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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา 

 
แนวคดิหลัก 
 จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ จิตวิทยาเป็นศาสตร์มีมานาน
พร้อมๆ กับการกําเนิดของมนุษย์ จิตวิทยาทําให้เข้าใจถึงการแสดงออกของการเกิดพฤติกรรมที่
สามารถสังเกตได้ และพฤติกรรมที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ได้ ทั้งความรู้สึก ความคิด เจตคติ 
ค่านิยม ความเชื่อ เป็นต้น ทําให้มนุษย์เข้าใจตัวตนที่แท้จริงตามธรรมชาติ สามารถคาดการณ์ และ
เสริมสร้างพฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 
หัวข้อเนื้อหา 
 1. ความหมายของจิตวิทยา 
  2. ประวัติของจิตวิทยา 
 3. จิตวิทยาการศึกษา : ศาสตร์ที่เช่ือมโยงระหว่างจิตวิทยากับการศึกษา 
 4. ความหมายของจิตวิทยาการศึกษา 
 5. วัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการศึกษา 
 6. ความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครู 
 7. การวิจัยในจิตวิทยาการศึกษา 
 8. วิธีการวิจัยจิตวิทยาการศึกษา 
 9. ลําดับขั้นในการวิจัยโดยทั่วไป 
 10. ครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 11. องค์ประกอบที่สําคัญของบุคคลผู้เป็นครู  
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. นักศึกษาบอกความหมายของจิตวิทยาได้ 
  2. นักศึกษาบอกประวัติของจิตวิทยาได้ 
 3. นักศึกษาบอกความหมายของจิตวิทยาการศึกษาได้ 
 4. นักศึกษาบอกวัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการศึกษาได้ 
 5. นักศึกษาบอกความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครูได้ 
 6. นักศึกษาอธิบายการวิจัยในจิตวิทยาการศึกษาได้ 
 7. นักศึกษาบอกครูที่ดีและมปีระสิทธิภาพได้ 
 8. นักศึกษาบอกองค์ประกอบที่สําคัญของบุคคลผู้เป็นครไูด้ 

 
วิธีการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1 
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 2. ให้นักศึกษาดูสื่อวีดีทัศน์ และให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของจิตวิทยา 
 3. ผู้สอนบรรยายให้องค์ความรู้เก่ียวกับจิตวิทยา 
 4. อภิปราย ซักถาม 
 5. ตอบคําถามท้ายบท 
 6. สรุปบทเรียน โดยการบรรยายประกอบ Power Point  
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน และเอกสารอ่ืน ๆ 
 2. สื่อวีดีทัศน์ 
 3. ใบงานเพ่ืออภิปรายในกลุ่มย่อย  
 
การวัดและการประเมินผล 
 1. ตรวจผลงานจากใบงาน และการตอบคําถามท้ายบท 
 2. สังเกตตามความสนใจ และความต้ังใจในการอภิปรายซักถาม 
 3. ให้สรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้โดยทําเป็น Mind Mapping  
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บทที่ 1 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา 

 
บทนํา 
 

 จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ จิตวิทยาเป็นศาสตร์มีมานาน
พร้อมๆ กับการกําเนิดของมนุษย์ จิตวิทยาทําให้เข้าใจถึงการแสดงออกของการเกิดพฤติกรรมที่
สามารถสังเกตได้ และพฤติกรรมที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ได้ ทั้งความรู้สึก ความคิด เจตคติ 
ค่านิยม ความเชื่อ เป็นต้น ทําให้มนุษย์เข้าใจตัวตนที่แท้จริงตามธรรมชาติ สามารถคาดการณ์ และ
เสริมสร้างพฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืนได้ 

 
ความหมายของจิตวิทยา 
 
 ยุราวดี  เน่ืองโนราช (2558: 3) ได้ให้ความหมายว่า จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรม
มนุษย์และสัตว์ หรืออินทรีย์ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการศึกษา  
 ลักขณา  สริวัฒน์  (2557: 11) ได้ให้ความหมายว่า จิตวิทยาเป็นการศึกษาในเรื่องที่
เก่ียวกับพฤติกรรม กระบวนการทางจิตของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นศาสตร์ที่สามารถศกึษา ทดลอง
หรือพิสูจน์ได้ 

 จันทร์เพ็ญ ภูโสภา (2557: 7) ได้ให้ความหมายว่า จิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงที่
มุ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และสัตว์โดย มีกฎเกณฑ์และทฤษฎีต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือ เพ่ือ
อธิบาย ทํานาย และควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ แบบแผนที่ชัดเจน โดยใช้ระเบียบ วิธี
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหมาย
หลัก 3 ประการ คือ เพ่ืออธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม ทํานายพฤติกรรม และควบคุม
พฤติกรรม 

 ประดิษฐ์ เอกทัศน์ (2556: 7) ได้ให้ความหมายว่า จิตวิทยาเป็นการศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมและกระบวนทางจิตด้วยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้สามารถอธิบายพฤติกรรมได้ 
สามารถที่จะทาํนายแนวโน้มพฤติกรรม และสามารถควบคุมหรือพัฒนาพฤติกรรมได้  

 รุ่งฟ้า ล้อมในเมือง (2554: 3) ได้ให้ความหมายว่า จิตวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและกระบวนการของจิตโดยอาศัยระเบียบวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะบรรยาย 
อธิบาย ทํานายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตให้มีลักษณะที่เหมาะสมย่ิงขึ้น  

 สรุปได้ว่า จิตวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม และกระบวนทางปัญญา โดยจะ
ศึกษาพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้จากภายนอก และพฤติกรรมภายใน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือทําความเข้าใจ ทํานายและควบคุมพฤติกรรม 
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จุดมุ่งหมายของจิตวิทยา 
 
 จุดมุ่งหมายของการศึกษาทางด้านจิตวิทยามี 4 ประการ คือ (อัมพร ศรปีระเสริฐสุข และ 
พัศรินทร์ ก่อเลิศวรพงศ์. 2559:7) 

1. เพ่ือการบรรยาย (Description)  
เป็นการอธิบาย หรือบอกเล่าพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเป็นการให้ข้อมูลเพ่ือให้

ทราบลักษณะและความเป็นไปต่าง ๆ ของพฤติกรรม ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ 
ในเบ้ืองต้นโดยใช้รูปแบบการสังเกตหรือการใช้เครื่องมือในการวัด 
  2. เพ่ือการอธิบาย (Explanation) หรือการทําความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรม 
   โดยเป็นการให้ข้อมูลในเชิงลกึมากขึ้น เป็นกระบวนการในการแสวงหาคําตอบ อาทิ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุ ที่มา ตลอดจนผลท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจและเป็น
ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
  3. เพ่ือการทํานายพฤติกรรม (Prediction)  
   เป็นการพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากความรู้ในเชิงบรรยายหรืออธิบาย ในการที่จะ
สามารถคาดเดาเก่ียวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยมีผลของการศึกษาก่อนหน้า
เป็นแหล่งอ้างอิง ซึ่งอาจจะช่วยให้สามารถหาแนวทางส่งเสริม แก้ไข หรอืหาแนวทางในการป้องกัน
โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ในเบ้ืองต้นได้ 
  4. เพ่ือการควบคุม (Control) 
  เป็นการกําหนดพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ไม่ให้เกิดขึ้น 
ตลอดจนยังสามารถนําข้อมูลในการศึกษามาใช้ในการเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้ 
 
ประวตัิของจิตวิทยา 
 
  กันยา  สุวรรณแสง (2544: 2-18) ได้ศึกษาประวัติของจิตวิทยาไว้ดังต่อไปนี้  
  “จิตวิทยา” มมีาแต่โบราณ เรียกกันว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณ ทางตะวันออก
พระพุทธเจ้าเล่าจื๊อ ขงจื๊อ ได้ใช้จิตวิทยาในการสอนศาสนา มีหลักจิตวิทยาเป็นที่น่าเช่ือถือได้ แต่น่า
เสียดายไม่ได้รับความสนใจจากนักจิตวิทยามากนัก ชาวตะวันออกเริ่มศึกษาและใช้จิตวิทยาตามแบบ
ปรัชญาและไมไ่ด้เปลี่ยนรูปไปเป็นวิทยาศาสตร์แบบชาวตะวันตก 
  ทางตะวันตก ปราชญ์สนใจจติวิทยามาต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ ก่อนคริสตกาล เช่น พลาโต 
(Plato 427-347 ก่อนคริสตกาล) อริสโตเติล (Aristotle 384-322 ก่อนคริสตกาล) ได้กล่าวถึง
ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ไว้หลายแห่ง แต่คําสอนของท่านเหล่าน้ีเป็นไปในรูปของปรัชญา
มากกว่าวิทยาศาสตร์ การศึกษายุคน้ันเป็นแบบ Arm Chair Method เรียกว่าจิตวิทยายุคเก่า 
เน่ืองจากน่ังศึกษาอยู่กับโต๊ะทํางาน โดยใช้ความคิดเห็นของตนเองอย่างเดียว ไม่มีการทดลอง 
Aristotle (384-322 ก่อน ค.ศ.) เขียนตําราจิตวิทยาเล่มแรกของโลก เป็นตําราว่าด้วยเรื่องเก่ียวกับ
วิญญาณช่ือ De Anima แปลว่า เรื่องชีวิต เขากล่าวว่า “วิญญาณเป็นต้นเหตุให้เรียนจติวิทยา และ
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ยังมีตําราจิตวิทยาที่เด่นดังของท่านอีกเช่น Concerning the Soul และ Concerning Memory 
ชาวกรีกโบราณถือว่า วิญญาณเป็นวัตถุละเอียดเป็นผงธุลี เป็นพลังแห่งจิต เป็นลมร้อนทําให้ชีวิตเป็น
ขึ้นได้ คนในสมัยบุพกาลเช่ือว่าปรากฏการณ์ ต่าง  ๆ ของธรรมชาติ แม้แต่การเกิดฝนตก ฟ้าร้อง 
ฟ้าผ่า แดดออก ไฟไหม้ป่า ฯลฯ ย่อมมีสิ่งลกึลับบางอย่างแฝงอยู่เบ้ืองหลัง ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ บันดาล
และควบคุมให้สรรพสิ่งในโลกบังเกิดขึ้น แมม้นุษย์ก็มีสิ่งลกึลับแฝงอยู่ในกายเป็นตัวคอยกระตุ้นและ
ควบคุมการกระทําต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งลึกลับที่ทรงอํานาจน้ีเรียกกันว่าวิญญาณ คนในสมัยดึกดํา
บรรพ์แรกเริ่มทีเดียว ศึกษาเรื่อง “วิญญาณ” โดยมีความเช่ือว่า วิญญาณเป็นตัวที่ทําให้เกิดมนุษย์ มี
อิทธิพลเหนือร่างกายมนุษย์ และเป็นผู้บัญชาให้ร่างกายของคนเรากระทําสิ่งต่าง ๆ วิญญาณจะสิงอยู่
ในร่างกายขณะที่มีชีวิตอยู่ เมื่อคนสิ้นชีวิตหมายถึงร่างกายปราศจากวิญญาณ วิญญาณออกจากร่าง
ล่องลอยไปช่ัวระยะหน่ึง แลว้จะกลับคืนเข้าสู่ร่างเดิมอีก และเมื่อน้ันและจะคืนชีพขึ้นมาอีก กรีกจึงมี
การคิดค้นวิธีป้องกันศพเน่าเป่ือยที่เรียกว่ามัมมี่ เพ่ือคอยการกลับของวิญญาณ St.Augustine (430-
354 B.C.) ได้ศึกษาพฤติกรรมของทารกแรกเกิดด้วยวิธีสังเกตและใช้วิธีสํารวจตนเอง 
(Introspection) เข้าร่วมในการศึกษาพฤติกรรมของคนนับเป็นของใหม่ในเวลาน้ัน Zeno (308 
B.C.) ปราชญ์กรีกกล่าวว่า วิญญาณของคนไม่มีวันดับสูญ สมัยน้ันเช่ือกันว่าจิตวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วย
วิญญาณ (A. Study of the Soul) และยังเป็นเรื่องลึกลับมืดมนอยู่ ไม่คอ่ยจะแพร่หลายมากมายนัก 
สนใจศึกษากันเฉพาะในหมู่ชนช้ันสูงเท่าน้ัน เช่น พวกนักบวช นักปกครอง เป็นต้น แม้นักปราชญ์
สมัยน้ันจะศึกษาค้นคว้าเรื่องวิญญาณกันสักเท่าใดก็ไม่บรรลุสัจธรรมยังมคีวามเช่ือขัดแย้งกันอยู่ 
Epicurus (306 B.C.) ไม่เช่ือว่าคนเราจะฟ้ืนคืนชีวิตขึ้นได้ในอนาคตอีก เมื่อเกิดพระเยซูคริสต์ขึ้นแล้ว 
St. Paul (ค.ศ. 67) ว่าการกระทําของคนน้ันย่อมมีผลมาจากวิญญาณและร่างกายนับแต่ศตวรรษที่ 1 
ตลอดมา การพิจารณาเกี่ยวกับวิญญาณเป็นไปในแง่ศาสนา และเป็นไปในรูปแบบนามธรรมเป็นพ้ืน 
กระทั่งศตวรรษที่ 11 และ 12 ได้เกิดลัทธิตัถยธรรม (Realism) ซึ่งเช่ือสภาพความเป็นจริงของสิ่ง
ต่าง ๆ และลัทธิความคิดรวบยอด (Conceptualism) กล่าวถึงความคิดที่เกิดหลังจากได้วิเคราะห์
พิจารณาหาสิ่งต่าง ๆ โดยถี่ถ้วนแล้ว ต่อมาคนเกิดมีความสนใจใหม่หันไปสนใจในทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งมีความขัดแย้งกับคําสอนในทางศาสนา Thomas Aquinas (ค.ศ.1257) ได้พยายามประสาน
วิทยาศาสตร์และศาสนาเข้าด้วยกัน มีทฤษฎีต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมามากมายและในที่สุดก็ไม่มี
ใครอธิบายได้ว่า วิญญาณคืออะไร อยู่ที่ไหน มีตัวตนลักษณะอย่างไรหรือไม่ เป็นสิ่งอยู่นอกเหนือการ
สัมผสั ไมส่ามารถจับต้องมองเห็นได้ พิสูจน์ไม่ได้ ยังคงเป็นเรื่องลึกลับน่าเบ่ือหน่ายอยู่เสื่อมศรัทธา
เรื่องวิญญาณ ความสนใจในเรื่องของวิญญาณจึงค่อย ๆ หา่งหายกลายมาเป็นสนใจเรื่อง “จิต” เข้า
แทนที ่เพราะพูดถึงจิตดูจะเข้าใจง่ายกว่า บางคนเข้าใจว่าจิตอยู่ที่ใจ (ทัง้ ๆ ทีจ่ิตไม่ใช่ใจ) จึงมักพูด 2 
คําคู่กันไปว่าจิตใจ เห็นว่าการศึกษาเรื่องจิตเป็นการศึกษาคนที่มีชีวิตอยู่ กล่าวว่าจิตคือการที่คนเรา
รู้สึกตัวรู้ตัวว่าทําอะไร คิดอะไร ความรู้สึกตัวเรียกว่า จิตสํานึก (Conscious) คือมีสมาธิ 
สติสัมปชัญญะ น่ันเอง เช่ือว่าชีวิตประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจ (body and mind) จึงมีคําพูดว่า 
“A sound mind is in a sound body” (จิตที่ผ่องใสอยูใ่นร่างกายที่แข็งแรง) จิตน้ันแบ่งเป็นส่วน 
ๆ เช่น ความคดิ (Idea) จินตนาการ (Imagine) ความจํา (Memory) การรับรู้ (Concept) ส่วนที่
สําคัญทีสุ่ดคือส่วนที่เรียก Faculty of will เป็นส่วนหน่ึงของจิตที่สามารถสั่งกระทําการเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ ของร่างกายและทฤษฎีที่ว่าจิตช่วยนําให้บุคคลประกอบกิจน้ันเรียกว่า Animism ในทีสุ่ดจึง
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เปลี่ยนมาเป็นความสนใจเรื่องจิต (Mind) แทนเรื่องวิญญาณ ความหมายของจิตวิทยาจึงกลายเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับจิต Norman L. Munn กล่าวว่า Psychology is the study of mind ต้ังแต่น้ัน
มานิยามของคําว่าจิตวิทยาเริ่มเปลี่ยนจาก “Psychology is a Science of Soul” มาเป็น 
“Psychology is a Science of Mind” 
  Cassmann ได้เขียนหนังสือช่ือ Anthropological Psychology เก่ียวกับความรู้เรื่องจิต
ของคนในสมัยน้ัน เมื่อ ค.ศ. 1590 เป็นปัจจัยให้คํา psychology ใช้กันแพร่หลายทั่วไป 
  Rene Descrates (1596-1650) เช่ือว่า วิญญาณกับร่างกาย เป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน
เด็ดขาด และต่างก็ควบคุมและมีอิทธิพลต่อกัน โดยมีศูนย์ประสานอยู่ที่สมอง 
  จอห์น ล็อค (John Locke 1632-1704) นักปรัชญาชาวอังกฤษ สนใจศกึษาเรื่องจิตอย่าง
จริงจัง จึงได้ฉายาว่า “บิดาแห่งจิตวิทยาแผนใหม่” (The father of modern psychology) ท่านว่า 
“จิต” คือความท่ีเรารู้สึกตัว (Conscious) คือรู้ว่ากําลังทําอะไร คิดอะไรอยู่ จิตของมนุษย์แรกเกิดน้ัน
สะอาด บริสุทธ์ิ ว่างเปล่าเสมือนผ้าขาวสะอาด (Blank tablet) สิ่งแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อจิต เสมือนสี
ย้อมผ้าทําให้ผา้มีดอกสีต่าง ๆ เมื่อเจริญวัยก็ค่อยสร้างสมจิตที่สมบูรณ ์โดยได้จากการเรียนรู้ การฝึก
จิตให้เฉียบแหลมควรฝึกด้วยการคิดคํานวณ จิตของคนเราเกิดจากการสะสมประสบการณ์ต่าง ๆ ที่
ได้จากการเรียนรู้ การเรียนรูต่้าง ๆ ที่ผ่านไปจะสะสมในดวงจิตเช่ือว่าความคิดเห็นและการเรียนที่
ผ่าน ๆ มาแล้วจะสัมพันธ์ต่อโยงอยู่ด้วยกัน แสดงว่า Locke เป็นผู้วางรากฐานของทฤษฎีสัมพันธ์
เช่ือมโยง (Association) 
  โวน โวลท์ (Von Wolt) ปราชญ์ชาวเยอรมันได้เขียนหนังสือช่ือ Empirical Psychology 
ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1738 กล่าวถึงจติใจของมนุษย์โดยอาศัยการสังเกตพิจารณาบุคคลทั่วไป 
  แต่ในที่สุดเรื่องของจิตก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์กันให้เห็นจรงิได้อีก และเน่ืองจากอิทธิพล
ของสังกัป (Concept) เดิมที่เคยรู้จักคําว่าวิญญาณจึงใช้เรยีกทั้ง 2 คําคู่กันว่า “จิตวิญญาณ” ก็มี
หรือใช้ระคนกันไปทั้ง 2 คํา บ้างก็เรียกวิญญาณ บ้างก็เรียกจิต โดยถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน และจิต
วิญญาณก็ยังทรงบทบาทและอิทธิพลต่อมาอีกนานเท่านาน ดังจะเห็นได้ว่า แม้ปัจจุบันก็ยังมีคนกล่าว
อ้างถึงจิตวิญญาณกันอยู่บ่อย ๆ เมื่อไมส่ามารถอธิบายสาเหตุของการกระทําบางอย่างได้ ก็อ้างว่าจิต
บังคับให้เป็นไปทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏตัวตนของจิตและนํามาศกึษาค้นคว้าทดลองได้ จึงยังไม่มีใคร
สามารถเข้าใจความหมายได้โดยแท้จริง ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันคืออะไร อยู่ตรงส่วนไหนของ
ร่างกาย แต่เดิมมาเช่ือกันว่า จิตมีอยู่ในร่างกาย แม้จะไมท่ราบรูปร่างลักษณะว่าเป็นอย่างไรก็ตาม 
ถือกันว่าเป็นสิ่งที่มีอํานาจบังคับให้สมองและร่างกายทํางานตลอดจนก่อให้เกิดความรู้สึกสารพัดอย่าง 
เดิมเข้าใจกันว่าจิตอยู่ที่หัวใจบ้าง จิตอยู่ที่สมองบ้าง ซึ่งไม่สมเหตุสมผลทัง้น้ัน 
  เมื่อมาถึงสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ในยุโรป คนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์กัน
มากขึ้น ต้นศตวรรษที่ 17 นักวิทยาศาสตร์หลายท่าน เช่น Kepler, Galileo, Newton, Harvey 
ประสบผลสําเร็จได้ผลของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เช่น 
Francis, Descartes และ Comte ต่างก็คัดค้านตรรกศาสตร์ตามวิธีอนุมานแบบ Aristotle ขึ้นให้มี
การพิสูจน์ ทดลอง สังเกต พิจารณา หาประจักษ์พยานมาสนับสนุนความคิด ความเช่ือ เป็นวิธีคิด
ด้วยเหตุผลแบบอุปมาน ทําให้จิตวิทยาค่อยมีเหตุมีผลขึ้น เห็นว่าวิญญาณอยู่นอกเหนือการสัมผัสใด 
ๆ มองไม่เห็น พิสูจน์ไม่ได้ นักจิตวิทยารุ่นต่อ ๆ มาจึงไม่พยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใน
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รูปของวิญญาณเป็นผู้สั่งให้กระทํา เปลี่ยนมาสนใจพฤติกรรมซึ่งสามารถเห็นได้ กล่าวคือ เช่ือเรื่องจิต
วิญญาณมาจนกระทั่งวิทยาศาสตร์ไพศาลข้ึน คนในยุควิทยาศาสตร์จึงหันมาสนใจเรื่องการแสดงออก
ทางกาย เปลี่ยนทัศนะจิตวิทยามาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม (A study of behavior) มา
จนบัดน้ี 
  เออเนสท์ ฮินริช เวเบอร์ (ernest Hinrich Weber 1795-1878) ศาสตราจารย์ด้านภาย
วิภาคและสรีรวิทยาแห่งเยอรมันค้นพบพ้ืนฐานร่วมระหว่างความรู้สึกทางสรีระกับจิตวิทยาฟิสิกส์ 
เขาคิดค้นเก่ียวกับสัมผสัและความรู้สึกทางกล้ามเน้ือ เป็นการเริ่มต้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า
กับการตอบสนองโดยวิธีหาความแตกต่างของการรับความรู้สึกใหผู้้ถูกทดลองบอกความแตกต่างที่
น้อยที่สุดของสิ่งที่สัมผัส เมื่อมันเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ครั้งแรกให้ยกของหนัก 5 กก. ครั้งต่อไป
จะต้องยกของหนักเท่าไรจึงจะรู้สึกว่ามันมีนํ้าหนักเบากว่า หรือหนักกว่าที่ยกคร้ังแรก เขาทดลอง
เก่ียวกับขนาดและความหนาแน่นของสิ่งของต้ังแต่เล็ก ๆ จนถึงสิ่งของใหญ่ ๆ การทดลองของเขาถูก
นํามาศึกษาต่อและเผยแพร่โดย Fechner 
  Weber ยังได้ทําการทดลองวัดความไวต่อการรับสัมผสัของผิวหนัง โดยใช้เครื่องมือที่มี
ปลายแหลม 2 ปลาย จี้ทีผ่ิวหนัง ให้ผู้ถูกทดลองตองว่าถูกจี้ก่ีที และเลือ่นปลายแหลมให้ใกล้กันเข้า
มาเรื่อย ๆ จะมีระยะหน่ึงที่ผูถู้กทดลองรู้สึกว่า ถูกจี้จุดเดียวแม้ว่าความจริงจะถูกจี้ 2 จดุก็ตาม 
  คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคทองแห่งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) มีผู้ศกึษา
ทฤษฎีต่าง ๆ ทางจิตวิทยาเพ่ิมขึ้นอย่างมากมาย 
  กัสแตบ  เทียวดอร์ เฟคชเนอร์ (Gustav Theodor Fechner 1801-1887) นักจิตวิทยา
ฟิสิกส์ (Psychophysics) ชาวเยอรมัน เป็นผู้บุกเบิกงานด้านจิตวิทยาฟิสิกส์ โดยเฉพาะเก่ียวกับ 
Threshold คือขนาดของสิ่งเร้าน้อยที่สุด ทีท่ําให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเขาได้พัฒนา
แนวความคิดและ Weber’s law ที่ว่า สามารถทําให้รู้ว่าปริมาณของสิ่งเร้าจะต้องมากข้ึนหรือ
น้อยลงกว่าเดิมเท่าไรคนเราจึงจะรู้สึกว่ามันแตกต่างกัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันมาก เช่น จะ
เพ่ิมงานให้กรรมกรอีกเท่าไร จะเพ่ิมราคาสินค้าอีกเท่าไรจะเพ่ิมระยะทางอีกเท่าไร เพ่ิมแสงสว่างอีก
เท่าไร จึงจะไม่ทําให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลง Fechner ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มข้นของสิ่งเร้า กับความเข้มของความรู้สึกจากสัมผสั เขาต้ังเป็นกฎ Fechner’s law เขาค้นพบ
วิธีการวัดการรับสัมผัสด้วยวิธีการทางฟิสิกส์ การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถวัดปริมาณได้
ด้วยวิธีการทางฟิสิกส์ และสิ่งเหล่าน้ีคือความรู้สึกของจิตและปริมาณของสิ่งเร้ามีความสัมพันธ์กัน 
Gustav Fechner ทดลองพบเมื่อ ค.ศ. 1860 ว่า “จิตใจของคนเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อมี
สิ่งเร้าภายนอกมาเร้า” ต้ังเป็นศาสตร์ใหม่ขึน้ ช่ือว่า Psychophysic ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศกึษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจ ซึ่งนับว่าเป็นรากฐานของจิตวิทยาทดลองในปัจจบัุน ท่านได้
เขียนหนังสือที่มีช่ือเสียงมากเล่มหน่ึงช่ือ Elements of Psychophysics ท่านสนใจค้นคว้าทดลอง
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับอาการสัมผัสอย่างมาก 
  โจแฮนเนส  มลูเลอร์ (Johannes Muller 1801-1858) ได้ช่ือว่าเป็นบิดาของการทดลอง
ทางสรีรวิทยา เช่ือว่าคุณภาพของความรู้สึกสมัผสัจะคงทนถาวรหรือแข็งอ่อนกําลังเพียงใด มีมาก
น้อยแค่ไหนขึน้อยู่กับประสาทส่วนที่ถูกกระตุ้น 
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  ชาร์ลส์ ดาวิน (Charles Darwin 1809-1882) ต้ังทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1859 
ว่า ต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการจากสัตว์ช้ันตํ่ามาเป็นช้ันสูงเป็นมนุษย์ตามลําดับจึงเป็นเหตุให้
ความเช่ือเรื่องวิญญาณจางหายไป กล่าวถึงความเก่ียวพันระหว่างมนุษย์และสัตว์ ทําให้เกิดจิตวิทยา
เปรียบเทียบ (Comparative Psychology) ขึ้น 
  เซอร์  ฟราสซสิ แกลตัน (Sir Francis Galton 1822-1911) แห่งอังกฤษ ได้ศึกษาเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลมาจากอิทธิพลของพันธุกรรม เป็นผู้รเิริ่มทางด้านจิตวิทยาการ
ทดลองเป็นคนแรกในประเทศอังกฤษ ต้ังทฤษฎีว่า ความฉลาด-ความโง่ของคนเราน้ันเป็นสิ่งที่
ถ่ายทอดกันมาจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เป็นพันธุกรรม เน่ืองจากเขาสนใจเรื่องพันธุศาสตร์ 
(Genetics) อยู่แล้ว จึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเช่ือว่าเป็นต้นเหตุ
ทําให้คนเรามคีวามแตกต่างกัน เขาเป็นผู้นํา Case study มาใช้เป็นคนแรกเขาสร้างแบบทดสอบง่าย 
ๆ ขึ้นใช้และศกึษาจิตวิทยาโดยอาศัยสถิติ เป็นผู้ค้นคว้าวิธีการเก่ียวกับเรื่องของความสัมพันธ์ 
(Correlation) และได้พัฒนาเก่ียวกับดรรชนี (Index) ซึ่งภายหลังเรียกว่า ตัวสัมประสิทธ์ิของ
ความสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation) 
  วิลเฮล์ม  แมกซ์ วู้นท์ (Wilhelm Max Wundt 1832-1920) นักจิตวิทยาและสรีรวิทยา
ชาวเยอรมันเป็นผู้ทําให้วิชาจิตวิทยาแยกจากปรัชญามาเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่
สมบูรณ์ โดยเป็นผู้เริ่มต้ังห้องทดลองทางจิตวิทยาขึ้นเมื่อ ค.ศ.1879 เป็นแห่งแรกของโลก ที่
มหาวิทยาลัย Leipzig เมือง Leipzig ประเทศเยอรมัน ได้ทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึก
ประสาทสัมผสั (Sense) โดยเฉพาะอย่างย่ิงจักษุสัมผัส (Vision) และทดสอบเก่ียวกับความใส่ใจ 
(Attention) ความต้ังใจจิตสํานึกอารมณ์ (Emotion) ความจําแบบ Associative Memory ความ
เราของปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time) จินตนาการ การคิดหาเหตุผล การเข้าใจภาษาและ
คณิตศาสตร์ เขาได้สมญาว่าบิดาแห่งจิตวิทยาการทดลอง (the father of experimental 
psychology) ห้องทดลองของเขาทําให้จิตวิทยาเปลี่ยนแนวมาเป็นจิตวิทยาแห่งการทดลอง 
(Experimental Psychology) นับเป็นการเริ่มการศึกษาจิตวิทยาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ผลงานของเขาสรุปได้ว่า กายกับจิตน้ันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จิตรับรู้ได้จากการรับสัมผัส ซึ่ง
เกิดจากกระบวนการของประสาทสัมผสั Wundt กล่าวว่า โครงสร้างของจิตประกอบไปด้วยการรับ
สัมผสัความรู้สกึ ความคิดจินตนาการ แนวทัศนะโครงสรา้งของจิต (Structuralism)  
ส่วนใหญศ่ึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการใช้วิธีจิตพินิจภายใน (Introspection) และใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการทดลองเก่ียวกับสิ่งเรา้และการสัมผสั    
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      William James                            Wihelm Max Woundt 

 

 การสร้างห้องทดลองทางจิตวิทยาของวู้นท์ ทําให้นักจิตวิทยาคนสําคัญ ๆ เดินทางไปศึกษา
และนํามาสร้างห้องทดลองทางจิตวิทยาขึ้นในที่ต่าง ๆ อีกมากมาย ความรู้ทางจิตวิทยาที่ได้มาด้วย
วิธีการทดลองเช่นน้ี ทําให้จิตวิทยามีลักษณะของศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์จนได้ช่ือว่าจิตวิทยาเป็น
วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์มาจนปัจจุบันน้ี 
 วิลเลียม เจมส ์(William James 1842-1901) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้พิมพ์หนังสือ
จิตวิทยาขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1890 ให้ช่ือว่า Principle of Psychology (หลักจติวิทยา) ซึ่งเป็นตําราอมตะ
เป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลายที่สุดในยุดน้ัน เขาได้เปิดสอนวิชาสรีรวิทยาขึ้นที่ฮาร์วาร์ด 
(Harward) เป็นแห่งแรก ได้สง่เสริมให้นักศกึษาทําการศึกษาค้นคว้าทดลองด้วยตนเอง แม้ James 
จะมีแนวความคิดไม่ตรงกับ Wundt ในหลายเรื่องแต่เขาก็นิยมการใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการ
ของ Wundt มาก James สนใจศึกษาวิเคราะห์จิตวิทยาทุกสาขาอย่างถี่ถ้วนแล้วประมวลความคิดที่
สมเหตุสมผลเข้าไว้ในปรัชญาของเขาเรียกว่า Eclectic Psychology ต่อมามีผู้เรียกแนวความคิดของ
เขาว่า จิตวิทยาเลือกสรร เพราะเป็นวิธีที่สังเคราะห์จากทฤษฎีและปรัชญาที่มีผูค้ิดค้นไว้แล้วนําเอา
แต่สิ่งที่มีเหตุผลมาประมวลเข้าเป็นทฤษฎีใหม่ ท่านต้ังห้องสาธิตการทดลองทางจิตวิทยาขึ้นที่
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมื่อ ค.ศ. 1875 แต่ยังไม่ได้ทําการทดลองจริงจัง เป็นแต่เพียงสาธิตเท่าน้ัน 
ท่านสนใจศึกษาท้ังทางด้านจิตและกายภาพ ผลงานของท่านคือ ทฤษฎีอารมณ์ หลักการถ่ายทอด
การเรียนรู้แนวคิดเรื่องสัญชาตญาณ จิตรู้และไร้สํานึก 
 ฟรอยด์ (Sigmund Freud 1856-1939) ชาวออสเตรียนต้ังจิตวิทยาสาขาจิตวิเคราะห์ 
(Psychoanalysis) ขึ้น เก่ียวกับการวิเคราะห์และการบําบัดความบกพร่องทางจิต ใน ปี ค.ศ. 1890 
เขาเริ่มศึกษาถงึการทํางานของระบบประสาท สรุปว่าระบบประสาทมีอิทธิพลต่อการทํางานของ
จิตใจมาก เขาได้พิมพ์หนังสือเก่ียวกับเรื่องจิตไร้สํานึก (Unconscious mind) 
 สแตน เลย์ ฮอลล์ (G. Stanley Hall 1846-1924) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เคยมา
เรียนที่ห้องทดลองของวู้นท์ (Wundt’s Laboratory) แลว้กลับไปต้ังห้องปฏิบัติการข้ึนตาม
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แบบอย่างของ Wundt เป็นห้องทดลองแห่งแรกของอเมริกาที่มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอพกินส์ (John 
Hopkins) เมื่อ ค.ศ. 1883 พัฒนาการโดยศึกษาเน้นหนักทางด้านพัฒนาการของเด็ก และวัยรุ่น 
นับเป็นผู้บุกเบิกแลให้กําเนิดจิตวิทยา และได้ออกวารสารทางจิตวิทยาขึ้นเป็นฉบับแรกช่ือว่า 
American Journal of Psychology เมื่อ ค.ศ. 1887 เขาเป็นผู้ให้กําเนิดการศึกษาพัฒนาการของ
มนุษย์ เขาต้ังห้องทดลองเรื่องเด็ก (Child Study Laboratory) ยกย่องกันว่าเป็นผู้ต้ังห้องปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยาอย่างเป็นทางการ เป็นแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา 
 
 

                     
          Sigmund Freud                                  John B. Watson 
 
 C. Mckeen Cattell เป็นศิษย์ของ Wundt ขณะสอนอยูม่หาวิทยาลัย เพนซิลวาเนียได้รับ
การแต่งต้ังให้เป็นศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาคนแรกของสหรัฐอเมริกา 
 จอห์น วัตสัน (John B. Watson 1878-1958) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน สอนอยู่ที่
มหาวิทยาลัย John Hopkins ระหว่าง ค.ศ. 1908-1920 Watson เป็นผู้อํานวยการห้องทดลองสัตว์
ในมหาวิทยาลยัที่เขาสอนอยู่ เขาเน้นหนักถงึการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ เขาศึกษาพฤติกรรมของ
คนบนรากฐานที่ว่า สิ่งเร้าภายนอกเป็นสาเหตุของพฤติกรรม คือสิ่งเร้าภายนอกมาเร้าร่างกายก็จะ
เกิดการตอบสนองทันที Watson ให้แนวความคิดว่า การแสดงออกที่เรียกว่า “พฤติกรรม 
(Behavior) เป็นสะท้อนให้เหน็จิตของบุคคลน้ัน ฉะน้ันเมื่อต้องการศึกษาเรื่องจิต ก็ควรศึกษาเรื่อง
พฤติกรรม” 
 จิตเป็นสิ่งไม่มีตัวตน มองไม่เห็น ถ้าต้องการจะทราบจิตของใครก็ต้องศึกษาจากพฤติกรรม
ของคนคนน้ัน เพราะพฤติกรรมก็คือการแสดงออกของจิต ซึ่งเราสามารถสังเกต หรือใช้เคร่ืองมือวัด
ได้ การศึกษาเช่นน้ี นับว่าเป็นแนวความคิดของการบุกเบิกให้จิตวิทยามลีักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ 
โดยเลิกวิธีศึกษาแบบน่ังคิดขีดเขียนอยู่กับโต๊ะ (Armchair Method) มาเป็นการศึกษาโดยมีการเก็บ
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ข้อมูลจากพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกแล้วนําข้อมูลน้ัน ๆ มาแปลความหมายอย่างมีระเบียบขึ้น 
ด้วยเหตุน้ีจึงมีบางท่านยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งจิตวิทยายุคใหม่” ทีแ่ท้จริงและท่านผู้น้ีเองท่านให้
นิยามว่า Psychology is a science behavior (จิตวิทยา คือ วิชาที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม” ซึ่ง
นิยมใช้กันอยู่เวลาน้ี 
 สรุปผลงานสําคัญของ Watson ได้ว่า 
  1. ถ้าจะศึกษาจิตของคน ให้ศึกษาจากพฤติกรรมด้วยวิถีทางวิทยาศาสตร์ คือทดลองใน
ห้องทดลองโดยตรวจดูว่าอะไรเป็นตัวเร้าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป บางคร้ังอาจจะต้องใช้วิธีศึกษา
จากสัตว์มาเทียบเป็นของคน 
  2. พฤติกรรมของคน เกิดจากการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ คนจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของการ
เรียนรู้แทบทั้งสิ้น ฉะน้ันสามารถจะฝึกเด็กทุกคนให้เป็นอะไรก็ได้ตามต้องการ 
  3. อารมณ์ มิใช่เป็นสิ่งติดตัวมาแต่กําเนิด เกิดจากการวางเง่ือนไขมากกว่าเกิดจาก
สัญชาตญาณ การทดลองที่มีช่ือเสียงมากคือ เรื่องการวางเง่ือนไขทางอารมณ์ เก่ียวกับอารมณ์กลัว
ของเด็ก 
  Alfred Binet และ Theodore Simon นักจิตวิทยาและนักการศึกษาแห่งฝรั่งเศส ได้
ช่วยกันสร้างแบบทดสอบเชาวน์ (Intelligence Test) ขึ้นใช้ต้ังแต่ ค.ศ. 1905 
  กล่าวได้ว่า จิตวิทยายุคใหม่เริม่ขึ้นในครสิต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันอย่าง
แพร่หลายและนําหลักเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในวงการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และได้แตกแขนงไปเป็น
จิตวิทยาสาขาต่าง ๆ 
  ประเทศไทยเราเกี่ยวข้องกับจิตวิทยามาช้านานแล้ว แต่ไม่เป็นรูปแบบวิชาการกระทั่งมีผู้
ไปศึกษาวิชาจิตวิทยาจากต่างประเทศและนําเอาความรู้มาแต่งตําราเป็นภาษาไทยขึ้น เช่น พระยา
เมธาธิบดี อาจารย์เก้ือม อังควณิชย์ ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย เป็นต้น พระยาเมธาธิบดี (ขุนจรัส ชวนะพันธ์ุ) 
เป็นอาจารย์สอนวิชาจิตวิทยาในโรงเรียนฝึกหัดครูเมื่อ พ.ศ. 2446 และพิมพ์ตําราจิตวิทยาเมื่อ พ.ศ. 
2449 เพ่ิมเริม่ต้ังสถานวิจัยทางจิตวิทยาขึ้นเป็นเป็นทางการเป็นแห่งแรกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตรเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยความร่วมมือของ UNESCO ช่ือ สถาบันระหว่างชาติสําหรับ
การค้นคว้าเรื่องเด็ก (International Institute for Child Study) แล้วเปลี่ยนช่ือเป็น Bangkok 
Institute for Child Study เด๋ียวน้ีเป็นสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปัจจุบันในประเทศไทยความ
สนใจวิชาจิตวิทยาก้าวหน้าไปมาก มีสอนกันในมหาวิทยาลัยถึงระดับปริญญาโท-เอก 
  วิชาจิตวิทยาได้แพร่หลายไปทั่วโลก ความรู้ที่นักจิตวิทยาได้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
ขอบเขตของวิชาจิตวิทยาก็ขยายตัวตามไปด้วย จนในปัจจุบันน้ีนักจิตวิทยาต้องแยกศึกษาเป็นหลาย
สาขาและแบ่งแยกแนวคิดออกไปเป็นหลายสํานัก (School) 
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                         Stanley Hall                         Alfred Binet 
 
  ปัจจุบันน้ีแทบทุกวิชาชีพไม่ว่าครู หมอ พ่อค้า นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักปกครอง 
นักการทหาร นักการเมือง นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์ เห็นความสําคัญของ
วิชาจิตวิทยา และนําไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เหมาะแก่อาชีพของตน ๆ กลายเป็นจิตวิทยาประยุกต์
แขนงต่าง ๆ (Applied Psychology) 
 
จิตวิทยาการศึกษา : ศาสตร์ท่ีเชื่อมโยงระหว่างจิตวิทยากับการศึกษา 
 
 จิตวิทยากับการศึกษามีขอบขา่ยเน้ือหาที่ชัดเจน  หัวข้อสําคัญที่มกัปรากฏอยู่ในตํารา
จิตวิทยาการศึกษาทั่วๆ ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการของบุคคลวัยต่าง ๆ การ
เรียนรู้แรงจูงใจบุคลิกภาพการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการจัดการการช้ันเรียนการปรับพฤติกรรมในช้ัน
เรียนและการวัดผลการเรียนรู ้เน้ือหาเหล่าน้ีจะมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติ
และพฤติกรรมของผู้เรียนเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการสอน การพัฒนาป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมของผู้เรียนตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารการศึกษา 
 ในปัจจุบันหลกัการทางจิตวิทยาการศึกษาได้มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์และการประยุกต์
ทฤษฎีที่มีอยู่ก่อน (Glover and Ronning 1987 : 14 อ้างจาก ประสาท อิศรปรีดา, 2552: 12) 
สําหรับการวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษามีทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์การวิจัยพ้ืนฐาน 
การวิจัยพ้ืนฐานน้ันเป็นการค้นหาคําตอบเก่ียวกับธรรมชาติของการเรียน โดยไม่คํานึงถึงการประยุกต์
ผลการวิจัยโดยตรง เช่นการศึกษาที่มุ่งค้นหาคําตอบว่า เด็กอายุ 5 ปี สามารถแยกแยะความแตกต่าง
ของระดับเสียงดนตรีได้เพียงใดแตกต่างจากเด็ก 4 ปีและ 6 ปีหรือไม่  ผลการศึกษานี้อาจน่าสนใจ
มากสําหรับคนทั่วไปและทําให้ทราบถึงพัฒนาการด้านการแยกแยะระดับเสียงของเด็กก่อนเข้า
โรงเรียน  แต่ไม่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการสอนของครูโดยตรง สําหรับการวิจัยประยุกต์น้ัน 
มุ่งค้นหาคําตอบเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษาบางประการที่กําลังประสบอยู่  เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาสื่อประกอบการสอนอ่านภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มปัีญหาว่าจะเลือกใช้สื่อ
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จิตวิทยา 

เชิงวิทยาศาสตร์ 

ประเภทใดบ้าง หรือจะพัฒนาสื่อประเภทใดขึ้นใช้ จึงจะทําให้การเรียนอ่านมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
การวิจัยเพ่ือตอบคําถามน้ีจะสามารถนําผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์โดยตรงสําหรับครูหรือนักการศึกษา 
 จากขอบข่ายและธรรมชาติของจิตวิทยาการศึกษาดังกล่าวมาในวรรคต้น จิตวิทยา
การศึกษาจึงเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงที่เช่ือมโยงระหว่างจิตวิทยากับการศึกษา โดยตัวมันเองแล้วเป็น
สาขาหน่ึงของจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นจิตวิทยาผสมระหว่างจิตวิทยาบริสุทธ์ิกับจิตวิทยาประยุกต์
ขณะเดียวกันก็เป็นแขนงหน่ึงของวิชาการศึกษา  ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับธรรมชาติของผู้เรียนนัก
การศึกษาจําเป็นต้องเข้าใจผู้เรียนจึงจะสามารถพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสมเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของการศึกษาที่กําหนดไว้ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับการศึกษาแสดงไว้ดังภาพ
ที่ 1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1.1  แสดงการเช่ือมโยงระหว่างจิตวิทยากับการศึกษา (ปรับปรุงจาก Gorman, 1974 : 4
ประสาท อิศรปรีดา, 2552: 12) 

จิตวิทยาบริสุทธ์ิ 

จิตวิทยา 

เชิงปรัชญา 

 

จิตวิทยา 

จิตวิทยาการทดลอง 

จิตวิทยาสรีรวิทยา 

จิตวิทยาเปรียบเทียบ 

จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาบุคลิกภาพ 

จิตวิทยาบริสุทธ์ิ 

จิตวิทยาผสมผสานระหว่าง
จิตวิทยาบริสุทธ์ิกับ 
จิตวิทยาประยุกต์ 

การวัดทางจิตวิทยา 

จิตวิทยาการศึกษา 

จิตวิทยาการศึกษา 

ปรัชญาการศึกษา 
 

การฝึกสอน 
 

ผู้เรียน 
จุดมุ่งหมาย 

การปฏิบัติ เทคนิควิธี 

จิตวิทยาคลินิก 
จิตวิทยาบุคลากร 
จิตวิทยาบุคลิกภาพ 

การศึกษา 

วิธีสอน การแนะแนว
การบริหาร 
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จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) 
 
 การศึกษา พยายามที่จะช่วยเหลือคนในการปรับตัวได้อย่างดีที่สุด ส่วนจิตวิทยาเป็น
ศาสตร์ที่คํานึงเกี่ยวกับการปรับตัวของคน ดังน้ัน จิตวิทยาการศึกษาจะเป็นการนําความรู้เก่ียวกับ
การปรับตัวของคนไปปฏิบัติจริงเพ่ือช่วยเหลือคนในการปรับตัว ดังน้ัน หน้าที่สําคัญประการแรกของ
จิตวิทยาการศึกษา คือ การจัดการเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นรวมเรื่องราวทาง
จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีพัฒนาการ 
(พรรณี ช. เจนจิต, 2545: 3) 
 
ความหมายของจิตวิทยาการศึกษา 
 
 ประสาท อิศรปรีดา (2552: 21) ได้กล่าวว่า จิตวิทยาการศึกษาเป็นศาสตร์สาขาหน่ึงซึ่ง
ค้นคว้าเก่ียวกับธรรมชาติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรยีน (โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านพัฒนาการและ
บุคลิกภาพ) และกระบวนการเรียนรู้ (ภาวะและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์) 
เพ่ือประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สุรางค์ โค้วตระกูล (2550: 1) ได้กล่าวว่า จิตวิทยาการศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวิจัย
เก่ียวกับการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียน ในสภาพการเรียนการสอนหรือในช้ันเรียน เพ่ือค้นคิด
ทฤษฎีและหลกัการที่จะนํามาช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษา และส่งเสริมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 สุมาลัย วงศ์เกษม และคณะ (2548: 3) ได้กล่าวว่า จิตวิทยาการศึกษาคือกระบวนที่ผู้สอน
จัดการเรียนการสอน ปกครองนักเรียนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ และพฤติกรรมของ
ผู้เรียน ทําให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และทําใหบุ้คคลน้ันเจริญงอกงามและพัฒนาการใน
ทุก ๆ ด้าน 
 สรุปได้ว่า จิตวิทยาการศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าเก่ียวกับธรรมชาติ คุณลักษณะต่าง 
ๆ ของผู้เรียน และพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนําแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการ นํามาแก้ปัญหา
ทางการศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการศึกษา 
 
 Goodwin and Klausmeier (1975 อ้างใน พรรณี ช. เจนจิต, 2545: 4) ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการศึกษา 2 ประการ คือ 
 1. เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้ของคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และจัดรวบรวมอย่างมี
ระบบเข้าเป็นทฤษฎี หลักการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ในลักษณะน้ีจิตวิทยาการศึกษาเป็น
ศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียนในสภาพของการจัดการ
เรียนการสอน 
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 2. เป็นการนําความรู้เก่ียวกับเรื่องการเรียนรู้และเก่ียวกับนักเรียนมาจัดเป็นรูปแบบ 
เพ่ือให้ครูและผู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาสามารถนําไปใช้ได้ ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาต่าง ๆ 
มิใช่ว่าจะนํามาใช้ได้โดยตรง แต่จะต้องนํามาหาความเช่ือมั่นภายในโรงเรียนเสียก่อน อีกแง่หน่ึงคือ
นักจิตวิทยาจะเป็นสํารวจว่าวัสดุอุปกรณ์ในการสอน หลักการสอน และกิจกรรมของนกัเรียนจะช่วย
เด็กในการเรียนได้อย่างไร เพราะว่าในการปรับปรุงการศึกษานั้นต้องการทั้งวัสดุอุปกรณ์และ
กระบวนการใหม่ ๆ ดังน้ันในการปรับปรุงการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษาจะต้องทํางานกับครู 
พร้อม ๆ ไปกับการคํานึงถึงเน้ือหา  
 
ความสําคญัของจิตวิทยาการศึกษาตอ่อาชีพคร ู
  
 จิตวิทยาการศึกษามีความสําคัญ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550: 4-5) ดังต่อไปน้ี  
 1. ช่วยครูให้รู้จักลักษณะนิสยัของนักเรียน (Characteristics) ของนักเรียนที่ครูต้องสอน 
โดยทราบหลักพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม 
 2. ช่วยให้ครูมีความเข้าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน เช่น อัตมโน
ทัศน์  (Self concept) ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และเรียนรู้ถึงบทบาทของครูในการที่จะช่วยนักเรียนให้
มีอัตมโนทัศน์ที่ดีและถูกต้องได้อย่างไร 
 3. ช่วยครูให้มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือจะได้ช่วยนักเรียนเป็น
รายบุคคลให้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 4. ช่วยให้ครูรู้วิธีจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมแก่วัยและขัน้พัฒนาการของ
นักเรียน เพ่ือจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจและอยากจะเรียนรู้ 
 5. ช่วยให้ครูทราบถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น แรงจูงใจอัต
มโนทัศน์ และการต้ังความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียน 
 6. ช่วยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียน เพ่ือทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ
สามารถช่วยให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปน้ี  
  6.1 ช่วยครูเลือกวัตถุประสงค์ของบทเรียนโดยคํานึงถึงลักษณะนิสัยและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียนที่จะต้องสอน และสามารถที่จะเขียนวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่
ครูคาดหวังให้นักเรียนเรียนรู้มีอะไรบ้าง โดยถือว่าวัตถุประสงค์ของบทเรียนคือสิ่งที่จะช่วยให้
นักเรียนทราบว่า เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรยีนจะสามารถทําอะไรได้บ้าง 

6.2 ช่วยครูในการเลือกหลักการสอนและวิธีสอนที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะนิสัย
ของนักเรียนและวิชาที่สอน และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

6.3 ช่วยครูในการประเมินไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครูได้สอนจนจบบทเรียนเท่าน้ันแต่ใช้
ประเมินความพร้อมของนักเรียนก่อนสอน ในระหว่างที่ทําการสอน เพ่ือจะทราบว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าหรือมีปัญหาในการเรียนรู้อะไรบ้าง 

7. ช่วยครูให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรียนรู้ที่นักจิตวิทยา ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี 
เช่น  การเรียนรู้จากการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational learning หรือ Modeling)  
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8. ช่วยครูให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพฤติกรรมของครูที่
มีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพว่ามีอะไรบ้าง เช่น การใช้คําถาม การให้แรงเสริม และการทําตนเป็น
ต้นแบบ 

9. ช่วยครูให้ทราบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีไม่ได้เป็นเพราะระดับเชาวน์ปัญญาเพียง
อย่างเดียว แต่มีองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น แรงจูงใจ (Motivation) ทัศนคติหรือ อัตมโนทัศน์ของ
นักเรียนและความคาดหวังของครูที่มีต่อตัวนักเรียน 

10. ช่วยครูในการปกครองช้ันและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรัก และไว้วางใจซึ่งกันและกัน นักเรียน
ต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้ห้องเรียนเป็นสถานที่ทีทุ่กคนมีความสุขและนักเรียนรักโรงเรียน 
อยากมาโรงเรียน  

 
การวิจัยในจติวิทยาการศกึษา 
 
 ศาสตราจารย์ เอ็ดเวิร์ด แอล ธอร์นไดท์ (Edward L. Thorndike) เป็นผู้ที่ได้รับช่ือว่าเป็น 
“บิดาของจิตวิทยาการศึกษา” ท่านเป็นคนแรกที่พยายามหาวิธีวัดผลที่ได้จากการเรียนรู้ โดย
พยายามสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) และเช่ือว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างมีปริมาณที่จะวัดได้ ผลงานของ ธอร์นไดท์ จึงเป็นรากฐานที่สําคญัในการวัดผลการศึกษา
และวิจัยทางการศึกษา นอกจากน้ี    ธอร์นไดท์มีความสนใจที่จะนําทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์
ในการเรียนการสอน ธอร์นไดท์ได้สร้างทฤษฎีที่สําคัญจากการทดลอง เช่น กฎแห่งผล (The Law of 
Effect) ซึ่งกลา่วว่า “พฤติกรรมใดที่ตามด้วยรางวัล หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความพอใจ จะเกิดซ้ําอีกถ้า
หากมีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน และพฤติกรรมใดที่ตามด้วยสิ่งที่ทําให้เกิดความรําคาญใจหรือไม่
พอใจจะไม่เกิดซ้ําอีก” นอกจากกฎผล ศาสตราจารย์ธอร์นไดท์ ได้ต้ังกฎท่ีสําคัญเก่ียวกับการเรียนรู้ 
ช่ือว่า กฎการฝึกหัด (The Law of Exercise) ซึ่งกล่าวว่า “การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เช่ือม
ระหว่างสิ่งเร้าและปฏิกิริยาตอบสนอง (S และ R) ถ้าได้ฝึกหัดหรือใช้ซ้ํา ๆ จะทําให้เรียนรู้ดีขึ้นแต่ถ้า
ไม่มีการใช้หรือฝึกหัดก็จะเสื่อมลง” ปัจจุบันน้ีมีผู้แปลงเป็น “กฎของการใช้และไม่ใช้” (The Law of 
Use and Disuse) ซึ่งใช้เป็นหลักในการฝกึหัดความจําว่าสิ่งที่ต้องการจะจําต้องจําเป็นใช้อยู่เสมอ ถา้
ไม่ใช้ความจํา ก็จะเสื่อม (Use if or lose it) สิ่งที่นักจิตวิทยาการศึกษาได้รับอิทธิพลจากธอร์นไดท์ก็
คือ การใช้หลักฐานความจริงที่ได้จาการสังเกตและวัดได้ (empirical evidence) ปัจจุบันน้ี
นักจิตวิทยาการศึกษาสร้างทฤษฎีเพ่ือจะใช้อธิบายปรากฏการณ์ ซึ่งเกิดซึง่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่
เก่ียวกับการเรียนการสอน และเพ่ือทํานายผลท่ีจะเกิดขึ้นพร้อมกับควบคุมสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่มี
ความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ นอกจากน้ี นักจิตวิทยาการศึกษาอาจจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตสร้าง
หลักการที่อาจจะเป็นพ้ืนฐานของทฤษฎีใหม ่ๆ ต่อไป (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550: 5-6) 
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วิธีการวิจัยจติวิทยาการศกึษา 
 
 ประเภทของวิธีการวิจัยจิตวิทยาการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท (สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2550: 6-12)  คือ 
 1. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
 2. การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง (Non - Experimental Research) 
 การวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) 

การวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยที่ใช้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพ่ือจะหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นสาเหตุแท้จรงิของพฤติกรรม (Case – Effect Relationship)  

ตัวแปร (Variable) หมายถึง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ ในการวิจัยเชิงทดลองตัวแปร
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  

1. ตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา (Dependent Variables) ตัวแปรตาม หมายถึง ตัว
แปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ขึ้นกับตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ 

2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรอิสระมี 2 ประเภท คือ 
2.1 เป็นตัวแปรที่นักจิตวิทยาสามารถเปลี่ยนแปรได้ 
2.2 เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปรได้  

 ตัวแปรอิสระที่นักวิจัยไม่สามารถเปลี่ยนแปรได้ เป็นตัวแปรที่เป็นเกณฑ์ในการเลือก
ผู้ที่ได้รับการทดลอง หรือผู้ทีนั่กวิจัยต้องการศึกษา ตัวแปรอิสระประเภทน้ีได้แก่ อายุ เพศ 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 

ประเภทของการวิจัยเชิงทดลอง  
 การวิจัยเชิงทดลองที่นักจิตวิทยาการศึกษาใช้ อาจจะแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
 1. การวิจัยเชิงทดลองในห้องทดลอง (Laboratory Experiment) การวิจัยประเภท

น้ีมักจะใช้ในวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ (Pure Science) เช่น ในวิชาเคมี ฟิสิกส์ อย่างไรก็ตาม มี
นักจิตวิทยาบางท่านได้นํามาใช้ในจิตวิทยาการศึกษา โดยการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด ซึ่ง
ทําได้ยากมาก แต่มีความสําคญัในการพิสูจน์ทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาที่ใช้อยู่ หรือสร้างขึ้นใหม ่

 2. การวิจัยเชิงทดลองในสนามโดยการเลือกสุ่มตัวอย่าง (Randomized Field 
Experiments) การวิจัยเชิงทดลองในสนามเป็นการวิจัยที่เกือบจะเรียกว่าเป็นวิธีธรรมชาติ 
(Naturalistic Method) เพียงแต่เสริมวิธีการใหม่ ซึ่งแตกต่างกับวิธีสามัญที่ทําอยู่ และศกึษาว่าผล
จะเป็นอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น การศึกษาของกู๊ดและโกรส์ (Good and Grows, 1979 อ้างจาก    
สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550: 6-12) ซึ่งใช้การวิจัยเชิงทดลองในสนาม เพ่ือจะดูว่า การสอนของครูสอน
คณิตศาสตร์ที่ได้รับการอบรมพิเศษจะทําใหผ้ลสมัฤทธ์ิของนักเรียนดีกว่าการสอนของครูสอน
คณิตศาสตร์ที่ไม่ได้รับการอบรมพิเศษหรือไม่  

ลําดับขั้นการทดลองของกู๊ดและโกรส์มีดังต่อไปน้ี 
 (1) สุ่มตัวอย่างนักเรียนและแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึงให้เรียนกับครทูี่ได้รับ

การอบรมการสอนคณิตศาสตร์พิเศษ เรียกกลุ่มน้ีว่ากลุ่มทดลอง (Experimental-Group) อีกกลุ่ม
หน่ึงให้เรียนกับครูที่ไม่ได้รับการอบรม เรียกว่า กลุ่มควบคุม (Control Group) 
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 (2) ทําการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งสองกลุ่มก่อนเริ่มการ
ทดลอง (Pretest) 

 (3) ให้ผู้รับการทดลองเรียนคณิตศาสตร์กับครูของแต่ละกลุ่ม เป็นเวลา16 
สัปดาห์ 

 (4) ทําการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์หลงัจาก 16 สัปดาห์ 
 (5) วิเคราะห์ผล ซึ่งปรากฏว่า นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มทดลองทําได้คะแนนดีกว่า 

กลุ่มควบคุม จงึสรุปได้ว่า ครูที่ได้รับการอบรมวิธีการสอนพิเศษใช้วิธีสอนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าครูที่
ไม่ได้รับการอบรม 

 3. การวิจัยเชิงทดลองเฉพาะกรณี (Single-Case Experiment) การวิจัยเชิงทดลอง
เฉพาะกรณีอาจจะเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือทั้งช้ันเรียน การวิจัยเชิงทดลอง
เฉพาะกรณี ผูวิ้จัยจําเป็นจะต้องสังเกตพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุม่ทีต้่องการศึกษา ก่อนที่จะเริ่ม
การทดลองจนกระทั่งสามารถหา Base Line ของพฤติกรรมแบบแผนของบุคคลหรือกลุ่มที่ต้องการ
ศึกษา การวิจัยเชิงทดลองเฉพาะกรณีใช้มากในการวิจัยการปรับพฤติกรรมของสกินเนอร์ ในการ
ทดลองว่าอิทธิพลของโปรแกรมพิเศษมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนอย่างไร ผู้วิจัยได้เริ่มลําดับขั้น
ของการวิจัยดังต่อไปน้ี  

 (1) ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนคนหน่ึงเป็นเวลาหลายวัน จนกระทั่งได้
แบบแผนพฤติกรรมของนักเรียนคนน้ัน 

 (2) นักวิจัยได้เริ่มโปรแกรมพิเศษที่ผู้วิจัยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
นักเรียน 

 (3) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนคนเดียวกันภายใต้โปรแกรมพิเศษ 
 (4) หยุดใช้โปรแกรมพิเศษ 
 (5) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 (6) วิเคราะห์และสรุปผล เปรยีบเทียบพฤติกรรมแบบแผนของนักเรียนใน

ห้องเรียนธรรมดาตามข้อ 1 และพฤติกรรมของนักเรียนภายใต้โปรแกรมพิเศษ ถ้าปรากฏว่านักเรียน
มีพฤติกรรมดีขึน้ภายใต้โปรแกรมพิเศษ แต่กลับไปมีพฤติกรรมเดิมเมื่อหยุดใช้หรือถอนโปรแกรม
พิเศษก็แสดงว่าโปรแกรมพิเศษมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 

การวิจัยเชิงทดลองเฉพาะกรณีอาจจะใช้นักเรียนหลายคน หรือทั้งช้ันเรียน หรือทั้ง
โรงเรียนตัวอย่างเช่น การทดลองโดยแบริชและเพ่ือนร่วมงาน (Barrish et. al., 1969 อ้างจาก สุ
รางค์ โค้วตระกูล, 2550: 6-12) ซึ่งใช้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นเฉพาะกรณีซึง่เรียกว่า 
“Good Behavior Game” ก่อนจะเริ่มการทดลองผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 4 ทั้งห้อง โดยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนที่พูดโดยไม่ได้รับอนุญาตและลุกจากที่โดยไม่ได้รับ
อนุญาตในช่ัวโมงคณิตศาสตร์และช่ัวโมงอ่านเป็นเวลา 10 วัน เพ่ือจะสร้าง base line ของ
พฤติกรรมของนักเรียนทั้งห้อง หลังจากน้ัน ได้ใช้โปรแกรมพิเศษที่เตรียมไว้สําหรับการวิจัยเชิง
ทดลองเฉพาะกรณี โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยบอกนักเรียนว่า ถ้าครูเห็นนักเรียนคนใด
คนหน่ึงของแต่ละกลุ่มประพฤติผิดกฎระเบียบข้อบังคับของห้องเรียน เช่น ไม่ยกมือเวลาที่ต้องการ
ถามคําถามหรือออกความเห็น ครูจะบันทึกไว้บนกระดานทุกวันเป็นเวลาหน่ึงเดือน ถ้ากลุ่มใดมี
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จํานวนคร้ังของการประพฤติผิดกฎระเบียบข้อบังคับน้อยก็จะได้รับรางวัลคือ ให้นักเรียนทั้งกลุ่มมี
เวลาว่างที่จะทําอะไรได้ตามใจชอบ 30 นาที 

เมื่อครบจํานวนวันที่ต้ังไว้ ปรากฏว่าพฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้นมาก มีผูพู้ดโดย
ไม่ได้รับอนุญาตน้อยลงมาก เมื่อผู้วิจัยหยุดให้รางวัล พฤติกรรมของนักเรียนเริ่มเลวลง และเมื่อเริ่มให้
รางวัลกลุ่มที่มพีฤติกรรม “ดี” ใหม่ พฤติกรรมของนักเรียนก็ดีขึ้น ซึ่งผู้วิจัยสรุปว่าพฤติกรรมของ
นักเรียนทั้งกลุม่จะเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นโดยการให้รางวัลนักเรียนทั้งกลุม่ที่แสดงพฤติกรรมดีขึ้นตาม
ข้อตกลงการวิจัยเชิงทดลองเฉพาะกรณีที่ใช้นักเรียนทั้งกลุม่ มีผู้วิจัยใช้มาก โดยเฉพาะเก่ียวกับการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน โดยการให้รางวัลเป็นกลุ่ม และผลของการวิจัยได้นํามาประยุกต์ใน
การบริหารห้องเรียน 
 การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง (Non - Experimental Research) 
 การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง หมายถึง การวิจัยที่ใช้การเก็บข้อมูลอย่างมีระบบและระเบียบ
แบบแผน แต่ไม่ได้ใช้กลุ่มควบคุมและยักย้าย หรือเปลี่ยนแปร (Manipulate) ตัวอย่างที่ต้องการ
ศึกษาการวิจัยประเภทน้ีอาจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภท คือ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
(Historical Research) การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 
(Correlational Studies) แต่ในที่น้ีจะของอธิบายการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลองที่ใช้ในวิชาจิตวิทยา
การศึกษา คือประเภทการวิจัย 2 ประเภทหลัง คือ 
 1) การวิจัยเชงิบรรยาย (Descriptive Research) 
 การวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการสํารวจคุณลักษณะ (Characteristics) และ
สถานภาพของชุมชนหรือกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ เช่น ระดับการศึกษา อาชีพ หรือสํารวจความเห็น 
ทัศนคติ หรือความสนใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ ในบางกรณีผลของการวิจัยเชิงบรรยาย
อาจใช้ต้ังเป็นสมมติฐานในการวิจัยเชิงทดลองต่อไปได้ 
 วิธีการที่ใช้ในการวิจัยเชิงบรรยาย มักจะใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบ
สํารวจ การสังเกตผู้ทําการทดลองอาจจะเป็นแต่เพียงผู้สังเกตไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานที่
ต้องการสํารวจ (non-participant observer) แต่ในบางกรณีโดยเฉพาะการสังเกตที่ใช้ในการศึกษา
มนุษยวิทยา บางคร้ังผู้สังเกตจําเป็นจะต้องมีส่วนร่วมโดยทําตัวเป็นสมาชิกผู้หน่ึงของกลุ่มที่ต้องการ
ศึกษา (participant observer) คือร่วมงานกิจกรรมทุกอย่างของกลุ่มที่ต้องการศึกษา  
 ประเภทของยุทธศาสตร์ของการวิจัยเชิงบรรยาย 
  ยุทธศาสตร์ของการวิจัยเชิงบรรยายที่นักวิจัยใช้โดยทั่วไป ประกอบด้วย  
  1.1) การสํารวจ (Survey) 
  1.2) การสัมภาษณ์ (Interview) 
  1.3) การสังเกต (Observation) ระยะยาว  
 แม้ว่าการวิจัยเชิงบรรยายจะไม่มี Scientific Objectivity แบบการวิจัยเชิงทดลอง แต่ก็ใช้
มากเพราะจะช่วยให้ได้รับข้อมูลอย่างละเอียดโดยเฉพาะถ้าผู้สังเกตเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศษ 
ก็จะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือหรือให้เป็นความคิดในการต้ังทฤษฎีได้ เช่นทฤษฎีพัฒนาการเชาว์ปัญญา
ของพีอาเจต์ก็เริ่มจากการสังเกตบุตรธิดาของท่านเอง  
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 2) การวิจัยเชงิสหสัมพันธ์ (Correlational Studies) 
 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นับว่าเป็นการวิจัยที่ใช้มากที่สุดในจติวิทยาการศึกษา การวิจัยแบบ
น้ีนักวิจัยไม่ต้องใช้กลุ่มควบคมุและกลุม่ทดลอง แต่ศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ว่ามี สหสัมพันธ์กันอย่างไร
การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์แตกต่างกับการวิจัยเชิงทดลองที่ผู้ทําการวิจัยต้ังใจจะเปลี่ยนแปรยักย้ายตัว
แปรอิสระ เพ่ือจะดูว่าจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไร ตัวแปรที่ศึกษาอาจจะมีสหสมัพันธ์
บวกหรือลบกับตัวแปรอิสระ ตัวอย่างเช่นการวิจัยพบว่าคะแนนของการอ่านจะมีสหสัมพันธ์บวกกับ
คะแนนคณิตศาสตร์สูง ก็ทําให้ผู้วิจัยทราบว่านักเรียนที่มีคะแนนอ่านสูง มักจะทําคะแนนคณิตศาสตร์
ได้สูงด้วย หรือกลับกัน คือถ้านักเรียนเก่งเลขมักจะอ่านได้ดีหรือได้คะแนนอ่านสูง ค่าสหสัมพันธ์
อาจจะลบตัวอย่างเช่น จํานวนการขาดโรงเรียนของนักเรียนจะมีสหสมัพันธ์ลบกันกับความ
สัมฤทธิผลทางการเรียนหรือคะแนน คือ ถา้นักเรียนขาดโรงเรียนมาก คะแนนของวิชาแต่ละวิชาหรือ
คะแนนรวมก็มกัจะตํ่า การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์อาจจะได้ผลว่า ตัวแปรที่ศึกษาไม่มีสหสัมพันธ์ 
ตัวอย่างเช่น ความสูงและนํ้าหนักของนักเรียนอาจจะมีสหสัมพันธ์กับคะแนนเรียน 
 ตัวอย่างการวิจัยแบบน้ีอาจจะทําได้โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน พฤติกรรม
ต้ังใจเรียน พฤติกรรมเหม่อลอย พฤติกรรมไม่ต้ังใจ กับวิธีการสอนของครูแต่ละช้ัน ในการสังเกตผู้
สังเกตจะต้องให้นิยามปฏิบัติการของพฤติกรรมที่สังเกต ตัวอย่างพฤติกรรมต้ังใจเรียน หมายถึง
พฤติกรรมที่นักเรียนน่ังฟังครูอย่างต้ังใจ โดยไม่พูดกับใครหรือทํางานอย่างอ่ืนในขณะที่ฟัง รวมทั้ง
ทํางานตามท่ีครูสั่งทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งได้ใช้การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์หาความสัมพันธ์
ของพฤติกรรมของนักเรียนกับกิจกรรมของห้องเรียน (Kowatrakul, 1969 อ้างใน สุรางค์ โค้วตระ
กูล, 2550: 11) ผลการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์จะบอกแต่เพียงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการศึกษา
และตัวแปรอิสระ แต่ไม่สามารถจะบอกว่าเป็นเหตุผลหรือไม่  
 
ลําดบัขั้นในการวิจัยโดยท่ัวไป 
 
 ลําดับขั้นในการวิจัยโดยทั่วไป (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550: 11) ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 พยายามที่จะเลือกปัญหาทั่วไปที่ต้องการวิจัยและกําหนด 
 ขั้นที่ 2 หาข้อมูลข่าวสารที่เป็นภูมิหลังเก่ียวกับสิ่งที่ต้องการวิจัย เพ่ือดูว่ามีใครบ้างที่ได้ทํา
มาแล้ว ดูข้อบกพร่องหรือความสมบูรณ์ของการวิจัยในปัญหาเดียวกับที่ต้องการทํา นอกจากน้ีควรจะ
มีการประเมินปัญหาที่ต้ังขึ้นว่า เป็นหัวข้อที่จะสามารถทาํการวิจัยได้โดยไม่มีอุปสรรคในการ
ดําเนินการวิจัยเกินกว่าที่จะแก้ไขได้  
 ขั้นที่ 3 จํากัดขอบเขตปัญหาที่ต้องการวิจัย 
 ขั้นที่ 4 สร้างคําถามเฉพาะเก่ียวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการพิสูจน์ ให้คําจํากัด
ความหรือนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ต้องการศึกษา อาทิ ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระที่ต้องการ
ศึกษา และสมมติฐานที่ต้ังขึ้นจะต้องมีหลักการ ผู้วิจัยจะต้องสามารถที่อธิบายได้ว่า มีเหตุผลหรือ
ข้อมูลผลงานวิจัยที่มีผูท้ํามาแล้ว จึงทําให้ผู้วิจัยต้ังสมมติฐานจะมีหน่ึงสมมติฐานหรือมากกว่าก็ได้  
 ขั้นที่ 5 เลือกวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจะใช้พิสูจน์สมมติฐานของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง เริ่มจากวิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการทดลอง 
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 ขั้นที่ 6 เลือกวิธีการที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่จะใช้ 
 ขั้นที่ 7 เริ่มวิธีการที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่จะใช้ 
 ขั้นที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เลือกไว้ในขั้นที่ 6 เตรียมตารางกราฟและรูปที่จะ
ช่วยสรุปผล 
 ขั้นที่ 9 ตีความหมายผลที่ได้ว่าสนับสนุนหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ หรือตอบคําถามใน
ขั้นที่ 4 อย่างไร 
 ขั้นที่ 10 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะว่า ผลท่ีได้จะใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอน
อย่างไร 
 ขั้นที่ 11 เสนอแนะการวิจัยในอนาคต และเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขการวิจัยให้รัดกุม
ย่ิงขึ้น  
 
ครูท่ีดีและมปีระสิทธิภาพ 
 
 ครูที่ดีและมีวิธีสอนอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงครูที่มีการสอนที่รับรองได้ว่านักเรียนจะ
เกิดการเรียนรู้ นักจิตวิทยาการศึกษาหลายท่านได้ทําการวิจัยหรือหาตัวแปรที่ทําให้การสอนมี
ประสิทธิภาพ ศาสตรจารย์จอห์น แคร์รอล (John Carroll, 1963 อ้างใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550: 
11) ได้เขียนบทความจิตวิทยาการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีอิทธิพล
มากที่สุด บทความน้ีช่ือว่า “A Model of School Learning” แคร์รอลได้อธิบายความหมายของครู
ที่มีประสิทธิภาพว่า เป็นครูที่สอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ให้เวลาแก่นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้โดย
พิจารณาความแตกต่างของบุคคล และวิชาที่สอน บางคนต้องการเวลามากแต่บางคนต้องการเวลา
น้อย ซึ่งขึ้นกับวิชาที่ครูสอน รวมทั้งจัดกิจกรรมและประสบการณ์เพ่ือจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ แคร์
รอล กล่าวต่อไปว่าการสอนที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นกับการสอนของครูเท่าน้ัน แต่ขึ้นกับตัวนักเรียน
ด้วย คุณลักษณะของนักเรียนมีส่วนให้นักเรียนเรียนรู้ ในอัตราความเร็วแตกต่างกันด้วย  (สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2550: 13) คือ 
 1. ความถนัด (Aptitude) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่จะเรียนรู้ 
 2. ความสามารถที่จะเข้าใจสิง่ที่ครูสอน (Ability to Understand Instruction)  
 3. ความเพียรพยายาม (Perseverance) นักเรียนใช้เวลาสําหรับการเรียนรู้ ซึ่งมักจะ
เน่ืองมาจากการที่นักเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ 
 4. การมีโอกาส ครใูห้เวลานักเรียนในการเรียนรู้สิ่งที่ครูสอน โดยคิดถึงความสามารถและ
ความถนัดของนักเรียน 
 ครูที่ดีและมปีระสิทธิภาพควรมีลักษณะสําคญัดังน้ี (สุมาลยั วงศ์เกษม และคณะ. 2548: 
5)  
 1. ต้องเป็นนักมนุษย์นิยม (Humanist) คือยอมรับนักเรียนอย่างจริงใจให้ความอบอุ่น มี
ความเข้าใจนักเรียน มีความยุติธรรม 
 2. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยาการเรียน คือครูจะต้องเข้าใจธรรมชาติของ
กระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม จูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้  
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 3. เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจนักเรียน 
 4. เป็นผู้มีคุณวุฒิทางวิชาการ 
 5. จะต้องเป็นผู้นิยมในวิธีการวิทยาศาสตร์ เข้าใจกฎแห่งพฤติกรรมและเป็น
นักวิทยาศาสตร์พฤติกรรม 
 6. จะต้องเป็นผู้มีใจฝักใฝ่ในการแสวงหาความรู้  
 
องค์ประกอบท่ีสําคัญของบุคคลผู้เปน็ครู  
  ลักขณา สริวัฒน์ (2557: 3) ได้อธิบายเก่ียวกับองค์ประกอบที่สําคัญของบุคคลผู้เป็นครไูว้
ดังน้ี  
 1. องค์ประกอบที่หน่ึง ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาที่สอน ความรู้ความเข้าใจ
ดังกล่าวน้ี หมายถึง การเข้าถึงแกนของเน้ือหาสาระ ทฤษฎีหลักการต่าง ๆ ซึ่งในทางจิตวิทยาเรียกว่า 
มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด (Concept) ของเน้ือหา ครูจะสอนเร่ืองอะไรก็ต้องมีความเข้าใจ
ชัดเจนในเรื่องที่สอนอย่างแจ่มแจ้งในเน้ือหาน้ัน ทั้งน้ีเพราะว่าหากครูผู้สอนไม่รู้แจ้งในเน้ือหาก็จะ
นําไปสู่ความยากลําบากในการที่จะทําให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาน้ันด้วย 
 2. องค์ประกอบที่สอง คือบุคลิกภาพของครู บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะโดยรวมของ
บุคคลทั้งลักษณะภายนอกและลักษณะภายใน ซึ่งลักษณะดังกล่าวน้ีบางอย่างก็แสดงออกให้ผู้อ่ืนรับรู้
ได้บางอย่างก็ไม่แสดงออกให้ผู้อ่ืนรับรู้ บุคลกิภาพมีส่วนอย่างสําคัญต่อการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์ องค์ประกอบของบุคลิกภาพของครู สามารถแบง่ออกได้เป็น 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
  2.1 ด้านกายภาพ หมายถึง รปูร่างหน้าตา กริยาท่าทาง เรียบร้อย สง่าผ่าเผยและการ
แต่งกายเป็นสําคัญ ครทูี่มีบุคลิกภาพด้านกายภาพเป็นปกติที่ย้ิมแย้มแจ่มใส น่าศรัทธานา่นับถือจะมี
โอกาสประสบความสําเร็จในการอยู่ร่วมกับลูกศิษย์มากกว่าครูที่มีบุคลิกภาพด้านกายภาพที่แปลกไป
จากปกติโดยเฉพาะอย่างย่ิงการผิดปกติในทางที่ไม่ดี เช่น ด้านการแต่งกาย อาจจะสรุปได้ว่าการแต่ง
กายที่เหมาะสมท่ีสุดของครูคอืการแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อย ดูดี น่านับถือ 
  2.2 ด้านวาจา หมายถึง การแสดงออกโดยทางคําพูด บุคลิกภาพทางวาจาที่ดีของครู 
หมายถึงการพูดด้วยถ้อยคําที่ถูกต้องตามหลักภาษาชัดเจนเหมาะสมกับวุฒิภาวะของลูกศิษย์หมายถึง
ถ้อยคําที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป การพูดด้วยนํ้าเสียงที่แฝงด้วยความเมตตาปรารถนาดีนุ่มนวล การ
พูดด้วยลีลาที่อ่อนโยนเหมาะสมไม่ช้าไม่เร็วเกินไปหรือพูดน้อยและเงียบขรึมเกินไปหรอืการบ่นและ
พูดมากจนน่ารําคาญก็ไม่เป็นการสมควรกระทํา 
  2.3 ด้านสติปัญญา หมายถึง การแสดงถึงไหวพริบหรือสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างเหมาะสม มีการตัดสินใจที่ดี บางครั้งมีอารมณ์ขันก็ทําให้บรรยากาศดีขึ้นได้เพราะการสร้าง
อารมณ์ขันได้ไม่ง่ายนัก ต้องอาศัยการคิดสร้างสรรค์ และสติปัญญาพอสมควร  
  2.4 ด้านอารมณ์ หมายถึง การควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกต่าง ๆ 
มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีใจ อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า หรืออารมณ์หงุดหงิดรําคาญก็ตามครู
ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมคือครูทีม่ีอารมณ์ดีมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย ไม่อ่อนไหวโดยง่าย 
ซึ่งจะแสดงออกให้เห็นทางสหีน้า แววตา ท่าทาง และวาจาให้นักเรียนรบัรู้ได้แต่จะอย่างไรก็ตามครูก็
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อาจจะโกรธลูกศิษย์ได้หากมีสาเหตุที่เกิดจากลูกศิษย์ไมใ่ช่โกรธเพราะครูอาจารย์ไม่ดี ซึง่มีครูจํานวน
ไม่น้อยที่จะโกรธเพราะขัดแย้งกับลูกศิษย์ ทาํให้เกิดอารมณ์จนไม่สามารถควบคุมได้  
  2.5 ด้านความสนใจ หมายถึง การมีความกระตือรือร้นที่จะรับรู้เรื่องหรือความรู้ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้อย่างหลากหลาย ทั้งความสนใจ ความใส่ใจที่กว้างขวางย่อม
เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานพอสมควรของบุคคลน้ัน ๆ ครทูี่มคีวามสนใจกว้างขวางจะเป็น
ครูที่สามารถเลือกใช้คําพูดหรือการกระทําให้ถูกใจคนได้หลายลักษณะซึง่เป็นไปตามหลักของการ
สื่อสาร ความคิดที่ว่าบุคคลที่มีความสนใจตรงกันจะสื่อสารความคิดกันได้ดี อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
ครูแต่ละคนต่างก็ต้องรับผิดชอบดูแลนักเรียนเป็นจํานวนมาก จึงหลากหลายความสนใจจึงทําให้ครู
ต้องมีความสนใจที่หลากหลายตามไปด้วยมิเช่นน้ันแล้วก็จะถูกใจลูกศษิย์ส่วนน้อยแต่ไม่ถูกใจลูกศิษย์
ส่วนมาก  
 3. องค์ประกอบที่สาม ได้แก่ ความสามารถในการสอน หมายถึง การที่ครสูามารถทําให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ครตู้องการจะสอน ทั้งน้ี ความหมายของการสอนมิได้
หมายความถึงเฉพาะการถ่ายทอดความรู้จากตัวครูไปสู่นักเรียนเท่าน้ัน แต่หมายถึงความสามารถใน
การทําให้นักเรยีน “เรียนรู้” และเกิดอาการ “ใฝ่รู”้ จนมีลักษณะของการอยากรู้ต่อจากการเรียนใน
ช้ันเรียนด้วยตัวเอง ความสามารถในการสอนของครูเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  
  3.1 ทัศนคติทีดี่ต่อวิชาชีพ หมายถึง การมีความคิดเห็นและความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพครู 
เห็นว่าเป็นอาชีพหลักที่สําคญัต่อสังคมเป็นอาชีพในระดับวิชาชีพ เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถและวุฒิภาวะทุก ๆ ด้านเป็นอย่างมาก บุคคลที่ประกอบอาชีพครูโดยมีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพครูย่อมมีโอกาสท่ีจะสอนได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่ชอบหรือเกิดความเบ่ือหน่ายในการสอนนักเรียน
อย่างแน่นอน  
  3.2 ทัศนคติทีดี่ต่อนักเรียน หมายถึง การมคีวามเมตตา รัก และปรารถนาดีต่อนักเรียน 
ต้องการให้เขาเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ครทูําการสอน มีความคิดความเช่ือว่านักเรียนก็มีความปรารถนา
ที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ครูทําการสอนเช่นเดียวกันไม่ว่านักเรียนคนน้ันจะมีความแตกต่างไปจากนักเรียน
ปกติก็ตาม เช่นนักเรียนที่พิการทางสายตาหรือนักเรียนมรีะดับสติปัญญาตํ่ากว่าปกติ โดยต้องเข้าใจ
ว่านักเรียนเหล่าน้ีสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับนักเรียนปกติและช่วยให้
พวกเขาค้นพบความสามารถพิเศษของเขาให้ได้เพ่ือฝึกฝนเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองในอนาคตต่อไป  
  3.3 ความเข้าใจในหลักสูตร หมายถึง การเข้าใจในวัตถุประสงค์และขอบข่ายเน้ือหา
ของหลักสูตรอย่างชัดเจนเพราะไม่เช่นน้ันแล้วก็ย่อมไม่สามารถนําพานักเรียนไปสู่เป้าหมาย
ปลายทางในการสอนหรืออาจสอนเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่เก่ียวข้องหรือสอนนักเรียนในเรื่องที่ผิด
ได้ 
  3.4 ความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการ หมายถึง การรู้และเข้าใจถึงลกัษณะและ
ธรรมชาติของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม  
  3.5 ความรู้ความเข้าใจในจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการสอน หมายถึง การรู้ว่า
การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ย่อมเกิดผลมากกว่าการ
เรียนรู้โดยการฟังอย่างเดียว และการเรียนรูต้้องเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นต้น 
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  3.6 ความสามารถในการสื่อสารความคิดกับนักเรียน หมายถึง การพูดการฟัง การ
เขียน การอ่าน และการสื่อสารความคิดด้วยสีหน้าท่าทาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสามารถในการรับ
ฟังความคิด ความสนใจ และความต้องการของนักเรียน การอธิบาย การถามคําถาม และการตอบ
คําถามของนักเรียน ทั้งหมดน้ันจัดเป็นทักษะเบ้ืองต้นที่สําคัญย่ิงของการสอน 
  3.7 ความสามารถในการใช้สือ่การสอน หมายถึง ความสามารถที่จะคิดและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
หมายความว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากในเวลาอันสั้น เข้าใจในการนําไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงโดยที่ครูและนักเรียนต่างก็ไม่สิ้นเปลืองเงินทองไปกับสื่อที่ทันสมัยและราคา
แพงเป็นสําคัญ  
  3.8 ความสามารถในการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือสําคัญ
ที่จะช่วยให้นักเรียนและครูทราบว่าการเรียนการสอนน้ันบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร มากน้อย
เพียงใด การวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนน้ันครูผู้สอนถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดเพราะบุคคลที่สา
มาหรือบุคคลภายนอกย่อมไม่เข้าใจจนถึงปัจจัยและกลไกของการเรียนการสอนน้ัน เมือ่ครูผู้สอนมี
ความสามารถในการวัดและประเมินผลย่อมสามารถบอกได้ว่าผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอนน้ัน
อย่างไร เรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนก็คือนักเรียนถูกประเมินว่าไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียน ทั้ง ๆ ที่เขาเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์น้ัน ๆ หรือในทางกลับกัน
นักเรียนได้รับการประเมินว่าผ่านหรือบรรลวัุตถุประสงค์ทั้ง ๆ ที่เขาเกิดการเรียนรู้เพียงเล็กน้อย
เท่าน้ัน  
  
สรุป 
 
 จิตวิทยาการศึกษาเป็นศาสตร์ที่มีพัฒนาการรวดเร็วแต่มีความสําคัญต่อการให้การศึกษา
เป็นอย่างย่ิง  ปัจจุบันศาสตร์สาขาน้ีมีเน้ือหาและวิธีการของตนเองที่ชัดเจน  เป็นศาสตร์ที่เช่ือมโยง
ระหว่างจิตวิทยากับการศึกษา  ซึ่งมีบทบาทสําคัญย่ิงในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนใหเ้จริญงอกงาม
ตามเป้าหมายของการศึกษา 
 
กิจกรรมท้ายบท 
 

 1. ให้นักศึกษาบอกความหมายของจิตวิทยาตามความเข้าใจของนักศึกษา 
 2. ให้นักศึกษาบอกประโยชน์ของจิตวิทยา 
 3. ให้นักศึกษาอธิบาย จิตวิทยากับการศึกษา มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

 4. ให้นักศึกษาบอกความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษากับอาชีพครู 
 5. ลักษณะของครูที่มีจิตวิญญาณควรมีลักษณะอย่างไร 
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