ฝกความสามรถในการหยั่งรูอารมณผูอ่ืน สามารถรับรูอารมณ และความรูสึกของ

ผูอ่ืน เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Empathy) จะตองฝกใหคํานึงถึงผูอ่ืนที่เรียกวาใจ

เขา ใจเรา ฝกการสังเกต การตรวจสอบอารมณ 

                        10) ฝกทางดานมนุษยสัมพันธ การแสดงน้ําใจ เอื้ออาทรตอบุคคลอื่น เห็นแกคุณคา

ของ    ตนเองและผูอ่ืน ฝกการใหเกียรติผูอ่ืนดวยความจริงใจ  สามารถแสดงความชื่นชอบชื่นชมและ

กําลังใจซึ่งกันและกันไดในวาระที่เหมาะสม 

               2.4.2  การพัฒนาทักษะทางอารมณ 

               เพื่อเปนการเสริมสรางคุณภาพชีวิตจึงจําเปนตองมีการพัฒนาทักษะทางอารมณ ซ่ึง

นักจิตวิทยาเชื่อวา ทักษะทางอารมณ สามารถสอน ฝกฝน เรียนรูและเปลี่ยนแปลงได 

                        1) สอนใหรูจักอารมณของตนเองและไมเก็บกด 

                        2) สอนใหรูจักการเก็บอารมณของตนเอง และหาทางระบายออกอยางเหมาะสม 

                        3) สอนใหรูจักอดทน รอคอย มีวินัย และรูจักการควบคุมตนเอง 

                        4) สอนใหรูจักเขาใจคนอื่น เห็นอกเห็นใจคนอื่น 

                        5) สอนใหรูจักสรางมนุษยสัมพันธ ผูกมิตรกับคนอื่น (อารี พันธมณี. 2546 : 141)                  

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 

               แนวคิดในเรื่องการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน อาจจะสับสนในหมูประชาชนหรือ

บุคคลทั่วไป ซ่ึงนิยามการกระทําผิดโดยอาศัยความรูสึกทางอารมณและมาตรฐานทางศีลธรรม 

บุคคลบางคนมีความเชื่อวาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดมาจากชนชั้นต่ําที่ยากจน หรือขาดโอกาส
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ทางวัฒนธรรม บางครั้งก็เปนคนกลุมนอยในสังคม แตคําวาการกระทําผิดของเด็ก (Juvenile 

Delinquency) มิไดแสดงใหเห็นลักษณะหรือประเภทของบุคคลแบบใดแบบหนึ่ง หรือมีพฤติกรรม

อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ การกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเปนพฤติกรรมที่ตอตานสังคมหรือ

การประพฤติฝาฝนกฎหมาย การกระทําผิดอาจมีขอบเขตตั้งแตการเขารวมกลุมกับเด็กคนอื่น และ

กระทําผิดโดยไมมีเจตนา จนกระทั้งการกระทําผิดโดยเจตนาในคดีรายแรง (ประธาน วัฒนวาณิชย. 

2530 : 5-6) 

              2.5.1 พฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยรุน  

               นักอาชญาวิทยาสวนใหญจะไมสนใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยของเด็ก

ในชวงวัยเด็กระยะตน ทั้งนี้เพราะการกระทําผิดของเด็กสวนใหญจะอยูในชวงวัยรุนถึงแมพฤติกรรม  

ที่เกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กสวนใหญจะตกอยูในชวงวัยรุน แตก็มีส่ิงบอกเหตุแสดงใหเห็น 

เกี่ยวกับการเริ่มกระทําผิดตางๆมากอน  ซ่ึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็กและวัยรุนนี้ จะมี

ความสัมพันธ อยางยิ่งกับการประกอบอาชญากรรมหรือการมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในวัยผูใหญ 

               การปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนในชวงวันเด็กนั้น ผูรับผิดชอบจะตองทราบถึง

พัฒนาการตามวัยและภาระที่เด็กจะตองกระทําใหไดในวัยดังกลาว รวมไปถึงพฤติกรรมทางดานบวก  

ที่เกิดขึ้นตามวัย และพฤติกรรมทางดานลบหรือตอตานสังคม จะมีแนวโนมนําไปสูการกระทําผิด

ไดในอนาคต แสดงออกใหเห็นไดดวยการมีพฤติกรรมกาวราว มีอารมณรายและรุนแรง เปนตน 

การกระทําผิดและการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้น มีผลมาจากน้ําหนักที่ไดรับจากการเสริมขั้นพัฒนา

ตามวัยในแตละชวงวัยของชวีิต หากเด็กไดรับการเสริมการพัฒนาผานกระบวนการเรียนรูทางสังคม 

ผานสถาบันทางสังคมที่รับผิดชอบในแตละชวงชีวิตไมเพียงพอหรือขาดไป จะมีแนวโนมนําไปสู

การกระทําผิดหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนได (โสภา ชปลมันน. 2536 : 108-109) 

               2.5.2 สาเหตุแหงการกระทําผิด 

               สาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 หัวขอใหญ ๆ ดังนี้ 

(บุญเพราะ แสงเทียน. 2546 : 40-41) 

                        1) สาเหตุที่เกดิจากสิ่งแวดลอม (สาเหตุภายนอก) แบงออกเปน 4 ประการ คือ 

                               (1) สาเหตุจากสิ่งแวดลอมภายในครอบครัว ไดแก 

                                     ก.  การแตกราวภายในครอบครัว เชน บิดา มารดา ตายหรือหยารางกัน 

                                     ข.  การไมสามัคคีปรองดองกันในครอบครัว 

                                     ค.  ความยากจน 
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                                     ง.  ความสกปรกรกรุงรังของบานเรือนหรือการที่บานเรือนตั้งอยูในแหลง

เสื่อมโทรม 

                                     จ.  บิดา มารดา เปนคนไมดี เปนตวัอยางไมดีแกเด็กหรือส่ังสอนใหประพฤติ

ชั่วเพื่อแสวงหาประโยชนจากเด็ก 

                                     ฉ. บิดา มารดา ปลอยปละละเลย ไมดูแลเรื่องความเปนอยู การศึกษาเลา

เรียนไมเอา  ใจใสอบรมดูแลสั่งสอนเด็ก ซ่ึงอาจเปนเพราะบิดามารดายากจน ไมมีเวลาใหความรัก

ความอบอุนแกเด็ก หรือเพราะไรการศึกษา รวมทั้งบิดา มารดาที่อบรมดูแลเด็กเขมงวดกวดขัน

เกินไปหรือตามใจเดก็มากเกนิไปจนเสยีคนดวย 

                               (2) สาเหตุจากสิ่งแวดลอมภายนอกครอบครัว ไดแก 

                                     ก.  ส่ิงแวดลอมทางสังคมไมดีตางๆ 

                                     ข.  การคบเพื่อนชั่ว 

                                     ค.  ตัวอยางไมดีจากสิ่งเริงรมยตางๆ เชน แหลงบันเทิงที่ยัว่ยกุามารมณ 

ภาพยนตร และหนังสือลามก 

                                     ง.  การขาดสถานที่พักผอนหยอนใจและสิ่งจรรโลงใจที่ด ี

                               (3) สาเหตุจากสิ่งแวดลอมที่เกิดจากสถานการณของบานเมือง ไดแก 

                                     ก.  ตวัอยางไมดีตางๆ ในสังคมโดยเฉพาะในละแวกบาน 

                                     ข.  ความขัดแยงทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณ ี

                                     ค.  ผลสะทอนจากการปฏิบัติอันไมยุติธรรมของเจาหนาที่ฝายบานเมือง 

                                     ง.   ผลจากความตกต่ําทางเศรษฐกิจและคาครองชีพที่สูงขึ้น 

                               (4) สาเหตุจากสิ่งแวดลอมที่เกิดจากสถานการณอ่ืนๆ ไดแก 

                                     ก.  การขาดที่อยูอาศัยที่เหมาะสมและการขาดการศึกษา 

                                     ข.  การขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปน ทําใหเกิดการกระทําผิด

เกี่ยวกับทรัพยมากขึ้น 

                                     ค.  กรณีที่เกิดสงครามหรือความวุนวายขึน้ในบานเมือง การรบราฆาฟนกัน

ทําใหเดก็มีจิตใจหยาบกระดาง 

                        2) สาเหตุที่เกดิจากตวัเดก็และเยาวชนเอง แบงออกไดเปน 3 ประการ 

                               (1) สาเหตุทางพันธุกรรม ซ่ึงนักอาชญาวิทยา เชื่อวาความประพฤติหรือ

สัญชาตญาณบางอยางของมนุษยนั้น สามารถถายทอดจากบิดามารดาสูบุตรหลานไดไมมากก็นอย 
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เชน ความบกพรองทางจิตใจของบิดามารดาอาจถายทอดมายังบุตรได ทําใหบุตรขาดความยับยั้งชั่ง

ใจในการกระทําผิด  

                               (2) สาเหตุจากความไมสมประกอบทางกาย เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเด็กกระทํา

ผิดได เพราะการมีรางกายไมสมประกอบนั้น เปนสาเหตุใหเด็กถูกลอเลียนจากเพื่อนเลนหรือเปนที่

รังเกียจจากคนทั่วไป ทําใหเด็กเกิดปมดอยและตองการหาทางชดเชยโดยทําใหตนเดนหรือทําใหตน

เปนที่ยอมรับในสังคม ซ่ึงบางครั้งเปนการกระทําเดนในทางที่ผิด 

                               (3) สาเหตุจากความไมสมประกอบทางจิต ปกติคนเรานั้นยอมมีความรูสึกหรือ 

สัญชาตญาณตาง ๆ คลายคลึงกัน มีความโลภ ความโกรธ ความหลง และความรูสึกทางเพศ  แต การ

แสดงออกเพื่อสนองตอบความรูสึกเหลานั้นแตกตางกันออกไปในแตละคน ขึ้นอยูกับการศึกษา

อบรมและสภาวะแวดลอม องคประกอบอยางหนึ่งที่ทําใหการแสดงออกของแตละคนผิดแผกกัน

ออกไปก็คือ ความมีจิตใจมั่นคง หรือจิตบกพรอง ผูมีจิตบกพรองไมสมประกอบก็จะแสดงออกผิด

แผกไปจากผูที่มีจิตใจมั่นคง และสาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมในป 

พ.ศ.2547 ( เดือน มกราคม – ตุลาคม 2547)  มีดังนี้  

                                     ก. สภาพทางครอบครัวหรือสภาพทางอารมณ  จํานวน 1,522 คน คิดเปน

รอยละ 33.31 

                                     ข. การคบเพื่อนเสเพลหรือถูกชักจูง จํานวน   1,506 คน คิดเปนรอยละ 32.96 

                                     ค.  สภาพทางเศรษฐกิจ จํานวน 519 คน คิดเปนรอยละ 11.36  

                                     ง.  การรูเทาไมถึงการณ  จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 4.55 

                                     จ.  สาเหตุอ่ืน ๆ จํานวน 814  คน คิดเปนรอยละ 17.82 

                                (บุญเพราะ แสงเทียน. 2546 : 43) 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

               2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ 

               ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพทั้งในตางประเทศ และในประเทศดังนี้ 

                        1) งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ 

                        นาบิ (Nabi. 1978 : 5–8 , อางถึงใน สุนีย ศรีสงาตระกูลเลิศ.  2545 : 16) ไดศึกษา

ความคิดสรางสรรคในความสัมพันธกับบุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในตนเองและสติปญญา ซ่ึงผล

การศึกษาพบวา ความคิดสรางสรรคมีความสัมพันธกับความเปนตัวของตัวเอง ความอิสระ ลักษณะ
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บางประการของเพศหญิง เชื่อมั่นในตนเอง นับถือตนเอง ใฝรู ตื่นตัวเสมอ ผูมีความคิดสรางสรรค

โดยทั่วไป  จะแสดงความพอใจตอชีวิตและกิจวัตรประจําวัน  และมีแรงจูงใจที่จะแสวงหา

ความสําเร็จใหมๆ 

                        สจวต และคณะ (Struss and others. 1981 : 275-282, อางถึงใน สุนีย ศรีสงาตระกูล

เลิศ. 2545 : 16) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค ความกดดัน วัย และความเครียด

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอิสราเอลชั้นแรก จํานวน 71 คน พบวา         

มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางความคิดสรางสรรคกับการลดลงของความกดดัน 

                        เฮนจัม (Henjum 1969 : 143-149, อางถึงใน วรรณมาศ ดวงทวี.  2542 : 47) 

ทําการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักเรียนที่เรียนวิชาครู ของมหาวิทยาลัยมินิโซตา จํานวน 78 คน

ที่สอบในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล 45 แหง โดยใชแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF พบวา 

บุคลิกภาพของนักศึกษาวิชาครูมีความสัมพันธกับความสําเร็จของนักเรียนคือ นักศึกษาวิชาครูที่

สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีวุฒิภาวะทางอารมณ  มีความสัมพันธภาพ ควบคุมตนเองได 

สําหรับนักศึกษาวิชาครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีสติปญญาสูง และมีความกระตือรือรน 

                        เคอรตินส , โฮแกน และวิสส (Kurtines Hogan , and Weiss 1975, อางถึงใน วรรณมาศ           

ดวงทวี.  2542 : 58-59) ไดนําแบบทดสอบ CPI ไปใชกับผูติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน โดย

ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับคนไขจิตเวชอาชญากรที่ถูกจําคุกและผูสูบกัญชา ผลการวิจัยพบวา ผูติด        

ยาเสพติดประเภทเฮโรอีนนั้น มีคะแนนต่ําในมาตรา Re (ความรับผิดชอบ) และSo (การเขาสังคม)        

ผูติดเฮโรอีนและกัญชาจะมีคะแนนสูงในมาตรา Fx (ความสามารถในการยืดหยุน) คนที่ไดคะแนน

ต่ําในมาตรา Re และSo แตไดคะแนนสูงในมาตรา Fx มีแนวโนมขาดความรับผิดชอบไมปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบและประเพณีตางๆ  และยึดถือตนเองเปนใหญ ผูสูบกัญชาตางกับผูติดเฮโรอีน เพราะ

กลุมตัวอยางที่สูบกัญชานั้นเปนนักศึกษาในวิทยาลัย ผูสูบกัญชามีคะแนนสูงในมาตรา AI (ความใฝ

สัมฤทธิ์อิสระไมตองอาศัยใคร)และมาตรา IE (ประสิทธิภาพทางสติปญญา) ซ่ึงแสดงวามี

ความสามารถทางสติปญญาและมีความทะเยอทะยานมากกวาผูติดเฮโรอีน 

                        โฮแกน (Hogan 1973, อางถึงใน วรรณมาศ ดวงทวี. 2542 : 59) ไดศึกษาบุคลิกภาพ

ของ    ผูติดเฮโรอีน โดยใชแบบทดสอบ CPI และ Hogan’s Empathy Scale ผลจากการศึกษาพบวา 

ผูติดเฮโรอีนมีคะแนนต่ําในมาตรการเขาสังคม (SO)  และมาตราความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
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                        2)  งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ 

                               นิคม ตังคะพิภพ (2516 : 90-94, อางถึงใน สุนีย ศรีสงาตระกูลเลิศ 2545 : 11) ได

ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพความเกรงใจและความคิดสรางสรรคของนักเรียนวัยรุนที่มาจากครอบครัว

ไทยและจีน จํานวน 80 คน โดยใชแบบสอบถามบุคลิกภาพ แบบสอบถามวัดความเกรงใจ และ

แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของวอลลัช และโคแกน (Wallach and Kogan 1965) พบวา 

ความคิดสรางสรรคไมมีความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพดานความเกรงใจ ความมีอํานาจเหนือผูอ่ืน 

ความสามารถที่จะบรรลุถึงสถานภาพ การวางตัวในสังคม ความรับผิดชอบ ความอดทน การสราง

ความประทับใจใหกับผู อ่ืน และความเปนหญิง ทั้งวัยรุนชายและหญิง นอกจากนี้ยังพบวา

ความสามารถควบคุมตัวเองไดและความยืดหยุนไดมีความสัมพันธทางลับกับความคิดสรางสรรค

ในวัยรุนชาย 

                        ประเทือง วงศประเสริฐ(2527 : 88-89)ไดศึกษาบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชนที่บาน

กรุณาและปราณี พบวาเด็กและเยาวชนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใหความรัก แบบลงโทษและ

แบบเรียกรองจากเด็ก มีบุคลิกภาพดานมั่นคง  และอาการโรคประสาทแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เด็กและเยาวชนวัยรุนตอนตนกับวัยรุนตอนปลาย มีบุคลิกภาพดานความมั่นคง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เด็กและเยาวชนที่มีบิดาระดับการศึกษาตางกันมี

บุคลิกภาพดานเก็บตัวตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                        ประณีต นิยสรานนท และพัทนี เทียนสุวรรณ (2529 : 36) ไดศึกษาการติดยาเสพติด

ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง พบวาสวนมากเปนผูมี

บุคลิกภาพไมสมวัย ขาดวุฒิภาวะ(immature)มีความผิดปกติทางจิตและอารมณ ตองพึ่งพิงสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดตลอดเวลา ไมสามารถตัดสินใจดวยตัวเอง มีแนวโนมเอียงที่จะพึงคําแนะนําคําปรึกษาหารือความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืน 

                        อุษา จารุสวัสดิ์ ,ศิริรัตน เจริญวงศ และนเรศ สุริยกาญจน (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษา

เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะบุคลิกภาพระหวางเด็กนักเรียนที่ใชส่ิงเสพติดกับนักเรียนที่

ไมเคยใชส่ิงเสพติด กลุมตัวอยางที่ทาํการศึกษาเปนเด็กนักเรียนมัธยมเพศชายที่เรียนอยูในโรงเรียน

ราษฎร และโรงเรียนรัฐบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา นักเรียนที่ใชส่ิงเสพติด และ

นักเรียนที่ไมเคยใชส่ิงเสพติดมีลักษณะบุคลิกภาพแตกตางกันถึง 15 มาตรา ดังนี้ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ใน 10 มาตรา คือ มาตราความชอบมีอํานาจเหนือผูอ่ืน (Do) 

ความรูสึกผาสุก (Wb) ความรับผิดชอบ (Re) การเขาสังคม (So) การบังคับตนเอง (Sc) การอยู
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รวมกัน (Cm) ความใฝสัมฤทธิ์โดยเอาอยางหรือปฏิบัติตามผูอ่ืน (Ac) ความใฝสัมฤทธิ์โดยอิสระไม

ตองการอาศัยใคร (Ai) ประสิทธิภาพทางดานสติปญญา (Ie) ความเปนสตรี (Fe) เด็กนักเรียนที่ไม

เคยใชส่ิงเสพติดมีลักษณะบุคลิกภาพสูงกวาเด็กนักเรียนที่ใชส่ิงเสพติด 5 มาตรา คือ มาตราความ

อดทนใจกวาง (To) ความประทับใจที่ดี (Gi) ความเอาใจใสในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยา (Py) การ

ปรากฎตัวทางสังคม (Sp) ความยืดหยุน (Fx)  

                        เมธี วงษวีระพันธุ (2534 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของ

คุณลักษณะบุคลิกภาพของเยาวชนผูกระทําผิด กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาเปนเยาวชนผูกระทําผิด

ในคดีตางๆ และอยูระหวางการฝกและอบรมในสถานพินิจและคุมครองเด็กกลาง(กรุงเทพฯ) สถาน

พินิจและ  คุมครองเด็กจังหวัดนครสวรรค อุบลราชธานี สงขลา ระยอง จํานวน 326 คน การ

ประเมินบุคลิกภาพของกลุมใชแบบทดสอบ CPI ผลการศึกษาพบวา บุคลิกภาพของเยาวชน

ผูกระทําผิดเพศชายนั้นมีลักษณะไมกระตือรือรน ชอบสบาย ไมรีบรอน เฉื่อยชามีความคิดคับแคบ

ไมหลักแหลม ชอบเรียกรองความสนใจ มุทะลุ ไววางใจยาก ใจแคบ ไมมีความอดทนและ

เปลี่ยนแปลงงาย สวนเยาวชน     ผูกระทําผิดเพศหญิง มีลักษณะไมกระตือรือรน เฉื่อยชา ไม

รับผิดชอบ มีความคิดตื้น ไมหลักแหลม เปล่ียนแปลงงาย มักมีการโกหกหลอกลวงผูอ่ืน ใจแคบ

และชอบเรียกรองใหผูอ่ืนสนใจ ในการเปรียบเทียบคุณลักษณะบุคลิกภาพบุคลิกภาพของเยาวชน

ผูกระทําผิด ในฐานความผิดที่ตางกัน 5 ฐานความผิดนั้น ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูกระทํา

ผิดในฐานความผิด 5 ฐานความผิดไมแตกตางกันทั้งในเพศหญิงและเพศชาย   

                        นัยพินิจ คชภักดี และลักษณา ตันติปกร (2541 : 31-32) ไดทําการศึกษาระดับเชาว

ปญญาและบุคลิกภาพผูติดยาเสพติดชนิดเฮโรอีน ในสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พบวา         

เชาวปญญาทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานบุคลิกภาพคาเฉลี่ย

ลักษณะบุคลิกภาพของผูติดยาเสพติดต่ํากวาผูไมติดยาเสพติด ในบางองคประกอบ คือ 

                        องคประกอบ A องคประกอบ B องคประกอบ G และองคประกอบ H กลาวคือกลุม

ติด  ยาเสพติดจะไมคอยเขาสังคม เปนผูไมมีเหตุผล มีมโนธรรมต่ํา  ชอบทําอะไรตามใจตนเอง และ

สะดวกสบาย ไมมีความกลาหาญในการเผชิญ มักชอบแยกตัว มีความอาย และในขณะเดียวกัน กลุม

ติดยาเสพติดจะไดคาเฉล่ียลักษณะบุคลิกภาพสูงกวากลุมไมติดยาเสพติดในบางองคประกอบคือ 

องคประกอบ L องคประกอบ M องคประกอบ O คือ กลุมพวกติดยาเสพติดจะเปนคนลักษณะ       

ขี้สงสัย ตองการใหผูอ่ืนรับผิดชอบตนเอง ไมไววางใจคนอื่น ชอบจินตนาการโดยไมมีระเบียบแบบ

แผน เอาแตใจตนเอง มีความวิตกกังวล จิตใจหวาดหวั่น มีความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัย โดดเดี่ยว 
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                        วรรณมาศ  ดวงทวี (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาบุคลิกภาพผูติดยาเสพติด และ

แนวโนมบุคลิกภาพของผูที่อาจติดยาเสพติด โดยกลุมตัวอยางเปนผูติดยาเสพติดเพศชายที่เขารับ

การรักษาแบบคนไขในระยะฟนฟูสมรรถภาพทางดานจิตใจ ของโรงพยาบาลธัญญารักษ จํานวน 

195 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF (ฟอรม A) ผลการวิจัยพบวา 1) 

ผูติดยาเสพติดมีองคประกอบบุคลิกภาพที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑปกติแบบสุดขั้ว 1 องคประกอบ คือ 

องคประกอบบุคลิกภาพดานการใชเหตุผล (B) 2) ผูติดยาเสพติดมีองคประกอบบุคลิกภาพที่

เบี่ยงเบนไปจากเกณฑปกติคอนขางมาก 3 องคประกอบ คือ (1) องคประกอบบุคลิกภาพดานมโน

ธรรม (G) (2) องคประกอบบุคลิกภาพดานการพึ่งตนเอง (Q2) (3) องคประกอบบุคลิกภาพดานความ

มั่นคงทางอารมณ (C) 3) ผูติดยาเสพติดมีองคประกอบบุคลิกภาพที่มีแนวโนมไปทางดานใดดาน

หนึ่งเพียงเล็กนอย 6 องคประกอบคือ  (1) องคประกอบบุคลิกภาพดานการเขาสังคม (A) (2) 

องคประกอบบุคลิกภาพดานการกลาเผชิญ (H)  (3) องคประกอบบุคลิกภาพดานความออนโยน (I) 

(4) องคประกอบบุคลิกภาพดานความวิตกกังวล (O) (5) องคประกอบบุคลิกภาพดานการควบคุม

อารมณ (Q3) (6) องคประกอบบุคลิกภาพดานความเครียด (Q4) 4) ผูติดยาเสพติดมีองคประกอบ

บุคลิกภาพอยูในเกณฑปกติ 6 องคประกอบ คือ (1) องคประกอบบุคลิกภาพดานการกลาแสดงออก 

(E) (2) องคประกอบบุคลิกภาพดานความราเริง (F) (3) องคประกอบบุคลิกภาพดานความ

หวาดระแวง (L) (4)  องคประกอบบุคลิกภาพดานจินตนาการ (M) (5) องคประกอบบุคลิกภาพดาน

การเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน (N) (6) องคประกอบบุคลิกภาพดานความอิสระเสรี  (Q1) 

                        วราภรณ พยัตตพงษ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสถานภาพ บุคลิภาพและ

เปรียบเทียบ    คาเฉลี่ยของคะแนนบุคลิกภาพแตละองคประกอบของเยาวชนในสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชน จําแนกตามตัวแปรเพศ ลักษณะความผิด และสาขาวิชาที่ฝกอบรม กลุม

ตัวอยางไดแก    เยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ภาค 6 จํานวน 118 คน 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF ฟอรม A ผลการวิจัยพบวา 1) กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและฝกอบรมสาขาว ิชาชาง

อุตสาหกรรม 2) กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของบุคลิกภาพ 16 องคประกอบในระดับปานกลาง 3) 

เยาวชนชายกับหญิงมีบุคลิกภาพแตกตางกัน 9 องคประกอบ ไดแก การเขาสังคม (A) สติปญญา (B) 

การกลาแสดงออก (E) มโนธรรม (G) การกลาเผชิญ (H) จิตใจออนโยน (I) การจินตนาการ (M) 

ความอิสระเสรี (Q1) และการพึ่งตนเอง (Q2) 4) เยาวชนที่มีลักษณะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยมีบุคลิกภาพ ในแตละองคประกอบไมแตกตางกัน 5) เยาวชนที่ฝกอบรม
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สาขาชางอุตสาหกรรมกับสาขาคหกรรมมีคาเฉลี่ยบุคลิกภาพแตกตางกัน 5 องคประกอบ ไดแก การ

เขาสังคม (A) กลาแสดงออก (E) มโนธรรม (G) จิตใจออนโยน (I) และความอิสระเสรี (Q1) เยาวชน

ที่ฝกอบรมสาขาชางอุตสาหกรรมกับสาขาดนตรี มีคาเฉลี่ย    บุคลิกภาพแตกตางกัน 1 องคประกอบ 

ไดแก การควบคุมอารมณ (Q3)เยาวชนที่ฝกอบรมสาขาชางอุตสาหกรรมกับสาขาเกษตรกรรม มี

คาเฉลี่ยบุคลิกภาพแตกตางกัน 1 องคประกอบ ไดแก การพึ่งตนเอง (Q2) เยาวชนที่ฝกอบรมสาขาค

หกรรมกับสาขาคนตรี มีคาเฉลี่ยบุคลิกภาพแตกตางกัน 2 องคประกอบ ไดแก จิตใจออนโยน (I) 

และการควบคุมอารมณ (Q3) 

                        จากการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดทั้ง

ในตางประเทศ และในประเทศ สรุปไดวา ผูที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด จะไมคอยเขาสังคม เปนผู

ไมมีเหตุผล มีมโนธรรมต่ํา เอาแตใจตนเอง มีความวิตกกังวล จิตใจหวาดหวั่น และไมคอยกลา        

แสดงออก 

               2.6.2 งานวิจยัที่เกีย่วของกับความฉลาดทางอารมณ 

                           ผูวิจัยไดศึกษางานวจิัยที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณทั้งตางประเทศและ ใน

ประเทศ ดังนี ้

                        1) งานวจิัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ 

                        โอม (Ohm. 1998, อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม.  2546 : 43-44) ไดทําการศึกษาเรื่อง

เชาวนอารมณในฐานะความฉลาดชนิดหนึ่งซึ่งมีผลตอความสําเร็จในการเรียนเพื่อสนับสนุน

ใหสถาบันการศึกษานําเชาวนอารมณมาใชในการเรียนการสอน จากผลการศึกษาพบวา ทักษะทาง

อารมณที่ดีกับความสําเร็จทางการเรียนและความสําเร็จของบุคคลมีความสัมพันธกัน 

                        บาคแมน และสตีน(Bachman and Stein. 2000 : 176, อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม.  

2546 : 44) ไดศึกษาเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานบญัชีที่ประสบความสําเร็จใน

อาชีพมากที่สุด จํานวน 24 คน และประสบความสําเร็จนอย จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชใน

การศึกษาคือ แบบวัดความฉลาดทางอารมณของบารออน (Bar-on) ผลการศึกษาพบวาระดับความ

ฉลาดทางอารมณจะสงผลตอคุณภาพของการปฏิบัติงานของพนักงาน 

                        สตีเวน สเตน (Steven Stein. 1998, อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม 2546 : 44) ไดวิจยั

เร่ืองเชาวนอารมณของคนอายุตางๆ (Emotional Intelligence (EQ) Gets Better with Age) โดย

ทําการศึกษาเชาวนอารมณของคนทั่วไป จํานวน 3,831 คน ที่อาศัยอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

แคนนาดา จากแบบทดสอบ EQ-I ของบารออน โดยแบงชวงอายุของคนออกเปน 5 ชวง คือ 16-
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19 ป , 20-29 ป , 30-39 ป , 40-49 ป และ 50 ปขึ้นไป พบวา ชวงอายุมนีัยสําคัญและความคงเสนคง

วาตอระดับเชาวนอารมณ กลาวคือ คะแนนรวมของเชาวนอารมณจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุอยางมีนัยสําคัญ 

ซ่ึงคะแนนรวมของเชาวนอารมณจะสูงที่สุดเมื่ออยูในชวงวัยรุนตอนปลายและจะคอยๆ ลดลง

จนกระทั่งปลายอายุ 50 ป จากผลการศึกษาทําใหยนืยันไดวาวุฒิภาวะทางอารมณ (Emotional 

Maturity) นั้น แปรผันตามอายุและประสบการณ นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบ EQ-I ของ

บารออน ยังแสดงใหเห็นวาคนที่มีคะแนน EQ สูงจะมีความสุขกบัความสําเร็จในงาน และไม

คํานึงถึงเพศและชาติกําเนดิ มีการคนพบวา โดยท่ัวไปคนที่อายุมากกวาจะสามารถควบคุมความตองการ

ของสภาพแวดลอมและความกดดันไดดกีวาคนที่อายุนอยกวา นอกจากนี้ยงัพบอีกวาคนทีอ่ายุมากกวาจะ

มีลักษณะดังตอไปนี้มากกวาคนที่อายุนอยกวา   1) มีอิสระในการคิดและการกระทํามากกวา More 

indepent in their thinking and actions 2) ตระหนักถึงความรูสึกของผูอ่ืนมากกวาMore aware of 

other’s feelings 3) มีความรับผิดชอบตอสังคมมากกวา More socially  responsible 4) สามารถ

ปรับตัวไดดกีวา More adaptable 5) สามารถประเมินสถานการณเฉพาะหนาและแกไขปญหาได

ดีกวา Better at sizing up the immediate situation and solving problems  6) สามารถจัดการกับ

ความเครียดไดดีกวา Able to manage stress better than yonger people และองคประกอบของเชาวน

อารมณใน 4 ดานตอไปนี้ สามารถมีความผันแปรตามชวงอายุที่เปลี่ยนแปรไป คือ (1) Social 

Responsibility คือ ความสามารถแสดงตนใหมีสวนรวม ใหความชวยเหลือสมาชิกในสังคม  

(Richman. 1994) (2) Reality Testing คือ ความสามารถในการประเมินความเกีย่วของกันระหวาง

ประสบการณและส่ิงที่เกิดขึน้จริง (3) Problem Solving คือ ความสามารถในการตระหนกัถึงและ

ระบุปญหารวมทั้งหาแนวทางในการแกไขปญหาที่มีประสิทธิผล (4) Optimism คือ ความสามารถ

ในการมองเหน็ดานดีของชวีิตและมีทัศนคติดานบวก แมวาจะตองเผชิญกับความยากลําบาก 

                        มารติน (Martin. 1986 : 220-227, อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม. 2546 : 48) ไดทํา

การวิจยัเร่ือง The Effect of a Social Skill Development Course on Emotionally Disturbed 

Secondary Students โดยศกึษากับกลุมตวัอยาง    นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีปญหาทางดาน 

อารมณจากเทก็ซัส จํานวน 20 คน โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมควบคุม 2 กลุมและกลุมทดลอง 

1 กลุม ใหกลุมควบคุมทั้ง 2 กลุม เลือกเรียนวิชาเลือกและวิชาชีพดวยตนเอง สวนกลุมทดลองใหเขา

รับการฝกการพัฒนาทักษะทางสังคม ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานความรับผิดชอบ 

การติดตอส่ือสาร การตัดสินใจ และการแกปญหา ใชเวลาฝกหัดทกัษะทางสังคม วันละ 45 นาที 

ตลอดปการศึกษา ค.ศ. 1984-1985 จะทาํการวัดผลกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียนทุกกลุม 
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แลวนํามาวิเคราะหผลการวจิยั พบวา ทักษะทางสังคมมีสวนชวยพฤตกิรรมและผลการเรียนใหดีขึ้น

ได แสดงใหเห็นถึงทิศทางในทางบวกของพฤติกรรม และผลการเรียนของกลุมที่ไดรับการฝก 

ทักษะทางสังคม 

                        รอคฮิล และกรนีเนอร (Rockhill and Greener. 1999 : Online) ไดวัดความสามารถใน

การรายงานตนเองเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณในดานการใสใจในความรูสึก ความชัดเจนของอารมณ 

และการปรับปรุงภาวะอารมณ โดยใชแบบสอบถามมาตรวัดอารมณสําหรับสําหรับเด็ก (Trait Meta 

Mood Scale for Children) จํานวน 28 ขอ และแบบวัดความรูสึกตอการมองโลกในแงด ี ซ่ึง

ประกอบดวยแบบทดสอบยอย 4 ฉบับ คือการแสดงความกดดัน ความวิตกกังวลในการเขาสังคม 

การหลีกเลี่ยงการเขาสังคม และความพอใจในชวีิต กลุมตัวอยางคือ นกัเรียนระดับประถมศึกษา 

เกรด 3-7 จํานวน 691 คน การหาความเทีย่งตรงเชิงเหมือน จากการหาความสัมพันธระหวางคะแนน

จากแบบทดสอบมาตรวัดอารมณกับการรายงานตนเองตนจากแบบทดสอบวัดการควบคุมอารมณ 

ความเที่ยงตรงเชิงจําแนกหาจากความสัมพันธระหวางการตอบแบบทดสอบมาตรวัดอารมณ กับ

ความสารถในการเขาสังคม ผลจากการทดสอบพบวา คะแนนจากแบบทดสอบมาตรวัดอารมณแตละ

ฉบับมีความสัมพันธกับความสามารถในการปรับปรุงตนเอง ซึ่งวัดจากแบบทดสอบความพอใจ          

ในชีวิต และการแสดงอารมณของเด็กมีสวนสัมพันธกับความสามารถในการเขาสังคมในการปรับปรุงตนเอง  

                        2) งานวจิัยที่เกี่ยวของในประเทศ 

                        กิตติศักดิ์  เชือ้อาษา (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวุฒิภาวะทาง 

อารมณกับตัวแปรสิ่งแวดลอมบางประการ ไดแก การอบรมเลี้ยงดู การศึกษาของพอแม ฐานะทาง 

เศรษฐกิจของพอแม และลําดับการเกดิของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 435 คน ผล 

การศึกษาพบวา สภาพแวดลอมตางๆ ดังกลาวมีความสมัพันธกับวุฒภิาวะทางอารมณของนักเรยีน

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

                        เทอดศักดิ ์เดชคง (2542 : 59-60, อางถึงใน กาญจนา กล่ินหอม 2546 : 50) ไดศึกษา

ระดับ EQ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร จํานวนมากกวา 200 คน วัด 3 

สวน ดังนี้ สวนที่ 1 และสวนที่ 2 เปนการประเมินโดยใหเด็กทําเอง สวนที่ 3 เปนการประเมินโดย

ครูประจําชั้น  พบวาเดก็หองเกงมี EQ เฉลี่ยต่ํากวาเด็กหองธรรมดา เด็กหองเกงมีแนวโนมที่จะมอง

ตนเองวามีความสามารถทางอารมณ (ความพึงพอใจ ความคิดแงบวก ความรับผิดชอบ น้ําใจ เปน

ตน) และครูมีแนวโนมที่จะใหคะแนนความสุขและการเปนคนดแีกเดก็หองเกงสูงกวาเดก็หอง 

ธรรมดาอยางเห็นไดชดั 
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                        ชนมน สุขวงค (2543 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาความสัมพันธระหวางการเลี้ยงดู 

คือ การเลี้ยงดแูบบใหความรักแบบลงโทษ แบบคาดหวงัเอากับเดก็ แบบแสดงความเปนเจาของมาก

เกินไป แบบยอมบุตรและแบบปลอยปละละเลย กับความเฉลียวฉลาดทางอารมณ กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร จาํนวน 400 คน ไดมาโดยวิธี

สุมแบบสองขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา1) การเลี้ยงดูแบบใหความรักมีความสัมพันธกับความเฉลียว

ฉลาดทางอารมณของวัยรุนตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) การเลี้ยงดแูบบคาดหวงั

เอากับเด็ก มีความสัมพนัธกับความเฉลยีวฉลาดทางอารมณของวัยรุนตอนตนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  3) การเลี้ยงดูแบบลงโทษ แบบแสดงความเปนเจาของมากเกินไป แบบยอมบุตร

และแบบปลอยปละละเลย ไมมีความสัมพันธกับความเฉลียวฉลาดทางอารมณ 

                        กันตวรรณ มีสมสาร (2544 : บทคัดยอ) ไดวจิัยศกึษาเปรียบเทียบความฉลาดทาง

อารมณของนกัเรียนในวัยยางเขาสูวัยรุนทีไ่ดรับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกตางกัน ตามการ

รับรูของตนเองกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5-6 ในโรงเรียนสหศึกษาในเขต

กรุงเทพฯ จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยัมี 3 แบบ คือ แบบสํารวจการอบรมเลี้ยงดู แบบ

วัดความฉลาดทางอารมณ และแบบวดัความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก ผลการวจิยัพบวา เดก็ที่

ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจควบคมุ การอบรมเลีย้งดูแบบรกัตามใจ และการอบรมเลีย้งดูแบบ

ทอดทิง้อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความแตกตางระหวางเพศไมมีผลตอความฉลาดทาง

อารมณ  คะแนนความฉลาดทางอารมณของเด็กมีความสัมพันธ กบัคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของเด็กที่ประเมนิโดยครูประจาํชั้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                        สุมาลี บางกระ (2544 : บทคัดยอ) ไดวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาด

ทางอารมณกบัความวิตกกังวลทางสังคมของผูตองขังเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง

เปนผูตองขัง ที่พนโทษในเดือน พฤษภาคม 2544 จํานวน 200 คน เลือกโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ  

แบงชั้น (Stratified Random Samplung) เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถาม

ความฉลาดทางอารมณ และแบบสอบถามความวติกกังวลทางสังคม ผลการวิจยัพบวา 1) ความฉลาด

ทางอารมณและความวิตกกังวลทางสังคมมีความแตกตางกันตาม อาย ุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ 

ประวัติการใชสารเสพติด ประวัตกิารตองโทษ ประเภทคดี กําหนดโทษ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  2) ความวติกกังวลทางสังคมมีความแตกตางกนัตามวุฒกิารศกึษา ประวัตกิารใชสารเสพตดิ 

ประวัติการตองโทษ อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพนัธ

ทางลบกับความวิตกกงัวลทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05 
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                        จากศึกษางานวิจัยทีเ่กีย่วของกับความฉลาดทางอารมณ พบวาการอบรมเลี้ยงดูมี

ความสัมพนัธกับความฉลาดทางอารมณของวยัรุน และผูที่เกีย่วของกับการกระทําผิดนั้น ความฉลาด

ทางอารมณจะมีความสัมพันธกับความวิตกกังวลทางสังคม 
                        สรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่กีย่วของกับบคุลิกภาพและความฉลาดทาง

อารมณ เพื่อนาํไปเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเร่ือง การบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณของ

เยาวชนที่กระทําผิด ซ่ึงผูวิจัยไดนําทฤษฎีลักษณะเฉพาะของแคทเทลลที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพมี

องคประกอบ 16 ดาน คือ 1. การเขาสังคม 2. สติปญญา 3. ความมั่นคงในอารมณ 4. การกลา

แสดงออก 5. ความราเริง 6. มโนธรรม 7. การกลาเผชิญ  8. จิตใจออนโยน  9. ความระแวง  10. การ

จินตนาการ 11. การเขาใจความรูสึกผูอ่ืน  12. ความวิตกกงัวล  13. ความอิสระเสรี 14. การพึ่งตนเอง 

15. การควบคมุอารมณ 16. ความเครียด และนาํแนวคดิเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของโกลแมน 

ซ่ึงมีองคประกอบ 5 ดาน คือ 1. การตระหนักรูในตนเอง 2. การจัดระเบียบอารมณของตน 3. การจูง

ใจตนเอง 4. การรวมรูสึก 5. ทักษะทางสังคม ไปเปนแนวคิดในการวิจยั และจากการศึกษางานวิจยัที่

เกีย่วกับบคุลิกภาพและความฉลาดทางอารมณของผูกระทําผิดพบวามบีุคลิกภาพที่ไมเหมาะสม และ

ความฉลาดทางอารมณของผูที่เกีย่วของกับการกระทําผิดมีความสัมพนัธกับความวิตกกังวลซ่ึงความรู

จากเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของทีไ่ดศกึษานี้ ผูวจิยัจะนาํไปเปนความรูพื้นฐานในการวิจยัครั้งนี ้

 

 

 

 

 


