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ตอนท่ี 2 
พฒันาการวยัรุ่น 
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 การสอนวชิาแนะแนวจะมลีกัษณะการเรยีนการสอนแบบยึดนักเรียนเป็นศนูยก์ลาง 

ดงันัน้อาจารย์จงึจําเป็นต้องเขา้จะธรรมชาตขิองนักเรยีนซึ่งอยู่ในวยัรุ่น (ระดบัมธัยมศกึษา) 

เพื่อทีอ่าจารยจ์ะไดเ้ตรยีมการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ และไม่ทําตนเองใหเ้ป็นสิง่แวดลอ้มที่

ทาํลายนกัเรยีนดว้ยความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ คลา้ยกบัสาํนวนทีว่า่ “รูเ้ขา รูเ้รา , รบรอ้ยครัง้ ชนะ

รอ้ยครัง้” ดงันัน้เราจงึเริม่ทาํความเขา้ใจความหมายและลกัษณะพฒันาการวยัรุน่ดงัน้ี 

 

ความหมายของวยัรุน่  

 

 “วยัรุ่น (Adolescence) เป็นวยัหวัเลี้ยวหวัต่อจากวยัเดก็ไปสู่วยัผู้ใหญ่” นักจติวทิยา

พฒันาการไดแ้บ่งวยัรุน่ออกเป็น 3 ระยะคอื 

 วยัรุ่นตอนต้น (อายุประมาณ 11-14 ปี) เป็นระยะเริม่แรกจากการเปลีย่นแปลงจาก

เดก็ไปสู่วยัรุ่น โดยวยัรุ่นจะสงัเกตตวัเองไดจ้ากการเริม่มขีนขึน้ในที่ลบั และต่อมาเกดิขนขึน้

ตามลาํตวั ระยะน้ีไดร้บัการขนานนามวา่ “เจริญเตม็ไปด้วยขน” 

 วยัรุ่นตอนกลาง (อายุประมาณ 15-18 ปี) ระยะน้ีบางครัง้ถูกเรยีกว่า วยัหนุ่มสาว 

เพราะวยัรุ่นชายและวยัรุ่นหญงิจะมวีุฒภิาวะทางเพศ เมื่อวยัรุ่นหญงิหรอืชายมเีพศสมัพนัธ์ก็

จะสามารถใหก้าํเนิดลกูได ้ระยะน้ีไดร้บัการขนานนามวา่ “ยคุของความเป็นมนุษย”์ ในระยะ

น้ีพฤตกิรรมแบบเดก็จะคอ่ยๆ หายไปและมกีารแสดงออกของความเป็นหญงิสาวหรอืชายหนุ่ม

เข้ามาแทนที่ ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงเป็นด้านจิตใจที่เกิดจากการพฒันาทาง

รา่งกาย 

 วยัรุ่นตอนปลาย (อายุประมาณ 18-21 ปี) ระยะน้ีไดร้บัการขนานนามว่า “ขัน้บรรลุ

วุฒิภาวะ (Maturity)” วัยรุ่นจะมีสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม การรู้คิด และจริยธรรม        

บทท่ี 3 

พฒันาการวยัรุ่น 
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เทา่เทยีมผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ รปูรา่งแบบบุรษุหรอืสตร ีสงัคมทีม่เีพือ่นสนิทหรอืเพือ่นรว่มทุกขร์ว่มสขุ

แบบผูใ้หญ่ เป็นตน้ 

 พฒันาการ (Development) หมายถงึ “การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

สงัคม การรู้คิด และจริยธรรมท่ีดีต่อเน่ืองกนัไปอย่างมีระบบ” ซึ่งพฒันาการของวยัรุ่น

แตกต่างกนั เน่ืองจากอทิธพิลของพนัธุกรรมและสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

 จากการศกึษา วยัรุ่นทีม่คีวามฉลาดมากหรอืน้อย เป็นผลมาจากการถ่ายทอดโครโมโซม

จากพ่อ และแม่มาสู่ลูกเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น การศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมต่อ

พฒันาการของทางสตปิญัญา ของนายโรเบริต์ โพลมนิ (นักจติเวช ชาวองักฤษ) ไดแ้ยกยนี 

(Genes) หรอืหน่วยถ่ายพนัธุรกรรมจากเลอืดของเดก็อจัฉรยิะมาศกึษาเปรยีบเทยีบกบัเดก็

ธรรมดาทัว่ไป ทีม่หาวทิยาลยัไอโอวา ประเทศสหรฐัอเมรกิา การศกึษาเรื่องน้ีใชเ้วลา 6 ปี 

พบว่า ยนีไอจเีอฟ 2 อาร ์(IGF 2 R) ในโครโมโซม 6 อยูใ่น DNA (Deoxyribonucleic Acid) 

ของเดก็อจัฉรยิะ มมีากกวา่เดก็ธรรมดาทัว่ไป (จากหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั ปีที ่48 ฉบบัที ่14543, 

2540 : 7) แต่มนุษยไ์ดพ้ยายามสรา้งสิง่แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิสนบัสนุนพฒันาการวยัรุน่ใหด้ยีิง่ขึน้ 

เชน่ การจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระวชิาต่างๆ เพื่อใหว้ยัรุน่มคีวามคดิความเขา้ใจ มคีวามรู ้

และทกัษะต่างๆมากขึ้น ตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่ทําให้วยัรุ่นมีความจํา ความเข้าใจ 

ความสามารถในการสื่อสาร และทกัษะชวีติในการดํารงชวีติอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยการเปิด

โอกาสใหว้ยัรุน่ไดเ้รยีนรูด้ว้ยการกระทาํ 

 ในโลกปจัจุบนัวยัรุ่นได้รบัการศึกษาในโรงเรยีน หรอืใฝ่หาความรู้จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ ไดแ้ก่ การอ่านหนังสอืพมิพ ์หรอืความรูจ้ากสื่อหลากหลายประเภท โดยเฉพาะวยัรุ่น

นิยมใช ้ Internet ในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จะพบว่าวยัรุ่นมคีวามรู ้ความคดิเหน็ และ

ความสามารถมากกว่าผูใ้หญ่บางคน นัน่คอื สิง่แวดลอ้มมอีทิธพิลต่อพฒันาการทางความคดิ

ความเขา้ใจเพิม่ขึน้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้วยัรุน่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีปในทางหาความสุขสว่นตวั

มากจนเกนิไป เช่น การใชค้อมพวิเตอรไ์ปในการ Chat หรอืเล่น Facebook กบัเพื่อนจนหาม

รุง่หามคํ่า ใชใ้นการเล่นเกมสเ์กนิกว่า 3 ชัว่โมงตดิต่อกนั หรอืไมม่กีารนอนหลบัพกัผอ่นอยา่ง

เพยีงพอ อาจจะทําให้เกิดปญัหาต่างๆ เช่น การหนีออกจากบ้านไปพบเพื่อนที่รู้จกักนัใน 

 

วยัรุ่น                    พนัธุกรรม                ส่ิงแวดล้อม 
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Internet การตดิเกมส ์สมัฤทธผิลทางการเรยีนตํ่าลง เป็นตน้ เพือ่ใหเ้ขา้ใจพฒันาการวยัรุน่โดย

ละเอยีด จงึแบ่งแยกพฒันาการวยัรุน่เป็นรายดา้น ดงัน้ี 

ลกัษณะพฒันาการวยัรุ่น แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

 

1. พฒันาการทางด้านร่างกาย เกิดจากการที่ต่อมพทิูอติารี่ผลิตฮฮร์โมน ทําให้

วยัรุน่มกีารเจรญิเตบิโตแบบพุง่พรวด (Growth Spurt) และกระตุน้ใหต่้อมไรท้่ออื่นๆ ทาํงาน

มากกวา่วยัทีผ่า่นการเปลีย่นแปลงทางรา่งกายแบ่งเป็น 4 ดา้น คอื 

 1.1 การเปลีย่นแปลงขนาดของร่างกาย เป็นการเตบิโตทางดา้นส่วนสูงและ

น้ําหนกั  ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งพุง่พรวดในเดก็หญงิอายุ 10-13 ปี สว่นเดก็ชายอายุ 12-14 ปี นัน่คอื

เดก็หญิงโตเรว็กว่าเดก็ชาย 1-2 ปี (ผศ. น.พ. สาธติ วรรณแสง 2525 : 19) โดยเฉลีย่วยัรุน่

จะมสี่วนสูงเพิม่ขึน้ 4-6 น้ิวต่อปี และจะเริม่คงทีเ่มื่อวยัรุ่นหญงิอายุประมาณ 15-16 ปี ส่วน

วยัรุน่ชายอาจจะสงูไดจ้นกระทัง่อายปุระมาณ 20 ปี 

 1.2 การเปลีย่นแปลงสดัส่วนของร่างกาย จากรูปร่างแบบเด็กที่มลีกัษณะ

เป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ วยัรุ่นชายจะกลายเป็นมสีดัส่วนคลา้ยสามเหลี่ยมควํ่า และวยัรุ่นหญงิจะมี

รูปร่างคลา้ยนาฬกิาทรายบอกเวลา แขนขายาวเรว็ขึน้ ทําใหดู้เกง้กา้ง มอืและเทา้โตมากขึน้ 

ใบหน้าของวยัรุน่หญงิจะเป็นรปูไขม่ากขึน้ สว่นวยัรุน่ชายมรีปูเป็นสีเ่หลีย่มและมมุมากขึน้ 

 1.3 ลกัษณะปฐมภมิูทางเพศ วยัรุ่นจะมกีารเปลีย่นแปลงทีอ่วยัวะเพศซึ่งมมีา

แต่กาํเนิด ในดา้นปรมิาณ คอืขยายใหญ่ขึน้ และดา้นคุณภาพคอืมกีารหลัง่น้ําอสุจ ิ(วยัรุน่ชาย) 

หรอืการผลติไข่ (วยัรุ่นหญงิ) ผลทีต่ามมาทําใหว้ยัรุ่นชายและหญงิ ถ้ามเีพศสมัพนัธ์กนัจะ

สามารถใหก้ําเนิดลูกได ้(แต่เน่ืองจากวยัรุ่นยงัอยู่ในวยัเรยีน จงึมกัจะแกไ้ขปญัหาดว้ยการทํา

แทง้) 

 1.4 คณุลกัษณะทุติยภมิูทางเพศ (Secondary Characteristic) หมายถงึลกัษณะ

ทางร่างกายทีแ่สดงความแตกต่างระหว่างเพศ (ไมเ่กีย่วกบัการสบืพนัธุ)์ แต่ปรากฎใหเ้หน็ชดั

วา่เป็นหญงิหรอืชายอยา่งแทจ้รงิ  
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ตารางท่ี 3.1 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะทติุยะภมิูทางเพศระหว่างวยัรุ่นชาย - หญิง 

 

วยัรุ่นชาย วยัรุ่นหญิง 

ผม       -  แขง็กระดา้ง แนวผมทีข่มบัเวา้เขา้ -  ผมออ่น น่ิมสลวย 

ขน       -  มหีนวด มเีครา ขนขึน้บรเิวณ   

              หน้าอก และรกัแร ้

-  มขีนขึน้ตามรา่งกาย และรกัแร ้

เสียง     -  แตกหรอืหา้ว 

           -  กลา้มเน้ือขึน้เป็นมดัๆ และไหล่ 

              กวา้ง “ชายอกสามศอก” 

           -  มลีกูกระเดอืกแหลมยืน่ออกมา 

           -  การหลัง่น้ําอสจุ ิ

-  แหลมเลก็ 

-  หน้าอกขยาย 

-  สะโพกผายออกมา 

-  การเดนิบดิไปบดิมา ออ้นแอน้ 

-  การมปีระจาํเดอืน 

 

2. พฒันาการทางอารมณ์  

 วยัรุน่ไดร้บัการขนานนามว่า เป็น “วยัพายุบุแคม (Storm and Stress)” หรอืมี

อารมณ์ทีร่นุแรงและบบีคัน้ บางครัง้กก็ล่าววา่ วยัรุน่มอีารมณ์ทีม่ากกวา่ปกต ิ 

 อารมณ์ท่ีมากกว่าปกติ เป็นผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากการเปรยีบเทยีบระหว่างปฏกิริยิา

ทางอารมณ์ของบุคคลในเวลาเฉพาะ กบัปฏกิริยิาทางอารมณ์ของบุคคลนัน้ในเวลาปกต ิเช่น 

ความทุกขท์รมานและชอกชํ้าทีค่นรกัตตีวัออกห่างจากวยัรุ่น ความอจิฉารษิยาเพื่อนทีม่ฐีานะ

รํ่ารวย หรอืมสีิง่ของราคาแพงใช ้การเกบ็กดอารมณ์โกรธทีถู่กเพื่อนดถููกเหยยีดหยาม เป็นตน้ 

ในเรื่องอารมณ์ที่มากกว่าปกตน้ีิ นักจติวทิยามคีวามคดิเหน็ที่ขดัแยง้กนัอยู่ กลุ่มหน่ึงเชื่อว่า

วัยรุ่นต้องมีอารมณ์ที่มากกว่าปกติ และแสดงอารมณ์ที่มากกว่าปกติแตกต่างกันตาม

เอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล (Gesell และคณะ 1956) เช่น วยัรุน่ชายคนหน่ึงถูกต่อว่าจากแฟน

เรื่องไม่ได้รบัโทรศัพท์จากเธอทัง้วนัเมื่อวยัรุ่นชายไปร่วมงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” 

ปรากฎว่าวยัรุ่นชายเกดิความเครยีด และฆา่ตวัตายในคนืวนันัน้ แต่นกัจติวทิยาอกีฝา่ยหน่ึงมี

ความคดิเหน็ว่า วยัรุ่นไม่มอีารมณ์ทีม่ากกว่าปกต ิโดยแสดงใหเ้หน็ว่าวยัรุ่นบางคนไม่รูส้กึอดึ
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อดัในตนเอง หรอืไม่สรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ พ่อแม่ หรอืผูใ้หญ่ (ชวีติของวยัรุ่นกร็าบเรยีบ

เหมอืนวยัเดก็ทีผ่า่นมา) 

 

ลกัษณะของอารมณ์ท่ีมากกว่าปกติของวยัรุ่น วยัรุน่จะแสดงพฤตกิรรมของอารมณ์รุนแรง

และบบีคัน้ในลกัษณะสาํคญั 4 ประเภท ดงัน้ี 

 2.1 ความรู้สึกทีร่นุแรงและไวเกินไป เมื่อวยัรุน่ไดร้บัความกระทบกระเทอืนเพยีง

เลก็น้อย กจ็ะแสดงพฤตกิรรมทีร่า้ยแรงกบัตนเอง ไดแ้ก่ พ่อแม่ตําหนิ ทําใหว้ยัรุ่นกนิยาตาย 

หรอืหนีออกจากบา้น 

 2.2 อารมณ์ทีไ่ม่คงที ่เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา วยัรุน่จะมอีารมณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

รวดเรว็ และหายไดง้า่ย ไดแ้ก่ วยัรุน่รอ้งไหเ้พราะเพื่อนแหย ่แต่เมื่อเพื่อนงอ้กย็ิม้แยม้ไดท้นัท ี

(แต่ในกรณทีีม่อุีดมคตเิขา้มาเกีย่วขอ้ง วยัรุน่บางคนจะมอีารมณ์ทีถ่าวร อาทเิช่น ความรกัชาต ิ

- สถาบนั การรกัความยุตธิรรม เป็นต้น) ดงันัน้ผูใ้หญ่บางคนจงึใชว้ยัรุ่นใหร้่วมมอืในการ

เรยีกร้องความยุติธรรม โดยอ้างเหตุผลว่า เป็นการกระทําของผู้รกัชาติไทย หรอืคนืความ

ยตุธิรรมกลบัสูป่วงชน 

 2.3 การควบคมุอารมณ์ไม่ค่อยได้ เน่ืองจากวยัรุ่นมอีารมณ์มากมายหลายประเภท

และมคีวามรุนแรง บางครัง้จงึแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมกบักาลเทศะ เช่น วยัรุ่นรกัเพื่อน 

เมื่อใครพูดดูถูกเพื่อนก็อาจทําร้ายด้วยกําลงัเพื่อปกป้องเพื่อน (โดยไม่ใช้เหตุผล หรือหา

ตน้เหตุในเรือ่งนัน้ก่อนการแกแ้คน้) 

 2.4 อารมณ์ค้าง (Moody) เป็นอารมณ์ทีเ่กดิจากความผดิหวงั และลดความรุนแรง

ลง (แต่ยงัตดิอยู่ภายในใจ) ถ้าเป็นเวลานาน วยัรุ่นจะมพีฤตกิรรมเครยีด ซมึเศรา้ หรอืฆ่าตวั

ตาย เช่น วยัรุน่ชายอายุ 14 ปี ตอ้งการมคีอมพวิเตอรเ์ป็นของตนเองเพื่อใชเ้ล่นเกมส ์แต่พอ่

แมม่ฐีานะยากจนจงึไมไ่ดซ้ือ้ให ้ต่อมาเดก็ชายผกูคอตายพรอ้มจดหมายลาตายว่า อธษิฐานจะ

ไปเกดิทีป่ระเทศญีปุ่น่ เพือ่จะไดม้เีกมสเ์ล่นสมความปรารถนา 

 ส่วนอารมณ์โดยทัว่ไปทีพ่บในวยัรุ่น กม็อีารมณ์เช่นเดยีวกบัวยัเดก็ที่ผ่านมา 

ไดแ้ก่ ความกลวั ความวติกกงัวล ความโกรธ ความอจิฉารษิยา ความรกั ความอยากรูอ้ยาก

เหน็ ความโศรกเศรา้ และความสุข แต่เขาจะพบการแสดงพฤตกิรรมเหล่าน้ีแตกต่างจากวยั

เดก็ในดา้นสิง่เรา้ เชน่ เดก็จะอจิฉารษิยาพีห่รอืน้องทีม่สีิง่ของหรอืไดร้บัการเอาใจใสจ่ากพอ่แม่

มากกวา่ตนเอง แต่เมือ่เป็นวยัรุน่จะแสดงความอจิฉารษิยาเพือ่นๆ ทีม่แีฟนหรอืสถานภาพทาง
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เศรษฐกจิทีส่งูกว่าเพราะวยัรุ่นทีร่ํ่ารวยมโีอกาสใชเ้วลาว่างทํากจิกรรมทีส่นุกสนาน ซือ้ของใช้

ราคาแพง หรอืไปเทีย่วต่างประเทศ เป็นตน้ 

 อารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของวัยรุ่นมากและอาจทําให้วัยรุ่นบางคน

หมดอนาคนคอื ความรกัระหว่างหญิงชายที่มคีวามรูส้กึทางเพศเขา้มาแทรกแซง จงึมกีาร

เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งความรกักบัความรกัใคร่ ดงัน้ี 

 ความรกัใคร ่(Sexuality) หมายถงึ สภาพอารมณ์ทีร่นุแรงกวา่ความรกั มทีศิทาง

โดยตรงคอื วยัรุ่นเพศทีต่รงกนัขา้มกบัตนเอง และมอีงคป์ระกอบมาจากความปรารถนาทาง

เพศ เมื่อวยัรุน่รกัแฟนอยา่งรุนแรงจะมลีกัษณะหลงใหลใฝฝ่นัและทุ่มเททุกสิง่ทุกอยา่งใหแ้ฟน

เพื่อคาดหวงัใหแ้ฟนรกัตอบ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมา เช่น การใหส้ิง่ของหรอืออกเงนิเลีย้งดู

แฟน (โดยตนเองหรอืพ่อแม่จะลําบากเพยีงใดก็ไม่สนใจ) สิง่ที่เป็นปญัหาสงัคมตามมาคือ 

วยัรุ่นตัง้ครรภ์ในวยัเรยีนและโยงไปสู่วธิกีารแกไ้ขทีผ่ดิพลาด เช่น ฆ่าลูกตนเองตาย วยัรุ่นที่

เป็นแม่รูส้กึผดิมากๆ กลายเป็นแม่เสยีสติ หรอืบางคนต้องออกจากโรงเรยีนและหาเงนิดว้ย

อาชพีขายตวัเลีย้งลกูเพราะเพือ่นชายไมร่บัผดิชอบหรอืไมแ่น่ใจว่าวยัรุน่หญงิมเีพศสมัพนัธก์บั

คนอื่นดว้ย ตรงกนัขา้มกบัความรกั (Love) เป็นสภาพอารมณ์ทีเ่ป็นสุข เกดิขึน้กบับุคคลทุก

เพศทุกวยั โดยพฒันามาจากความชอบซึง่กนัและกนั หรอืมปีระสบการณ์ทีม่คีวามสุขดว้ยกนั 

และมกัจะมกีารสนบัสนุนใหค้นทีต่นรกัมคีวามเจรญิกา้วหน้าในทางทีด่ ี

 นักจติวทิยาศึกษาพบว่า อารมณ์ของวยัรุ่นบางส่วนได้ถูกสะสมมาตัง้แต่เกิด 

และในวยัรุ่นจะมอีารมณ์ทีส่บัสนวุ่นวายมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสงัคมที่วยัรุ่นอาศยัอยู่ ว่าจะมี

มาตรฐาน หรอืเงื่อนไขทางสงัคมเขม้งวดหรอืให้อสิระตามความแตกต่างของวยัรุ่น เพื่อให้

เขา้ใจในเรื่องน้ี จงึนําเอาทฤษฎจีติสงัคมของอริคิสนั (Psychosocial Theory of Erik H. 

Erikson) มาอธบิายประกอบ ดงัน้ี 

อตัชีวประวติัของอิริคสนั (Erikson)  

 

 อริคิสนัเกดิวนัที ่15 มถุินายน ค.ศ. 1902 ใกลเ้มอืง 

Frankfurt, ประเทศเยอรมนั เป็นลูกชายของนาง Karla 

Abraham (ชาวยวิ) กบัพอ่ชาวเดนมารก์ (ทีร่ะบุเอกลกัษณ์

ไม่ได)้ อรีคิสนัเป็นเดก็ขีโ้รค อยู่กบัแม่ตามลําพงัจนกระทัง่อิ

รคิสนัอายุ 3 ปี แมจ่งึแต่งงานกบั Dr. Theodor Homburger 

(กุมารแพทย์ชาวยวิ) ที่เมอืง Karlsruhe, (ตอนใต้ของ
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ประเทศเยอรมนั) ดงันัน้อริคิสนัจงึเตบิโตมาดว้ยความเชื่อว่า ตนเป็นลูกของ Dr. Theodor 

Homburger  

 ปี ค.ศ. 1975 อริคิสนัประกาศว่า แมปิ่ดบงัความจรงิเรื่องทีแ่ม่แต่งงานมาก่อน 

และอริคิสนักเ็ป็นลกูของคนเดนมารก์คนหน่ึง ซึง่ทอดทิง้แมไ่ปก่อนทีอ่ริคิสนัจะเกดิมา  

(Paul Roazen, 1967 อา้งคําพดูของอริคิสนัว่า พ่อทิง้ไปขณะทีอ่ริคิสนัเพิง่เกดิมา อริคิสนั

อาจจะเกดิจากพอ่แมท่ีไ่ม่ไดแ้ต่งงานกนั และเชือ้สายทีไ่มรู่ว้่าพ่อเป็นใครกส็นับสนุนใหอ้ริคิสนั

จนิตนาการว่า อริคิสนัเป็นลูกเลีย้งตลอดชัว่กลัปาวสาน) Dr. Theodor Homburger แต่งงาน

กบั Karla มบุีตรสาว 3 คน แต่อริคิสนัไม่รูส้กึใกลช้ดิกบัน้องสาวต่างพ่อเลย เมื่ออริคิสนัอาย ุ

18 ปี ไดส้ําเรจ็การศกึษาจากโรงเรียนเตรียมเข้าสู่มหาวิทยาลยั และเป็นระดบัการศกึษา

สงูสดุในชวีติของอริคิสนั ความรูส้กึแปลกแยกจากทุกสิง่ในครอบครวัชนชัน้กลาง ทาํใหอ้ริคิสนั

เริม่เดนิทางคน้หาสไตลช์วีติทีแ่ตกต่างมากมาย (Erikson, 1975) 

 อริคิสนัมพีรสวรรค์ทางด้านสเกต็ภาพ และได้ท่องเที่ยวไปในประเทศฝรัง่เศส 

เยอรมนัตอนใต้ และอติาลีตอนเหนือ ในฐานะที่อิรคิสนัเป็นนักศิลปินพเนจร การเป็นนัก

ศลิปินจงึมคีวามหมายเพยีงการแสวงหาเอกลกัษณ์และเป็นการขดัขนืวถิชีวีติแบบหน่ึง (ไม่ใช่

อาชพีทีเ่ฉพาะเจาะจงของอริคิสนั) ซึง่อริคิสนัไดอ้า้งวา่ชว่งเวลานัน้ของชวีติมแีต่ความไมน่่าพงึ

พอใจ มกีารขดัขนื และสบัสนวุ่นวาย จนกระทัง่อริคิสนัไดร้บัจดหมายจาก Peter Blos (เพื่อน

ทีพ่บกนัสมยัเป็นวยัรุน่ทีเ่มอืง Karlsruhe และไปเทีย่วอติาลดีว้ยกนั ทัง้สองคนกลายเป็นนกัจติ

วเิคราะหท์ีม่ชีื่อเสยีงในเวลาต่อมา) 

 อริคิสนั (1975)  พจิารณาจดหมายของ Blos วา่น่าจะสามารถช่วยใหอ้ริคิสนัพน้

จากการเป็นศลิปินพเนจรได ้และอริคิสนัเปรยีบเทยีบ Blos ว่าคลา้ยกบั Wilhelm Fliess ที่

ช่วยเหลอื Freud ใหร้อดพน้จากชวีติทีย่ากลําบาก (Friedmar, 1999) ในจดหมายนัน้ Blos 

ถามอริคิสนั วา่จะมาทาํงานรว่มกนัในโรงเรยีนทีส่รา้งขึน้แบบใหมส่าํหรบัเดก็ Vienna โรงเรยีน

ทีก่่อตัง้โดยนาง Dorothy Tiffany Burlingham (เศรษฐชีาวอเมรกินัและเป็นเพือ่นตลอดชพีของ 

Anna Freud) ไหม ในทีสุ่ด Erikson ตดัสนิใจเดนิทางไปทาํหน้าทีเ่ป็นตวิเตอร ์ ใหลู้ก 4 คน

ของ Burlingham ในขณะที ่Anna Freud ทาํจติวเิคราะหเ์ดก็ 4 คนน้ี และในระหว่าง 6 เดอืนที ่    

อริคิสนัใชเ้วลาใน Vienna. อริคิสนัไดศ้กึษาแนวคดิของพวกจติวเิคราะห ์และการศกึษาแบบไม่

มชีัน้เรยีน 
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 อริคิสนัสาํเรจ็การฝึกอบรมเกีย่วกบัจติวเิคราะหจ์าก Anna Freud ซึง่แก่กว่า    

อริคิสนั เพยีง 7 ปี และไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นนักจติวเิคราะหใ์นโครงการฝึกอบรมนักจติ

วเิคราะหแ์ละไดเ้ป็นสมาชกิถาวรของสมาคม “Vienna Psychoanalytic Society” 

 Anna Freud ทาํงานอยูใ่นหอ้งเดยีวกนักบั Freud (ซึง่มอีายุ 70 ปี และปว่ยเป็น

มะเรง็ทีข่ากรรไกรจงึเจบ็ปวดเวลาที ่Freud พดู) อริคิสนัมคีวามสมัพนัธก์บั Freud น้อยมาก 

แต่อริคิสนักใ็หค้วามเคารพยกยอ่ง Freud ว่าเป็นบดิาแหง่จติวเิคราะหต์ลอดมา (ในเวลาต่อมา

มนีกัจติวทิยาหลายทา่นยอมรบัวา่ทฤษฎจีติสงัคมของอริคิสนัช่วยสนบัสนุนทฤษฎจีติวเิคราะห์

ของ Freud ใหส้มบรูณ์แบบ) 

 ในขณะอยู่ทีเ่วยีนนา อริคิสนัไดแ้ต่งงานกบั โจน เซอรส์นั (Joan Serson) ซึง่

เป็นนักเต้นรําที่เกดิในประเทศแคนาดา เซอร์สนัเป็นศิลปิน และครูผู้ใช้แนวคดิของพวกจติ

วเิคราะหด์ว้ย เซอรส์นัมคีวามเก่งดา้นภาษาองักฤษ ต่อมาจงึกลายเป็นบรรณาธกิารทีม่คีุณค่า

และผูร้่วมเขยีนตําราของอริคิสนัโดยบงัเอญิ อริคิสนัมลีูก 4 คน : ลูกชาย 3 คน คอื ไค 

(Kai),จอน (Jon), เนล (Neil) และลกูสาว 1 คน คอื ซ ูSue 

 ในวยัผูใ่หญ่ ไค (Kai) และ ซู (Sue) ทาํอาชพีเป็นนักวิชาการทีม่ชีื่อเสยีง แต่

จอน (Jon) ผูซ้ึง่แบ่งปนัประสบการณ์ของพอ่ในฐานะทีเ่ป็นศิลปินพเนจร ทาํงานเป็นกรรมกร

และไม่เคยมคีวามรูส้กึใกล้ชดิกบัพ่อแม่ ส่วน เนล (Neil) ลูกคนเลก็สุด เกดิมาเป็น Down 

Syndrome และมชีวีติสัน้มากประมาณ 20 ปี ทนัททีีเ่นลเกดิ อริคิสนับอกลูกทัง้สามคนว่าน้อง

ของพวกเขาเสยีชวีติตัง้แต่เกดิ ถงึแมว้่าในเวลาต่อมาอริคิสนัไดส้ารภาพความจรงิใหไ้ค (Kai) 

ฟงัเพราะเกดิความขดัแยง้ใจระหว่างความซื่อสตัยต่์อเดก็คนหน่ึงกบัการโป้ปดเดก็อกี 2 คน

รวมทัง้อริคิสนัรูส้กึฝา่ฝืนคาํแนะนําทีต่นใหค้นไขเ้สมอๆ วา่ “เราตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อปญัหาที่

เกิดขึ้นในครอบครวั และอย่าทําให้สมาชกิคนใดคนหน่ึงของครอบครวัต่อต้านกบัคนอื่นๆ” 

(Friedman, 1999)  

 ในปี ค.ศ. 1933 ลทัธเิผดจ็การ (พวกนาซทีีม่ฮีติเลอรเ์ป็นผูนํ้า) ไดเ้กดิขึน้ใน

ยุโรป อริคิสนัและครอบครวั (Jon และ Kai) จงึยา้ยออกจาก Vienna ไปอยูท่ีเ่ดนมารก์ ดว้ย

ความหวงัวา่จะไดร้บัการยอมรบัเป็นพลเมอืงของชาวเดนนิส 

 เมื่อรฐับาลเดนนิสปฏเิสธคําขอเป็นพลเมอืง อริคิสนั ภรรยา และลูก 2 คน จงึ

ออกจากโคเปนเฮเกน และอพยพไปอยูป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา ในสหรฐัอเมรกิา อริคิสนัยงัคงใช้

ชวีติยา้ยจากทีห่น่ึงไปยงัอกีทีห่น่ึง อริคิสนัตัง้หลกัแหล่งครัง้แรกทีเ่มอืงบอสตนั สถานทีท่ีอ่ริคิ

สนัตัง้สถาบนัการฝึกหดัจติวเิคราะหท์ี่ปรบัปรุงใหม่กบัเดก็ วยัรุ่น และผูใ้หญ่ ภายหลงัการมี
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ชื่อเสยีงอย่างรวดเรว็ ในฐานะทีเ่ป็นนักจติวเิคราะห ์(แต่ไม่มหีนังสอืแนะนําตวัทางการแพทย์

หรอืใบปรญิญาจากมหาวทิยาลยัใดๆ) อริคิสนัยอมรบัตําแหน่งเป็นนักวจิยัที ่Massachusetts 

General Hospital Harvard Medical School, และ Harvard Psychological Clinic ในระหว่าง 

2 ปีทีอ่ยู ่Harvard Psychological Clinic อริคิสนัไดท้าํงานกบั Henry Murray นกัจติวทิยาทีม่ี

ชื่อเสยีง เมอเรย่ ์ไดส้อนอริคิสนัใชเ้ทคนิคการวิจยัเก่ียวกบั Projective และเป็นผูใ้หค้าํแนะนํา

เกีย่วกบัมโนทศัน์ของ “พฒันาการของวชิาทีว่่าดว้ยการศึกษาปฏิกิริยาของส่ิงแวดล้อมกบั

พนัธุกรรม” (Epigenetic development) ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขเพื่อใช้ในคลนิิก ดงันัน้        

อริคิสนัจงึถูกบงัคบัจากสงัคมว่าจะมวีุฒปิรญิญาเอก และอริคิสนัจงึเขา้เรยีนโปรแกรมดุษฎี

บณัฑติที ่Harvard แต่กพ็บวา่ยากมากจงึยตุกิารเรยีนก่อนไดร้บัปรญิญาเอก 

 อริคิสนัต้องจดัตารางเวลาทียุ่่งยากมากสําหรบัคลนิิกในบอสตสั และแคมบรดิจ ์   

อริคิสนั (ในขณะนัน้อริคิสนัเป็นทีรู่จ้กัในนาม Erik Homburger) ดาํรงตําแหน่งในมหาวทิยาลยั 

Yale ปี 1936 อยา่งไรกต็ามเขาไดบ้อกความจรงิแก่คนบางคนที ่Yale วา่ตนเป็นชาวยวิ เพราะ

วติกกงัวลกบัการมชียัชนะของพวกต่อตา้นยวิในสถานศกึษาแห่งน้ี ต่อมาอกีสองปีครึง่อริคิสนั

กไ็ดอ้อกจากมหาวทิยาลยั Yale และยา้ยไปอยู่ University of California at Berkeley 

หลงัจากนัน้อริคิสนัไดใ้ชช้วีติและศกึษาประชาชนของชาวอนิเดยีแดง (Sinox) ในสถานกกักนั 

Ridge ที ่South Dakota ต่อมาอริคิสนัจงึไดไ้ปอยูก่บัประชาชนของชาว Yurok ที ่Northern 

California และประสบการณ์ต่างๆเหล่าน้ีในดา้นมนุษยวทิยาทางวฒันธรรมไดเ้พิม่ความ

รุ่งเรอืง (Cultural anthropology) และความสมบูรณ์ของทฤษฎบุีคลกิภาพของอริคิสนัมาก

ยิง่ขึน้ 

 ในขณะทีอ่ริคิสนัยา้ยไป California  อริคิสนัไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นประชาชน

ของสหรฐัอเมรกิาและไดเ้ปลีย่นนามสกุลของตนเองเป็น Erikson ในอตัชวีประวตัขิองอริคิสนั

ไม่ค่อยชดัเจนในเรื่องเหตุผลสําหรบัการเลอืกเป็นชาวอเมรกินั แต่อริคิสนัไดเ้ปิดเผยว่าความ

เป็นพลเมอืงชาวอเมรกิาของตนไดเ้ปิดโอกาสยิง่ใหญ่คลา้ยกบัของ Leif Ericsson ซึง่เป็นนัก

สาํรวจชาวยโุรปคนแรกทีค่น้พบดนิแดนใน North America 

 ในระหว่างทีอ่าศยัอยูใ่น California อริคิสนัเกีย่วขอ้งกบัทฤษฎบุีคลกิภาพอยา่ง

ค่อยเป็นค่อยไป และในทีสุ่ดแยกทฤษฎขีองตนออกจากทฤษฎขีอง Freud ต่อมาในปี ค.ศ. 

1950 ไดพ้มิพต์ําราชื่อ “Childhood and Society” เป็นครัง้แรกเพื่อเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบั

แนวคดิของอริคิสนัในหวัขอ้เรื่องต่างๆ เช่น วยัเดก็ในชนเผ่าอเมรกิาพืน้เมอืง 2 เผ่า, การ

เจรญิเตบิโตของ Ego, 8 ขัน้ของพฒันาการมนุษย ์และวยัเดก็ของฮติเลอร ์อยา่งไรกต็าม ใน
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ที่สุดอิรคิสนัสรุปว่าอิทธิพลขององค์ประกอบทางจิตวิทยา วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์มี

อทิธพิลต่อเอกลกัษณ์ (Identity) ของบุคคลและเป็นปจัจยัทีแ่ทจ้รงิภายใต้การยดึถอืบทบาท

ต่างๆทีห่ลากหลายมารวมกนั “Childhood and Society” เป็นผลงานชัน้เอก และทาํใหอ้ริคิ

สนัมชีื่อเสยีงระหวา่งประเทศในฐานะทีเ่ป็นนกัคดิเชงิจนิตนาการ และมบีทบาทการเป็นผูนํ้าทีด่ี

ทีส่ดุคนหน่ึงของนกัทฤษฎบุีคลกิภาพเชงิจติวเิคราะหร์ุน่ใหม ่(Neo - Freudian) 

 ปี ค.ศ. 1949 อริคิสนักลายเป็นนกัวชิาการทีเ่ตม็ไปดว้ยความมัน่คงใน Berkely 

แต่เกอืบจะทนัททีนัใดทีข่า้ราชการของ University of California เรยีกรอ้งว่าสมาชกิของคณะ

ทุกคนต้องเซ็นต์ชื่อแสดงความจงรกัภกัดเีพื่อเป็นหลกัประกนัในคําสาบานต่อสหรฐัอเมรกิา 

การเรียกร้องเช่นนัน้เกิดขึ้นโดยทัว่ไปเพราะมีคนอเมริกันจํานวนมากขึ้นทีฝกัใฝ่ลัทธิ

คอมมวินิสตแ์ละพยายามจะลม้ลา้งรฐับาลสหรฐัอเมรกิา  อริคิสนัไมไ่ดเ้ป็นคอมมวินิสต ์แต่อริคิ

สนักต็อ้งออกจาก California และกลบัไปที ่Massachusetts. 

 ต่อมาอกี 10 ปี อริคิสนัไดท้ํางานเป็นนักบําบดัที ่Austen Riggs, ศูนยก์าร

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการวิจยัทางจิตวิเคราะห์ในเมือง Stockbridge รฐั

Massachusetts. อริคิสนักลบัไปทีม่หาวทิยาลยั Harvard ในปี ค.ศ. 1960 ในฐานะทีเ่ป็น

นกัวชิาการเกีย่วกบัมนุษย ์เป็นตําแหน่งทีใ่หส้อนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในปี ค.ศ. 1970 อิ

รคิสนัเกษยีณจากตําแหน่งน้ีไปประกอบอาชพีอสิระดว้ยการเขยีน การบรรยาย ดแูลคนไข ้2-3 

คน อยา่งขยนัขนัแขง็ โดยทาํงานรว่มกบัภรรยาของอริคิสนัและ Helen Kivnick ในการทาํวจิยั

เรื่องผูส้งูวยั (Aging (ด ูJ.M. Erikson, 1988; Erikson, Erikson & Kivnick,1986) ในระหว่าง

หลายๆ ปีแรกของการเกษียณอายุ อริคิสนั  อยู่ทีเ่มอืง Marin รฐั California และกลบัไปที ่

Cambridge, Massachusetts ในปี ค.ศ.1987 Erik H. and Joan M. Erikson ไดก่้อตัง้ศูนยก์าร

บําบดัทีน้ี่ ต่อมาครอบครวัของอริคิสนัไดย้า้ยครัง้ล่าสุดอกี 1 ครัง้ ไปที ่Cape Cod เป็นสถานที่

ที่อริคิสนัพกัอาศยัโดยมสีุขภาพที่ไม่ด ีอรีคิสนัได้เสยีชวีิตในสถานดูแลคนสูงอายุในวนัที่ 12 

พฤษภาคม 1994 เมือ่เขาอาย ุ91 ปี 

 ผลงานของอริคิสนัทีม่ชีื่อเสยีงไดแ้ก่  Childhood and Society (1950, 1963, 

1985) Young Man Luther (1985) Identity : Youth and Crisis (1968) Gandhi’s Truth 

(1969) Dimensions of a New Identity (1974)  Life History and the Historical Moment 

(1975) Identity and the Life Cycle (1980) และ The Life Cycle Completed (1982)  
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ทฤษฎีจิตสงัคมของอิริคสนั (Erikson’s Psychosocial Theory) 

 

สาระสาํคญั 

1. บุคลิกภาพ คือ Ego “Ego หมายถึง ความสามารถในการปรบัตวัทีเ่อาชนะ

วิกฤตทางจิตสงัคมของแต่ละบุคคล” โดยรวบรวมมาจากประสบการณ์และการกระทาํในรปู

ของความรู้สึกผสม ซึง่แปรผนัตามบทบาทในแต่ละวยั 

 อีโก้ (Ego) มี 3 ประเภท คอื 

 1.1 อีโก้ทางร่างกาย (Body Ego)  คอื ประสบการณ์เกีย่วกบัร่างกาย ซึง่บุคคล

มองเหน็ว่าตนเอง (Self) ทางร่างกายแตกต่างจากบุคคลอื่น ทําใหบุ้คคลนัน้เกดิความพงึพอใจ

หรอืไม่พงึพอใจ นัน่คอืบุคคลที่พงึพอใจในสภาพร่างกายของตนเอง จะมบุีคลกิภาพที่ด ี

(Strong Ego) ตรงกนัขา้มกบับุคคลทีม่สีภาพรา่งกายไม่เป็นไปตามทีต่นเองตอ้งการกจ็ะเกดิ

ความไมพ่งึพอใจตนเอง (Weak Ego) 

 1.2 อีโก้ในอดุมคติ (Ego Ideal)  คอื จนิตนาการของบุคคลทีเ่กีย่วกบัตนเอง 

ทีส่รา้งขึน้ในรปูของภาพรวมของเอกลกัษณ์สว่นตวั (Entire personal identity) เช่น คนมี

รูปร่างใหญ่โตจะรูส้กึแขง็แรง มคีวามภาคภูมใิจ และเป็นนักกฬีาได้ ในกรณีที่พบปญัหาคน

รปูรา่งใหญ่โตจะคดิวา่ตนสูไ้ดแ้น่ๆ 

 1.3 อีโก้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Ego Identity หรอื Variety of social roles they 

play) คอื จนิตนาการของบุคคลเกีย่วกบัการแสดงบทบาทต่างๆ ในสงัคมทีบุ่คคลนัน้เกีย่วขอ้ง 

เช่น บุคคลคนหน่ึงอาจจะมบีทบาทเป็นลูก หรอืพีค่นโต หรอืนักเรยีน ซึ่งคนแต่ละคนมหีลาย

บทบาทจงึทาํใหต้นเองสบัสน หรอืแสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเองงา่ยหรอืยาก 

 2. ช่วงวิกฤตมีได้ตลอดชีวิต หมายความว่า บุคลกิภาพของบุคคลสามารถเปลี่ยน 

แปลงไดทุ้กๆ ช่วงของชวีติ (ตัง้แต่เกดิจนตาย) ขึน้อยู่กบัสงัคมทีบุ่คคลนัน้เกีย่วขอ้งดว้ย เช่น

บางคนตอนเดก็เรยีนหนงัสอืเก่งแต่พอถงึวยัรุน่หนีเรยีนเพราะคบเพื่อนชอบเทีย่ว ตรงกนัขา้ม

เดก็อกีคนเรยีนไปเรื่อยๆ แต่พอถงึวยัรุ่นจะตอ้งสอบแขง่ขนัเขา้เรยีนต่อกลายเป็นคนขยนั เก่ง 

และสอบไดเ้กรด 4 หลายวชิา 
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 ทฤษฎีจิตสงัคมของอิริคสนั บางครัง้ถูกเรยีกว่า “วฏัจกัรชีวิต 8 ขัน้ของอิริคสนั” 

ทฤษฎน้ีีอธบิายว่าบุคลกิภาพของบุคคลเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาตัง้แต่เกดิจนตาย ขึน้อยู่กบั

สงัคมที่บุคคลนัน้เกี่ยวขอ้งด้วย บุคคลจงึมบุีคลกิภาพ 2 แบบ คอื บุคลิกภาพท่ีพึงปรารถนา 

(Strong Ego) เมือ่บุคคลสามารถแกไ้ขความขดัแยง้ทางจติสงัคมได ้แต่ถา้บุคคลไมส่ามารถแกไ้ข

ความขดัแยง้ทางจติสงัคมได ้บุคคลนัน้จะเป็นบคุคลท่ีมีปัญหา (Weak Ego) ไดด้งัน้ี 

 

 

                                                  บคุคลมีความสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน 

 

 

                                             ความขดัแยง้ทางสงัคม + จติใจ 

                                              (Psychosocial       Conflicts) 

                                                                       Crisis 

 

 

         บุคลกิภาพทีพ่งึปรารถนา             บุคลกิภาพทีม่ปีญัหา 

 

            Strong Ego                  Weak Ego 

           (= Basic strength)               (= Core pathology) 

 

แผนผงัท่ี 3.2 แสดงพฒันาการทางบคุลิกภาพของมนุษย ์

หรือ “วงจรชีวิต (Life Cycle) ของ Erikson” 

 

 

 อริคิสนั มคีวามเชื่อว่า พฒันาการทางบุคลกิภาพ (Ego) หรอืการปรบัตวัของบุคคลต่อ

สงัคมจะเกดิขึน้และเปลีย่นแปลงไดทุ้กๆ ช่วงของชวีติมใิช่เกดิไดเ้ฉพาะช่วง 5 ปีแรกของชวีติ 

(ตามแนวคดิของ Freud) เทา่นัน้ เพราะสงัคมทีล่อ้มรอบบุคคลมบีทบาททีส่าํคญัต่อพฒันาการ

ทางบุคลกิภาพในรปูของการปรบัตวั โดยบุคคลจะพยายามปรบัตวัใหเ้ป็นไปตามการเรยีกรอ้ง



 45 PC 422 

ของสงัคมเฉพาะทีบุ่คคลนัน้เป็นเจา้ของ เพือ่วตัถุประสงค ์2 ประการ คอื (1) ทาํใหส้งัคมนัน้คง

มอียู่ต่อไป (2) บุคคลสามารถมชีวึติอยู่ต่อไป โดยลกัษณะของการปรบัตวัของบุคคลอาจจะ

เหมาะสมกบัสงัคมหน่ึง แต่อาจจะไมเ่หมาะสมสาํหรบัสงัคมอื่นกไ็ด ้

 ธรรมชาติการปรบัตวัของสงัคม เน่ืองจากสงัคมจะคงมอียู่ต่อไปได ้ถา้การปฏสิมัพนัธ์

ของรา่งกาย จติใจและสงัคมของมนุษยด์าํเนินต่อเน่ืองกนัไปอยา่งมแีบบแผน เช่น การสบืพนัธุ์

ของเพศชายและเพศหญงิก่อใหเ้กดิสงัคมหน่วยแรกคอื ครอบครวั ลกัษณะความเป็นอยู่ของ

มนุษยท์ีท่ารกจะตอ้งพึง่พาอาศยัผูใ้หญ่ หรอืลกัษณะการทาํงานตามความแตกต่างระหว่างเพศ

ซึง่สงัคมคาดหวงัไว ้ตวัอยา่งเช่น ผูใ้หญ่ทีเ่ป็นชายจะมรีา่งกายทีแ่ขง็แรง อาจจะตอ้งออกไปล่า

สตัว ์ตกปา่ เขา้รว่มในสมาคมต่างๆ หรอืทาํงานดา้นกสกิรรม แต่ผูใ้หญ่ทีเ่ป็นหญงิอาจตอ้งถูก

ผูกมดักบังานบ้านมากกว่า เช่น การตัง้ครรภ์ การใหก้ําเนิดทารก และการเลี้ยงลูกด้วยนม   

เป็นต้น เพราะฉะนัน้ บทบาทต่างๆ ทางสงัคมทีถู่กสรา้งขึน้มา จงึเป็นการใหร้างวลัแก่บุคคล

แต่ละคนทีแ่สดงพฤตกิรรมตามบทบาทนัน้ และมผีลพลอยไดค้อื ทาํใหส้งัคมหน่ึงดาํเนินต่อไป

หรอืบางครัง้อาจเกดิสงัคมแบบใหมข่ึน้ 

 นอกจากน้ี สิ่งแวดล้อมภายในสงัคมที่มนุษย์อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลง มีความ

ซบัซอ้นมากขึน้ มคีวามแตกต่างกนัมากขึน้ จงึทําใหบุ้คคลจําเป็นต้องมกีารปรบัตวัทีซ่บัซอ้น 

เช่น มทีกัษะและการผูกพนัที่จําเป็นสําหรบัการดํารงชีวิตทางสงัคมที่ยุ่งยากมากขึ้น โดย

สมาชกิทัง้หลายจะตอ้งมพีฤตกิรรมและบุคลกิภาพในการทาํใหเ้ป็นไปตามทีส่งัคมนิยมในแต่ละ

ช่วงวยักําหนด เช่นเดก็จะไดร้บัการสอนว่าอะไรท่ีจาํเป็นต้องทําเพื่อการอยู่รวมกบัผูอ้ื่นและ

เพือ่การมชีวีติอยูต่่อไป แต่ถงึแมว้า่ทุกสงัคมจะสอนสิง่น้ีแก่สมาชกิใหม ่ผลปรากฏวา่คุณสมบตัิ

ทีถู่กตอ้งในการดาํรงชวีติแตกต่างกนัจากสงัคมหน่ึงไปสูอ่กีสงัคมหน่ึง เช่น การประกอบอาชพี

หาเลีย้งตนเองของวยัรุน่อเมรกินัอาจเริม่ตน้ตัง้แต่อายุ 16 ปีขึน้ไป แต่ในสงัคมไทย วยัรุน่กลบั

ไดร้บัการอุปการะเลีย้งดจูากพอ่แมต่่อไปจนกระทัง่ถงึวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (คอืประมาณอาย ุ23 ปี) 

 ตวัอย่างอื่นๆ ของอริคิสนั ในเรื่องการใชป้ากเป็นทางหาความสุขของทารกไดม้กีาร

อธิบายว่าทารกทุกคนต้องผ่านตลอดขัน้ปากเหมอืนกนัอย่างเหมาะสม แต่หนทางของการ

ตอบสนองขัน้น้ีอาจแตกต่างกนัตามสงัคมทีต่่างกนั เช่น ในสงัคมหน่ึง อาจมกีารเลี้ยงลูกดว้ย

น้ํานมแมเ่ป็นระยะเวลายาวนาน และแมจ่ะเลีย้งดลูกูดว้ยตนเองไมห่า่งไกลลูกไปไหน แต่สงัคม

อื่นๆ ลูกอาจถูกหย่านมจากแมต่ัง้แต่หลงัคลอดมาเพยีง 2 - 3 วนัเพราะแม่ตอ้งกลบัไปทํางาน 

และทิง้ทารกใหอ้ยู่ในความดูแลของปู่ย่าตายาย หรอืญาตพิีน้่องทีม่อีายุมากกว่า (Du Bois, 

1944) 
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 สรุปไดว้่าสงัคมและบทบาทต่างๆ ทีส่งัคมประดษิฐข์ึน้มาตามกระแสนิยมของสงัคมใน

ชว่งเวลาต่างๆ  กลายเป็นสว่นประกอบทัง้หมดของการทาํหน้าทีข่องแต่ละบุคคลและสงัคมทีม่ี

การปรบัตวั อริคิสนัความสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไดส้าํเรจ็ว่า “Ego” นอกจากน้ี อโีกย้งั

สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดชวีติ แมว้่าสงัคมอาจจะคาดหวงัพฤตกิรรมทีแ่น่นอนจากผูใ้หญ่

ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของสงัคมคอื ผูใ้หญ่ตอ้งแสดงพฤตกิรรมเพื่อรกัษาและทาํใหส้งัคมนัน้คง

มอียูต่ลอดชัว่กลัปาวสาน แต่ความคาดหวงัทีค่ลา้ยคลงึกนัน้ีจะไมถู่กนํามาใชส้าํหรบัทารก เดก็ 

และวยัรุน่ในบางสงัคม เพราะฉะนัน้อริคิสนัจงึเชื่อว่า มนุษยท์ุกคนเป็นผลิตผลของชีววิทยา 

จิตวิทยาสงัคมและพฤตกิรรมการปรบัตวัในเวลาทีแ่ตกต่างกนัในชวีติของบุคคลนัน้ เช่น ชวีติ

ในครอบครวัสาํหรบัทารกคอืการมผีูด้แูลใหท้ารกบรโิภคอาหาร และครอบครวัไมไ่ดค้าดหวงัให้

ทารกทํางานพเิศษในภาคฤดูรอ้น แต่ครอบครวัอาจจะคาดหวงัใหว้ยัรุ่นทํางานในภาคฤดูรอ้น

หรอืมเีป้าหมายของการประกอบอาชพี และถา้วยัรุน่คนใดยงัแสดงพฤตกิรรมแบบเดก็คอืตอ้งมี

ผูดู้แลให้บรโิภคอาหารต่อไป วยัรุ่นนัน้ย่อมจะถูกตําหนิว่ามพีฤติกรรมหรอืบุคลิกภาพที่ไม่

เหมาะสม ดงันัน้ พฤตกิรรมหน่ึงจะเป็นสิง่ทีเ่หมาะสมในการปรบัตวั ในระยะเวลาหน่ึงของชวีติ 

แต่ไม่จําเป็นว่าพฤตกิรรมนัน้จะต้องดําเนินต่อไปในส่วนทีเ่หลอืของชวีติ และพฤตกิรรมใหม่

บางอย่างจะต้องค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาแทนที่ตามความต้องการของสงัคม หรืออาจจะถูก

ดดัแปลงในบางสว่นเพื่อดาํเนินตดิต่อเน่ืองกนัไปตลอดชวีติของบุคคล ดงันัน้ อริคิสนัจงึเชื่อว่า

อโีกต้อ้งพฒันาความสามารถทีแ่ตกต่างกนั 8 ประการหรอืพฒันาการทางจติสงัคมของมนุษยม์ ี

8 ขัน้นัน่เอง 

 3. ธรรมชาติเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในแต่ละขัน้ของพัฒนาการทาง

บคุลิกภาพตามทฤษฎีจิตสงัคม มดีงัต่อไปน้ี 

  3.1 ในแต่ละขัน้ของพฒันาการทางบุคลิกภาพจะมีช่วงวิกฤติของสงัคม 

สาํหรบัท่ีจะพฒันาการในเรื่องนัน้ๆ โดยเฉพาะ เช่น ระยะวยัรุ่นจะมีส่ิงท่ีต้องพฒันาใน

เรื่องนัน้ๆ โดยเฉพาะคอืการรู้จกัตนเอง - ความสบัสนไม่รู้จกัตนเอง ถา้อโีกท้ีก่ําลงัพฒันา

บรรลุความสามารถที่เหมาะสม ช่วงวกิฤตขิองอารมณ์กจ็ะถูกแก้ไขปญัหาไดแ้ละพฒันาการ

ของอโีกท้ีส่มบูรณ์จะสามารถดําเนินต่อไป ในทางกลบักนัถา้คุณสมบตัขิองอโีกท้ีเ่หมาะสมไม่

ถูกพฒันาผลที่ตามมาก็คืออารมณ์ที่ไม่ดี นัน่คือถ้าวยัรุ่นสามารถรู้จกัตนเองหรือแสวงหา

เอกลกัษณ์ของตนเองได ้ปญัหาช่วงวกิฤตใินระยะวยัรุ่นกจ็ะหมดไป แต่ถ้าวยัรุ่นไม่สามารถ

แสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเองได้ก็จะมปีญัหาบุคลิกภาพ หรอืมคีวามสบัสนไม่รู้จกัตนเอง 
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      ความไวว้างใจ   ความไมไ่วว้างใจ 

 

             ขัน้ที ่1            +                                              - 

เพราะฉะนัน้ในแต่ละขัน้ของพฒันาการจงึมโีอกาสที่จะพฒันาไปได้ทัง้ทางบวกหรอืทางลบ 

ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆ ทางสงัคม และพฒันาการทัง้ทางบวกและลบไมส่ามารถแบ่ง

แยกกนัโดยเดด็ขาด เชน่ 
 

 

 

 

 

 

 

บุคคลจะเกดิอารมณ์ในลกัษณะของความรูส้กึผสมระหว่างความรูส้กึทัง้ 2 ดา้น คอืบวกและลบ

ถ้าบุคคลมีความรู้สกึโน้มเอียงไปทางบวกมากกว่าทางลบ บุคคลนัน้ก็จะมพีฒันาการทาง

บุคลกิภาพทีด่ ีเชน่ ในการขา้มถนน เรามกัเลีย้วขวาแลซา้ยก่อน ซึง่แสดงว่าเรามคีวามรูส้กึไม่

ไวว้างใจแฝงอยู ่เมือ่เหน็วา่ไมม่รีถหรอืรถยงัแล่นอยูไ่กล เราจงึขา้มถนน นัน่คอืเรามคีวามรูส้กึ

ไวว้างใจมากกวา่ไมไ่วว้างใจ ซึง่แสดงวา่เราเป็นคนมบุีคลกิภาพทีด่ ีแต่ถา้เราทาํทา่จะขา้มซํ้าๆ 

แต่ขา้มไมไ่ดเ้พราะไมไ่วว้างใจมากกว่า ยอ่มทาํใหเ้หน็ว่าเรามบุีคลกิภาพไมด่ ีหรอืผูท้ีพ่บเหน็

อาจเขา้ใจวา่เราเป็นคนบา้ เป็นตน้ 

  3.2 ในแต่ละขัน้ของพฒันาการทางบุคลิกภาพจะมีความสมัพนัธ์กนัอย่าง

ใกล้ชิดกบัขัน้ถดัไป และมีผลต่อเน่ืองกนัไปอย่างมีแบบแผนทัง้แนวตัง้และแนวนอน

ตลอดชีวิต นัน่คอื ความขดัแยง้ระหว่างความรูส้กึบวกและลบในแต่ละขัน้ตอนจะต้องไดร้บั

การแก้ไขใหส้ําเรจ็ก่อนที่จะไปถงึขัน้ต่อไป เพราะถ้าหากไม่สามารถทําไดส้ําเรจ็ในขัน้ใดขัน้

หน่ึง จะเป็นเหตุใหเ้กดิการชะงกังนัของพฒันาการขัน้ต่อไปหรอืมปีญัหาทางบุคลกิภาพได ้เชน่ 

ทารกทีไ่ดร้บัความรูส้กึไมไ่วว้างใจจากสงัคมในขัน้แรก เมือ่โตขึน้ยอ่มมคีวามรูส้กึละอายใจและ

ความสงสยั ส่วนพฒันาการอาจจะเป็นไปในแนวนอน เช่น ทารกแรกเกดิไดร้บัการเลีย้งดูจาก

คุณแม่อย่างดยี่อมเกดิความรูส้กึไวว้างใจ แต่เมื่อคุณแม่ไปทํางาน ทารกต้องอยู่กบัพีเ่ลี้ยงซึ่ง

ไม่ค่อยรักเด็กและให้อาหารแบบอดๆ อยากๆ ทารกอาจมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจแทน 

นอกจากน้ี พฒันาการในขัน้แรกไม่ด ีในขัน้ต่อไปอาจมพีฒันาการในทางทีด่หีรอืไมด่กีไ็ด ้เช่น 

ทารกที่มีความรู้สึกไม้ไว้วางใจอาจพัฒนากลายเป็นความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองหรือมี

ความรูส้กึละอายใจและความสงสยัในวยัเดก็ไดด้งัแผนผงัต่อไปน้ี 
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ขัน้ที ่1  ความรูส้กึไวว้างใจ   ความรูส้กึไมไ่วว้างใจ 

ขัน้ที ่2  ความรูส้กึเป็นตวัของตวัเอง  ความรูส้กึละอายใจและความสงสยั 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ขัน้ต่างๆ ของทฤษฎีจิตสงัคมของอิริคสนั 

  เน่ืองจาก อริคิสนัเป็นผู้ติดตามแนวความคดิของฟรอยด์ จงึมขี ัน้ต่างๆ ของจติ

สงัคมทีค่ลา้ยคลงึกบัขัน้ต่างๆ ของทฤษฎจีติวเิคราะหข์องฟรอยด ์คอืขัน้พฒันาการ 8 ขัน้ตอน

ของอริคิสนันัน้ 5 ขัน้แรกเป็นขัน้คู่ขนานกบั 5 ขัน้ของฟรอยด ์ซึง่จะอยูใ่นวยัทารก วยัเดก็และ

วยัรุน่ สว่นอกี 3 ขัน้หลงัอยูใ่นช่วงวยัผูใ้หญ่ โดยอริคิสนัจะใหค้วามสนใจใน 5 ขัน้แรกมากกว่า 

3 ขัน้หลงั และอธบิายขัน้ต่างๆ ในลกัษณะของการทําหน้าทีต่่อเน่ืองกนัของอโีก ้ เพื่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจพฒันาการทางบุคลกิภาพของวยัรุน่วา่เกดิขึน้มาจากประสบการณ์ในขัน้ตน้อยา่งไร 

และมแีนวทางในการพฒันาต่อไป จงึควรมาพจิารณาขัน้ต่างๆ ของจติสงัคม 

 

 

พฒันาการ 8 ขัน้และช่วงวิกฤติของจิตวิทยาสงัคม 

 ตามทฤษฎีของอิริคสนั (ดดัแปลงจาก Steinberg, 1963 : 266) 

 
1. วยัทารก 

    (0-1 ปี) 

 

ความไวว้าง 

ใจกบัความ 

ไมไ่วว้างใจ 

       

2. วยัเดก็ 

   ตอนตน้ 

   (1 - 3 ปี) 

 

 

 

 

 

 

ความเป็น 

ตวัของตวั 

เองกบัความ 

ละอายใจ 

ความสงสยั 

      



 49 PC 422 

3. วยัเล่น 

    (3 - 5 ปี 

  ความคดิ 

ทีเ่ริม่กบั 

ความรูส้กึผดิ 

     

4. วยัเรยีน 

   (6 - 11 ปี) 

 

 

 

 

  ความขยนั 

หมัน่เพยีร 

กบัความรู ้

สกึตํ่าตอ้ย 

    

5.  วยัรุน่ 

    (12 - 16 ปี) 

    

 

 

 

 

การรูจ้กั 

ตนเองกบั 

ความสบัสน 

ไมรู่จ้กั 

ตนเอง 

   

6. วยัผูใ้หญ่ 

   ตอนตน้ 

   (18 - 21 ปี) 

     

 

 

ความรูส้กึ 

ผกูพนักบั 

การแยกตวั 

  

7. วยัผูใ้หญ่ 

   (22 - 40 ปี) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

การทาํ 

ประโยชน์ 

ใหส้งัคมกบั 

การคดิถงึแต่ 

ตนเอง 

 

8. วยัทีม่วีฒุภิาวะ 

    (40 ปีขึน้ไป) 

       

 

 

 

 

ความรูส้กึ 

มัน่คงใน 

ชวีติกบั 

ความรูส้กึ 

สิน้หวงั 

 

 ขัน้ 1 ความรู้สึกไว้วางใจ - ความรู้สึกไม่ไว้วางใจ คอื ระยะแรกเกิดถึง 1 ปี ตรง

กบัขัน้ปากของฟรอยด ์ขัน้น้ีทารกจะใชอ้วยัวะรบัความรูส้กึทัง้หมดภายในตนเอง เช่น ตา ห ู

จมกู และอื่นๆ รวมทัง้ทางปากดว้ย (ตามทฤษฎจีติวเิคราะห)์ เพือ่ปรบัตวัเขา้กบัโลกทางสงัคม

หรอืรวบรวมรายละเอยีดเกี่ยวกบัความรูส้กึไวท้ัง้หมดอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งจะพฒันาเป็น

ความรูส้กึไวว้างใจและความรูส้กึไม่ไวว้างใจต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยจะขึน้อยู่กบัวธิกีาร

เลีย้งดขูองแมห่รอืคนทีเ่ลีย้งทารกเป็นสิง่สาํคญัมากกวา่ปรมิาณของอาหารหรอืการแสดงความ

รกัใครอ่ยา่งผวิเผนิ โดยทารกทีไ่ดร้บัประสบการณ์ทีใ่หค้วามสุขหรอืความพอใจจากการตดิต่อ

กับโลกภายนอก จะมีการแสดงพฤติกรรมแบบยึดตนเองเป็นศูนย์กลางด้วย เช่น ถ้า

ความสมัพนัธ์ระหว่างแม่กบัลูกและความรกัใคร่ผูกพนัของพ่อแม่เป็นไปอย่างจริงจงั และ
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พอเหมาะกบัความตอ้งการของทารก ตวัอย่างเช่น เวลาทารกหวิกไ็ดท้านนมหรอืทารกไดอ้ยู่

ในบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างพอเหมาะ ทารกก็จะเกิดความรู้สึกต่อโลกในทางที่ดีอย่างมี

ความสมัพนัธ์กนั โลกเป็นสถานที่ที่ให้การสนับสนุนและไม่ทําร้ายทารกให้บุคคลตกตะลึง 

เพราะฉะนัน้ ทารกจะพฒันาความรูส้กึเกี่ยวกบัความไวว้างใจขัน้พืน้ฐานขึน้  แต่ถ้าทารกได้

ประสบความเจบ็ปวดและไม่สะดวกสบาย ทารกจะรูส้กึว่าโลกไม่ไดส้นับสนุน หรอืเตม็ไปดว้ย

อนัตราย ทารกกจ็ะพฒันาความรูส้กึไมไ่วว้างใจขึน้ 

  ดังนัน้ ทารกเผชิญกับช่วงวิกฤติของอารมณ์อย่างรวดเร็วโดยธรรมชาติ

ระหว่างความไว้วางใจกบัความไม่ไวว้างใจ (อรีคิสนัไดเ้สนอแนะว่าพฒันาการของแต่ละขัน้

สามารถละคําว่า “ความรู้สกึ” ได้เพื่อความสะดวกในการใช้มากขึ้น) อิรคิสนัมคีวามเชื่อว่า

ความรูส้กึ 2 ชนิดน้ีอยูใ่นฐานะทีเ่ป็น 2 ขัน้หรอืจุดปลายของทางเลอืกในมติอินัเดยีวกนั ดงัน้ี 

 

    ความไวว้างใจ               ความไมไ่วง้างใจ 

 

  อิริคสนัเน้นว่าบุคคลไม่ควรพฒันาความไว้วางใจอย่างเต็มที่หรือความไม่

ไวว้างใจอยา่งเตม็ที ่เพราะถา้บุคคลหน่ึงพฒันาความไวว้างใจอยา่งเตม็ที ่บุคคลนัน้จะดเูหมอืน

เป็นคนที่ไม่มกีารปรบัตวั ถ้าบุคคลพฒันาความไม่ไว้วางใจอย่างเต็มที่ บุคคลนัน้ก็จะอยู่ใน

อนัตรายอย่างแทจ้รงิ (ตวัอย่างเช่นบุคคลไม่มองดูรถก่อนจะขา้มถนนเพราะบุคคลนัน้มคีวาม

ไวว้างใจว่าคนขบัรถจะไม่ชนหรอืทํารา้ยเขา ตรงกนัขา้มกบับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของความรูส้กึไม่

ไวว้างใจ อาจจะหวาดระแวงและรูส้กึว่าโลกน้ีเตม็ไปดว้ยอนัตรายอย่างแน่นอน และบุคคลจะ

ไม่ยิง่เกี่ยวกบับุคคลหรอืสงัคม ดงันัน้ อริคิสนัเชื่อว่า ถ้าบุคคลพฒันาความไวว้างใจมากกว่า

ความไม่ไว้วางใจ ย่อมทําใหพ้ฒันาการของอโีก้ที่สมบูรณ์หรอืมบุีคลกิภาพที่ดต่ีอไป และถ้า

บุคคลพฒันาความไม่ไวว้างใจมากกว่าความไวว้างใจแล้ว ย่อมพฒันาอโีกท้ี่อ่อนแอหรอืมอง

โลกทางลบ 

 ขัน้ 2 ความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง - ความรู้สึกละอายใจและความสงสยั (อาย ุ

1 - 3 ปี) เทยีบเทา่กบัขัน้ทวารหนกัของฟรอยด ์อริคิสนัเชื่อวา่เดก็ในวบัน้ีไดร้บัความพอใจโดย

ผ่านตลอดการฝึกหดัเกี่ยวกบัการใชก้ลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกายมากพอๆ กบักลา้มเน้ือ

ทวารหนัก เดก็ต้องเรยีนรูว้่า เวลาใดที่เดก็ควรฝึกหดักล้ามเน้ือทางร่างกายของแต่ละบุคคล 

(Erikson, 1963) ดงันัน้ เดก็ในระยะน้ีจงึมกีลา้มเน้ือทีแ่ขง็แรง และเป็นวยัแห่งการทดลองใช้

กลา้มเน้ือส่วนต่างๆ เพราะเดก็มคีวามรูส้กึไวว้างใจพ่อแม่และสิง่แวดลอ้ม และทําใหเ้ดก็รูส้กึ



 51 PC 422 

ว่าเขาสามารถควบคุมร่างกายหรือการเคลื่อนกล้ามเน้ือของตนเองได้ (เช่น แต่งกายเอง 

รบัประทานอาหารด้วยตนเอง) เด็กจึงเกิดความรู้สกึเป็นอิสระหรอืมคีวามรู้สกึเป็นตวัของ

ตวัเอง แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เดก็พบว่าตนเองไม่สามารถควบคุมตนเองไดอ้ย่างอสิระ และ

เดก็รบัรูว้่าคนอื่นๆ ทําสิง่ต่างๆ แทน (เช่น พ่อแม่ป้อนอาหารหรอืช่วยเดก็ทํากจิวตัรประจํา

ของเดก็ทุกอย่าง) เดก็กอ็าจจะพฒันาความรูส้กึละอายใจและความสงสยั เพราะฉะนัน้ พ่อแม่

จงึสามารถฝึกให้เด็กรู้จกัการขบัถ่ายเป็นเวลาและเป็นสถานที่ โดยต้องมกีารยดืหยุ่นอย่าง

เหมาะสม ตลอดจนเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดฝึ้กทาํกจิวตัรประจาํวนัช่วยตนเองดว้ย จงึจะทาํใหอ้โีก้

พฒันาอยา่งสมบรูณ์และดาํเนินต่อไปในขัน้สงูขึน้ 

 ขัน้ 3 ความคิดริเริม่ - ความรู้สึกผิด (อายุ 3 - 5 ปี) ตรงกบัขัน้อวยัวะเพศของ 

ฟรอยด์ ในวัยน้ีเด็กจะพยายามเอาชนะปม Oedipus (หรือ Electra) โดยมีสังคมเข้ามา

เกีย่วขอ้ง ดว้ยการคาดหวงัใหเ้ดก็กา้วออกมาสูส่งัคมและละทิง้ “ลกัษณะการตดิแม่ (หรอืพอ่)” 

ถา้เดก็สามารถกา้วมาสู่โลกภายนอกไดโ้ดยปราศจากการนําหรอืการกระตุน้จากพ่อแม่ เดก็ก็

จะเริม่ต้นพฒันาความคิดรเิริม่ในรูปของพฤติกรรมแบบต่างๆ เช่น เด็กมกัจะซกัถามด้วย

คําถามว่า “ทําไม....” อยู่เสมอ เดก็ชอบเล่นกบัเพื่อนๆ แทนการอยู่กบัพ่อแม่ตลอดเวลา หรอื

เดก็อาจจะเลยีนแบบพฤตกิรรมของผูใ้หญ่ที่เป็นพ่อแม่หรอืบุคคลอื่นที่มเีพศเดยีวกนักบัเดก็ 

เพราะฉะนัน้ ในวัยน้ีผู้ใหญ่จึงสามารถจะสอนจริยธรรมแก่เด็กได้ เช่น มารยาท ความ

เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นตน้ นอกจากน้ีเดก็ยงัจะรูส้กึว่าตนเองสามารถตดัสนิใจไดว้่าเมื่อไหร่จะใช้

ความสามารถ ในการเคลื่อนไหวเพื่อสมัพนัธ์กบัโลก แต่ในทางตรงกบัข้าม ถ้าเด็กยงัคงม ี

“ลกัษณะการตดิแม่” และต้องเคลื่อนไหวไปในทศิทางที่พ่อแม่บงัคบั เดก็กจ็ะไม่เกดิความคดิ

รเิริม่ แต่จะเกดิความรูส้กึผดิแทน 

 ขัน้ 4 ความขยนัหมัน่เพียร - ความรู้สึกตํา่ต้อย (อายุ 6 - 11 ปี) ตรงกบัขัน้แฝง

ของฟรอยด ์ฟรอยดไ์มไ่ดใ้หค้วามสนใจกบัขัน้น้ีมากนักเพราะเชื่อว่าพลงัแรงขบัสญัชาตญาณ

อยู่อย่างสงบ แต่อริคิสนักลบัใหค้วามสําคญักบัขัน้น้ีมาก เพราะเดก็ในทุกสงัคมมชีวีติความ

เป็นอยู่ภายในโรงเรยีน และเดก็เริม่ตน้เรยีนรูเ้กีย่วกบังานทีจ่ําเป็นสาํหรบัการเป็นสมาชกิของ

สงัคมในฐานะที่เป็นผูใ้หญ่ โดยเดก็อาจจะได้รบัการสัง่สอนทกัษะชวีติดา้นต่างๆ เช่น การมี

มารยาท การแต่งกาย การปรงุอาหาร การซ่อมแซมเครือ่งใชต่้างๆ เป็นตน้ ถา้เดก็เรยีนรูค้วาม

ชาํนาญเหล่าน้ีไดอ้ยา่งด ีเดก็กจ็ะมคีวามรูส้กึขยนัหมัน่เพยีร แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เดก็รูส้กึ

ว่าตนเองไม่มคีวามสามารถเรยีนรูง้านทีจ่าํเป็นในฐานะสมาชกิคนหน่ึงของสงัคม และเดก็รูส้กึ

วา่บุคคลรอบตวัและเพือ่นรุน่ราวคราวเดยีวกนัสามารถทาํได ้เดก็จะรูส้กึตํ่าตอ้ย 
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 ขัน้ 5 การรู้จกัตนเอง - ความสบัสนไม่รู้จกัตนเอง (หรอืขัน้วยัรุ่น อายุ 12 - 17 ปี) 

ตรงกบัขัน้สนใจเพศตรงขา้มของฟรอยด ์ซึง่ข ัน้น้ีเกีย่วกบัการสบืพนัธุต์ามแรงขบัสญัชาตญาณ

ทีก่าํลงับงัเกดิขึน้ในระยะวยัรุน่ แต่อริคิสนัมองวยัรุน่น้ีกวา้งขวางกว่าคอืขัน้น้ีวยัรุน่จะเกีย่วขอ้ง

กบัการเปลี่ยนแปลงทัง้หมดทางด้านร่างกาย สรรีวทิยาและจติวทิยา และการเปลี่ยนแปลง

ทัง้หมดน้ีเป็นปญัหาทางจติสงัคมทีส่ําคญั เพราะบุคคลไดม้ชีวีติอยู่มาถงึ 12 ปี และวยัรุ่นได้

พฒันาความรู้เกี่ยวกบัเขาคือใคร อะไรบ้างที่ตนสามารถจะทําได้หรอืทําไม่ได้ ถ้าวยัรุ่นได้

พฒันามาอย่างประสบความสําเรจ็ วยัรุ่นจะมพีฒันาการของความไวว้างใจมากกว่าความไม่

ไว้วางใจ ความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าความละอายใจและความสงสยั ความคิดริเริ่ม

มากกวา่ความรูส้กึผดิ และความขยนัหมัน่เพยีรมากกว่าความรูส้กึตํ่าตอ้ย ในเหตุการณ์ใดๆ ก็

ตามความรูส้กึทัง้หมดน้ีจะพฒันาไปสู่การเขา้ใจว่าบุคคลน้ีเป็นใคร และบุคคลสามารถทําอะไร

ได้ ซึ่งในระยะวยัรุ่นความรูส้กึน้ีกําลงัถูกท้าทาย โดยวยัรุ่นพยายามค้นหาตนเองจากสภาพ

ร่างกายที่มองเหน็ และจากความรูส้กึที่แตกต่างกนัรวมทัง้จากความคดิเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆ ใน

แนวทางใหม่ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในเรื่องตน (Self) เพราะความต้องการรูจ้กัตนเองอย่าง

ปะตดิปะต่อกนั โดยเหตุผลคอื การปรบัตวั วยัรุ่นจงึมกัจะมคีําถามพืน้ฐานเกี่ยวกบัคําจํากดั

ความของตนเองนัน่เอง เน่ืองจากในระหว่างระยะวยัรุน่บุคคลจะมคีวามรูส้กึและความสามารถ

ใหม่เกดิขึน้ (ตวัอย่างเช่น แรงขบัทางเพศและความคดิที่เป็นนามธรรม) มากพอๆ กบัความ

ต้องการชนิดใหม่ที่จะบงัเกดิขึน้ในสถานภาพของวยัรุ่นในสงัคม ทําใหว้ยัรุ่นพยายามคน้หา

บทบาททีม่คีวามสมดุลระหวา่งความตอ้งการของแต่ละบุคคลและสงัคมเพือ่ประสบความสาํเรจ็

เกี่ยวกบัการแสวงหาเอกลกัษณ์ (Identity)   อริคิสนั (1959) จงึเรยีกการเปลี่ยนแปลงขนาด

ใหญ่ของอารมณ์ทีป่ลุกเรา้ในช่วงวกิฤตน้ีิว่า “ช่วงวกิฤตขิองการแสวงหาเอกลกัษณ์ (Identity 

Crisis)” และมองดวูา่ชว่งวกิฤตน้ีิอยูใ่นฐานะของความจาํเป็นเพือ่รวมกระบวนการทางจติวทิยา 

เป้าหมายของสงัคม และคําสัง่ต่างๆ เขา้มาใชใ้นการปรบัตวัของแต่ละบุคคคล โดยแสดงออก

ในรปูของความรูส้กึผดิถูก คุณลกัษณะสว่นตวั อุดมคต ิ และเอกลกัษณ์ของวยัรุน่ 

 ขัน้ 6 ความรู้สึกผกูพนั - การแยกตวั (อาย ุ18 - 21 ปี) ขัน้ที ่6 ถงึขัน้ที ่8 เป็นขัน้

ทีอ่ริคิสนั มคีวามคดิแตกต่างจากฟรอยด ์บุคคลทีพ่ฒันาผา่นขัน้ที ่5 มาดว้ยด ีบุคคลนัน้จะเกดิ

ความรูส้กึตอ้งการมเีพื่อนสนิทเพื่อจะแบ่งปนัสิง่ทีต่นมอียู ่บุคคลในวยัน้ีจงึมุง่อยูก่บัการทาํงาน

เพื่อสรา้งฐานะใหเ้ป็นปึกแผน่ มคีวามรบัผดิชอบ เริม่เลอืกคู่ครอง และในทีสุ่ดกม็กีารสมรสซึง่

เป็นการทําตามทีส่งัคมนิยม ผลทีต่ามมาคอื ครอบครวั ซึ่งถอืว่าเป็นหน่วยพืน้ฐานของสงัคม

และสงัคมเรยีกรอ้งจากผูใ้หญ่ในวยัน้ีมากกว่าวยัทีผ่า่นมาเพื่อผลติสมาชกิใหม ่โดยสมาชกิใหม่
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จะได้รบัการสัง่สอนจากครอบครวัและสงัคมทุกแห่งเพื่อยอมรบัและปฏบิตัิตามที่สงัคมนิยม

ชมชอบ ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาใหส้งัคมมอียูต่ลอดชัว่กลัปาวสานและมคีวามมัน่คง ดงันัน้

ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้จะเกดิความรูส้กึใกลช้ดิทัง้ทางดา้นเพศ และมกีารแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั

ทัง้สองฝา่ยในดา้นความรูส้กึ ความคดิ และเป้าหมาย แต่ในทางกลบักนั ถ้าบุคคลไม่สามารถ

สร้างความผูกพนัใกล้ชิดกบับุคคลอื่นได้ บุคคลนัน้จะมีความรู้สึกแข่งขนัชิงดีชิงเด่น และ

ทะเลาะววิาทกบับุคคลอื่น ดงันัน้ บุคคลจงึเกดิความรูส้กึแยกตวัเองออกมา 

 ขัน้ 7 การทาํประโยชน์ให้สงัคม - การคิดถึงแต่ตนเอง (หรอืวยัผูใ้หญ่ อายุ 22 - 

40 ปี) ในขัน้น้ี สงัคมต้องการให้ผู้ใหญ่แสดงบทบาทต่างๆ ในฐานะสมาชิกของสงัคมที่ก่อ

ประโยชน์และมีส่วนช่วยเหลือสงัคม เช่น การมีลูกหลานเพื่อสืบวงศ์ตระกูลและเป็นคนด ี

คนทํางานมายดไดต้้องเสยีภาษี จติรกรต้องวาดภาพ และผูเ้ชี่ยวชาญต้องเผยแพร่ความคดิ 

เป็นต้น ถ้าผูใ้หญ่แสดงบทบาทที่สงัคมคาดหวงัไดอ้ย่างประสบความสําเรจ็ และกําลงัมสี่วน

ชว่ยเหลอืหรอืกําลงัผลติสิง่ทีถู่กคาดหวงัแลว้ (หรอืถา้บุคคลมพีฒันาการในขัน้ที ่5 และขัน้ที ่6 

มาดี ก็จะเกิดพฒันาการขัน้ที่ 7) คือบุคคลจะมีความพร้อมหรือความรู้สกึต้องการการทํา

ประโยชน์ให้สงัคมและรู้จกัอบรมชนรุ่นหลงั แต่ถา้บุคคลใดไมพ่ฒันามาถงึขัน้น้ีบุคคลนัน้ก็

จะเกดิความรูส้กึทอ้ถอยต่อชวีติและการคิดถึงแต่ตนเอง 

 ขัน้ 8  ความรู้สึกมัน่คงในชีวิต - ความรู้สึกส้ินหวงั (อายุ 40 ปีขึ้นไป) ในขัน้

สุดทา้ยของพฒันาการทางจติสงัคมน้ี บุคคลตระหนักว่าตนเองกําลงัไปถงึจุดจบของช่วงชวีติ 

ถา้บุคคลไดก้า้วหน้าอยา่งประสบความสาํเรจ็โดยผา่นตลอดขัน้ต่างๆ ของพฒันาการทีม่าก่อน 

นัน่คอืบุคคลไดร้บัความไวว้างใจมากกว่าไมไ่วว้างใจเป็นตวัของตวัเองมากกว่าความละอายใจ

และสงสยั ถ้าบุคคลไดม้เีอกลกัษณ์ ได้มคีวามรูส้กึผูกพนัและได้ก่อประโยชน์ บุคคลนัน้กจ็ะ

เผชิญหน้ากับหลายปีสุดท้ายของชีวิตด้วยความกระตือรือร้น ยอมรับความจริงในวัยที่

เปลีย่นแปลงไปมคีวามสขุในชวีติ ยอมรบัการแก่ การเจบ็ การตายทีจ่ะเกดิขึน้ ทาํใหบุ้คคลเกดิ

ความรู้สึกมัน่คงในชีวิต ในทางตรงกนัขา้ม ถา้อดตีบุคคลไดร้บัแต่ความลม้เหลว มปีมดอ้ย 

มเีอกลกัษณ์ทีส่บัสนและไมพ่อใจในชวีติทีผ่่านมา บุคคลกจ็ะไม่กระตอืรอืรน้ในหลายปีสุดทา้ย

ของชีวิต และไม่ยอมรบัสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บุคคลจะเกิดความรู้สึกส้ินหวงั

ทอดอาลยัในชวีติ และมกัจะกลวัตายเพราะบุคคลรูส้กึว่าเวลากําลงัจะหมดและตนเองยงัไม่ได้

รบัสิง่ทีต่อ้งการในชวีติตลอดจนไมม่ญีาตมิติรหรอืเพือ่นฝงู 
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ความหมายของเอกลกัษณ์ (Identity) 

 

 เบอรเ์จอรแ์ละทอมสนั (Berger & Thompson< 1995 : 581) ไดใ้หค้วามหมายของคาํ

วา่เอกลกัษณ์ (Identity) คือการให้คาํจาํกดัความตนเองของบคุคล ในฐานะท่ีแยกแต่ละ

บุคคลออกมาในรปูของบทบาท เจตคติ ความเช่ือและความปรารถนา” โดยเกิดจาก

การสงัเคราะห์ความต้องการเก่ียวกบัการปรบัตวัทางดา้นชวีวทิยา จติวทิยา และสงัคม

ของวยัรุน่แต่ละบุคคล 

 

เอกลกัษณ์กบัความสบัสนของเอกลกัษณ์ ตามแนวคิดของอิริคสนั 

 ก่อนระยะวยัรุ่น เอกลกัษณ์ของเด็กจะแยกเป็นส่วนๆกระจายอยู่ แต่เมื่อใกล้สิ้นสุด

ระยะวยัรุน่จะมกีารผสมผสานและปะตดิปะต่อสว่นต่างๆ เหล่าน้ีกลายเป็นเอกลกัษณ์ของวยัรุน่

แต่ละบุคคล กระบวนการบูรณาการน้ีเป็นศูนยก์ลางของช่วงวกิฤตทิางจติวทิยาสงัคมขัน้ที ่5 

ของอริคิสนั : ชว่งวกิฤตเิกีย่วกบัเอกลกัษณ์กบัความสบัสนของเอกลกัษณ์ จากการคดัเลอืกชุด

ต่างๆ ของขอ้ผูกมดัขัน้พื้นฐาน เช่น อาชพี ศาสนา จรรยาบรรณ เพศ และอุดมการณ์ทาง

สงัคม (Erikson, 1975; Bourne, 1978a) ดว้ยความสมัพนัธท์ีเ่ป็นไปไดแ้ละจนิตนาการทัง้หมด

ทาํใหก้ารคดัเลอืกเรื่องเหล่าน้ีแคบลง แรงกดดนัจากวุฒภิาวะและสงัคมรวมกนับงัคบัใหว้ยัรุ่น

สะทอ้นการเปลีย่นแปลงในรปูแบบของสถานทีท่ีว่ยัรุ่นควรจะอยูใ่นสงัคม แนวคดิทีบุ่คคลอื่นมี

ต่อวยัรุ่นและความคดิเหน็ของวยัรุ่นต่อชวีติในอนาคต ซึ่งสมัฤทธผิลของความรูส้กึเกี่ยวกบั

เอกลกัษณ์ของวยัรุ่นจะมคีวามสมดุลและตดิต่อเรื่องราวดงักล่าวอย่างไดเ้รื่องไดร้าว โดยเป็น

กระบวนทีใ่ชท้ัง้สตปิญัญาและอารมณ์อย่างเตม็ที ่ซึง่อริคิสนัเชื่อว่าไม่ใช่วยัรุ่นทุกคนทีป่ระสบ

ความสําเรจ็ในการแสวงหาเอกลกัษณ์ในระยะวยัรุ่น นัน่คอื วยัรุ่นทุกคนจะมีปัญหาการ

แสวงหาเอกลกัษณ์ไมม่ากกน้็อย 

 นอกจากน้ี อริคิสนัเสนอความคดิว่า เงื่อนไขหรอืกุญแจเพื่อทําใหช้่วงวกิฤตเิกี่ยวกบั

เอกลกัษณ์หมดไปอยู่ทีก่ารปฏสิมัพนัธร์ะหว่างวยัรุน่กบัคนอื่นๆ โดยผา่นตลอดการตอบสนอง

ต่อปฏิกิรยิาโต้ตอบจากบุคคลสําคญัในชีวิตของวยัรุ่น นอกจากน้ี วยัรุ่นจะคดัเลือกความรู้

เบือ้งตน้จาํนวนมากมายขึน้อยูก่บัความเชื่อ เจตคต ิและคา่นิยมของแต่ละบุคคล และกลายเป็น

ส่วนหน่ึงของเอกลกัษณ์สุดท้ายของวยัรุ่น การปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างคนอื่นกบัวยัรุ่นเป็น

กระจกสะทอ้นขอ้มลูวา่ วยัรุน่เป็นใคร และวยัรุน่ควรจะเป็นใคร วยัรุน่เรยีนรูจ้ากคนอื่นว่าอะไร

ทีว่ยัรุน่ควรจะกระทําต่อไป และอะไรทีว่ยัรุ่นทําแต่ควรจะไมท่ําต่อไป วกิฤตขิองช่วงวยัรุ่นจงึ
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เกีย่วขอ้งกบัการให้คาํจาํกดัความตนเอง (Self - definition) และเพื่อแกไ้ขวกิฤตขิองวยัรุน่

จงึตอ้งผกูมดั (commitment) ตนเองกบับทบาทใดบทบาทหน่ึง 

 ดงันัน้การบากบัน่เพื่อเอกลกัษณ์จงึเป็นกระบวนการทางสงัคมมากพอๆกบัทางสมอง 

โดยเฉพาะเน้นบทบาททางสงัคมของวยัรุน่ เอกลกัษณ์สดุทา้ยของวยัรุน่เป็นผลของการรูจ้กัซึง่

กนัและกนัระหวา่งวยัรุน่กบัสงัคม : วยัรุน่พยายามบุกบัน่เพือ่แสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง ใน

เวลาเดยีวกนัสงัคมกพ็สิจูน์ชื่อเสยีงและหลกัฐานจากวยัรุน่ดว้ย 

 

บริบททางสงัคมเก่ียวกบัพฒันาการของเอกลกัษณ์  (The Social Context of Identity 

Development) 

 ธรรมชาติและผลลัพธ์ของกระบวนการในบริบททางสงัคมมากมายมีผลต่อความ

พยายามของวยัรุ่นเพื่อสรา้งความรูส้กึเกี่ยวกบัเอกลกัษณ์ เช่น เอกลกัษณ์ของวยัรุ่นจะเริม่

กระบวนการดว้ยการเป็นทีรู่จ้กัในสงัคม สงัคมจะมบีทบาทสาํคญัในการตดัสนิใจว่าเอกลกัษณ์

ใดเป็นทางเลอืกทีด่ ีและทางเลอืกใดทีพ่งึปรารถนาหรอืไมพ่งึปรารถนา 

 ผลทีต่ามมาคอื วถิทีางเกี่ยวกบัพฒันาการของเอกลกัษณ์จะแปรผนัตามวฒันธรรมที่

แตกต่างกนั (ทัง้วฒันธรรมยอ่ย วฒันธรรมในอดตีและปจัจุบนั) ดงันัน้ เอกลกัษณ์จงึอยูใ่นฐานะ

ทีเ่ป็นปรากฏการณ์ท่ีไร้พรมแดน (A global phenomenan, Marcia 1964, 1966 อา้งถงึใน 

Learner Spainer, 1980 : 347) 

 ยิง่บรบิททางสงัคมทีว่ยัรุน่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจเกีย่วกบัช่วงวกิฤตขิองเอกลกัษณ์มี

ขอบเขตกว้างมากเท่าใด ก็ทําใหค้วามรูส้กึเกี่ยวกบัเอกลกัษณ์ยากลําบากมากเท่านัน้ เช่น 

วยัรุ่นกบัช่วงวกิฤตขิองเอกลกัษณ์ในดา้นอาชพี ถ้าวยัรุ่นตดิตามเสน้ทางแคบเพื่อเขา้สู่อาชพี

แบบผูใ้หญ่ในอดตี (ไดแ้ก่ การแต่งงานและมลีูก วยัรุ่นจะแบ่งหน้าทีโ่ดยการทํางานหารายได้

สําหรบับุรุษ และงานบ้านสําหรบัสตร)ี แต่ทุกวนัน้ีวยัรุ่นชายและวยัรุ่นหญิงต้องถามตนเอง

เหมอืนกนัว่า ถ้าต้องการเป็นโสดหรอืมชีวีติคู่แบบอยู่กนัตามความพอใจไม่มขีอ้ผูกมดัใดๆ 

หรอืการแต่งงานตามประเพณ ีหรอืถามตนเองวา่ ถา้เลอืกอยา่งนัน้ จะทาํเมือ่ไหร ่(เช่น จะมลีูก

เมื่อไหร่) และวยัรุ่นชายและหญงิจะต้องรวบรวมตวัเลอืกต่างๆเขา้มาสู่การวางแผนอาชพีและ

ชวีติ ความน่าจะเป็นไปไดข้องวยัรุ่นยุคน้ี จงึผ่านช่วงวกิฤตขิองเอกลกัษณ์ดว้ยเวลาที่ยดืยาว

มากขึน้ และมคีวามยากลําบากยิง่ขึน้ (เช่น วยัรุ่นไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540-2543 ประสบกบั

ช่วงวกิฤตขิองเอกลกัษณ์มากมายใน “ยุคต้มยํากุ้ง” ทําใหว้ยัรุ่นส่วนใหญ่ต้องปรบัเปลี่ยนวถิี

ชวีติในการเลอืกเรยีนในสถาบนั อุดมศกึษาที่พ่อแม่มรีายได้พอที่จะสนับสนุนหรอืกู้เงนิของ
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รฐับาลเรยีน การใชส้ิง่ของต่างๆ เปลีย่นจากนิยมของต่างประเทศมาใชข้องไทย การหางานทาํ

กย็ากมากเพราะหน่วยงานต่างๆไม่มกีารเปิดรบัแต่มนีโยบายใหเ้กษียณก่อนกําหนดหรอืลด

อตัราผูท้ํางานหรอืยอมรบัเงนิเดอืนน้อยลง การแต่งกายทีถู่กตอ้งตามกาลเทศะหรอืตามสบาย 

เป็นต้น) วยัรุ่นจงึมลีกัษณะคล้าย “คนไรแ้นวทางชวีติ” และใชช้วีติสบายๆ วนัแล้ววนัเล่า 

เพราะคดิว่าตนเองจบการศกึษาตามที่พ่อแม่สัง่สอนมา แต่ไม่สามารถหางานทําได ้(บณัฑติ

ระดบัปรญิญาตรตีกงานถงึ 8 แสนคนในปี 2554) 

 ดงันัน้ การแสวงหาเอกลกัษณ์จงึเป็นการคน้หาเพื่อสรา้งตนเองในฐานะที่เป็นแต่ละ

บุคคลแยกออกมาต่างหาก ในเวลาเดยีวกนัวยัรุ่นกก็ําลงัรกัษาความเชื่อมโยงเกี่ยวกบัความรู้

เบือ้งตน้ทีม่คีวามหมายทัง้ในอดตีและการยอมรบัค่านิยมของกลุ่มเพื่อนและ/ หรอืบุคคลอื่นใน

กระบวนการเกีย่วกบั “การคน้หาตนเอง” วยัรุ่นพยายามเพื่อพฒันาเอกลกัษณ์ทางด้านเพศ 

จริยธรรม การเมือง และศาสนา ใหม้ัน่คงสอดคลอ้งกนั และอยา่งมวีุฒภิาวะไปสูเ่อกลกัษณ์

แบบผูใ้หญ่ โดยเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างประสบการณ์ในวยัเดก็กบัเป้าหมายส่วนตวั ค่านิยม 

และตดัสนิใจวา่ทางเลอืกใดบา้งทีจ่ะเกดิขึน้แก่ตนเอง (Erikson, 1975) 

 

สถานภาพของเอกลกัษณ์ 

 การศกึษาประวตัิพฒันาการเกี่ยวกบัเอกลกัษณ์ของวยัรุ่นแต่ละคน และการแปรผนั

ของสิง่แวดล้อมที่กว้างขวางซึ่งวยัรุ่นประสบมา ปรากฎว่าวยัรุ่นเริม่แสวงหาเอกลกัษณ์และ

แกไ้ขชว่งวกิฤตเิกีย่วกบัเอกลกัษณ์ในแนวทางทีแ่ตกต่างกนั โดยวยัรุน่อาจจะประสบปญัหาใน

พฒันาการของเอกลกัษณ์ทีส่าํคญั 3 ปญัหา คอื ความสบัสนของเอกลกัษณ์ การป้องกนั

เอกลกัษณ์ และ การหยุดการกระทําบางอย่าง วัยรุ่นจึงต้องปฏิเสธด้วยการคดัเลือก

แนวทางบางอย่าง แต่ดูดซมึหรอืเลยีนแบบคุณลกัษณะบางอย่างตามเป้าหมาย ค่านิยม และ

อุดมการณ์ของวยัรุน่ ซึง่สิง่แวดลอ้มในยุคสารสนเทศ (หรอื IT) มกีารเปลีย่นแปลงรวดเรว็มาก

และกวา้งขวางทัว่โลก ปญัหาทีว่ยัรุน่ประสบจงึมอุีปสรรคและความรุนแรงทีแ่ตกต่างจากพอ่แม่

หรอืบุคคลสําคญัทีเ่ป็นต้นแบบซึง่วยัรุ่นนิยมยกย่อง การแสวงหาเอกลกัษณ์ของวยัรุ่นกระทํา

ได้ยากลําบาก แต่เป้าหมายสุดท้ายของการแสวงหาเอกลักษณ์ของวัยรุ่นทุกคนคือ 

สมัฤทธิผลของเอกลกัษณ์ หรอืเอกลกัษณ์ทีป่ระสบผลสาํเรจ็ 
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        ข้อตกลง (Commitment) 

         ม ี(Present)                            ไมม่ ี(Absent) 

    
          เอกลกัษณ์ทีป่ระสบผลสาํเรจ็         การหยดุการกระทาํบางอยา่ง 

  การสาํรว         ม ี(Present)        (Identity Achievement)                (Moratorium) 

 (Exploration)   ไมม่ ี(Absent)      การป้องกนัเอกลกัษณ์                 ความสบัสนเกีย่วกบัเอกลกัษณ์ 

                                               (Identity Foreclosure)                 (Identity Diffusion) 

      

 

แผนผงัท่ี 3.3 ลาํดบัขัน้ต่างๆ ของสถานภาพเก่ียวกบัเอกลกัษณ์  

ได้มาจากการวดัของ Marcia 

(อ้างจาก Laurence Steinberg, Adolescence, 1993 : 274) 

 

 

 

 เจมส ์มารเ์ซยีร ์(James Marcia, 1980) ไดท้ําการศกึษาพฒันาการเกี่ยวกบั

เอกลกัษณ์เป็นระยะเวลานานตามทฤษฎขีองอริคิสนัเป็นเวลาหลายปีและใชว้ธิกีารวจิยัทัง้แบบ

ขา้มวฒันธรรมและแบบระยะยาวกบักลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นอายุ 12-24 ปี ผลปรากฏว่า การ

แสวงหาเอกลกัษณ์จะเริม่ตน้ขึน้เมือ่วยัรุน่มอีาย ุ18 ปีขึน้ไป และการสรา้งเอกลกัษณ์ของวยัรุน่

แต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัตลอดช่วงอายุ 18-24 ปี และจากการวจิยัโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็น

นักศึกษา 86 คน ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและใช้คําถามปลายเปิดเกี่ยวกับ

เอกลกัษณ์และขอ้ผกูมดั สามารถสรุปสถานภาพเกีย่วกบัเอกลกัษณ์ (Identity Status) ของ

วยัรุ่นไดเ้ป็น 4 สถานภาพ คอื ความสบัสนเกี่ยวกบัเอกลกัษณ์ การป้องกนัเอกลกัษณ์ การ

หยุดการกระทําบางอย่าง และเอกลกัษณ์ที่ประสบความสําเร็จ นอกจากน้ีมาร์เซียร์พบว่า 

วยัรุ่นมคีวามแตกต่างเกีย่วกบัสถานภาพของเอกลกัษณ์มากทีสุ่ดเมื่อมอีายุระหว่าง 18-21 ปี 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจแต่ละสถานภาพเกีย่วกบัเอกลกัษณ์ จงึแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

1. ความสบัสนเกีย่วกบัเอกลกัษณ์  หมายถงึ กระบวนการสรา้งเอกลกัษณ์ของวยัรุ่น

ทีม่แีนวทางไม่แน่นอน สบัสน และกระจดักระจาย หรอืวยัรุ่นไม่ใช้ความพยายามในปจัจุบนั 

เพือ่สรา้งขอ้ผกูมดัต่างๆ ทาํใหว้ยัรุน่กลายเป็นคนทีเ่อาแน่เอานอนอะไรไมไ่ด ้เฉือ่ยชา และไมม่ี
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แนวโน้ม (Berger and Thompson, 1995 : 583) เช่น วยัรุน่ไมรู่ว้่าจะเรยีนต่อสาขาวชิาใด 

ในขณะที่วยัรุ่นสบัสนต่อการแสวงหาเอกลกัษณ์ทําให้วยัรุ่นบางคนจงึมปีญัหาการแสวงหา

เอกลกัษณ์ เช่น วยัรุน่จะพดูว่า “ทุกคนอยากเป็นคนดแีต่ไมรู่ว้่าดนีัน้เป็นอยา่งไร” หรอื “ทาํดกี็

ไมเ่หน็มอีะไรเกดิขึน้” เป็นตน้ 

 เอกลกัษณ์ท่ีไม่ดี (Negative Identity) หมายถงึ เอกลกัษณ์ทีว่ยัรุน่เอาเอกลกัษณ์  

ทีไ่ม่ดจีากบุคคลในสิง่แวดลอ้ม และคดัเลอืกมาแสดงพฤตกิรรมในทางตรงกนัขา้มกบัเอกลกัษณ์  

ทีพ่่อแม่หรือมาตรฐานทางสงัคมคาดหวงัให้วยัรุ่นนําไปปฏิบตัิเพือ่เป็นคนทีส่มบูรณ์แบบ 

(Berger and Thompson, 1995 : 583) เช่น วยัรุน่ทีเ่ป็นลูกของคร ูแต่ไมส่นใจเรยีน ตอ้งออก

จากโรงเรยีนกลางคนั หรอืหนีไปเล่นดนตร ีหรอืลูกของพ่อแม่ทีเ่คร่งศาสนาแต่ลูกชอบกระทํา

ผดิศลีธรรมหรอืไมเ่ชื่อว่าพระเจา้มจีรงิ การคา้ยาเสพตดิเพื่อเป็นคนรวยโดยเชื่ออยา่งผดิๆ ว่า 

“ทาํชัว่ไดด้มีถีมไป”  เป็นตน้ 

2. การหยุดการกระทาํบางอย่าง หมายถงึ การหยุดเกีย่วกบัการสรา้งเอกลกัษณ์

อย่างใดอย่างหนึง่ จงึเปิดโอกาสให้วยัรุ่นมเีวลาค้นหาอย่างกระตือรอืรน้ หรอืได้สํารวจหรอื

ทดลองทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้โดยปราศจากการสรา้งตวัเลอืกสุดทา้ย (Berger and Thompson, 

1995 : 583) เช่น วยัรุ่นบางคนหลกีเลีย่งคําอบรมสัง่สอนของพ่อแมด่ว้ยการนอนและใส่หฟูงั

วทิยุ หรอืทุ่มเทเวลาทัง้หมดฝึกงานทีว่ยัรุ่นสนใจ โดยการเขา้ประกวดแข่งขนัเวทต่ีางๆ เพื่อ

ความสขุไปเรือ่ยๆ เป็นตน้ 

3. การป้องกนัเอกลกัษณ์ หมายถงึ สถานภาพทีไ่ม่เคยประสบกบัวกิฤตใิด เพราะ

ช่วงเวลาเกีย่วกบัการสํารวจและทดลองในการสรา้งเอกลกัษณ์ดว้ยบทบาทหนึง่ หรอืชุดของ

บทบาทต่างๆ ถูกกําหนดไว้เรยีบรอ้ยแล้ว (ก่อนวยัรุ่นจะมวีุฒภิาวะ) โดยวยัรุ่นประเภทน้ีจะ

ยอมรบัค่านิยมและเป้าหมายของพ่อแม่ (หรอืบุคคลทีม่อีํานาจ) โดยปราศจากการสาํรวจหรอื

ทดลองบทบาททีเ่ป็นทางเลอืกอืน่ๆ ทาํใหว้ยัรุน่มุง่หน้าเขา้สูบ่ทบาทนัน้โดยตรง หรอื ถูกบงัคบั

เขา้สูบ่ทบาทนัน้โดยออ้ม (Berger and Thompson,1995 : 582) เช่น วยัรุน่ตอนตน้ทีมุ่ง่มัน่จะ

เป็นแพทย ์กป็รงุแต่งจติใจและทาํกจิวตัรประจาํวนัทุกๆดา้น (เชน่ เรยีนพเิศษวชิาคณิตศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์เพื่อสอบเขา้คณะแพทย ์เป็นตน้) โดยวยัรุ่นไม่ไดพ้จิารณาความน่าจะเป็นไปได้

ในอาชพีอื่นๆ แต่กระบวนการเหล่าน้ีจะเกิดอุปสรรค เมื่อวยัรุ่นไม่มศีกัยภาพสอดคล้องกบั

เป้าหมายหรอืคา่นิยมทีบุ่คคลทีม่อีาํนาจกาํหนดไว ้

4. เอกลกัษณ์ทีป่ระสบความสาํเรจ็ หมายถึง วยัรุ่นได้สร้างความรู้สกึเกีย่วกบั

เอกลกัษณ์อย่างตดิต่อกนัไดเ้รือ่งราว และสรา้งขอ้ผกูมดัภายหลงัช่วงเวลาหนึง่ของช่วงวกิฤติ
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และการทดลอง (Steinber, 1993 : 274) เอกลกัษณ์ทีป่ระสบความสาํเรจ็ประกอบดว้ยการให้

คาํจาํกดัความเกีย่วกบัตนเอง เอกลกัษณ์ทางเพศ จรยิธรรม การเมอืง และอาชพี เป็นตน้ 

 

 การวจิยัสถานภาพเกีย่วกบัเอกลกัษณ์โดยทัว่ไปพบวา่  

1) ผูท้ีม่สีมัฤทธผิลเกีย่วกบัเอกลกัษณ์ มสีขุภาพทางจติทีด่มีากกวา่คนอื่นๆ (เชน่ 

แต่ละบุคคลในกลุ่มน้ีจะได้คะแนนจากการวดัของมาร์เซยีร์สูงในด้านการจูงใจใฝ่สมัฤทธผิล 

การใหเ้หตุผลทางจรยิธรรม ความใกลช้ดิกบักลุ่มเพือ่น และความสามารถดา้นการสะทอ้นกลบั) 

2) ผูท้ีม่กีารหยุดการกระทําบางอย่างสูง จะมคีวามวติกกงัวลสูง มคีวามขดัแยง้

ใจกบัผูท้ีม่อีาํนาจในประเดน็ต่างๆสงู แต่มกีารกวดขนัตนเองและเผดจ็การน้อย 

3) ผูท้ี่มกีารป้องกนัเอกลกัษณ์ แสดงใหเ้หน็ว่าเผดจ็การมากที่สุด และต้องการ

การสนบัสนุนจากสงัคมสงูทีส่ดุ มอีสิรภาพตํ่าทีส่ดุ และมคีวามใกลช้ดิกบัพอ่แมม่าก  

4) ผู้ที่มคีวามสบัสนเกี่ยวกบัเอกลกัษณ์สูง จะมปีญัหาสุขภาพจิต และปญัหา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล (เชน่ ถอยหนีจากสงัคมมากทีส่ดุ และมคีวามใกลช้ดิกบักลุ่มเพื่อน

น้อยทีส่ดุ) (Bourne, 1978b) 

 อิทธิพลของครอบครวัต่อการสร้างเอกลกัษณ์ จากการศึกษาพบว่า วยัรุ่นที่มี

พฒันาการเกี่ยวกบัเอกลกัษณ์ทีส่มบูรณ์แบบ มกัจะมาจากครอบครวัที่มคีุณลกัษณะสมัพนัธ์

แบบอบอุ่นและไมบ่งัคบัมากเกนิไป (Grotevant and Cooper, 1986) เพราะวยัรุน่เหล่าน้ีจะไดร้บั

การกระตุน้ใหม้คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง นอกจากน้ี การขาดความอบอุ่นจากพ่อหรอืแม่ ทาํใหม้ี

ปญัหาในการสรา้งขอ้ผกูมดั และในทีสุ่ดทาํใหเ้กดิความสบัสนเกีย่วกบัเอกลกัษณ์ (Campbell, 

Adams, and Dobson, 1985) 

 การเปลี่ยนสถานภาพเกี่ยวกบัเอกลกัษณ์ อริคิสนัมแีนวความคดิว่า ความรู้สกึ

เกี่ยวกบัเอกลกัษณ์ของวยัรุ่นเกิดขึ้นและสูญหายในระยะวยัรุ่นไม่ใช่ในหน่ึงครัง้และไม่ใช่

ทัง้หมดในเวลาหน่ึง ช่วงวกิฤติของเอกลกัษณ์เป็นพื้นผวิและพิ้นผวิใหม่ที่ผ่านเขา้มาตลอด

วงจรชวีติ เราจงึพยายามคน้หาว่าแต่ละบุคคลเปลี่ยนสถานภาพเกีย่วกบัเอกลกัษณ์แบบหน่ึง 

ไปสู่แบบอื่นๆ โดยเฉพาะในระยะวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ตอนต้นไดอ้ย่างไร นักจติวทิยาบางท่าน

ศกึษาจากกลุ่มวยัรุน่ทีเ่ป็นนกัศกึษาหลกัสตูร 4 ปี พบว่าความสบัสนเกีย่วกบัเอกลกัษณ์ และ

การหยุดการกระทําบางอย่าง เป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัเอกลกัษณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่

สมํ่าเสมอ แต่การศกึษาระยะยาวพบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของกลุ่มนกัศกึษาทีม่สีมัฤทธผิลและ

การป้องกนัเอกลกัษณ์จะมกีารเปลีย่นแปลงสถานภาพอยูต่ลอดเวลาภายใน 4 ปี (Adams and 
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Fitch, 1982; Waterman Gray, and Waterman, 1974; Waterman and Goldman, 1967) 

นอกจากน้ีศกึษาพบวา่การแบ่งแยกสถานภาพเกีย่วกบัเอกลกัษณ์เป็นประเภทต่างๆ กระทาํได้

เฉพาะในระหว่างระยะวยัรุ่นถงึวยัผูใ้หญ่ตอนตน้เท่านัน้ โดยสถานภาพเหล่าน้ีมรีะยะเวลาสัน้

ชัว่คราวคอ่นขา้งมากกวา่ลกัษณะทีเ่ป็นระยะยาวนาน 

 

 3. พฒันาการทางสงัคม  

 สงัคมของวัยรุ่นได้เปลี่ยนแปลงจากพ่อแม่หรือครู ไปเป็นเพื่อนรุ่นราวคราว

เดยีวกนั เพราะเพื่อนช่วยใหว้ยัรุ่นรอดพน้อนัตราย (ซึง่พ่อแม่หรอืครทูําไม่ไดเ้พราะมชี่องว่าง

ระหว่างวยั) ในการดํารงชวีติของวยัรุ่นจงึมลีกัษณะการตดิต่อที่ทําใหว้ยัรุ่นแตกต่างจากเดก็

และผูใ้หญ่ ซึง่เราเรยีกวา่ วฒันธรรมคนหนุ่มสาว (Youth Culture) 

 ความหมายของวฒันธรรมคนหนุ่มสาว หมายถึง ระบบการติดต่อและรปูแบบ

ของพฤติกรรม เพ่ือการมีชีวิตอยู่ท่ีแสดงออกมาอย่างแน่นอนในระหว่างวยัรุ่น ไดแ้ก่ 

การตดิต่อสื่อสารโดยใช ้E-mail หรอื Facebook แทนพดูคุยทางโทรศพัท ์การทําผมทรง

เกาหล ีการรบัประทานอาหารเกาหลหีรอืญีปุ่น่ การฟงัเพลงหมอลาํซิง่ เป็นตน้ 

 ลกัษณะการคบเพ่ือนของวยัรุน่ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ฝงูชน (Crowds) เป็นกลุ่มเพื่อนของวยัรุน่ทีใ่หญ่ทีสุ่ด มสีมาชกิประมาณ 15 -

30 คน เป็นเพศชายและหญงิมารวมกลุ่มกนัดว้ยความสนใจทีเ่หมอืนกนั หรอืโอกาสทีจ่ําเป็น 

ไดแ้ก่ เพื่อนเรยีนวชิาเลอืกเดยีวกนั การมารวมกลุ่มปลูกตน้ไมป้้องกนัภาวะโลกรอ้น การเขา้

ชมรมต่างๆ กระทาํกจิกรรมนอกหลกัสตูร เป็นตน้ 

2. เพ่ือนสนิท มสีมาชกิ 5-6 คน วยัรุน่คบกนัเป็นเพือ่นสนิทใน 3 รปูแบบคอื 

 2.1) กก๊ (cliques) สมาชกิในกลุ่มจะเป็นเพศชายและหญงิและอายุเท่ากนั 

มารวมกนัด้วยมาตรฐานของผูใ้หญ่หรอืชนชัน้ทางสงัคม ได้แก่ วยัรุ่นที่มฐีานะรํ่ารวยจะเล่น

เทนนิส วยัรุ่นที่มฐีานะปานกลาง - ตํ่า จะเล่นกฬีาฟุตบอล (กฬีาประเภทอื่นๆ ที่ค่าอุปกรณ์

การเล่นไม่แพงมาก) การใชส้นิคา้ราคาแพงและผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศสําหรบัวยัรุ่นที่มี

ฐานะรํ่ารวย แต่วยัรุ่นฐานะปานกลางจะซื้อเสื้อผา้ราคาถูก โดยอ้างว่าเปลี่ยนบ่อยๆได้ตาม

แฟชัน่ 

 2.2) แกง็ (Gang) สมาชกิในกลุ่มมกัจะเป็นเพศชาย มารวมกลุ่มกนัดว้ย

คุณสมบตั ิหรอืความสามารถของแต่ละคน และแสดงพฤตกิรรมทีส่รา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่

สงัคม ไดแ้ก่ แก๊งลกัขโมย แก๊งรถซิง่ 
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 3. เพ่ือนคู่ห ู(Pals) ส่วนใหญ่มสีมาชกิคนเดยีว ซึง่วยัรุ่นไวว้างใจและเล่าทุกสิง่ทุก

อย่างใหฟ้งัได ้(ถ้าเป็นชายหน่ึงคน และหญงิหน่ึงคน จะเรยีกว่า “แฟน” ถ้าเป็นชายทัง้คู่หรอื

หญงิทัง้คู่ จะเรยีกว่า “เพื่อนคู่ห”ู  หรอื “ปาท่องโก๋” ในปจัจุบนัมกีารคบเพื่อนต่างเพศอกีหน่ึง

คน เพื่อทดแทนแฟนทีไ่ม่สามารถไปไหนมาไหนไดใ้นบางครัง้ คนทีเ่ป็นแฟนสํารองจงึถูกตัง้

ชื่อวา่ “กิก๊”) 

 4. พฒันาการทางการรู้คิด (หรอืสติปญัญา หรอืความคดิความเขา้ใจหรอืความรู ้

หรอืความถนดั) 

 บุคคลทุกคนมกีารสมัผสัสิง่เรา้ภายในโลก โดยใชอ้วยัวะรบัสมัผสั 5 ทาง ทําให้

เกิดการรบัรู้ด้วยการแปลความหมายสิ่งเร้าในโลก และบูรณาการกลายเป็นความรู้หรือ

ประสบการณ์ของบุคคลเพิม่ขึน้ตามอายุทีม่ากขึน้ ทําใหบุ้คคลมคีวามสามารถทางพุทธพสิยั

หรอืปญัญาในการแก้ปญัหาหรอืการปรบัตวัของบุคคลแตกต่างกนั เราจงึแบ่งนักเรยีนตาม

ความสามารถในการวเิคราะห ์หรอืการใหเ้หตุผลต่อสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีว่า “เก่ง” หรอื “โง่” 

โดยแสดงความสามารถเหล่าน้ีตามคะแนนทีอ่าจารยแ์ต่ละกลุ่มสาระตดัสนิใหแ้ก่นกัเรยีนแต่ละ

บุคคล ส่วนบุคคลทัว่ไปตดัสนิจากการกระทํา และ/หรอื ผลงานของแต่ละบุคคล เพื่อทําความ

เขา้ใจในเรือ่งน้ี จงึควรเริม่จากความหมายของการรูค้ดิดงัน้ี 

 “การรู้คิด (Cognition) หมายถึง ความสามารถในการให้เหตุผล การ

จินตนาการ การหยัง่รู้ (Insight) การตดัสินใจ และการปรบัตวัของบุคคล (ซ่ึงจดัว่าเป็น

พฤติกรรมภายใน โดยเป็นกระบวนการทางสมอง)” 

 วิธีว ัดระดับการรู้คิด จะกระทําได้โดยการสังเกต (จากภาษาพูด) หรือวัด

ทางออ้มจากข้อสอบของอาจารยใ์นรูปแบบของคะแนน, เกรดหรอืประเมนิจากผลงานของ

นักเรยีน เช่น สิง่ประดิษฐ์ รายงาน การแสดงความคิด การแสดงออก เป็นต้น นอกจากน้ี

นกัจติวทิยาจะใชแ้บบทดสอบทางสตปิญัญาของ Alfred Binet โดยนําคะแนนทีไ่ดจ้ากการนํา

แบบทดสอบมมาคาํนวณใชส้ตูรดงัน้ี 
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I.Q. =   x 100 

 

I.Q. =    Intelligence Quotient (คะแนนความสามารถทางสตปิญัญา) 

M.A. =    Mental Age (อายสุมอง – เดอืน) 

C.A =    Chronological Age (อายจุรงิ – เดอืน) 

 

 

 

 

 แฮรี ่สแตค็ ซลัลแิวน (Harry Stack Sullivan, 1892 – 1949) ไดอ้ธบิายกระบวน    

การรูค้ดิของบุคคล วา่เกดิจากความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 3 ระดบั ดงัน้ี 

1. Prototaxic (ระดบัการคดิขัน้ตน้) เป็นความคดิระดบัทารก เป็นประสบการณ์

เบือ้งตน้ ซึง่ยงัไมพ่ฒันาปรบัปรุง คอื ลกัษณะความคดิอยูใ่นระดบัประสาทสมัผสั(Sensorimotor) 

ทารกมองเหน็คนและสิง่ต่างๆผ่านหูผ่านตา แต่ไม่สามารถคดิแบบเชื่อมโยงได ้(Associative 

thinking) นัน่คอื การรบัรูส้ ิง่ต่างๆอยา่งไมเ่ฉพาะเจาะจง 

2. Parataxic (ระดบัการคดิคูข่นาน) เป็นความคดิระดบัทารกไปจนตลอดชวีติ มี

ลกัษณะความเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ (Associative thinking) ประสบการณ์

ความนึกคดิ และความฝนัปนๆกนัไป จรงิบา้งไมจ่รงิบา้ง (ความคดิทีเ่ป็นจรงิ เช่น เดก็เชื่อว่ามี

เทวดา นางฟ้า ยกัษ์ เป็นต้น ความคิดที่เป็นโลกทัศน์ส่วนตัว เช่น “แม่ซื้อ” มาเล่นด้วย 

บางครัง้ประสบการณ์ฝงัใจไปจนเป็นผูใ้หญ่ เช่น การกลวัผ ี– อยู่คนเดยีว กลวัทีสู่ง เป็นต้น) 

บางคนเรยีกวา่ความคดิเชงิจนิตนาการ 

3. Syntaxic (ระดบัการคดิสงัเคราะห)์ เป็นความคดิขัน้ทีส่งูสุด พฒันาในช่วงวยั

เด็กและเพิ่มมากขึ้นเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น บุคคลสามารถเรียงลําดบัประสบการณ์หรือ

สญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมาย และใชเ้หตผุลข้อเทจ็จริงมาพสิจูน์เหตุการณ์ต่างๆไดอ้ย่างถกูต้อง 

เชน่ ความพยายามอยูท่ีไ่หน....ความสาํเรจ็อยูท่ีน่ัน่ “สขุทุกขอ์ยูท่ีใ่จ” เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี ซลัลแิวนไดเ้สนอแนะว่า เราจะเขา้ใจบุคลกิภาพของบุคคลไดจ้ากการ

สงัเกต หรอืศึกษาความสมัพนัธ์ของบุคคลนัน้กบัผู้อื่น เช่น วยัรุ่นที่มคีวามสมัพนัธ์ไม่ดกีบั

เพื่อน จะทําให้บุคคลนัน้รู้สึกไม่ปลอดภัย หรือมีความวิตกกังวล และในที่สุดก็อาจเกิด

ความเครยีด 

IQ = 91 – 110 เกณฑป์กตขิองคนทัว่ไป 
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 เพียเจท์ (Piaget) เป็นผูท้ีศ่กึษาเรื่องการรูค้ดิของบุคคล และไดร้บัการยอมรบัว่า

ทฤษฎขีองเขาเป็นทฤษฎสีากล ทาํใหเ้ราสามารถเขา้ใจพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกมาว่า

บุคคลนัน้ เก่ง หรอื โง ่มปีญัหา หรอืไมม่ปีญัหาในการเรียน หรือในการปรบัตวั ว่าเดิดมา

ได้อย่างไร โดยเฟียเจท์ได้ตัง้ทฤษฎีพฒันาการทางการรูค้ดิ (Cognitive Development) 

ขึน้มา ซึง่จะอธบิายโดยเริม่ตน้จากอตัชวีประวตัขิองเฟียเจทด์งัน้ี 

 

                                           อตัชีวประวติัของเพียเจท ์(Piaget) 

 

Jean Piaget เกดิวนัที ่9 สงิหาคม 1806 ทีเ่มอืง Neuchâtel, 

ประเทศ Switzerland โดยมพีอ่ชื่อ Arthur Piaget ซึง่เป็นศาสตราจารย์

ทางดา้นวรรณคดสีมยัเก่า และสนใจประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิน่ ส่วน

แม่ชื่อ Rebecca Jackson เป็นคนฉลาดและขยนัทํางาน เพยีเจท์

พบว่าแม่มอีาการโรคประสาทเลก็น้อย (ซึ่งทําใหเ้พยีเจทเ์กดิความ

สนใจในวชิาจติวทิยา) เพยีเจทเ์ป็นลูกชายคนโตชอบความเป็นอสิระ

อย่างมากและมคีวามสนใจพเิศษในเรื่องหอย จึงมกีารสะสมหอย

ประเภทต่างๆ  

เมื่อเพยีเจท์อายุได ้10 ปีไดท้ําเอกสารวทิยาศาสตรท์ีศ่กึษาดว้ยตนเองเป็นครัง้แรก 

ในขณะที่เฟียเจท์เรยีนอยู่โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ไดเ้ผยแพร่หนังสอืในหวัขอ้เรื่อง 

สตัวจ์าํพวกหอยและปลาหมึก ทีเ่ขาโปรดปราน และในเวลาว่างเพยีเจทช์อบไปทํางานกบั 

Mr.Godel (ผูอ้ํานวยการพพิธิภณัฑ ์Neuchâtel เกี่ยวกบัประวตัศิาสตรท์างธรรมชาต)ิ ซึ่ง 

Mr.Godel มชีื่อเสยีงมากในหมู่นักเรยีนชาวยุโรป ในวยัรุ่นเพยีเจทเ์ผชญิกบัวกิฤตเกี่ยวกบั

ความมัน่ใจในตนเองเพราะแม่กระตุ้นใหเ้พยีเจท์ไปสอนศาสนา ซึ่งต้องศกึษาเกี่ยวกบัวชิา

ปรชัญาและการประยุกตต์รรกวทิยาไปใช ้แต่เพยีเจทก์ลบัอุทศิตนเองใน “การอธบิายความรู้

เกีย่วกบัชวีวทิยา” ในทีสุ่ดความสนใจทางดา้นวชิาปรชัญากล็ม้เหลว เพยีเจทจ์งึหนัไปศกึษา

คน้ควา้เกีย่วกบัวชิาจติวทิยาแทน  

 เมื่อจบมธัยมศกึษาตอนปลาย เพยีเจท์เขา้เรยีนมหาวทิยาลยั Neuchâtel ต่อมาเพยีเจท์

เจบ็ป่วยและถูกส่งตวัให้ไปพกัฟ้ืนที่ภูเขา 1 ปี เมื่อกลบัมาเพยีเจท์เรยีนต่อในมหาวทิยาลยั 

เพยีเจทไ์ดเ้ขยีนปรชัญาชวีติของตนเองเกีย่วกบั อนิทรยี ์จติใจและสงัคม ปี ค.ศ.1918 เพยีเจท์

ไดร้บัปรญิญาเอกสาขาวทิยาศาสตรท์างธรรมชาตจิากมหาวทิยาลยั Neuchâtel  
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 เมื่ออายุครบ 22 ปี เพยีเจทท์ํางานในหอ้งทดลองทาง จติวทิยาทีเ่มอืง Zurich เป็น

เวลา 1 ปี และทํางานในคลนิิกจติเวชศาสตรท์ีม่ชีื่อเสยีงของ Bleuler. ในระหว่างน้ีกไ็ดร้บั

คาํแนะนํา ใหไ้ปทาํงานรว่มกบั Freud , Jung และคนอื่นๆ ต่อมาปี ค.ศ.1919 เพยีเจทไ์ดส้อน

วชิาจติวทิยาและปรชัญาทีม่หาวทิยาลยั Sorbonne ในเมอืง Paris และไดพ้บกบั Simon ซึ่ง

ศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัแบบทดสอบทางสตปิญัญา แต่เพยีเจทไ์ม่สนใจสไตล์ของแบบทดสอบทาง

สตปิญัญาในเชงิ “ถูก” หรอื “ผดิ” ของ Simon ดงันัน้เพยีเจท์จงึเริม่ต้นสมัภาษณ์ผูถู้กทดลอง

หลายคนในโรงเรยีนชาย (แทนการใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์แบบจติเวชทีเ่พยีเจทไ์ดเ้รยีนรูม้า

ก่อน) เพยีเจทเ์ริม่ตน้หาคาํตอบจากคาํถามวา่ เดก็มเีหตุผลอยา่งไร  

 ปี ค.ศ. 1921 เพยีเจทไ์ดเ้ขยีนบทความเรื่องจติวทิยาเกีย่วกบัสตปิญัญา และพมิพค์รัง้

แรกในวารสารชื่อ “Journal de Psychologie” ในปีเดยีวกนั เพยีเจทไ์ดร้บัตําแหน่งในสถาบนั J.J. 

Rousseau, Geneva และรว่มมอืกบันกัศกึษาทาํการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการใหเ้หตุผลของเดก็

ในโรงเรียนประถมศึกษา การวิจยัน้ีกลายเป็นข้อมูลประกอบการเขยีนตําราจิตวิทยาเด็ก 

(Child Psychology) 5 เล่มแรก แม ้เพยีเจทจ์ะพจิารณาว่าเป็นผลงานเบือ้งตน้ แต่กไ็ดร้บัการ

ตอบรบัในทางบวกจากสาธารณชน  ในปี ค.ศ. 1923 เพยีเจท์ไดแ้ต่งงานกบันักศกึษาที่ร่วม

ทํางานดว้ยกนัชื่อ Valentine Châtenay ปี ค.ศ. 1925 กไ็ดใ้หก้ําเนิดบุตรสาวคนแรก ค.ศ. 

1927 มบุีตรสาวคนที ่2 และ ค.ศ. 1931 ไดใ้หก้าํเนิดบุตรชายคนเดยีว บุตรทัง้ 3 คนกลายเป็น

กลุ่มทดลองสําคญั ของเพยีเจท์และภรรยาทีใ่ชใ้นการทําวจิยัโดยใชก้ารสงัเกต และรวบรวม

รายละเอยีดเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงความสามารถทางสตปิญัญา 

 ปี ค.ศ. 1929 เพยีเจทไ์ดร้บัตําแหน่งใหเ้ป็นผูอ้ํานวยการ International Bureau of  

Education เพยีเจทท์าํงานในตําแหน่งน้ีจนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1967 เพยีเจทน์บัว่าเป็นคนแรกที่

นําสตร ี(ภรรยา) เขา้สู่วงการจติวทิยาเชงิทดลอง ในปี ค.ศ. 1940 เพยีเจท์ไดเ้ป็นศาสตราจารย์

ทางจติวทิยาการทดลองและเป็นผูอ้าํนวยการหอ้งทดลองทางจติวทิยา ตลอดจนดาํรงตําแหน่ง

ประธาน Swiss Society of Psychology  ปี ค.ศ. 1942 เพยีเจทไ์ดไ้ปบรรยายที ่College de 

France ในระหว่างทีน่าซบุีก การบรรยายน้ีจงึกลายเป็นตําราทีม่ชีื่อเรยีกว่า “The Psychology 

of Intelligence” เมื่อสงครามสิ้นสุดลง เพยีเจท์ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นประธาน Swiss 

Commission of UNESCO ในระหวา่งน้ีเขาไดร้บัใบประกาศเกยีรตคิุณจาํนวนมาก เชน่ 

• Sorbonne (1946) 

• University of Brussels และ University of Brazil (1949) 
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• Introduction of Genetic Epistemology (1952) เป็นตําราทีอ่ธบิายวชิาว่าดว้ย

การกําเนิดและธรรมชาตขิองความรูโ้ดยเน้นดา้นพนัธุศาสตร ์เพยีเจทไ์ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น

ศาสตราจารยข์อง Sorbonne ปี ค.ศ. 1955 ต่อมา (ปี ค.ศ. 1956) เพยีเจทไ์ดต้ัง้ International 

Center for Genetic Epistemology และดาํรงตําแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการ นอกจากน้ีเพยีเจทไ์ด้

ตัง้สถาบนัวทิยาศาสตรข์ึน้ที ่University of  Geneva เมื่อเพยีเจทย์ุตกิารทาํงานปรากฎว่าผลงาน

ของเพียเจท์มีตําราและบทความรวมกันมากกว่า 60 เรื่อง เรื่องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ 

“Language and Thought of The Child (แรกเกิด – วยัรุ่น)” 

 เพยีเจทเ์สยีชวีติเมื่อวนัที ่16 กนัยายน ค.ศ. 1980 ทีเ่มอืง Geneva เพยีเจทไ์ดร้บัการ

ยกยอ่งวา่เป็นนกัจติวทิยาคนสาํคญัทีส่ดุคนหน่ึงในศตวรรษที ่20 

 

สาระสาํคญัของทฤษฎีพฒันาการรูคิ้ดของเพียเจท ์ ม ี3 ประเดน็ดงัน้ี 

1. พฒันาการทางการรู้คิด (หรือคาํเดิมของเฟียเจท ์ใช้คาํว่า “สติปัญญา”) เกิด

จากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสิง่แวดล้อม เริม่ตัง้แต่แรกเกิดจนส้ินสุดชีวิต 

ซึ่งเพยีเจท์ศกึษาพบว่าวยัรุ่นอายุ 18 ปีจะเริม่มพีฒันาการรู้คดิ เจรญิถึงขดีสูงสุด และจะมี

ลกัษณะคงทีต่่อจนถงึวยัผูส้งูอายุ ซึง่ผูส้งูอายุบางท่านการรูค้ดิอาจจะน้อยลง โดยสงัเกตพบว่า

มอีาการหลงลมืมากขึน้ แต่ผูสู้งอายุบางคนอาจจะเพิม่ขึน้เพราะทํางานดว้ยการใชส้มองหรอื

ศกึษาหาความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ ต่อเน่ือง เพือ่เขา้ใจในเรือ่งน้ีมากขึน้จงึเริม่ประเดน็ดว้ย

คาํถามวา่การรูค้ดิเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 

 -  พฒันาการทางการรูค้ดิของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัอทิธพิล

ของพนัธุกรรม และสิง่แวดลอ้ม ดงัแผนผงั 3.4 
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            พฒันาการทางการรู้คิด 

 

                  พนัธกุรรม                                                         ส่ิงแวดล้อม 

        (สารพนัธุกรรม  =  DNA                                              (การอบรมเลีย้งด ูหรอื                                

             หรอื ธรรมชาต)ิ                                             สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรู)้                                                                                           

                                                                                                

      

             แผนผงั 3.4 แสดงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางการรู้คิด 
 

 

 การรูค้ดิเกีย่วกบัสิง่เรา้ในโลกของนกัเรยีนแตกต่างกนั นกัเรยีนบางคนใชเ้วลาในการ

เกดิการรูค้ดิง่าย แต่บางคนยาก ทัง้น้ีเพราะพนัธุกรรมเป็นขอบเขตจาํกดัของบุคคล ทัง้ใน

ด้านการรบัข้อมูลต่างๆเข้าสู่ความจํา (จําง่ายลืมยาก หรอืจํายากลืมง่าย) ทําให้นักเรยีนมี

ประสบการณ์หรอืความรูไ้มเ่ทา่กนั อาจารยใ์นฐานะทีเ่ป็นสิง่แวดลอ้มประเภทหน่ึงจงึมบีทบาท

หน้าทีส่ง่เสรมิความคดิ ความเขา้ใจในสิง่เรา้ทีจ่าํเป็นแก่นกัเรยีน โดยการจดัเน้ือหาสาระเรยีง

ตามลําดบัจากง่ายไปยาก มเีทคนิคการทําใหน้ักเรยีนเขา้ใจและจดจําได้ได้นาน โดยใช้สื่อ

ต่างๆ ตลอดจนมกีารทาํแบบฝึกหดั หรอืฝึกทกัษะดว้ยการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. ความคิดและการให้เหตุผลของเด็กและผู้ใหญ่แตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น 

ความหมายของคําว่า “ทอ็ฟฟ่ี” เดก็ (นักเรยีน) จะคดิว่าอมทอ็ฟฟ่ียิง่นานยิง่ด ีและจะทําใหไ้ม่

งว่งในเวลาเรยีน ตรงกนัขา้มกบัผูใ้หญ่ (อาจารย)์ จะคดิว่าอมทอ็ฟฟ่ีในเวลาเรยีนเป็นการเสยี

มารยาท หรอืไม่มวีนิัยในตนเอง รวมทัง้ท็อฟฟ่ีจะทําให้นักเรยีนฟนัผุ เด็กและผู้ใหญ่จงึคิด

แตกต่างกนั คอืเดก็คดิวา่การอมทอ็ฟฟ่ีด ีแต่ผูใ้หญ่คดิวา่ไมด่ ีเป็นตน้ 

3. ทุกคนจะมีขัน้ตอนของการพฒันาการรู้คิดเหมือนกนั (จะข้ามขัน้ไม่ได้) 

หมายความว่าทุกคนจะต้องพฒันาในขัน้ตอนตน้ก่อน จงึจะสามารถพฒันาการรูค้ดิในขัน้ทีสู่ง

กว่าต่อไป (หรอืขัน้ 1 ไปขัน้ 2 ไปขัน้ 3 ไปสูข่ ัน้ 4) ตามช่วงอายุของบุคคลนัน้ แต่ในชวีติจรงิ

วยัรุน่ (หรอืวยัผูใ้หญ่) จะมพีฒันาการในพฒันาการทางการรูค้ดิตามทฤษฎขีองเพยีเจท ์จาก 2 

กระบวน  ดงัแผนผงั  3.5 การรูค้ดิของวยัรุ่นควรอยู่ในขัน้ปฏบิตักิารคดิโดยใชน้ามธรรม เรา

อาจจะพบว่า บางสถานการณ์วยัรุ่นแก้ไขปญัหาดว้ยปฏบิตัิการคดิโดยใช้รูปธรรม เช่น การ
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ทะเลาะววิาทกนั วยัรุ่นใช้การทํารา้ยร่างกายศตัรู (แทนที่จะใช้หลกัการคดิว่าจะทําอย่างไร 

โดยคาํนึงถงึผลเสยีทีจ่ะตดิตามมา) 

 โดยธรรมชาตมินุษยจ์ะมกีารพฒันาทางสมองตัง้แต่ 3 เดอืนแรกทีอ่ยูใ่นครรภม์ารดา

แต่จากการวจิยัของเฟียเจท์ ศกึษาพบว่าบุคคลจะมพีฒันาการตัง้แต่เกดิจนกระทัง่ตายด้วย

กระบวนการ 2  กระบวนการ คอื การรวมกระบวนการเข้าเป็นระบบ และการปรบัตวั 

 

 

การรูค้ดิ              1.  การรวมกระบวน การเขา้เป็นระบบ 

   

               2.  การปรบัตวั            สมดุล    2.1 การรบัเขา้ไว ้

                                                           2.2 การจดัทาํใหเ้หมาะ 

 

แผนผงัท่ี 3.5 แสดงกระบวนท่ีทาํให้เกิดการรู้คิด 

 

 

 1. การรวมกระบวนการเข้าเป็นระบบ (Organization) หมายถึง การจดัหรอื    

ผสมผสานภายใน โดยวธิีการรวบรวมกระบวนการต่างๆ เขา้เป็นระบบอย่างติดต่อกนัเป็น

เรือ่งราวโดยธรรมชาต ิไดแ้ก่ 

 - เดก็เลก็เหน็สิง่ของกจ็ะใชม้อืควา้ 

 - ทารกจะควํ่า คลาน คบื ยนื เดนิ วิง่ 

 - เดก็เลก็ทีน่อนในเปลจะแกวง่มอื – เทา้ ซึง่เป็นพฤตกิรรมซํ้าๆงา่ยๆ โดยไมเ่จตนา 

 2. การปรบัตวั (Adaptation) หมายถงึการเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงเน่ืองจากการที่

บุคคลมปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดลอ้ม ซึ่งประกอบดว้ย 2 กระบวนย่อย คอืกระบวนการรบัเขา้ไว้

และกระบวนการจดัทําใหเ้หมาะ อย่างสมดุลจงึทําใหเ้กดิพฒันาการทางการรูค้ดิจากขัน้หน่ึง

ไปสูอ่กีข ัน้หน่ึง 

 2.1 กระบวนการรบัเข้าไว้ หรือการดูดซึม (Assimilation) จะเป็นกระบวน 

การท่ีเกิดขึ้นก่อน คือ เม่ือบุคคลมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงใด ก็จะมีการดูดซึมภาพหรือรบั

เหตุการณ์ต่างๆ เข้าไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และบุคคลจะแสดงพฤติกรรม

ตอบสนองต่อส่ิงเร้าใหม่ตามประสบการณ์เดิมท่ีแต่ละบุคคลมีอยู่ เพราะบุคคลคิดว่า     
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สิง่เรา้ใหม่น้ีเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ดัง้เดมิ เช่น เดก็ 1 ขวบหยบิสิง่ต่างๆ เขา้ปากเสมอ

เพราะมปีระสบการณ์จากการดูดนมจากแม่ หรอืวยัรุ่นจดจําคําจํากดัความของคําศพัทเ์ฉพาะ

วิชาไว้เป็นความรู้พื้นฐานเมื่อพบคําศัพท์นัน้ในเน้ือหาวิชาอื่นๆ วัยรุ่นจะสามารถแปล

ความหมายคําศพัท์นัน้ไดถู้กต้อง แต่กระบวนการรบัเขา้ไว้อาจจะถูกต้องหรอืผดิพลาดก็ได ้

ขึน้อยู่กบัความจํารายละเอยีดไดม้ากหรอืน้อย เช่น เดก็เล็กที่สามารถเรยีก “แม่” ได ้ใน

ตอนตน้อาจจะใชเ้รยีกผูห้ญงิทุกคนว่าแม่ (คอืการรูค้ดิทีใ่ชผ้ดิพลาด) เป็นตน้ ในบางกรณีจาก

การดทูวีบี่อยๆ และเดก็เหน็ภาพการทาํรา้ยกนั เมือ่เผชญิปญัหากบับุคคลอื่น กจ็ะแกไ้ขปญัหา

ดว้ยการทาํรา้ยศตัรเูหมอืนในทวี ี หรอืเดก็ทีพ่อ่แมท่าํงานขยนัขนัแขง็และใชจ้่ายในสิง่ทีจ่าํเป็น 

เด็กก็จะกลายเป็นคนขยนัทํางานและใช้จ่ายประหยดัตามตวัแบบ (Modeling) คือพ่อ แม่ที่

กระทาํใหเ้หน็ซํ้าๆ 

 2.2   การจดัทําให้เหมาะ (Accommodation) คอื การเปล่ียนความเข้าใจหรือ

ความ คิดเดิมให้เข้ากบัส่ิงแวดล้อมใหม่ หรือเป็นการนําความรู้ใหม่ท่ีได้ไปปรงุแต่งขึ้น  

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ เช่น เราไดเ้รยีนรูเ้ทคนิคการสรา้งมนุษยส์มัพนัธจ์ากตํารา เรา

กส็ามารถดดัแปลงเทคนิคน้ีไปใชก้บัเพื่อนทีม่คีวามแตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นตน้ แต่

ในปจัจุบนั การคบหาบุคคลทัว่ไป ความคดิเดมิคอืคนไทยเป็นคนด ีแต่จากการรบัข่าวสาร

ต่างๆทีบุ่คคลชอบหลอกลวงในสงัคมมากขึน้ ทาํใหเ้ราตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรในการศกึษา

พฤตกิรรมของคนทีม่าคบดว้ย หรอืนกัประดษิฐใ์ชค้วามรูเ้รื่องไฟฟ้าไปประยุกต์ในการสรา้งสิง่

อาํนวยความสะดวกสบายในชวีติ เชน่ เครือ่งซกัผา้ เครือ่งปรบัอากาศ หรอื อาจารยเ์ขา้รบัการ

อบรมเรื่องเทคนิคการสอนใหส้นุกและมปีระโยชน์ กส็ามารถนํามาพฒันาการสอนในชัน้เรยีน

วชิาทีอ่าจารยร์บัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 ความสมดลุ (Equilibrium) เป็นการผสมผสานความคิดใหม่นัน้ให้กลมกลืนเข้า

กนัได้กบัความคิดเก่า หรือความพอดีของปฏิกิริยาสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัวตัถ ุซึง่ทาํ

ใหบุ้คคลสามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มได ้หรอืนําไปสู่การเจรญิเตบิโตของสตปิญัญา นัน่

คอืเมื่อมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่ใดกจ็ะเริม่ใชก้ระบวนการรบัเขา้ไว ้แต่ปรากฎว่าไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

บุคคลกจ็ะใชก้ระบวนการจดัทําใหเ้หมาะ ซึ่งเมื่อมกีารเปลี่ยนไปมาระหว่าง 2 กระบวนการน้ี

ทําให้บุคคลสามารถประสบความสําเร็จได้ก็ถือเป็นความสมดุล เช่น การทําข้อสอบปรนัย 

นกัศกึษาบางคนใชก้ารเดาแต่หลายครัง้กส็อบไม่ผ่านนักศกึษาจงึเปลีย่นวธิกีารเตรยีมตวัเป็น

อา่นตําราและลองทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทหรอืตอบคาํถามทีต่นเองสรา้งขึน้มา ปรากฏว่าในทีสุ่ด

สามารถสอบผา่นวชิานัน้ได ้เป็นตน้ 
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 เพียเจท์ (1970) สรุปว่า “การปรบัตวัทางการรูค้ดิประกอบดว้ย ความสมดุลระหว่าง

การรบัเขา้ไวแ้ละการจดัทําใหเ้หมาะ โดยบุคคลจะใชก้ารรบัเขา้ไวก่้อน แลว้จงึนําการจดัทําให้

เหมาะมาใชร้ว่มดว้ย” 

 ดงันัน้พฒันาการทางความรู้คดิจะพฒันาจากขัน้หน่ึงไปสู่อกีขัน้หน่ึง ทําให้บุคคลมี

ประสบการณ์หรอืมโนทศัน์ (Concept) หรอืความรูเ้พิม่มากขึน้ตามอายุทีเ่พิม่ขึน้ เพยีเจทต์ัง้

ชื่อแบบแผนความคดิน้ีวา่  สกีมา (Schema) 

 Schema หมายถึง แบบแผนการรู้คิดท่ีอยู่ในสมอง และเป็นผลิตผลของทัง้

ประสบการณ์และวุฒิภาวะท่ีไม่คงท่ี แตจะสะสมเพิม่พูนขึน้เรื่อยๆ ซึ่งมกีารรวบรวมและจดั

ระเบยีบของการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่อยูใ่นรปูของมโนทศัน์ (Concept) 

ภาพในใจ (Image) ความรู ้การใหเ้หตุผล, ภาษา, ความเขา้ใจ, ความคดิ และวธีกีารแก้ไข

ปญัหา ไดแ้ก่ วยัรุ่นทีศ่กึษาคน้ควา้จากการอ่าน หรอืชอบการกระทาํสิง่ต่างๆ จะมคีวามรูห้รอื

ประสบการณ์มากกวา่วยัรุน่ทีเ่ล่นเกมสเ์รือ่งหน่ึงซํ้าๆ เป็นตน้ 

 ดงันัน้อาจารยแ์นะแนวจงึจดัสิง่เรา้เพื่อใหน้ักเรยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธ ์และทําใหก้ารรูค้ดิ

เพิม่ขึน้ไดน้ัน่คอื เพยีเจทไ์ม่เน้นว่าพฒันาการน้ีเป็นเรื่องของธรรมชาตทิัง้หมด แต่พฒันาการ

ต้องขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลเก่ียวข้องด้วย แต่เพยีเจท์ไม่เห็นด้วยที่จะจดั

ประสบการณ์เพือ่เรง่ใหบุ้คคลขา้มจากพฒันาการหน่ึงไปสูอ่กีข ัน้หน่ึง แต่ควรจะปล่อยใหบุ้คคล

พฒันาไปตามเวลา โดยเน้นความสําคญัที่ว่าควรเขา้ใจตวับุคคลมากกว่า ถ้าจะจดัประสบการณ์

เร่งบุคคลใหไ้ดผ้ลดกีค็อืช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อจากขัน้หน่ึงไปสู่อกีขัน้หน่ึง เช่น เดก็ที่มอีายุ 7 ปี 

สามารถจะเรง่ใหเ้ดก็รูจ้กัการใชเ้หตุผลไดเ้หมอืนเดก็ในขัน้ปฏบิตักิารคดิโดยใชร้ปูธรรม 

 ทฤษฎีพฒันาการทางการรู้คิดของเพยีเจท์ เป็นทฤษฎีที่ซบัซ้อนมากที่สุดทฤษฎี

หน่ึง โดยแบ่งแนวทางพฒันาการทางการรูค้ดิเป็นขัน้ต่างๆ และขัน้สุดทา้ยของพฒันาการเป็น

ขัน้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัวยัรุน่ โดยตรง 

 

ขัน้ต่างๆ ของทฤษฎีพฒันาการทางการรูคิ้ด 

 เพยีเจทไ์ดอ้ธบิายทฤษฎพีฒันาการทางการรูค้ดิออกเป็น 4 ขัน้ ซึง่ความคดิรวบยอด

เกี่ยวกับขัน้ต่าง ๆ ของบุคคลแสดงหลักฐานให้เห็นว่าความคิดของเด็กแตกต่างจาก

ความคิดของวยัรุ่นและผู้ใหญ่ โดยเพยีเจทไ์ดร้ะบุความสําเรจ็ของแต่ละขัน้ว่ามคีวามสมัพนัธ์
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กนั คอืขัน้สงูจะรวมความเขา้ใจและสะสมสิง่ทีไ่ดร้บัความสาํเรจ็ในขัน้ตน้ไวด้ว้ย ขัน้ต่างๆ ของ

การรูค้ดิมดีงัน้ี 

1. ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว (Sensori-motor Stage) ตัง้แต่แรกเกดิ

ถงึอาย ุ2 ปี มลีกัษณะดงัน้ี 

  - การเรยีนรูโ้ดยผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 และแกไ้ขปญัหาดว้ยการกระทาํ ไดแ้ก่ 

ทารก 1 เดอืน เคลื่อนไหวไม่ได ้กจ็ะใชอ้วยัวะรบัสมัผสัคน้หาประสบการณ์ (ตวัอย่างเช่น 

แสดงปฏกิริยิาสะทอ้นทางตา โดยมองดูวตัถุเคลื่อนไปมา แสดงพฤตกิรรมซํ้าๆโดยแกว่งเทา้

ไปมา และเตะโมบายมเีสยีงดงัเมือ่เดก็แกวง่เทา้ไปโดน) 

  - การคน้พบความสมัพนัธร์ะหวา่งการสมัผสักบัพฤตกิรรมการเคลือ่นไหว ไดแ้ก่ 

การใชม้อืจบัสิง่ต่างๆ เขา้ปาก การคลาน/เดนิ/วิง่ไปบรเิวณต่างๆ บางครัง้กใ็ชน้ิ้วจิม้รปูลัก๊ไฟที่

วางอยู่ใกล้ๆ พืน้ ทําใหท้ารกเรยีนรูค้วามแตกต่างระหว่างตนเองและสิง่แวดล้อมในวงจํากดั

หรอืเรยีนรูเ้ฉพาะวตัถุทีป่รากฎอยูต่่อหน้าเท่านัน้ นัน่คอื ในตอนแรกทารกจะแสดงการรูค้ดิใน

รปูของปฏกิริยิาสะทอ้น แต่ต่อมาปฏกิริยิาสะทอ้นต่างๆจะถูกประสานกนัเขา้เป็นนิสยัพืน้ฐาน

ขึน้อยูก่บัการเรยีนรูแ้ละวุฒภิาวะ 

  ในระยะน้ี ความคดิรวบยอดเกีย่วกบัวตัถุของเดก็จะพฒันาอยา่งค่อยเป็นค่อย

ไปจากแบบแผนการรวบรวมขอ้มลูในสมองโดยเริม่จากอวยัวะรบัสมัผสัแลว้เขา้สูค่วามจําจาก

การสมัผสั ไปสู่ความจําระยะสัน้และระยะยาว ตอนแรกทารกไม่รูจ้กัขอบเขตต่าง ๆ แม้แต่

ขอบเขตของร่างกายที่ตนเป็นเจา้ของ ทารกตอบสนองต่อวตัถุในสนามของการรบัรูโ้ดยเป็น

ปฏกิริยิาสะทอ้น เดก็วยัน้ีแยกความจรงิออกจากจนิตนาการไมไ่ดจ้งึเกดิเหตุการณ์การสญูเสยี

ชวีติ เชน่ เดก็เอาน้ิวมอืแหยท่ีช่อ่งสาํหรบัเสยีบปลัก๊ไฟฟ้า และถูกไฟฟ้าดดูตาย เป็นตน้ 

2. ขัน้เกิดก่อนปฏิบติัการ (Preoperational Stage) เดก็อายุระหว่าง 2-7 ปี เอล็คายน์ 

(Elkind, 1967) เรยีกขัน้น้ีวา่ “ชยัชนะแหง่สญัลกัษณ์” ตวัอยา่งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการของ

ระบบของสญัลกัษณ์ คอื ภาษา โดยคําต่างๆถูกนํามาใชเ้ป็นสญัลกัษณ์เพื่อแทนความหมาย 

หรอืมโนทศัน์เกีย่วกบัวตัถุ เหตุการณ์ และความรูส้กึ ซึง่แสดงออกมาใน 3 ลกัษณะ คอื 

 การเล่นท่ีใช้สญัลกัษณ์ เพื่อถ่ายทอดความคิดของเดก็ที่ต้องการสื่อสารหรอื

ตดิต่อสมาคมกบับุคคลอื่น ไดแ้ก่ เดก็ใชผ้า้ขนหนูหรอืหมอนขา้งมาเล่นเป็นตุ๊กตา โดยพูดคุย

และแสดงทา่ทางต่างๆ เดก็บางคนใชก้ิง่ไมส้องกิง่แสดงเป็นเครื่องบนิไอพน่ และทาํเสยีงคลา้ย

เครือ่งบนิดว้ย เดก็วยัน้ีจะชา่งซกัถามสิง่ต่างๆ 
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 การเลียนแบบอย่างช้าๆ จากบุคคลภายในบ้านหรอืสื่อต่างๆ ไดแ้ก่ เดก็หญงิจะ

ชอบแต่งหน้า ทาปากตามแบบคุณแม ่หรอืเดก็ชายแสดงท่าทางแบบพอ่ บางครัง้เดก็ใชค้าํพดู

หรอืการกระทําเลยีนแบบบุคคลจากโทรทศัน์ หรอื “ขวญัใจของเดก็” เช่น เดก็หญงิดุน้องชาย

วา่ “อยา่ทาํเลอะเทอะน่ะ” เดก็ๆชวนกนัมาเล่น “เกมสต์บกนัเถอะ (คลา้ยนางเอกและนางอจิฉา

ในละครไทยบางเรือ่ง)” ลกูพดูดา่วา่รถทีป่าดหน้าดว้ยคาํพดูหยาบคายตามทีพ่อ่เคยพดู เดก็วยั

น้ีจะสงัเกตพฤติกรรมของคนรอบข้าง และสามารถเลียนแบบโดยใช้สญัลกัษณ์หรอืภาษา 

(คาํพดูหรอืทา่ทาง) ไดเ้พิม่ขึน้ 

 การยึดตนเองเป็นศนูยก์ลาง (Egocentrism)  อายุประมาณ 2-5 ปี หมายถงึ 

เดก็ไม่เข้าใจความคิดของคนอ่ืนหรือคิดว่าบุคคลอ่ืนคิดเหมือนตนเอง ดงันัน้เราจะ

พบวา่ เดก็มกัใชภ้าษาเพือ่สือ่สารกบัผูอ้ื่น/ เพื่อน โดยไมส่นใจว่าบุคคลอื่นจะฟงัหรอืไมฟ่งัสิง่ที่

เดก็พูด ได้แก่ เดก็อธิบายกติกาการเล่นกบัเพื่อน โดยเดก็นึกว่าเพื่อนจะเข้าใจตามความ

คิดเห็นนัน้ ผลที่เกดิตามมาคอืเกดิการทะเลาะววิาทกนับ่อยๆ ในวยัเดก็ เพราะเดก็เริม่คดิ

อยา่งมีเหตุผลตามใจตนเอง และตดัสนิว่าถูก – ผดิขึน้อยูก่บัการรบัรูส้ ิง่เรา้เพยีงดา้นเดยีว 

หรอืใชก้ารหยัง่รู ้(Insight) จงึทําใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจว่า เดก็ดื้อรัน้  ดงันัน้ผูใ้หญ่จะไม่ไดร้บั

ประโยชน์ในการทีจ่ะอธบิายเหตุผลใหเ้ดก็วยัน้ีฟงั เพราะเดก็ไมส่ามารถเขา้ใจถงึความคดิเหน็

ของผูอ้ื่นได ้

 ขัน้เกิดก่อนปฏิบติัการ เพยีเจท์ ใหค้วามหมายของ “ปฏบิตัิการ (Operation)” 

หมายถึง การกระทําที่สมเหตุสมผล ดงันัน้ ขัน้ก่อนปฏบิตัิการ จงึแสดงว่าพฤติกรรมที่เด็ก

แสดงออกมาไมใ่ช่การใชเ้หตุผลแบบผูใ้หญ่ (ศริบิูรณ์ สายโกสุม 2546 : 22) ขัน้น้ีแบ่งเป็น 2 

ขัน้ยอ่ย ดงัน้ี 

 ขัน้ยอ่ยที ่1 ขัน้ก่อนเกดิความคดิรวบยอดหรอืมโนทศัน์ (อายุ 2-4 ปี) เป็นขัน้การ

เรยีนรูท้ีย่ดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง พฒันาการทางการรูค้ดิจงึมขีอบเขตจํากดั ทําใหเ้ดก็มคีวาม

ผดิพลาดในการแยกแยะสญัลกัษณ์ของวตัถุจากวตัถุจรงิในโลกทีแ่ทจ้รงิ สงัเกตไดจ้ากเดก็ใช้

คําพูดแตกต่างจากสิง่ที่อา้งถงึ เพราะเดก็อาจจะไม่ทราบว่าวตัถุและคําที่ใชเ้ป็นของสองสิง่ที่

เป็นอสิระจากกนั บางครัง้เดก็ใชค้ําที่แปลก และละเวน้รายละเอยีดที่ตรงกบัเน้ือเรื่อง ได้แก่ 

เดก็อายุ 2 ปี พูดประโยคไม่ถูกหลกัไวยากรณ์ (“ขา้วไม่กนิ”) เรยีกชื่อสตัวผ์ดิพลาด (เรยีก 

“สนุขั” เป็น “แมว” หรอืจากประโยคทีเ่ราพดูวา่ “อาหารมปีระโยชน์” เดก็จะนําไปใชก้บัทุกสิง่ที่

เกีย่วขอ้งโดยไม่รูค้วามหมาย เช่น “หมากฝรัง่มปีระโยชน์”) นัน่คอื เดก็ใชแ้บบแผนความคดิ
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ดว้ยกระบวนการรบัเขา้ไว ้มากกว่าการจดัทําใหเ้หมาะตามความหมายทีบุ่คคลอื่นใชก้นัตาม

ประเพณ ี

 ขัน้ยอ่ยที ่2 ขัน้การคดิแบบใชก้ารหยัง่รู ้(Intuition Thought) อายุประมาณ 4-7 ปี 

ในขัน้น้ีการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางจะลดลง แต่การใชเ้หตุผลจะเป็นแบบการหยัง่รูม้ากกว่า

การใชเ้หตุผลอย่างมรีะบบ เดก็ในระยะน้ีมคีวามคดิรวบยอดมากขึน้ และเขา้ใจความสมัพนัธ์

ของสิง่ต่างๆ แต่ยงัไมเ่ขา้ใจความคงที ่(Conservation) ของวตัถุ ตวัอยา่งเช่น การใหเ้ดก็อาย ุ

5 ปีจนิตนาการเกีย่วกบัจาํนวนลูกหนิ 12 ลูกทีแ่สดงคู่กบัตุ๊กตาแมแ่ละตุ๊กตาพอ่ โดยนําลูกหนิ 

6 ลูกมาวางขา้งๆตุ๊กตาแม ่และอกี 6 ลูกมาวางขา้งๆตุ๊กตาพอ่ในตําแหน่งทีต่รงกนัทัง้ 2 แถว 

(ดงัภาพที ่3.6 ก.) เดก็อายุ 5 ปีเมื่อเหน็การแสดงเช่นน้ีและไดร้บัคาํถามว่า “ตุ๊กตาตวัใดมลีูก

หนิใหเ้ล่นมากกว่ากนั – ตุ๊กตาแมห่รอืตุ๊กตาพอ่หรอืทัง้ 2 ตวัมเีท่ากนั” เดก็จะตอบว่า “ตุก๊ตา

ทัง้ 2 ตวัมีลูกหินให้เล่นเท่ากนั” ต่อมาเอาลูกหนิของตุ๊กตาแม่วางห่างกนัต่อหน้าเดก็ (ดงั

ภาพ  ข.) และถามคาํถามเหมอืนเดมิ เดก็อายุ 5 ปีในขัน้การหยัง่รูจ้ะตอบว่า ตุ๊กตาแมม่ลีูกหนิ

ใหเ้ล่นมากกวา่ 

 

 

ภาพท่ี 3.6 ภาพแสดงการคิด แบบใช้การหยัง่รู้ของเดก็ 

 

  

   ก.      ข. 

 

   

 การทดลองต่อมา เฟียเจทใ์ชภ้าชนะ ก. และ ข. ทีม่ขีนาดเท่ากนัใสน้ํ่าไวส้งูเท่ากนั 

ต่อมาเทน้ําจากภาชนะ ข. ลงในภาชนะ ค. (ที่กวา้งมาก) ต่อหน้าเดก็ เมื่อถามเดก็ว่า น้ําใน

ภาชนะ ก. และน้ําในภาชนะ ค. เท่ากนัหรอืไม่ เดก็ตอบยนืยนัว่าน้ําในภาชนะสูง (คอืภาชนะ 

ก. มน้ํีามากกวา่ภาชนะ ค.) แมว้า่จะทดลองทาํเชน่น้ีหลายครัง้ต่อหน้าเดก็กต็าม 
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ตวัอย่างท่ี 2 ภาพแสดงการคิดแบบใช้การหยัง่รู้ของเดก็ 

ข ก ค 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 นอกจากน้ี เฟียเจทไ์ดห้กัแท่งทอ้ฟฟ่ีแท่งหน่ึงต่อหน้าเดก็ใหอ้อกเป็นหลายๆ แท่ง 

และถามเดก็ ปรากฏว่าเดก็ยนืยนัว่าส่วนต่างๆ ทีห่กัออกมาหลายชิน้มมีากกว่าทอ้ฟฟ่ีแท่งตน้

กาํเนิด หมายความวา่สถานการณ์ทีก่ําหนดใหเ้ดก็ในขัน้น้ีจะรวมจุดสนใจอยูท่ีป่รมิาณมากกว่า

คุณภาพ หรอืใชก้ารหยัง่รูต้ามการรบัรูข้องตนเองมากกว่าความถูกต้องตามหลกัเหตุผลทาง

วทิยาศาสตร ์

 สรปุ เดก็ในขัน้น้ีจะรวมจุดสนใจในรายละเอยีดทีส่าํคญัเพียงด้านเดียว โดยละทิง้

ความสําคญัอื่นๆที่เหน็ชดัเจนน้อยกว่า ได้แก่ รวมจุดสนใจอยู่ที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพ 

หรือใช้การหยัง่รู้ตามการรบัรู้ของตนเองมากกว่าความถูกต้องตามหลักเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร ์ดงันัน้เดก็จงึยงัไมส่ามารถเขา้ใจในเรื่องความคงทีข่องวตัถุ เพราะคดิยอ้นกลบั

ไมไ่ด ้

3. ขัน้ปฏิบติัการคิดด้วยรปูธรรม (Concrete Operation Stage) เดก็อายปุระมาณ  

7-10 ปี ขัน้น้ีเดก็จะเรยีนรูค้วามคดิทีป่ระสานกนัอย่างมรีะเบยีบมากขึน้ และเริม่ใชเ้หตุผลใน

การแก้ไขปญัหาหรอืสิง่ที่มตีวัตนได้ เช่น เด็กสามารถแบ่งเน 100 บาท (ธนบตัรใบละ 20 

บาท) ใหแ้ก่เพื่อน 5 คน ไดเ้ท่าๆ กนั มกีารพฒันาการใชห้ลกัเหตุผลในการแกป้ญัหาสิง่ทีเ่ดก็

เคยมปีระสบการณ์โดยตรง หรอืวตัถุที่มตีวัตนจรงิ (แต่เดก็ยงัไม่สามารถแก้ปญัหาที่มคีวาม

ซบัซอ้นทางภาษาหรอืการใชถ้อ้ยคาํเพือ่การเปรยีบเทยีบได)้ 

 ความสามารถเกีย่วกบัการชีแ้จงเหตุผลของเดก็แสดงถงึคุณลกัษณะทีม่กีารพฒันา

ทกัษะทีส่าํคญั 3 ประเภทคอื  
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1) การเปลีย่นรปู (ความสมัพนัธแ์ละลาํดบั) 

2) ความคงที ่และ 

3) การรวมทุกขัน้ 

เบรน์นารด์ (Brainerd, 1974) ศกึษาพบว่าทกัษะทัง้ 3 ประเภทเกดิขึน้ในระหว่างวยัเดก็

ตอนกลาง 

 การเปล่ียนรปู เป็นความสามารถของเดก็เพื่อจดัความรูเ้บื้องต้นในชุดต่างๆให้

เรยีบรอ้ย ไดแ้ก่ ถา้ X = Y และ Y = Z ∴ X = Z ดว้ย / หรอื ถา้ X > Y และ Y > Z ∴ X > 

Z ดว้ย 

 ความคงท่ี เด็กค้นพบความหมายเกี่ยวกับความคงที่ในแนวทางของการ

เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นรปูทีก่าํหนดให ้โดยเดก็สามารถแยกแยะและจดัสิง่ของใหเ้ขา้เป็น

หมวดหมู่ สามารถเขา้ใจเรื่องส่วนย่อยและส่วนรวม และสามารถคิดย้อนกลบัได้ ไดแ้ก่ เดก็

สามารถเขา้ใจไดว้า่ ในทางคณติศาสตร ์: การลบ กลบักนักบัการบวก และการหาร กลบักนักบั

การคูณ เด็กรู้ว่าดนิน้ํามนัก้อนกลมสามารถทําใหเ้ป็นเส้นแบบไส้หรอก และสามารถป ัน้ไส้

กรอกให้กลบัเป็นก้อนกลมเหมอืนเดิมได้ หรือน้ําเมื่อได้รบัความร้อนจะกลายเป็นไอ และ

สามารถควบแน่นกลบัมาเป็นน้ําไดอ้กี 

 ในขัน้น้ีเด็กสามารถพฒันาด้านความคงที่ในเชงิปรมิาณและคุณสมบตัิเกี่ยวกบั

รปูรา่งภายนอกของวตัถุ เชน่ เดก็เรยีนรูค้วามคงทีเ่กีย่วกบัปรมิาณของดอกไม ้ซึง่ครัง้แรกเอา

ดอกไม ้1ดอกปกัแจกนัแต่ละใบ ต่อมาเอาดอกไมอ้อกจากแจกนัและมารวมกองไว ้ถามเดก็ว่า

ปรมิาณดอกไมม้ากหรอืน้อยกว่าเดมิ เดก็สามารถตอบไดว้่า ปรมิาณของดอกไมม้เีท่ากนัทัง้  

2 ครัง้ 

 สรุป ขัน้ปฏิบัติการคิดโดยใช้รูปธรรม เด็กมีการพัฒนาทางสติปญัญา และ

ความคิดที่ก้าวหน้ามากขึ้น เด็กสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่งต่างๆด้วยวิธีการ

แบ่งแยกออกเป็นประเภท และสามารถเข้าใจความคงที่ของวตัถุสิ่งของ แม้ว่ารูปร่างจะ

เปลีย่นแปลงไป ตลอดจนสามารถเขา้ใจความสมัพนัธเ์กีย่วกบัสว่นยอ่ยและสว่นรวม เดก็เขา้ใจ

การแบ่งหมวดหมู ่ลําดบั หรอืการเปรยีบเทยีบวตัถุสิง่ของ โดยยดึถอืเกณฑอ์ย่างใดอยา่งหน่ึง 

ดงันัน้เดก็จงึสามารถปฏบิตัติามคาํสัง่ทีเ่ป็นขัน้ตอน สามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นโดยใช้

ความคดิอย่างมเีหตุผล หรอืความเป็นไปไดใ้นการแก้ปญัหา และสามารถเขยีนแผนที่แสดง

เสน้ทางการไป-กลบั สถานทีต่่างๆ ได ้(เชน่ บา้น โรงเรยีน) 
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4. ขัน้ปฏิบติัการด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) วยัรุน่อายุประมาณ 

11-15 ปี เป็นขัน้การคดิโดยใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตรห์รอืหลกัการทางทฤษฎ ีหรอืระเบยีบ

แบบแผนทางตรรกวทิยาเพือ่แกไ้ขปญัหาหรอืโจทยท์ีม่ลีกัษณะทีเ่ป็นนามธรรมได ้ขัน้การรูค้ดิ

น้ีจงึเป็นขัน้ทีส่าํคญัและแสดงใหเ้หน็วา่วยัรุน่แตกต่างจากเดก็ 

 เฟียเจท์ศึกษาพบว่า ระยะวยัรุ่นตอนต้น เป็นช่วงเวลาที่สําคญัของพฒันาการ

ทางการรูค้ดิ เพราะเป็นเวลาทีม่กีารปฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างวุฒภิาวะทางชวีวทิยาของบุคคลที ่

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็กบัการเปลีย่นแปลงของการเรยีกร้องทางสิง่แวดล้อมทีซ่บัซ้อน

เพิม่ขึ้น ดงันัน้ลกัษณะการรู้คิดของวยัรุ่นจึงประกอบด้วย ความคดิในเรื่องความเป็นไปได ้

(Possibilities) ความคดิทีม่หีลายมติ ิ(Multidimension) และความคดิเกีย่วกบัมโนทศัน์ทีเ่ป็น

นามธรรม (Abstract concepts) วยัรุน่แสดงคุณลกัษณการรูค้ดิน้ีเป็น 2 แบบ แบบแรก วยัรุน่

ตอนตน้สาธติความคดิทีเ่ป็นนามธรรมหลายครัง้ ในขณะทีค่นอื่นๆ คดิเพยีงในรปูของรปูธรรม 

(ไดแ้ก่ ชวีติในอนาคต วยัรุ่นคนหน่ึงอาจจะเพอ้ฝนัต่างๆ นานา แต่วยัรุ่นบางคนอาจจะคดิว่า

ขอใหม้งีานทําและมเีงนิใช้ในแต่ละวนัก็พอแล้ว แบบที่สอง ในสถานการณ์หน่ึงวยัรุ่นอาจใช้

เหตุผลอย่างมรีะเบยีบแบบแผน แต่ในสถานการณ์อื่นวยัรุ่นอาจไม่ใช้เหตุผลใด (ได้แก่ การ

ลงทะเบยีนเรยีน วยัรุ่นจะทําอะไรมกีารเตรยีมตวัล่วงหน้าตามขัน้ตอน แต่การกนิอาจจะกนิ

โดยไม่ต้องคดิถงึผลที่จะตามมา ดงันัน้ ความรอบรูเ้กี่ยวกบั “การรูค้ดิดว้ยนามธรรมที่มัน่คง

ขึน้” ของวยัรุน่จงึไมเ่ป็นสากล แต่สามารถสรา้งขึน้ไดด้ว้ยสิง่แวดลอ้มทีเ่พยีงพอ (ไดแ้ก่ ในการ

เรียนการสอนกระบวนวิชาทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถานการณ์การแก้ไขปญัหาทาง

วทิยาศาสตร ์สงัคม หรอืโดยธรรมชาต)ิ เพราะฉะนัน้ ความถีข่องการใชก้ารรูค้ดิดว้ยนามธรรม 

ขึ้นอยู่กบัวยัรุ่นแต่ละบุคคล หรอืสถานการณ์แต่ละประเภท ตวัอย่างเช่น สุรนิทร์ ผลกล้วย 

(2524) ได้เปรยีบเทยีบการพฒันาการคดิหาเหตุผลตามหลกัตรรกศาสตร์ในขัน้ปฏบิตัิด้วย

นามธรรมของนักเรียนระดับอายุ 11 - 16 ปี ในเมืองและชนบท ผลการวิจัยพบว่า การ

พฒันาการคดิหาเหตุผลตามหลกัตรรกศาสตรข์องเดก็ในเมอืงสงูกว่าเดก็ในชนบททีร่ะดบัอาย ุ

11 - 12 ปี แต่ไม่พบความแตกต่างในระดบัอื่นๆ ปราโมทย ์ศรดี ีและคณะ (2528) ไดศ้กึษา

พฒันาการทางสตปิญัญาการเรยีนรูข้ ัน้การคดิและปฏบิตักิารแบบนามธรรมตามทฤษฎีของ

เฟียเจทข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เขตการศกึษา 7 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื 

แบบทดสอบทีค่ณะผูว้จิยัสรา้งขึน้ ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนในกลุ่มตวัอย่างมพีฒันาการทาง

สตปิญัญาการเรยีนรูอ้ยู่ในขัน้การคดิและปฏบิตักิารแบบรปูธรรมรอ้ยละ 56.5 ขัน้ต่อเน่ืองรอ้ย

ละ 37.2 และขัน้การคดิและการปฏบิตักิารแบบนามธรรมรอ้ยละ 6.3 และ พชิยั สุระดม และ
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คณะ (2529) ไดศ้กึษาพฒันาการทางสตปิญัญาขัน้การคดิดว้ยนามธรรมตามทฤษฎขีองเฟีย

เจท ์โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัเรยีนช่างอุตสาหกรรมระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 

ในเขตภาคเหนือ เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัคอื แบบทดสอบที่คณะผูว้จิยัสรา้งขึน้ ผลการวจิยั

พบว่า นักศกึษาในกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 67.9 มพีฒันาการทางสตปิญัญาขัน้รูปธรรม รอ้ยละ 

30.9 มพีฒันาการทางสติปญัญาขัน้ต่อเน่ือง และรอ้ยละ 1.2 มพีฒันาการทางสติปญัญาขัน้

นามธรรมซึ่งจัดว่าน้อยมาก นักศึกษาคณะวิชาช่างไฟฟ้ามีคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ

แบบทดสอบสงูกว่านกัศกึษาคณะวชิาช่างกลและคณะวชิาช่างโยธา แต่นกัศกึษาคณะวชิาช่าง

กลและคณะวชิาชา่งโยธามคีะแนนเฉลีย่ดา้นพฒันาการไมแ่ตกต่างกนั 

 สรุปไดว้่าวยัรุ่นจะสามารถเขา้ใจและใชภ้าษาทีม่คีวามซบัซอ้น ตลอดจนสามารถ

คํานึงถงึความรูส้กึของคนอื่น และใชภ้าษาในการสื่อสารตดิต่อกบับุคคลอื่นใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง ตวัอย่างเช่น ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ใน “วนัสงกรานต์เลอืด 10-14 เมษายน 2552” มี

การรณรงค์ด้วยข้อความที่เป็นนามธรรมว่า “หยุดทําร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความ

รนุแรง” หรอืสุภาษติ / สาํนวนสอนใจต่างๆ วยัรุน่สามารถเขา้ใจและนําไปประยุกตใ์ชใ้นการ

ดาํรงชวีติ เชน่ 

“ทาํอะไรพลาด ไม่ควรโทษผูอ่ื้น เพราะไม่มีใครล้มเราได้ ถ้าเราไม่ล้มตวัเอง” 

 

สรปุขัน้ต่างๆเก่ียวกบัพฒันาการทางการรู้คิดของเพียเจท ์

 

ขัน้ อายโุดยประมาณ คณุลกัษณะท่ีสาํคญั 

1. ขัน้ประสาทสมัผสั และการ 

    เคล่ือนไหว 
0 - 2 ปี - การเรยีนรูโ้ดยผา่นประสาท   

  สมัผสัทัง้ 5 แกไ้ขปญัหาดว้ย 

  การกระทาํ 

2.  ขัน้ก่อนปฏิบติัการ 2 - 7 ปี - การใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ เพือ่ 

  แสดงใหเ้หน็วตัถุภายใน  

  ความคดิของเดก็ 

- ภาษาเป็นสญัลกัษณ์ในการเล่น  

  และภาษาทีใ่ชม้ขีอบเขตจาํกดั 

- การยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง  

  (2 - 5 ปี) 
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ขัน้ อายโุดยประมาณ คณุลกัษณะท่ีสาํคญั 

3. ขัน้ปฏิบติัการคิดโดยใช้ 

   รปูธรรม 

7 - 11 ปี - ความสามารถเขา้ใจเรือ่งความ 

  คงทีข่องวตัถุ ความสมัพนัธ ์

  ระหวา่งสว่นยอ่ยและสว่นรวม 

  การจดัหมวดหมูโ่ดยใชเ้กณฑ ์ 

  เดยีว 

- ความเชีย่วชาญเกีย่วกบั 

  ตรรกวทิยา และความคดิ 

  อยา่งมเีหตุผลกบัสิง่ทีเ่ป็น 

  รปูธรรม (การกระทาํทีย่อ้น 

กลบัได)้  

4. ขัน้ปฏิบติัการคิดโดยใช้ 

    นามธรรม 

11 ปีขึน้ไป - ความสามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่ป็น 

  นามธรรมได ้

- ความสามารถคาํนึงถงึความรูส้กึ 

  ของคนอื่นได ้และใชภ้ษาตดิต่อ 

  ได ้

- สรา้งทฤษฎแีละสรา้งสมมตฐิาน 

  อยา่งมเีหตุผลกบัผลทีต่ามมาได ้

 

5. พฒันาการทางจริยธรรม 

 สงัคมในยคุปจัจุบนัมกัถูกตราหน้าวา่มจีรยิธรรมเสื่อมลง แต่ถา้มกีารสอบถามหรอื

พดูคุยกบัทุกคน จะไดร้บัคําตอบว่าอยากจะเป็นคนทีม่จีรยิธรรมสงู (หรอืเป็น “คนดศีรสีงัคม”) 

เพราะโดยธรรมชาตขิองมนุษยต์อ้งการปจัจยั 4 และมชีื่อเสยีงทุกคน แมแ้ต่วยัรุน่การสรา้งปญัหา

ให้แก่สงัคมอาจเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นหรือมีเพื่อนฝูง จึงแสดง

พฤติกรรมที่เพื่อนๆชกัชวนและตวัเองก็มคีวามสามารถหรอืสนใจ โดยขาดการพจิารณาถึง

ความเดอืดรอ้นของผูอ้ื่น เช่น การซิง่รถมอเตอรไ์ซค ์การทะเลาะววิาท การกระทาํผดิทางเพศ 

ดงันัน้พฒันาการทางจรยิธรรมกเ็ป็นผลมาจากพนัธุกรรม และ/หรอื สิง่แวดล้อมเช่นเดยีวกนั

กบัพฒันาการดา้นอื่นๆ  
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 ในระยะตอนต้นความสนใจเกี่ยวกบัพฒันาการทางจรยิธรรมมุ่งมัน่ในเรื่องของ

ระเบยีบวนิัย กฎหรอืกฎหมาย เพื่อทําใหแ้น่ใจว่าบุคคลจะเรยีนรูเ้พื่อปรบัตวัทางดา้นส่วนตวั

และสงัคม ต่อมาจึงพฒันาในรูปของจริยธรรมโดยตรงส่วนวยัรุ่นได้รบัความสนใจในเรื่อง

จรยิธรรม เน่ืองจากวยัรุน่ไดก้ลายเป็นผูท้ีเ่ชื่อฟงักฎของสงัคมมากขึน้ ในทางตรงกนัขา้มวยัรุน่

ไดร้บัความสนใจมากกว่าวยัอื่นๆ ในดา้นน้ี เพราะวยัรุน่เกเรเพิม่ขึน้หรอืมพีฤตกิรรมเบีย่งเบน

จากมาตรฐานทีส่งัคมกําหนดไว ้จากผลงานของกูลเอค็ (Glueck, 1966) ศกึษาพบว่า สิง่ทีท่าํ

ใหว้ยัรุน่กลายเป็นคนเกเรมาจากสาเหตุทีส่าํคญั 2 ประการคอื 

1. ความเกเรของวยัรุ่น ไม่ใช่ปรากฎการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงระยะ

วยัรุ่น แต่เกดิขึน้มาอย่างค่อนขา้งต่อเน่ือง ในรูปของพฤตกิรรมโดยสญัชาตญาณของมนุษย ์

ซึง่มจุีดเริม่ตน้ตัง้แต่วยัเดก็โดยเฉพาะในช่วงอายุ 2 หรอื 3 ปีแรกของชวีติ สามารถนํามาใช้

ทํานายไดว้่าบุคคลนัน้จะกลายเป็นคนเกเรในเวลาต่อมาหรอืไม่ (ไดแ้ก่ เดก็ทีม่รีปูร่างใหญ่โต 

เมื่อโตเป็นวยัรุ่นกจ็ะใช้กําลงัแก้ปญัหาเรื่องอื่นๆ ตามความเคยชนิมกัจะใช้พละกําลงัในการ

แกไ้ขปญัหาการทะเลาะววิาทกบัเพือ่น เป็นตน้) 

2.  ความเกเรของวยัรุน่เกดิขึน้จากความสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิระหวา่งบุคคลกบั 

สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่สิง่แวดลอ้มทางบา้น ไดแ้ก่ พ่อเป็นนักเลง ลูกกม็กัเป็นนักเลง

ตามแบบอยา่งของพอ่ เป็นตน้ 

 

ความหมายของ “จริยธรรม” 

 

 “จรยิธรรม (Moral)” มาจากคาํละตนิว่า “mores” แปลว่า ท่าทาง ขนบธรรมเนียม และ

วถิชีาวบ้าน ส่วนพฒันาการทางจรยิธรรมประกอบดว้ยการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัความคดิรอบยอด

ของจรยิธรรม หรอืหลกัการของความถูกต้องและความผดิ เป็นต้น พฒันาการทางจรยิธรรม

เป็นพฤตกิรรมภายในของบุคคลทีว่ดัโดยตรงไมไ่ด ้และเป็นพฒันาการทีคู่่ขนานกบัพฒันาการ

ทางการรูค้ดิ ดงันัน้การจะส่งเสรมิบุคคลใหม้พีฒันาการทางจรยิธรรมสูงขึน้ จงึกระทําไดโ้ดย

การใหค้วามรู ้การฝึกหดั การสรา้งสถานการณ์ เป็นตน้ 

 การศกึษาเกีย่วกบัพฒันาการของความคดิรวบยอดของคาํว่าจริยธรรมไดเ้ปิดเผยว่า 

ความคดิรวบยอดของจรยิธรรมเป็นลกัษณะเฉพาะตัง้แต่แรกเกดิ และมคีวามสมัพนัธก์บัสงัคม

หรอืสถานการณ์เฉพาะที่บุคคลนัน้ได้เรยีนรูม้า ด้วยเหตุผลที่ความสามารถทางของวยัรุ่นมี

เพิม่ขึน้ จงึทําใหค้วามคดิรวบยอดเกี่ยวกบัความถูกและความผดิแตกต่างกนัในแต่ละสงัคม 
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ประกอบกบัความคดิรวบยอดโดยทัว่ๆ ไปของจรยิธรรมถูกเรยีนรูอ้ย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย

วยัรุน่จะจดจาํความรูเ้บือ้งตน้อยา่งงา่ยดายจากสถานการณ์ต่างๆ กนัในสงัคม (ครอบครวัหรอื

โรงเรยีนอบรมสัง่สอน) และวยัรุน่มกีารรวบรวมมาตรฐานของจรยิธรรมตามทีส่งัคมยอมรบัจาก

การกระทาํดว้ยตนเอง 

 เน่ืองจากเด็กก่อนวยัเรยีนไม่มคีวามสามารถคดิสิง่ที่เป็นนามธรรมได้ เดก็จงึให้คํา

จาํกดัความของจรยิธรรมว่าเป็นพฤตกิรรมทีด่ ีในรปูของการกระทาํทีพ่เิศษ เช่น “เช่ือฟังแม่” 

หรอื “การช่วยเหลือผูอ่ื้น” เมือ่เดก็มอีายุประมาณ 8 ปีหรอื 9 ปี ความคดิรวบยอดของจรยิธรรม

ในวยัเดก็จะกลายเป็นการสรุปความเหมอืนหรอืการพดูคลุมโดยทัว่ๆ ไปมากขึน้ ตวัอย่างเช่น 

เดก็ทุกคนตระหนกัวา่ “การขโมยเป็นสิง่ทีผ่ดิ” เดก็จงึไมข่โมยสิง่ของต่างๆ 

 ความคดิรวบยอดของจรยิธรรมทีส่รุปความเหมอืน จะสะทอ้นค่านิยมทางสงัคมทีรู่จ้กั

กนัในฐานะทีเ่ป็น “ค่านิยมทางจริยธรรม” ค่านิยมทางจรยิธรรมของวยัรุ่นจะไม่คงที่เพราะ

วยัรุ่นมกีารเกี่ยวขอ้งกบับุคคลอื่นๆมากขึน้ และบุคคลอื่นๆเหล่าน้ียงัเป็นเจา้ของค่านิยมทาง

จรยิธรรมที่แตกต่างจากสิง่ที่วยัรุ่นได้เรยีนรูค้่านิยมทางจรยิธรรมมาจากทางบ้านและ/ หรอื

โรงเรยีน ดงันัน้ รหสัทางจรยิธรรมของวยัรุ่นแมจ้ะถูกวางฟอรม์ไวอ้ย่างถูกตอ้งดแีลว้ แมว้่าจะ

แต่จากแรงกดดนัทางสงัคมอาจจะทําใหท้ศิทางของจรยิธรรมของวยัรุ่นเปลีย่นไปสู่ระดบัตาม

กฎเกณฑห์รอืจรยิธรรมของกลุ่มสงัคมของผูใ้หญ่ 

 ในปจัจุบนัความหมายของ “จรยิธรรม” มหีลายความหมาย ในที่น้ีจะใช้ความหมาย

จรยิธรรมของโคลเบอรก์ (Kholberg) ดงัน้ี 

 “จริยธรรม เป็นความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานของความ

ประพฤติในสงัคม โดยบุคคลจะพฒันาขึน้กระทัง่มพีฤติกรรมเป็นของตนเอง และสงัคมจะ

ตดัสนิว่าการกระทาํนัน้ถูกหรอืผดิ” สว่นศาสตราจารย ์ดร. ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2538 : 113) 

ให้คําจํากดัความ จริยธรรม (เดมิเรยีกว่า คุณธรรมหรอืค่านิยม) หมายถึง ระบบการทํา

ความดี ละเว้นความชัว่ โดยระบบ หมายถงึ สาเหตุทีบุ่คคลจะกระทาํหรอืไม่กระทํา และผล

ของการกระทาํหรอืไมก่ระทาํ ตลอดจนกระบวนการเกดิและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเหล่าน้ี 

 นอกจากน้ีนักจติวทิยาหลายท่านศกึษาพบว่า  พฒันาการทางจรยิธรรมมากหรอืน้อย

แปรผนัตามระดบัการพฒันาการรูค้ดิของบุคคลนัน้ นัน่คอืบุคคลทีฉ่ลาดจะมกีารตดัสนิใจเลอืก

เหตุผลสาํหรบัการแสดงพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมอยู่ในระดบัสูงกว่าบุคคลทีม่รีะดบัการรูค้ดิตํ่า 

และในการตดัสนิใจวา่บุคคลมจีรยิธรรมสงูหรอืตํ่าถูกกําหนดดว้ยเกณฑม์าตรฐานของสงัคมแต่

ละแหง่ทีบุ่คคลนัน้อาศยัอยู ่เชน่ คนบางเผา่ในทวปีแอฟรกิาใตย้งัมพีฤตกิรรมกนิคนเป็นอาหาร 



 80 PC 422 

และถูกตดัสนิวา่ถูกตอ้งในชนเผา่นัน้ ในทางกลบักนัในประเทศไทย การทีบุ่คคลฆา่ผูอ้ื่นตายจะ

ถูกตดัสนิวา่กระทาํผดิและถูกลงโทษตามกฎหมายไทย และถา้นําเน้ือคนมากนิ สงัคมจะตดัสนิ

วา่บุคคลนัน้มพีฤตกิรรมผดิปกตทินัท ี

 

เกณฑก์ารตดัสินว่าบคุคลมีจริยธรรม สงู – ตํา่ 

 

 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และ จรรยา สวุรรณทตั (2524) ไดเ้สนอแนะว่า พฤตกิรรมทีจ่ะ

แสดงวา่บุคคลมจีรยิธรรมสงูหรอืตํ่า สามารถตดัสนิไดจ้าก 2 ประการ ต่อไปน้ี 

1) ลกัษณะท่ีสงัคมต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกของสงัคม หมายถงึ พฤตกิรรมที่

สงัคมนิยมชมชอบ ใหก้ารสนับสนุน และผูท้ีแ่สดงพฤตกิรรมส่วนใหญ่จะเกดิความพงึพอใจใน

ตนเองว่าไดก้ระทาํสิง่ทีถู่กตอ้งเหมาะสม เช่น การลุกใหค้นชรา เดก็ และสตรนีัง่ในรถโดยสาร

ประจาํทาง การบรจิาคเงนิชว่ยเหลอืผูท้ีเ่คราะหร์า้ยจากภยัธรรมชาตหิรอืการสงคราม เป็นตน้ 

2) ลกัษณะท่ีสงัคมไม่ต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกของสงัคม หมายถงึ พฤตกิรรมที ่

สงัคมลงโทษหรอืพยายามกาํจดั และผูท้ีแ่สดงพฤตกิรรมนัน้สว่นใหญ่รูส้กึวา่เป็นสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง

และไม่สบายใจ เช่น ลูกอกตญั�ูทํารา้ยร่างกายพ่อแม่ การหยบิของของผูอ้ื่นไปโดยไม่ไดร้บั

อนุญาต การทุจรติ เป็นตน้ 

  ดงันัน้ ผูท้ี่มจีรยิธรรมสูง คอื ผูท้ี่มลีกัษณะของพฤติกรรมประเภทแรกมาก และ

ประเภทหลงัน้อย 

 โคลเบอร์กได้นําแนวคิดของเพียเจท์มาใช้ในการสร้างทฤษฎีพฒันาการทาง

จรยิธรรม โดยเชื่อว่าบุคคลจะพฒันาทางจรยิธรรมสูงหรอืตํ่า ขึน้อยู่กบัการรูค้ดิดงันัน้ควรทํา

ความเขา้ใจแนวคดิของเพยีเจท ์ดงัน้ี 

 เพยีเจทเ์ชื่อว่า พฒันาการทางจรยิธรรมของมนุษย ์ย่อมขึน้อยู่กบัความฉลาดใน

การที่จะรบัรูก้ฎเกณฑ ์และลกัษณะต่างๆ ทางสงัคม ดงันัน้ จากการศกึษาวจิยัของเพยีเจท ์

(1965) เกีย่วกบัพฒันาการทางจรยิธรรมของบุคคล แบ่งเป็น 2 ขัน้ คอื (1) ขัน้ยดึคาํสัง่ และ 

(2) ขัน้ยดึหลกัแหง่ตน 

 

1) ขัน้ยึดคาํสัง่ (หรอืขัน้ของลทัธคิวามจรงิเกี่ยวกบัจรยิธรรม หรอืขัน้จรยิธรรม

โดยการบังคับ) พฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นคุณลักษณะของความเชื่อฟงัต่อกฎต่างๆ โดย

อตัโนมตัปิราศจากเหตุผลหรอืการตดัสนิใจ วยัรุ่นพจิารณาว่า พ่อแม่และผูใ้หญ่ทีม่อีํานาจอยู่
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ในฐานะผูม้อีาํนาจเหนือทุกสิง่ทุกอยา่ง และวยัรุน่ปฏบิตัติามกฎต่างๆทีบุ่คคลเหล่าน้ีไดก้ําหนด

ไว ้โดยปราศจากความสงสยัเกีย่วกบัความยุตธิรรมทีว่ยัรุ่นควรจะไดร้บั ในขัน้พฒันาการทาง

จรยิธรรมน้ีวยัรุ่นตดัสนิการกระทาํในฐานะ “ถูก” หรอื “ผดิ” ในรปูของผลทีต่นเองจะไดร้บัจาก

การกระทําเป็นหลัก มากกว่าในรูปของการจูงใจที่อยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับผลที่เกิดตามมา

ภายหลัง (โดยไม่ได้พิจารณาถึงเจตนาของการกระทํา) ตัวอย่างเช่น การกระทําที่ได้รบั

พจิารณาว่า “ผดิ” เพราะวยัรุ่นไดร้บัการลงโทษ (โดยไม่ไดเ้ปรยีบเทยีบว่าใครควรไดร้บัการ

ลงโทษมากกวา่กนั หรอืตัง้ใจทาํมากกวา่) ไดแ้ก่ วยัรุน่ไมท่าํการบา้นสง่คร ูครจูะต ีหรอืการทิง้

ขยะในทีส่าธารณะจะถูกปรบัไมเ่กนิ 2,000 บาท  

2) ขัน้ยึดหลกัแห่งตน (หรอืขัน้ของจรยิธรรมที่มอีสิรภาพ หรอืจรยิธรรมโดย

ความรว่มมอื) วยัรุน่ตดัสนิพฤตกิรรมในรปูของเจตนาทีแ่ฝงอยูภ่ายใน หรอืพจิารณาโดยอาศยั

กฎเกณฑต่์างๆทีเ่กดิจากการตกลงกนัของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป และอาจจะเปลีย่นแปลงไป

ไดต้ามความจําเป็นหรอืเจตนาในการตดัสนิว่าการกระทําใดผดิหรอืถูก โดยปกตขิัน้น้ีเริม่ต้น

ระหว่างอายุ 7 ปี หรอื 8 ปี และขยายต่อไปจนกระทัง่เดก็มอีายุ 12 ปีขึน้ไป ในระหว่างอายุ 5 

ปี ถงึ 7 ปี หรอื 8 ปี ความคดิรวบยอดเกีย่วกบัจรยิธรรมของเดก็เริม่ตน้เปลีย่นแปลงโดยการ

ทดลองตดัสนิใจเกี่ยวกบัจรยิธรรมดว้ยตนเอง หมายความว่า การตดัสนิความถูกหรอืผดิทาง

จรยิธรรม พจิารณาจากเจตนาของการกระทําขณะนัน้ เช่น ถา้บุคคลทําแจกนัแตกดว้ยเจตนา

รา้ยหรอืความโกรธ บุคคลนัน้จะถูกตดัสนิวา่กระทาํผดิทางจรยิธรรม แต่ถา้บุคคลทาํแจกนัแตก

เพราะความประมาท การกระทาํน้ีถูกตดัสนิว่าไมผ่ดิ การตดัสนิใจในขัน้ที ่2 น้ี เพยีเจทเ์ชื่อว่า 

เป็นพื้นฐานของการรู้จกัใช้เหตุผลทางจรยิธรรมของบุคคล กฎต่างๆถูกมองในฐานะที่เป็น

ผลลพัธข์องการตกลงกนัระหว่างบุคคลต่างๆ ซึง่อยู่ในความสมัพนัธ์น้ี ไม่ใช่ในฐานะขอ้บงัคบั

ทางสงัคมที่ไดเ้รยีนรูม้าจากพ่อแม่หรอืผูท้ี่มอีํานาจ แต่เป็นการร่วมมอืและเป็นอสิระ นัน่คอื 

บุคคลแต่ละคนมคีวามเท่าเทยีมกนัในความสมัพนัธ์เช่นน้ี ดงันัน้ กฎต่างๆจงึถูกสรา้งขึน้ใน

ความสมัพนัธท์ีไ่ดม้าจากความสนใจซึง่กนัและกนั เพราะฉะนัน้ การกระทาํต่างๆถูกตดัสนิว่าดี

หรอืเลวในรปูของกฎต่างๆจาก “สญัญา (Contract)” การลงโทษเรื่องใดกต็ามจงึเป็นไปตามกฎ

ในสญัญาทีจ่ะตดัสนิโดยบุคคลทัง้หลาย (ไม่ใช่มาจากผูล้งโทษ) หรอืเรยีกว่าตามกระแสสงัคม 

เป็นตน้ 

 ฉะนัน้ บุคคลอายุ 5 ปี และอายุ 18 ปี อาจมพีฤตกิรรมต่อสถานการณ์ทาง

จรยิธรรมทีเ่หมอืนกนั เช่น การไม่ทุจรติในการสอบหรอืไม่ขโมยของจากเพื่อน การตอบสนอง

ทีค่ลา้ยคลงึกนัน้ีไม่ไดห้มายความว่าเหตุผลพืน้ฐานของการตอบสนองจะเหมอืนกนั แต่เดก็ที่
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อายุน้อยกว่าอาจจะไม่คดโกงหรอืขโมยเพราะกลวัการลงโทษทางกาย ในขณะทีว่ยัรุ่นอายุ 18 

ปี ใหเ้หตุผลว่าเป็น “การกระทาํทีไ่มม่วีุฒภิาวะ” หรอืเกีย่วขอ้งกบัการตกลงกนัภายในระหว่าง

เพื่อนฝูง ว่าเป็นการแสดงที่ไม่เคารพในสิทธิหรือทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกัน (ไม่ใช่การ

หลกีเลีย่งการลงโทษทางกาย) ดงันัน้ เพยีเจทจ์งึเชื่อว่า การใหเ้หตุผลทางจรยิธรรมของบุคคล

อาย ุ 5 ปีและ 18 ปีทีม่ชีนิดแตกต่าง ยอ่มจะมรีะดบัของพฒันาการทางจรยิธรรมทีแ่ตกต่างกนั

หรอืไมค่ลา้ยคลงึกนั (แมว้า่การตอบสนองทีแ่สดงออกมาจะมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั) 

 แต่ในบางกรณีเดก็มคีวามคดิหรอืความรบัผดิชอบคลา้ยคลงึกบัความคดิของ

วยัรุ่นหรอืผูใ้หญ่ แสดงว่าเดก็บางคนสามารถแสดงแนวความคดิของตนว่าอะไรถูกหรอืผดิได้

ก่อนวยัอนัสมควร ทัง้น้ี เน่ืองมาจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรอืการอบรมเลี้ยงดูภายใน

ครอบครวั ตวัอยา่งเชน่ ฮอลสไทน์ (1972) ศกึษาพบว่าวยัรุน่ชายและหญงิระดบัมธัยมศกึษาปี

ที ่2 มรีะดบัขัน้ของการเรยีงพฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก์สงูกว่าบุคคลในช่วงอายุ

เดยีวกนั โดยวยัรุ่นเหล่าน้ีอยู่ในครอบครวัที่พ่อแม่คอยใหเ้หตุผลเกี่ยวกบัเรื่องความขดัแยง้

ระหวา่งสิง่ทีไ่มช่อบ 2 สิง่ทางจรยิธรรมเสมอ 

 ส่วนการวจิยัการตดัสนิเชงิจรยิธรรมตามทฤษฎีของเพยีเจท์เกี่ยวกบัเด็กที่

ดอ้ยพฒันาการ ผลปรากฎว่าเดก็ทมีพีฒันาการชา้กว่าเดก็อื่นๆในดา้นการตดัสนิเชงิจรยิธรรม 

คอื เด็กที่มารดามรีะดบัการศึกษาตํ่า (ตํ่ากว่าชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1) มารดาไม่ได้ประกอบ

อาชีพ เด็กมีที่อยู่ในบริเวณชานเมือง โดยเด็กหญิงที่มารดาไม่ได้ประกอบอาชีพจะด้อย

พฒันาการทางจรยิธรรมมากกว่าเด็กชายและเด็กหญิงที่มารดาประกอบอาชีพ ส่วนเด็กที่

มารดาเลีย้งดลูกูแบบรกัน้อยและแบบใชเ้หตุผลน้อยจะมพีฒันาการทางการตดัสนิเชงิจรยิธรรม

ล่าช้ากว่าเด็กในกลุ่มเปรียบเทียบการเลี้ยงดูแบบอื่นๆ ซึ่งผลการศึกษาประการสุดท้ายน้ี

สอดคล้องกบัผลการวจิยัใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมตามทฤษฎีของโคลเบอรก์ในวยัรุ่นไทยดว้ย 

(ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และเพญ็แข ประจนปจัจนึก, 2519 และ 2520) 

 สรุป เพยีเจทเ์ชื่อว่าบุคคลทุกคนมกีารใหเ้หตุผลทางจรยิธรรมโดยผ่านตลอด

ทัง้ 2 ขัน้โดยระยะแรก บุคคลเกีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละจรยิธรรมทีเ่ป็นรปูธรรม บนพืน้ฐาน

ของการบงัคบัซึง่กําหนดโดยผูท้ีม่อีาํนาจ สว่นระยะที ่2 บุคคลตดัสนิพฤตกิรรมทางจรยิธรรม

โดยนึกคดิเอาในใจดว้ยตนเอง บนพืน้ฐานความเขา้ใจที่เป็นนามธรรมตามสญัญาที่ตกลงกนั

ความสมัพนัธ์ทีม่คีวามร่วมมอืของแต่ละบุคคล ดงันัน้ การลงโทษเรื่องใดกต็ามจงึเป็นไปตาม

กฎในสญัญาทีจ่ะตดัสนิโดยบุคคลหลายคน  เช่น การทํารายงาน หรอืออกค่ายพฒันาชนบท 

เป็นการประชุมตกลงร่วมกนัของสมาชกิในกลุ่มว่าจะกระทํา หรอืไม่กระทําสิง่ใด หรอืการตัง้
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กรรมการสมานฉนัทใ์นกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ โดยการระดมสมองเพื่อแสดงเหตุผลรว่มกนั และ

สรุปวธิกีารแกไ้ขปญัหาน้ี (ซึง่เป็นการคํานึงถงึสว่นรวมมากกว่าส่วนตวั หรอืถูกตอ้งแต่อาจจะ

ไมถู่กใจ) 

 

ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม ของโคลเบอรก์ 

(Kohlberg’s Moral Development) 

 

                        อตัชีวประวติัของโคลเบอรก์  

 

         โคลเบอรก์เกดิปี ค.ศ. 1927 ที ่Bronxville, New York, U.S.A และ

สาํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายที ่Andover Academy ในรฐั 

Massachusetts (โรงเรยีนเอกชนสาํหรบัเดก็เก่งและรํ่ารวย) แต่โคลเบอรก์

ไม่ไดเ้ขา้ศกึษาต่อมหาวทิยาลยัในทนัท ีเพราะโคลเบอรก์อาสาสมคัรไป

เป็นช่วยเหลอือพยพชาวอสิราเอล โดยโคลเบอรก์ทําหน้าทีเ่ป็นคนขบัที ่

2 ในเครื่องบนิบรรทุกคนอพยพจากส่วนต่างๆ ของยุโรปไปส่งที่ประเทศอสิราเอล ปี ค.ศ. 

1948 โคลเบอรก์ลงทะเบยีนเรยีนที ่University of Chicago โดยไดค้ะแนนจากแบบทดสอบ

คดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในระดบัที่สูงมาก ดงันัน้โคลกเบอรก์จงึใชร้ะยะเวลาเรยีนน้อยมาก และ

สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรภีายใน 1 ปี 

 ต่อมาโคลเบอรก์ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทสาขาจติวทิยา ซึง่ในครัง้แรก โคลเบอรก์

คดิว่าจะเป็นนักจติวทิยาคลนิิกเพราะโคลเบอรก์สนใจผลงานของเฟียเจท์มาก โคลเบอรก์

เริม่ทาํการสมัภาษณ์เดก็และวยัรุน่ในประเดน็เกีย่วกบัจรยิธรรม 

 ปี ค.ศ. 1955 โคลเบอรก์ไดว้เิคราะหล์กัษณะคาํตอบของวยัรุน่ชายชาวอเมรกินั (อาย ุ

10-16 ปี) และวฒันธรรมอื่นๆ (เกาะบรเิตนใหญ่ แคนาดา ไต้หวนั แมก็ซโิก และตุรก)ี จาก

เรื่องราวที่สรา้งสถานการณ์ที่เกดิความขดัแยง้ระหว่างสิง่ที่ไม่ชอบ 2 สิง่ แล้วนําคําตอบ

ทัง้หมดมาสรุปมาตัง้เป็นทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม ในปี ค.ศ. 1958 โคลเบอรก์ไดร้บั

ดุษฎนิีพนธจ์ากการนําเสนอทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม (ใหม)่ 

 โคลเบอรก์เป็นคนที่ไม่มพีธิรีตีองและถ่อมตวั แมว้่าจะเป็นผูเ้ชี่ยวชาญที่แทจ้รงิ โคล

เบอรก์มคีวามคดิกา้วไกลและลกึซึง้ในเรื่องจติวทิยาและปรชัญา โดยรวบรวมความฉลาดของ 

“นกัจติวทิยายคุเก่า” และบุคคลสาํคญั เชน่ รสัโซ John Dewey เป็นตน้ มาวเิคราะหพ์ฒันาการทาํ
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ใหบุ้คคลต่างๆ เขา้ใจพฒันาการมนุษยม์ากขึน้ และไดไ้ปสอนที ่University of Chicago (1962 - 

1968) ในปี ค.ศ. 1968 โคลเบอรก์ยา้ยไปสอนที ่Harvard University  

 

 วิธีการของโคลเบอรก์เก่ียวกบัการประเมินการให้เหตผุลเชิงจริยธรรม 

 ในการศกึษาการใหเ้หตุผลทางจรยิธรรมของบุคคล โคลเบอรก์ไดป้ระดษิฐ์ลําดบัของ

เรื่องต่างๆ ซึ่งแต่ละเรื่องแสดงสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่ไม่ชอบ 2 สิ่ง 

(Avoidance-Avoidance Conflict) คอืความตอ้งการสว่นตวักบักฎเกณฑข์องสงัคม ในทีน้ี่จะ

แสดงให้เห็นตัวอย่างเรื่องที่ 1 เรื่องและการจัดเทคนิคสําหรบัการระบุการให้เหตุผลเชิง

จรยิธรรม 

 ในสภาวะสงคราม “วนัหน่ึงเมื่อเสยีงสญัญาณทางอากาศเริม่ดงัขึน้จู่โจมอย่างไม่ทนั

รูต้วั ชาวบา้นทุกคนแน่ใจว่าระเบดิไฮโดรเจนกําลงัมาทิง้ในเมอืง มทีางเดยีวทีจ่ะมชีวีติรอดคอื

ตอ้งหลบไปอยูใ่นหลุมหลบภยั ปรากฏวา่มเีพยีงครอบครวัโจนสเ์ท่านัน้ทีไ่ดข้ดุหลุมหลบภยัขึน้ 

และมคีุณสมบตัคิอืมอีากาศใหบุ้คคลเพยีง 2 คนหายใจไดน้านเพยีง 5 วนั ดงันัน้ เมื่อเพื่อน

บา้นวิง่ตรงมาทีห่ลุมหลบภยัน้ีและกําลงัพยายามขา้ไปในหลุมใหไ้ด ้นายโจนสค์ดิว่าถา้ใหทุ้ก

คนเขา้มาในน้ีนัน่หมายความว่าทุกคนจะตอ้งตายทัง้หมดรวมทัง้ตนเองและภรรยาดว้ย โจนส์

จงึถอืปืนกลและตะโกนบอกใหเ้พื่อนบา้นหยุดการพงัประตูเขา้มา มฉิะนัน้เขาจะยงิทุกคน แต่

เพือ่นบา้นกไ็มย่อมฟงัเสยีงคงพยายามพงัประตูใหไ้ด ้ถามวา่ถา้ทา่นเป็นนายโจนส ์จะตดัสนิใจ

ยงิเพือ่นบา้นหรอืจะอนุญาตใหทุ้กคนเขา้มาในหลุดหลบภยั” 

 จากเรือ่งน้ีอะไรคอืสิง่ทีเ่ป็นลกัษณะเดน่ของเรือ่งในทาํนองความขดัแยง้ระหวา่งสิง่ทีไ่ม่

ชอบ 2 สิ่งจากจริยธรรม ประการแรก เรื่องทํานองน้ีเป็นความจริง ที่ทําให้ผู้ฟงัเกิดความ

ขดัแยง้ใจเน่ืองจากความต้องการเพื่อเลอืกทางหน่ึงจาก 2 ทางเลอืกซึ่งยอมรบัไม่ได้ในทาง

วฒันธรรม คอื (1) การฆ่าเพื่อนบา้นเพื่อครอบครวั โจนสจ์ะไดม้ชีวีติอยู่ต่อไป (2) อนุญาตให้

คนอื่นๆ และครอบครวัโจนสต์ายร่วมกนั นัน่คอื โคลเบอกรจ์ะถามผูฟ้งัว่า นายโจนสค์วรทํา

อยา่งไร และทาํไมนายโจนสจ์งึควรทาํเชน่นัน้ 

 จากการวเิคราะหล์กัษณะคาํตอบทีว่ยัรุน่ไดต้อบตามเน้ือเรือ่งของความขดัแยง้ระหว่าง

สิง่ที่ไม่ชอบ 2 สิง่ทางจรยิธรรมหลายๆ เรื่อง ในปี 1955 โคลเบอร์กไดท้ําการวจิยัระยะยาว

เกี่ยวกบัวยัรุ่นชายชาวอเมรกินัอายุ 10 - 16 ปี (วยัรุ่นตอนต้นถึงวยัหนุ่มสาว) และในระยะ

ต่อมาได้ศึกษาสํารวจพฒันาการทางจรยิธรรมของเดก็ชายในวฒันธรรมอื่นๆ เพิม่ขึ้นอกี 5 

แห่งคอื เกาะบรเิตนใหญ๋ แคนาดา ไตห้วนั แมก็ซโิก และตุรกดีว้ยการวจิยัขา้มวฒันธรรม ผล
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ปรากฏว่าคําตอบของเดก็ชายทัง้หลายแสดงวถิทีางพฒันาการเกี่ยวกบัเหตุผลเชงิจรยิธรรม

โดยสะท้อนให้เห็นเน้ือหาสาระของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในความคิดเกี่ยวกับค่านิยม

ออกเป็น 6 ประการ ดงันัน้ โคลเบอร์ก (1958 และ 1963) จงึนําเอาค่านิยมหรอืเหตุผลเชงิ

จรยิธรรมทัง้ 6 มาเรยีงเขา้สู่โครงสรา้งทางจรยิธรรม หรอืขัน้ต่างๆ ในทฤษฎีพฒันาการทาง

จรยิธรรมของโคลเบอรก์ 

 

สาระสาํคญัของทฤษฎีโคลเบอรก์ มดีงัน้ี 

1. การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการตดัสนิใจ

เลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไม่กระทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง (การให้เหตุผลเชิง

จรยิธรรมเป็นดชันีบ่งชีพ้ฒันาการทางจรยิธรรมของบุคคล) โดยทางออ้ม 

2. การมีเหตผุลเชิงจริยธรรมของบคุคลในแต่ละขัน้ของพฒันาการจะมากหรือ

น้อย ขึน้อยูก่บัระดบัการรู้คิดของบคุคลนัน้ 

3. พฒันาการทางจรยิธรรม ถูกกาํหนดเป็นระดบัและขัน้ตอนทีเ่ป็นสากล 

 

 ขัน้ต่างๆของการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ตามแนวคดิของโคลเบอรก์ ไดแ้สดงให้

เหน็ว่า การใหเ้หตุผลทางจรยิธรรมของบุคคลม ี3 ระดบั คอืระดบัก่อนกฎเกณฑ ์ระดบัมี

จรยิธรรมตามกฎเกณฑแ์ละประเพณนิียม และระดบัมจีรยิธรรมของตนเอง โดยแต่ละระดบัรวม

เอาแนวโน้มของคา่นิยม 2 ประการเขา้ไวด้ว้ยกนั และเรยีงเหตุผลตามประเภททีผู่ต้อบแบบวดั

จรยิธรรม คอืคําตอบทีผู่ต้อบแบบวดัจรยิธรรม 10 ปี ใชต้อบมากทีสุ่ดเป็นขัน้ที ่1 ไปจนถงึ  

ขัน้ที ่6 ซึง่ผูต้อบมอีาย ุ16 ปี ใชต้อบมากกวา่ผูต้อบทีม่อีายตุํ่ากวา่ 
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สรปุขัน้ต่างๆ ของการให้เหตผุลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก์ 

 

ระดบัของจริยธรรม ขัน้การให้เหตผุลเชิงจริยธรรม 

ก.  ระดบัก่อนกฎเกณฑ ์(2 – 10 ปี) 

        (ผลของการกระทาํ) 

ขัน้ 1  ยดึหลกัการหลบหลกีการลงโทษ (2 – 7 ปี) 

ขัน้ 2  ยดึหลกัการแสวงหารางวลัทีเ่ป็นวตัถุสิง่ของ 

          (7 – 10 ปี) 

ข.  ระดบัตามเกณฑ์ และประเพณี 

      นิยม (10 – 16 ปี) 

              (สถาบนั) 

ขัน้ 3  ยดึหลกัการทาํตามทีผู่อ่ื้นเหน็ชอบ   (10 – 13 ปี) 

ขัน้ 4  ยดึหลกัการทาํตามหน้าทีท่างสงัคม เคารพ                 

          กฎหมาย (13 – 16 ปี) 

ค.  ระดบัมีจริยธรรมของตนเอง 

            (16 ปี – ผูใ้หญ่) 

         (สิง่ใดสาํคญัมากกวา่) 

ขัน้ 5  ยดึหลกัการควบคุมตนเองโดยทําตามคํามัน่ 

          สญัญา (16 – ผูใ้หญ่) 

ขัน้ 6  ยดึหลกัการอุดมคตสิากล (ผูใ้หญ่) 

(ดดัแปลงมาจาก : รายงานการวจิยัสถานภาพการวจิยั สาขาจติวทิยาในประเทศไทย

ระหวา่ง พ.ศ. 2516 - 2535 ของจรรจา สวุรรณทตัและคณะ, 2538 : 26 - 27) 

 

 จากขัน้ต่างๆ ของโคลเบอรก์ แสดงใหเ้หน็ว่า ความคดิรวบยอดเกีย่วกบัการใหเ้หตุผล

ทางจรยิธรรมว่าม ี3 ระดบั คอื ระดบัก่อนกฎเกณฑ ์ระดบัตามกฎเกณฑ ์และระดบัมจีรยิธรรม

ของตนเองโดยแต่ละระดบัรวมเอาแนวโน้มของค่านิยม 2 ประการเข้าไว้ด้วยกนัและเรยีง

เหตุผลประเภททีผู่ต้อบอายุ 10 ปีใชต้อบมากทีสุ่ดเป็นขัน้ที ่1 ไปจนถงึขัน้ที ่6 ซึง่ผูต้อบมอีาย ุ

16 ปีใชต้อบมากกวา่ผูต้อบอายตุํ่ากวา่น้ีมกัใชต้อบโดยกาํหนดใหข้ ัน้น้ีเป็นขัน้สงูทีส่ดุ 

 โคลเบอรก์อธบิายเพิม่เตมิว่า บุคคลจะเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าเกี่ยวกบัความคดิ

ทางจรยิธรรมโดยผ่านตลอดระดบัทีต่รงกนั ซึง่สะทอ้นถงึโครงสรา้งทางจรยิธรรมว่าเป็นสากล

และระดบัของพฒันาการน้ีจะเกดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองเป็นลาํดบั โดยไมม่กีารเกดิแบบกระโดดขา้ม

ขัน้อย่างเดด็ขาด เช่น การใหเ้หตุผลทางจรยิธรรมในระดบัก่อนกฎเกณฑ ์(ขัน้ 1 และขัน้ 2) 

จะต้องเกดิขึน้ก่อนการใหเ้หตุผลทางจรยิธรรมในระดบัมจีรยิธรรมตามกฎเกณฑ ์(ขัน้ 3 และ

ขัน้ 4) เสมอ หรอืผูใ้หญ่ที่มคีวามคดิอยู่ในขัน้ที่ 5 จะต้องผ่านขัน้ที่ 4 ก่อนเสมอ นอกจากน้ี 

วยัรุน่อาจจะมกีารแปรผนัเกีย่วกบัอตัราความกา้วหน้าของขัน้พฒันาการทางจรยิธรรมแตกต่าง



 87 PC 422 

กนัคอืเรว็หรอืชา้ ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัสิง่เรา้ของสิง่แวดลอ้มทางสงัคม และ ณ จุดใดจุดหน่ึงของชวีติ 

บุคคลจะมกีารพฒันาทางจรยิธรรมจากขัน้หน่ึงไปยงัอกีขัน้หน่ึง และอาจจะมมีากกว่าหน่ึงขัน้ก็

ไดใ้นเวลาเดยีวกนั แต่การเปลีย่นแปลงจากขัน้หน่ึงไปยงัอกีขัน้หน่ึงมลีกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 

โคลเบอรก์ยงัมคีวามเชื่ออกีว่าขัน้ทางจรยิธรรมสามารถแสดงใหเ้หน็ชุดของการรูค้ดิทีเ่พิม่ขึน้

อยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัโลกทางกายภาพและสงัคมทีค่งทีอ่ยา่งมคีวามสมัพนัธก์นั ดงันัน้ บุคคล

ในขัน้ที่ 6 จงึรบัทราบว่ากฎหมาย บทบาท และขอ้ผูกมดั (ขัน้ 3,4 และ 5) ว่ามอีะไรบ้างที่

สงัคมต้องการใหบุ้คคลกระทํา ยิง่กว่านัน้ ในทุกๆ เรื่องของสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่าง

สิง่ที่ไม่ชอบ 2 สิง่น้ี การให้เหตุผลที่จดัว่าอยู่ข ัน้สูงสุด (ขัน้ที่ 6) เป็นขัน้ที่บุคคลทุกคนชอบ

มากกว่าขัน้อื่นๆ แต่จากการวจิยัพบว่าบุคคลส่วนใหญ่มพีฒันาการทางจรยิธรรมถึงขัน้ที่ 4 

เท่านัน้ (ทัง้น้ีอาจจะเพราะมนุษยย์งัมกีเิลสอยู่มาก) เพื่อใหเ้ขา้ใจขัน้ต่างๆ ทางจรยิธรรมมาก

ขึน้ จงึแบ่งออกเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 ก. ระดบัก่อนกฎเกณฑ ์(Preconventional level) หรอืระดบัเริม่มจีรยิธรรม 

  ระดบัน้ี การตดัสนิใจเลอืกระทาํจะเป็นไปตามกฎเกณฑท์ีผู่ม้อีาํนาจเหนือตนกําหนด

ไว้ และบุคคลส่วนใหญ่จะคํานึงถงึผลของการกระทําว่า จะเลอืกทําในสิง่ที่เป็นประโยชน์แก่

ตนเอง (โดยไมค่าํนึงถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้แก่ผูอ้ื่น) 

  ขัน้ท่ี 1 ยึดหลกัการหลบหลีกการลงโทษ (อายุ 2 - 7 ปี) เดก็มแีนวโน้มว่าจะ

เชื่อฟงัหรอืเคารพกฎเกณฑ ์เพื่อหลกีเลี่ยงการลงโทษทางกายจากบุคคลทีม่อีํานาจ เช่น เดก็

ไม่รบัของจากคนแปลกหน้าเพราะหลีกเลี่ยงการถูกแม่ตี หรอืยอมทําตามคําสัง่ของผู้ใหญ่

เพราะทา่นมอีาํนาจทางกายเหนือกวา่เดก็ 

  ขัน้ท่ี 2  ยึดหลกัการแสวงหารางวลั (อายุ 7 - 10 ปี) เดก็เลอืกกระทําในสิง่ที่

จะนําความพอใจมาใหต้นเองหรอืบุคคลทีใ่กลช้ดิ (เช่นพอ่แม)่ ตวัอยา่งเช่น บุคคลลุกใหห้ญงิมี

ครรภ์นัง่ในรถเมล์เพราะสุขใจทีไ่ดท้ําเช่นนัน้ หรอืเดก็สมคัรแข่งขนัเกมสโ์ชวเ์พื่อล่ารางวลัใน

บางกรณี การลกัขโมยอาหารจะถอืว่า เป็นสิง่ที ่“ถูก” ทางจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ยากจน เพราะ

พอ่แมก่าํลงัหวิโหยและอาหารจะทาํใหต้นเองและพอ่แมม่คีวามสขุ (ซึง่การลกัขโมยเป็นสิง่ทีผ่ดิ

ตามมาตรฐานของสงัคม) มพียานหลกัฐานบางอย่างแสดงว่าเดก็เริม่รูจ้กัการแลกเปลี่ยนกนั

แบบเด็กๆ เช่น เขาให้ขนมฉัน ฉันต้องให้ขนมแก่เขา เขาข่วนฉันฉ้นก็ข่วนเขา (การ

แลกเปลีย่นเช่นน้ีไมไ่ดเ้กดิจากการรกัความยุตธิรรม) ดงันัน้ พฒันาการในขัน้ที ่2 น้ีจะเปลีย่น

ไปสูร่ะดบั ข.ซึง่อยูส่งูกวา่ 
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 ข. ระดบัมีจริยธรรมตามกฎเกณฑ ์และประเพณีนิยม (Conventional level) 

  ระดับน้ีกระทําตามความคาดหวังของสถาบันต่างๆ (เช่น ครอบครัว สังคม 

ประเทศชาติ กฎหมาย หรือศาสนา) โดยคํานึงถึงสถาบนัที่อยู่ในสงัคม เพราะฉะนัน้ การ

กระทําที่จะถูกตดัสนิว่าถูก คอืการกระทําตามที่สงัคมต้องการให้บุคคลกระทํา หรอืทําตาม

ระเบยีบของสงัคม 

  ขัน้ท่ี 3 หลกัการทาํตามท่ีผู้อ่ืนเหน็ชอบ (อายุ 10 - 13 ปี) การเป็นเดก็ด ีคอื

ทาํในสิง่ทีผู่อ้ ื่นพอใจหรอืยอมรบั และช่วยเหลอืผูอ้ื่น เพราะบทบาทเหล่าน้ีสงัคมเป็นผูก้ําหนด

ว่าเป็นการกระทําที่ถูกและเพื่อรกัษาความสมัพนัธ์ที่ดกีบัคนอื่นๆ เช่น “เดก็ดคีอืเดก็ทีม่วีนิัย 

ใฝ่ความรูคู้่คุณธรรม นําประชาธปิไตย (คําขวญัในวนัเดก็ปี 2543) หรอื “รอบคอบ รูค้ดิ มจีติ

สาธารณะ” (คําขวัญในวนัเด็กปี 2553) ดังนัน้ การทําตามความคาดหวังในขัน้น้ีจะไม่มี

บทลงโทษใดๆ 

  ขัน้ท่ี 4 หลกัการทาํตามหน้าท่ีทางสงัคมเคารพกฎหมาย หมายถงึกฎและ

คําสัง่ของผูป้กครองหรอืสงัคมทีต่ ัง้ไวอ้ย่างแน่นอนและเป็นสิง่ทีเ่ดก็ต้องกระทําตามอย่างเป็น

พธิรีตีรองมากกวา่การคาํนึงถงึความพอใจสว่นตวั เชน่ กฎหมายระเบยีบของโรงเรยีน ซึง่มบีท

กาํหนดโทษ ถา้ไมท่าํตามกฎและคาํสัง่เหล่านัน้ สว่นผลพลอยไดค้อืเป็นการช่วยรกัษาสถาบนั

ต่างๆ ใหค้งมอียู่ต่อไป เช่น การสูบบุหรีบ่นรถเมลม์โีทษปรบัอย่างตํ่า 500 บาท การทุจรติใน

การสอบของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง คอื มโีทษปรบัตกทุกกระบวนวชิาในภาคเรยีน

นัน้และหา้มลงทะเบยีนเรยีนอกี 2 ภาคเรยีนถดัไป เป็นตน้ สว่นผลพลอยไดค้อืการช่วยรกัษา

สถาบนัทางสงัคมใหค้งอยู่ต่อไป เมื่อบุคคลเริม่พจิารณาเช่นน้ี ก็แสดงว่าบุคคลนัน้จะค่อยๆ 

พฒันาไปสูข่ ัน้มจีรยิธรรมของตนเอง 

 ค. ระดบัมีจริยธรรมของตนเอง (Postconventional level) 

  ระดบัการตดัสนิใจไดม้าจากการนําเอาสถานการณ์ของความขดัแยง้มาพจิารณา

ตรกึตรองโดยตรง แล้วตดัสนิใจไปตามความสําคญัของสิง่ใดมากกว่ากนั ถึงแม้ว่าบางครัง้

อาจจะไมต่รงกบัความคดิเหน็ของกลุ่มพวกพอ้ง 

  ขัน้ท่ี 5 หลกัการควบคุมตนเองโดยทําตามคํามัน่สัญญา (อายุ 16 ปี - 

ผูใ้หญ่) การตดัสนิใจคาํนึงถงึกฎหรอืความสาํคญัของคนหมูม่ากไมท่าํตนใหข้ดัต่อสทิธอินัพงึมี

พงึได้ของผู้อื่นตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ โดยความถูกต้องเป็นเรื่องราวของ “ค่านิยม” และ 

“ความคดิเหน็” ของสว่นตวัหรอืสามารถควบคุมตนเองได ้เช่น การแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ยใน

ทีส่าธารณะ (ทัง้ๆ ทีม่เีสรภีาพจะแต่งกายแบบใดกไ็ด)้ 
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  ขัน้ท่ี 6 ยึดหลกัการยึดอุดมคติสากล (วยัผู้ใหญ่ขึ้นไป) เป็นขัน้ของการ

ตดัสนิกระทําตามสตริูส้กึผดิชอบดว้ยตนเองของแต่ละบุคคล โดยประกอบด้วยการมคีวามรู้

สากล นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตน และมีความยืดหยุ่นทางจริยธรรมเพื่อ

จุดมุง่หมายในบัน้ปลายอนัเป็นอุดมคตทิีย่ ิง่ใหญ่ ซึง่อาจจะตรงกบัหลกัประจาํใจในพุทธศาสนา

ที่เรียกว่า หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายใจต่อการทําความชัว่ และความกลัวบาป เช่น 

คนขบัรถชนคนอื่นบาดเจบ็สาหสั (แทนที่คนขบัจะหนีไป) กลบันําคนเจบ็ไปส่งโรงพยาบาล

ทัง้ๆ ที่รู้ว่าตนเองอาจจะถูกจับแต่มีความรู้สึกละอายใจที่จะไม่ร ับผิดชอบหรือยึดหลัก

มนุษยธรรม มากกวา่กลวับทลงโทษทางกฎหมาย เป็นตน้ 

  การศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการพฒันาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีโคลเบอร์กใน

ประเทศไทย ไดแ้ก่งานวจิยัของวเิชยีร ทองนุช (2521) ซึ่งไดเ้ปรยีบเทยีบการใหเ้หตุผลเชงิ

จรยิธรรมของนกัเรยีนอาย ุ9 - 11 ปี ในจงัหวดัชลบุรทีีม่กีารอบรมเลีย้งดแูละภูมหิลงัทางสงัคม

ต่างกนั เดช วโิย (2522) ได้เปรยีบเทยีบพฒันาการด้านการคดิใช้เหตุผลเชงิจรยิธรรมของ

นักเรยีนระดบัประถมศกึษา ในเขตการศกึษา 9 ทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูต่างกนั ละอองทพิย ์

พลานุภาพ (2532) ไดศ้กึษาใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมของเดก็ประถมศกึษาตอนปลาย ทีอ่ยู่ใน

สภาพแวดลอ้มต่างกนั และทพิวรรณ ลิ้มสุขนิรนัดร ์(2535) ไดศ้กึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3, 5 และมธัยมศกึษาปีที ่2 งานวจิยั

ทัง้สี่เรื่องดงักล่าวเป็นการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาและ

มธัยมศกึษาตอนต้น โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการทําวจิยั ผลการวจิยัโดยสรุปคอื

นักเรยีนทีม่อีายุมากมกีารใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมสูงกว่านักเรยีนทีม่อีายุน้อย นักเรยีนหญงิมี

การให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมสูงกว่านักเรยีนชาย นักเรยีนที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูและอยู่ใน

สภาพแวดล้อมต่างกนั มกีารใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมต่างกนั คอืเดก็ที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดู

แบบประชาธิปไตยมกีารให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมสูงที่สุด นอกจากน้ีมกีารวจิยัของทพิย์สุดา    

นิลสนิธพ (2523) และบญัชร แกว้สอ่ง (2522) ทีไ่ดศ้กึษาพฒันาการทางจรยิธรรมของเดก็ โดย

ยดึหลกัการใหเ้หตุผลตามทฤษฎีของโคลเบอรก์ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นเดก็อายุ 4 - 6 ปี และ

เดก็วยัรุ่นอายุ 13 - 18 ปี ในสงัคมเมอืงและชนบท ที่มกีารอบรมเลี้ยงดูต่างกนั ผลการวจิยั

พบว่า เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบประชาธปิไตยมพีฒันาการทางจรยิธรรมสูงกว่าเดก็ที่

ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษ และแบบปล่อยปละละเลย (จากรายงานการวจิยัสถานภาพ

การวจิยัสาขาจติวทิยาในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2516 - 2535 ของจรรจา สุวรรณทตั และ

คณะ 2538 : 27 - 28) 
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 วยัรุน่ปจัจุบนัมปีญัหาเกีย่วกบัพฒันาการทางจรยิธรรมมากกวา่ในอดตี เพราะการรูค้ดิ

ทีไ่รพ้รมแดน (จากวฒันธรรมต่างประเทศ) ประกอบกบัตน้แบบทีด่กีค็ลุมเครอื ยอ่มเป็นหน้าที่

ของอาจารยแ์นะแนวตอ้งจดัเน้ือหาสาระโดยประยุกต์ไปใชใ้นการจดัการเรยีนวชิาแนะแนวได้

หลายรปูแบบดงัน้ี 

1. การสอนเรือ่งจรยิธรรมควรเหมาะสมกบัอาย ุและระดบัขัน้การรูค้ดิของนกัเรยีน 

 2. ครเูป็นแบบอย่างทีด่ ี(อดทน – เสยีสละ – มน้ํีาใจ – ซื่อสตัย)์ ดว้ยการกระทํา

มากกวา่คาํพดูทีใ่ชเ้หมอืนชาวบา้นทัว่ๆ ไป 

3. การสอนจรยิธรรมมวีธิกีารดงัน้ี 

 - การลองผดิลองถูกในการวางแผนแกไ้ขปญัหาในขณะนัน้, กลุ่มสมัพนัธ ์

 - การสอนโดยการใชส้ื่อโดยตรง (เช่น มารยาท การมกีารไม่เหน็แก่ตวั ความ

ซื่อสตัย ์ความกตญั� ูเป็นตน้) 

 - การเลยีนแบบ (พอ่แม,่ คร,ู ดารา, ผูนํ้า) และไดร้บัขอ้สนเทศทางออ้มจากการ

แสดงละคร หรอืพฤตกิรรมในสือ่ต่างๆ การสมัภาษณ์ 

4. เปิดโอกาสให้ฝึกพัฒนาจริยธรรม เช่นการร่วมมือตัง้กฎระเบียบของสังคม 

(หอ้งเรยีน) การสาธติความดดีว้ยการชกัจงูหรอืแสดงพฤตกิรรมใหส้งัคมเกดิการตระหนักรูใ้น

เรื่องการใช้สทิธิเ์ลอืกตัง้แบบประชาธปิไตย การอนุรกัษ์ต้นไมห้รอืสตัว์ในป่าสงวนแห่งชาต ิ

เป็นตน้ 

 

บคุลิกภาพท่ีพิเศษของวยัรุ่น 

 บุคลิกภาพของวยัรุ่นมทีัง้บวกหรอืลบ แต่ในที่น้ีจะอธิบายลกัษณะบุคลิกภาพที่ไม่

เหมือนบคุคลในวยัอ่ืนๆ ซึง่เป็นการแสดงพฤตกิรรมทัง้หมดของวยัรุน่ เพื่อความ”เด่น ด ีดงั

ของวยัรุ่น”  แต่มกัจะมผีลกระทบต่อวยัรุ่นและสงัคมในทางลบมากกว่า บุคลกิภาพประเภทน้ี

นกัจติวทิยาเรยีกชื่อวา่ “การยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง (Egocentrism)” 

 

ความหมายและประเภทของการยึดตนเองเป็นศนูยก์ลาง 

 

 การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง คือ การทีบุ่คคลไม่สามารถจะมองเห็นความ

แตกต่างระหว่างตนเองกบัสิง่แวดล้อม หรอืวยัรุ่นคดิว่าผูอ้ื่นคดิหรอืกระทําเหมอืนตนเอง 

ทัง้น้ีเพราะวยัรุ่นมพีฒันาการทางการรู้คดิดขีึ้นจงึเกิดความเชื่อมัน่ในตนเองสูง และรบัรู้สิง่
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ต่างๆ ตามอารมณ์ชัว่วูบ (คลา้ยการกระทําโดยอารมณ์เหนือเหตุผล) จงึสรา้งความเดอืดรอ้น

ใหแ้ก่ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งโดยไม่มเีจตนา เราพบการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางเกดิขึน้ใน

วยัรุ่นตอนตน้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อวยัรุ่นมคีวามรูท้ีเ่ป็นจรงิมากขึน้ ลกัษณะเหล่าน้ีจะมแีนวโน้ม

ลดน้อยลง รปูแบบของพฤตกิรรมการยดึตนเองเป็นศนูยก์ลางในวยัรุน่ม ี2 ประเภท คอื 

1. ผู้ชมในมโนภาพ (Imaginary Audience) หมายถงึ ความคิดว่าตนจะได้รบั

ความรู้ สึกช่ืนชมหรือยกย่องสรรเสริญจากผู้ชมในมโนภาพ หรือบุคคลอ่ืนท่ีตน

เก่ียวข้องด้วยในฐานะท่ีเป็นบุคคลพิเศษ หรอืการมจีติสาํนึกว่าตนเองสงูสง่ทาํอะไรถูกตอ้ง

เสมอ เชน่ การพดูคาํหยาบคายหรอืศพัทแ์สลง การแสดงท่าทางว่าดเีลศิหรอืเก่งกาจทุกที ่การ

ใส่เสื้อผา้ตามแฟชัน่หรอืแหวกแนว การฉีดสผีมของวยัรุ่นชาย การสกัตามตวั การเป็นผูนํ้า

ประท้วงเรื่องต่างๆ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนโดยเชื่อว่าตนเป็นคนนําสมัย เป็นต้น 

บุคลิกภาพแบบน้ีทําให้วยัรุ่นอาจจะมคีวามเชื่อในลกัษณะว่า ตนมคีวามสําคญัอย่างยิง่ต่อ

บุคคลอื่น (คลา้ยสํานวนทีว่่า “ขาดฉันแลว้เธอจะรูส้กึ”) ทัง้ในดา้นบวกหรอืลบ ตรงกนัขา้ม 

วยัรุ่นบางคนคดิว่าตนเองสําคญั เพราะ “ตนต้องทุกขท์รมานเพยีงคนเดยีวในโลกน้ี” โดยมี

ความเจบ็ปวดหรอืประสบการณ์ที่ลําบาก เช่น การมรีูปร่างน่าเกลยีด ทํางานหนักไม่มเีวลา

พกัผอ่นหรอืไดร้บัอะไรเหมอืนคนอื่น (คลา้ยคาํพดูประชดชวีติวา่ “เกดิมาเพือ่ใชก้รรมเก่า”) 

2. Personal Fable หมายถงึ ความคิดและความรู้สึกว่าตนเองเป็นอมตะและส่ิง

ไม่ดีจะไม่มีวนัท่ีจะมาเกิดกบัตนได้  หรือเป็นความเชื่อว่าประสบการณ์ของวยัรุ่นเป็น

ลกัษณะทีเ่ฉพาะ (unique) (Steinberg 1993 : 63) เช่น การแขง่ขนัรถดว้ยความเรว็สงูโดยไม่

กลวัอุบตัิเหตุ การใช้ยาเสพตดิ การมเีพศสมัพนัธ์โดยไม่ระวงัการตัง้ครรภ์ การทําแทง้ การ

ศลัยกรรมตกแต่งดว้ยวธิกีารทีพ่ศิดาร เป็นตน้ 

 วยัรุน่สว่นใหญ่อยากเป็นคนดแีละเดน่ในทางทีส่งัคมยอมรบั แต่สงัคมของเพือ่นอาจทาํ

ใหว้ยัรุ่นเกดิความขดัแยง้ใจหรอืก้าวไม่ทนัสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ดงันัน้เราจงึ

พบวยัรุ่นบางคนพดูว่า “ไม่มเีป้าหมายในชวีติ” หรอื “คนดไีม่รูว้่าเป็นอย่างไร” เพื่อส่งเสรมิให้

วยัรุน่เป็นคนทีม่บุีคลกิภาพทีด่ ีเราอาจใชง้านพฒันาการ (Developmental Task) ของฮาวกิ

เฮอรส์ (Havighurst, 1953) เป็นเกณฑพ์จิารณาไดป้ระเภทหน่ึง 

  

งานพฒันาการ 



 92 PC 422 

 งานพฒันาการ (Developmenttal/ Task) หมายถงึ การเรียนรู้งานหรือส่ิงต่างๆท่ี

เปล่ียนแปลงไปในแต่ละวยั ซ่ึงทาํให้บุคคลมีความสุข และประสบความสาํเรจ็ในชีวิต 

ดงัน้ี Havighurst (1953) ไดก้ําหนดงานพฒันาการของวยัรุ่นทีจ่ะตอ้งฝึกใหเ้ชีย่วชาญ (อายุ

ประมาณ 12 - 18 ปี) มดีงัน้ี 

1. สรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีละเหมาะสมกบัเพือ่นรุน่ราวคราวเดยีวกนัทัง้ 2 เพศ 

2. แสดงบทบาททางสงัคมไดเ้หมาะสมกบัเพศของตน 

3. ยอมรบัสภาพรา่งกายของตนเอง และสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลง

ไดอ้ยา่งด ีรวมทัง้รกัษาสขุภาพของตนเอง 

4. รูจ้กัควบคุมอารมณ์ของตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่ผูใ้หญ่ 

5. มคีวามมัน่ใจในความรบัผดิชอบและใชจ้่ายเงนิตนเอง การเลอืกและเตรยีมตวั

เพือ่อาชพี การแต่งงาน และการมคีรอบครวั 

6. เริม่เตรยีมตวัทีจ่ะเป็นพลเมอืงทีด่ ี

7. มีความต้องการและรู้จ ักพัฒนาตนเองให้ร ับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ตลอดจนมคีวามรูส้กึ ความเขา้ใจและตดัสนิใจเลอืกค่านิยมและมาตรฐานทีต่นควรยดึถอืเป็น

หลกัในการดาํรงชวีติ 

 เน่ืองจากวิถีชีวิตของบุคคลทุกคนย่อมมีสุขหรือทุกข์ วัยรุ่นก็ประสบความ

เดอืดรอ้นในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงทีท่าํใหคุ้ณภาพชวีติของวยัรุน่ดหีรอืเลว เพราะเป็นหวัเลีย้วหวัต่อ

ของชวีติ ซึง่นกัจติวทิยามคีวามเชื่อวา่มนุษยท์ุกคนใฝด่ ีการทีว่ยัรุน่ไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปญัหา

วยัรุ่นย่อมเป็นแนวทางหน่ึงทีว่ยัรุ่นซึง่มศีกัยภาพและอยู่ใกลช้ดิกบัตนเองมากกว่าผูอ้ื่น จะได้

นําไปแกไ้ขและ/ หรอืป้องกนัปญัหา หรอืลขิติชวีติของวยัรุ่นใหม้คีุณภาพมากทีสุ่ดและสงัคมก็

จะเกดิปญัหาน้อยลง เราจงึควรมาทาํความเขา้ใจเรือ่งปญัหาวยัรุน่ 

 

ปัญหาวยัรุ่น 

 “ปัญหาวยัรุ่น หมายถึง พฤติกรรมทีว่ยัรุ่นแสดงออกมาแล้วทาํให้วยัรุ่น หรือ/ และ

บุคคลทีเ่กีย่วข้องขาดความสุข หรือได้รบัความเดือดร้อนในขณะนัน้หรือในอนาคต”     

เราอาจจะแบ่งปญัหาวยัรุ่นเป็น 5 ดา้นตามพฒันาการของวยัรุ่น แต่นักจติวทิยาการใหก้าร

ปรกึษา (Counselor) ไดแ้บ่งแยกปญัหาของนกัเรยีนเป็น 3 ประเภทคอื 

1. ปญัหาทางการปรบัตวั 

2. ปญัหาทางการศกึษา 
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3. ปญัหาทางอาชพี 

 ปัญหาทางการปรบัตวั หรือส่วนตวั - สงัคม เชน่ การคบเพือ่น การแสดงความรูส้กึ

ทางเพศ ปญัหาการเกดิช่องว่างระหว่างวยั การเสรมิสรา้งบุคลกิภาพทีด่ ีการรกัรว่มเพศ (เกย ์

หรอืเลสเบีย้น) การรกับุคคลทีม่อีายุมากกว่า การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบับุคคลอื่น การแบ่ง

เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ การใชจ้า่ยเกนิตวั เป็นตน้ 

 ปัญหาทางการศึกษา เช่น หลกัสูตรการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น โลกกว้างทาง

การศกึษา วธิกีารเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ การวางแผนการศกึษาต่อ 

 ปัญหาทางอาชีพ เชน่ โลกกวา้งทางอาชพี การเลอืกอาชพีทีสุ่จรติ การทาํงานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ การหาแหล่งขอ้มูลทางอาชพี เทคนิคการหางาน วธิกีารสมคัรงาน การทํางาน 

การวางแผนพฒันาการทางอาชพี เป็นตน้ 

 

วิธีการแก้ไขและป้องกนัปัญหาวยัรุ่น 

 

 นักจติวทิยาได้เสนอแนะวิธีการแก้ไขและป้องกนัปญัหาวยัรุ่นอย่างมปีระสทิธิภาพ 

ดว้ยขัน้ตอนตามลาํดบั 3 ขัน้ ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ีหน่ึง ค้นหาต้นเหตุของปญัหาทีแ่ท้จรงิ ต้นเหตุของปญัหา ได้แก่ วยัรุ่น 

ครอบครวั (เชน่ พอ่ แม ่ญาตพิีน้่อง) และสิง่แวดลอ้ม (เช่น เพื่อน โรงเรยีน สถานเรงิรมย ์บุคคลที่

เกีย่วขอ้งในสงัคม  สือ่ต่างๆ  เครือ่งมอืสือ่สาร  อาวุธ  เครือ่งอาํนวยความสะดวก)  เป็นตน้ 

 ขัน้ตอนท่ีสอง การแก้ไขทีต้่นเหตุแห่งปญัหาโดยตรง ตวัอย่างเช่น วยัรุ่นใชย้าเสพ

ติด เพื่อให้เพื่อนยอมรบัวยัรุ่นว่าเป็นพวกเดยีวกนั วธิีการแก้ไขปญัหาคอืเราอาจจะใช้การ

สมัภาษณ์ เพื่อใหว้ยัรุน่พดูคุยเกีย่วกบัแนวความคดิในการคบเพื่อนว่า ใชว้ธิกีารอะไรบา้ง (ถา้

เราพบว่าเทคนิคการคบเพื่อนยงัไมเ่พยีงพอ และน่าจะเพิม่ทางเลอืกทีเ่หมาะสม) อาจารยอ์าจ

จดักจิกรรมการสรา้งมนุษยสมัพนัธใ์หว้ยัรุน่ไดก้ระทาํเพื่อเกดิการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 

และทาํใหเ้พือ่นยอมรบัวยัรุน่ไดโ้ดยไมต่อ้งใชย้าเสพตดิ เป็นตน้ 

 ขัน้ตอนท่ีสาม ถา้แกไ้ขตน้เหตุแห่งปญัหาโดยตรงไม่ได ้วยัรุ่นควรหาสิง่อืน่ชดเชย

ในทางสร้างสรรคแ์ทน ตวัอย่างเช่น วยัรุ่นเกดิมายากจนเพราะพ่อแม่เป็นลูกจา้งใชแ้รงงาน 

วยัรุน่สามารถชว่ยใหต้นเองหรอืพอ่แมม่ชีวีติทีด่ขี ึน้ได ้โดยวยัรุน่หางานทีสุ่จรติทาํในวนัเวลาที่

ว่างจากการเรยีน หรอืวยัรุน่ขอทุนการศกึษาประเภทยากจนจากหน่วยงานต่างๆ หรอืฝึกซอ้ม

ความสามารถพเิศษเพือ่เขา้แขง่ขนัชงิเงนิรางวลัในเกมสโ์ชว ์เป็นตน้ 
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                            แผนผงัท่ี 3.6 แสดงขัน้ตอนการแก้ไข และป้องกนัปัญหาวยัรุ่น 

 

            ขัน้ท่ี 1   คน้หาสาเหตุของปญัหา                วยัรุน่ 

                                   (มมีากกวา่ 1 ขอ้)                   พอ่ หรอืแม ่

                      เพือ่น 

                                                                            โรงเรยีน / สถานเรงิรมย ์

                         สือ่ 

                         อื่นๆ (เทคโนโลย)ี  

   

                                             ขัน้ท่ี 2   แกไ้ขทีส่าเหตุของปญัหาโดยตรง 

             ขัน้ท่ี 3   ถา้แกไ้ขทีส่าเหตุโดยตรงไมไ่ด ้กใ็หห้าสิง่อื่นทีจ่ะใชช้ดเชยในทางสรา้งสรรค ์

 

 

ตวัอย่างการแก้ไขปัญหาวยัรุ่น “ปัญหาการด่ืมสรุา” 

 

ต้นเหตขุองปัญหาการด่ืมสรุาของคณุ “ล้าสมยั” 

1. คุณลา้สมยัเขา้ใจวา่การดื่มสรุา แสดงความเป็นผูใ้หญ่หรอืลกูผูช้าย 

2. เพือ่นๆชกัชวนใหด้ื่ม คุณลา้สมยัจงึไมก่ลา้ปฏเิสธ เพราะกลวัเสยีน้ําใจเพือ่น 

3. คุณล้าสมยัเขา้ใจว่าเป็นการสบืทอดวฒันธรรมไทย “มงีานรื่นเรงิที่ไหน พีไ่ทยก็

ตอ้งเมาทีน่ัน่” เป้นตน้ 

 

วิธีการแก้ไข และป้องกนัปัญหาการด่ืมสรุาของคณุล้าสมยั 

1. ถามความหมายของคาํวา่ “ผูใ้หญ่” และ “ลกูผูช้าย” วา่มลีกัษณะอยา่งไร 

2.  (ถ้าคําตอบในขอ้ทีห่น่ึงยงัไม่น่าพงึพอใจ) ควรใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั พฤตกิรรมแบบ 

“ผูใ้หญ่และลกูผูช้าย” เพิม่เตมิได ้“โดยใชส้ือ่รปูแบบต่างๆ แทนการใหค้าํแนะนําอยา่งเดยีว” 

3. การจดักลุ่มอภปิรายระหวา่งวยัรุน่ในชัน้เรยีน หวัขอ้เรือ่ง “วธิกีารผกูใจมติร” 

4. การจดับรรยากาศให้วยัรุ่นแสดงความสามารถเพื่อ “เด่น ดี ดงั” และเพื่อนๆ

ยอมรบั เช่น การแข่งขนักฬีาส ีการแสดงดนตรปีระจําสปัดาห ์การโต้วาท ีการจดับอรด์ การ
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จัดโครงการเชิญวิทยากรมาบรรยาย หรือเชิญชวนให้คนมาเที่ยว “ประเพณีรื่นเริงของ

สถานศกึษา”  

5. การโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น “ให้เหล้าเท่ากบัแช่ง” เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนเจตคติ/ 

การรูค้ดิของบุคคลในสงัคมใหบุ้คคลลดการใหส้ิง่เรา้หรอืเหลา้เป็นของขวญั เป็นตน้ 

 

สรปุ 

 

 วยัรุ่น เป็นวยัหวัเลีย้วหวัต่อ จากวยัเดก็ไปสู่วยัผูใ้หญ่ โดยเดก็หญงิจะย่างเขา้สูว่ยัรุ่น

เรว็กวา่เดก็ชาย ประมาณ 1-2 ปี 

 วยัรุ่นแบ่งเป็น 3 ระยะ คอื วยัรุ่นตอนตน้ (อายุประมาณ 11-14 ปี) วยัรุ่นตอนกลาง 

(อายปุระมาณ 15-18 ปี) และวยัรุน่ตอนปลาย (อายปุระมาณ 18-21 ปี) 

 พฒันาการ คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม ความคิดความ

เขา้ใจ และจรยิธรรมทีม่ต่ีอเน่ืองกนัไปอยา่งมรีะบบ (ขึน้อยูก่บัพนัธุกรรม และสิง่แวดลอ้ม) 

 พฒันาการทางด้านร่างกายม ี4 ลกัษณะ คอื 

1) การเปลีย่นแปลงขนาดของรา่งกาย 

2) การเปลีย่นแปลงทางดา้นสดัสว่น 

3) การเปลีย่นแปลงลกัษณะปฐมภมูทิางเพศ 

4) การเปลีย่นแปลงลกัษณะทุตยิะภมูทิางเพศ 

พฒันาการทางอารมณ์ จะมลีกัษณะอารมณ์ทีม่ากกวา่ปกต ิคอื 

1) ความรูส้กึทีร่นุแรงและไวเกนิไป 

2) อารมณ์ทีไ่มค่งที ่เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

3) การควบคุมอารมณ์ไมค่อ่ยได ้

4) อารมณ์คา้ง 

 อีคิว หมายถงึ ความสามารถทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการตระหนักรูค้วามรูส้กึ

ของตนและผูอ้ื่น ซึง่ทาํใหบุ้คคลประสบความสาํเรจ็ทุกดา้นในชวีติ 

 แนวทางในการพฒันาอีคิว ได้แก่ การตระหนักรูใ้นตนเอง การบรหิารจดัการกบั

อารมณ์ของตน การจงูใจตนเอง การรูจ้กัสงัเกตความรูส้กึผูอ้ื่น และการดําเนินความสมัพนัธท์ี่

ดกีบัผูอ้ื่น 
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 ลกัษณะการคบเพื่อนของวยัรุ่นม ี3 แบบ คอื ฝงูชน เพื่อนสนิท (ก๊ก และแก๊ง) และ

เพือ่นคูห่ ู

 การรู้คิด หมายถึง ความสามารถในการใหเ้หตุผล การจนิตนาการ การหยัง่รู้ การ

ตดัสนิใจ และการปรบัตวัของบุคคล 

 เพียเจท ์เชื่อวา่ 

1) พฒันาการทางการรูค้ดิ เกดิจากปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลกบัสิง่แวดลอ้ม 

2) ผูใ้หญ่กบัเดก็มกีารรูค้ดิทีแ่ตกต่างกนั 

3) พฒันาการทางการรูค้ดิ ม ี4 ขัน้ ดงัน้ี 

 -    ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว 

 -    ขัน้เกดิการปฏบิตักิารคดิ 

 -    ขัน้ปฏบิตักิารคดิโดยใชร้ปูธรรม 

 -    ขัน้ปฏบิตักิารคดิโดยใชน้ามธรรม 

 พฒันาการทางการรู้คิดเกดิจาก 2 กระบวนการคอื  

1) การรวมกระบวนการเขา้เป็นระบบ 

2) การปรบัตวั (การรบัเขา้ไว ้และการจดัทาํใหเ้หมาะ) 

 จริยธรรม หมายถึง ความรูส้กึผดิชอบชัว่ดตีามกฎเกณฑ์ และมาตรฐานของความ

ประพฤตใินสงัคม 

 โคลเบอร์ก เชื่อว่า พฒันาการทางจริยธรรม (เป็นทฤษฎีคู่ขนานกับพฒันาการ

ทางการรูค้ดิของเฟียเจท)์ ม ี3 ระดบั (6 ขัน้) คอื 

1) ระดบักอน่กฎเกณฑ ์(หลกัการหลบหลกีการลงโทษ – การแสวงหารางวลั) 

2) ระดบัมจีรยิธรรม ตามกฎเกณฑแ์ละประเพณีนิยม (หลกัการทําตามทีผู่อ้ ื่นเหน็ชอบ 

และหลกัการทาํตามกฎหมาย) 

3) ระดบัมจีรยิธรรมของตนเอง (หลกัการควบคุมตนเอง – อุดมคตสิากล) 

 การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การที่บุคคลไม่สามารถจะมองเห็นความ

แตกต่างระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม  หรอืวยัรุ่นคดิว่าผูอ้ื่นคดิและกระทําเหมอืนที่ตนคดิ (ซึ่ง

ขดัแยง้กบัความจรงิ) 
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 การยึดตนเองเป็นศนูยก์ลางของวยัรุ่น ม ี2 ประเภท คอื 

1) ผูช้มในมโนภาพ 

2) Personal Fable 

 ปัญหาวยัรุ่น ม ี3 ประเภท คอื 

1) ปญัหาการปรบัตวั 

2) ปญัหาทางการศกึษา 

3) ปญัหาทางอาชพี 

 ขัน้ตอนในการแก้ไขปัญหา คอื 

1) หาตน้เหตุของปญัหา 

2) แกไ้ขทีต่น้เหตุแหง่ปญัหา 

3) ถา้ทาํขอ้ 2 ไมไ่ด ้ใหห้าวธิกีารชดเชยในทางสรา้งสรรค ์

 

คาํถามท้ายบท 

 

1. วยัรุน่ หมายความวา่อะไร 

2. จงอธบิายพฒันาการทางรา่งกายของวยัรุน่มาใหเ้ขา้ใจ 

3. พฒันาการทางรา่งกายมอีทิธพิลต่อวยัรุน่อยา่งไร 

4. อารมณ์ทีม่ากกวา่ปกตขิองวยัรุน่มลีกัษณะอยา่งไร 

5. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ.) คอือะไร และมคีวามสาํคญัต่อวยัรุน่อยา่งไร 

6. จงอธบิายวธิกีารพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ.) ของวยัรุน่มาใหเ้ขา้ใจ 

7. วฒันธรรมคนหนุ่มสาว คอือะไร 

8. เพราะเหตุใดวฒันธรรมคนหนุ่มสาวจงึมคีวามสาํคญัต่อวยัรุน่ 

9. จงอธบิายลกัษณะการคบเพือ่นของวยัรุน่มาใหเ้ขา้ใจ 

10. จงอธบิายทฤษฎพีฒันาการทางความคดิความเขา้ใจของเพยีเจทม์าใหเ้ขา้ใจ 

11. ท่านเชื่อหรอืไมว่่า วยัรุน่มพีฒันาการทางความคดิความเขา้ใจเท่ากบัผูใ้หญ่ เพราะ

เหตุใด 

12. การยดึตนเองเป็นศนูยก์ลางของวยัรุน่มลีกัษณะอยา่งไรบา้ง 

13. เอกลกัษณ์ของวยัรุน่ หมายความวา่อะไร 

14. ปญัหาการแสวงหาเอกลกัษณ์ของวยัรุน่ มลีกัษณะอยา่งไร 
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15. จงอธิบาย และยกตวัอย่างสถานภาพของเอกลกัษณ์วยัรุ่นมาให้เข้าใจ เพยีง 2 

สถานภาพ พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบดว้ย 

16. จงเขยีนสาเหตุและวิธีแก้ไข ป้องกนัปัญหาการหนีเรียนมาใหเ้ขา้ใจ  

 


