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 อาจารยแ์นะแนวจะต้องนําเอากรอบมาตรฐานการแนะแนวดา้นนักเรยีน การจดัการ

เรยีนรู ้และจุดมุง่หมายของหลกัสตูรวชิาแนะแนว มาเป็นพืน้ฐานในการเตรยีมจดัการเรยีนการ

สอนวชิาแนะแนว เพราะอาจารยท์ุกคนทีท่ําหน้าทีก่ารสอนต้องเตรยีมตนเองและสิง่แวดลอ้ม 

เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรยีนรู้ที่มปีระสทิธิภาพ และส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพของ

นกัเรยีนตามหลกัการแนะแนว ดงันัน้จงึตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรู ้ดงัน้ี 

 

ความหมายของการเรียนรู้ (Learning) 

 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะค่อนข้างถาวร โดย

เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต หรือจากการฝึกหดั เช่น การทกัทายดว้ยการยกมอื

ไหวเ้มื่อพบผูใ้หญ่ของคนไทย การประกอบอาชพีของบุคคลโดยมกีารสาํรวจอาชพีต่างๆ แลว้

ลองผดิลองถูกในการศกึษาหาความรูจ้ากการเรยีนวชิาต่างๆตามทีห่ลกัสูตรกําหนดไว ้ทําให้

นักเรยีนทราบว่าตนเองมคีวามสนใจหรอืถนัดวชิาใด โดยพจิารณาจากความรูส้กึว่า เมื่อทํา

กจิกรรมในวชิานัน้ๆแลว้รูส้กึชอบหรอืสนุกสนาน หรอืจากเกรดทีไ่ดใ้นแต่ละวชิา ในทีสุ่ดเมื่อ

จบมธัยมศกึษาปีที ่3 นักเรยีนกต็้องรวบรวมปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ความถนัดในทางการเรยีน 

ระดบัคะแนนเฉลีย่ ทุนทรพัย ์ความพงึพอใจของพ่อแม่ เพื่อน และของตนเอง มาตดัสนิใจว่า

จะเลอืกศกึษาต่อในสายอาชวีะหรอืสายสามญั 

 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียน 

 หลกัสตูรแกนกลางศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันานกัเรยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

เพือ่ใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่วมคีวามสขุ ในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 

ดงัน้ี 

1. รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์

2. ซื่อสตัยส์จุรติ 

บทท่ี 5 

จิตวิทยาการเรียนรู้กบัการสอนวิชาแนะแนว 
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3. มวีนิยั 

4. ใฝเ่รยีนรู ้

5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

6. มุง่มัน่ในการทาํงาน 

7. รกัความเป็นไทย 

8. มจีติสาธารณะ 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 

พฤติกรรมที่บุคคลส่วนใหญ่ใช้ปรบัตัวในชีวิตประจําวนั และทําให้บุคคลสามารถ

ช่วยเหลอืตนเองไดม้กัจะเกดิจาก การเรียนรู้ด้วยการกระทาํ (Learning by doing) เป็นสว่น

ใหญ่ ดงันัน้อาจารยแ์นะแนวควรมคีวามเขา้ใจทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีส่ําคญั เพื่อจดัการเรยีนการ

สอนวชิาแนะแนวใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งน้อย 2 ทฤษฎ ีดงัน้ี 

1. ทฤษฎกีารวางเงือ่นไขอยา่งต่อเน่ืองของกทัธร ี

2. ทฤษฎกีารวางเงือ่นไขแบบการกระทาํของสกนิเนอร ์

 3. ทฤษฎกีารเรยีนรูจ้ากการรูค้ดิ 

 นอกจากน้ีหลกัการในการสอนวิชาแนะแนวจะพยายามหลีกเลี่ยงวิธีการสอนแบบ

บรรยายเพราะเน้นเน้ือหาสาระ แต่เรานิยมใช้กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้สํารวจตนเอง 

ปรบัเปลี่ยนเจตคตหิรอืพฤตกิรรมใหม้ลีกัษณะทีพ่งึประสงค์ ทฤษฎีการเรยีนรูท้ี่สําคญัในการ

สอนสชิาแนะแนวคอื 

 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขอย่างต่อเน่ืองของกทัธรี  (Guthrie’s Continuous 

Conditioning Theory) 

 

 กทัธรเีชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากความเช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง โดยมี

การกระทําเพียงครัง้เดียว และจะคงมกีารเรยีนรู้ต่อสิง่เรา้นัน้โดยการตอบสนองที่ประสบ

ความสําเรจ็เช่นนัน้ตลอดไป โดยไม่ต้องอาศยัการกระทําซํ้าๆ หรอืฝึก หรอืไม่ต้องใช้การ

เสริมแรงเพื่อใหพ้ฤตกิรรมคงอยู่ สิง่เรา้ทีท่ําใหเ้กดิการตอบสนองแบบน้ีจะเป็นสิง่เรา้ทีท่ําให้
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เกดิอาการเคลื่อนไหว (คลา้ยพฤตกิรรมทีเ่กดิจากปฏกิริยิาสะทอ้น) ไดแ้ก่ เสยีงดงัจากระเบดิ

ทาํใหบุ้คคลวิง่หนี เสยีงเพลงดงัจากสวนสาธารณะจะทาํใหบุ้คคลเดนิเขา้ไปหา 

 

 

 

 

                               S                                       R     (ครัง้เดยีว) 

   

  S  =  สิง่เรา้ 

  R  =  การตอบสนอง 

 

           แผนผงัท่ี 5.1 แสดงการเกิดการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไขต่อเน่ืองของกทัธรี 

 

 

การทดลอง 

 กทัธรใีชก้ล่องปญัหาทีส่รา้งขึน้เอง โดยตดิตัง้กลอ้งไวบ้นัทกึภาพอย่างละเอยีด และมี

กลไกบงัคบัใหป้ระตูเปิดออกได ้จากนัน้กทัธรนํีาแมวใสไ่วใ้นกล่อง 

 

ผลการทดลองพบว่า 

1. แมวบางตวัมแีบบแผนการหนีแบบเดียว และใช้แบบนัน้ต่อไปจนกว่าจะมกีาร

เปลีย่นแปลงสิง่เรา้ใหม ่

2. แมวบางตวัมแีบบแผนการหนีหลายแบบ (เชน่ แมวบางตวัจะวิง่กดักล่อง หนัหลงั

และชนเสา บางตวัใชเ้ทา้หน้า – เทา้หลงัชนเสา และหมนุไปรอบๆแลว้จงึหนีออกจากกล่องได)้ 

ดงันัน้การเคลื่อนไหวครัง้สุดทา้ยทีแ่มวใชจ้นประสบผลสาํเรจ็จะเป็นแบบแผนการหนีทีแ่มวจะ

ใชย้ดึถอืต่อไป 

 สรุปไดว้่า แมวหรอืบุคคล เรยีนรูก้ารแกป้ญัหาจากการกระทําครัง้สุดทา้ยทีท่ําสําเรจ็ 

และยดึถอืเป็นแบบแผนการตอบสนองตลอดไป 

 ดงันัน้การเรยีนรูข้องนกัเรยีนจงึเกดิจากการจงูใจ มากกวา่การเสรมิแรง 
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ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทาํของสกินเนอร ์ (Skinner’s Operant Conditioning 

Theory) 

 การวางเง่ือนไขแบบการกระทาํ หมายถงึ สิง่เรา้ทาํใหเ้กดิพฤตกิรรม และผลกรรมที่

เกดิภายหลงัพฤตกิรรมเพิม่ขึน้หรอืลดลง ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของผูก้ระทาํต่อสิง่เรา้นัน้ 

 

                

 

                A                       S                     R                       C 

 

      

  A  =  สภาพแวดลอ้ม (Area) 

  S  =  สิง่เรา้ (Stimulus) 

  R  =  การตอบสนอง (Response) 

  C  =  ผลกรรมทีเ่กดิภายหลงัพฤตกิรรม (Consequence) และทาํใหเ้กดิ 

          พฤตกิรรมเพิม่ขึน้หรอืลดลง ซึง่ผลกรรมทีเ่กดิภายหลงัพฤตกิรรม ม ี2           

                           ลกัษณะคอื C+ และ C- 

  C+ 
=  ผลกรรมทีผู่ก้ระทาํพงึพอใจ 

  C
-  
=  ผลกรรมทีผู่ก้ระทาํไมพ่งึพอใจ   

 

                         แผนผงัท่ี 5.2 แสดงการเกิดพฤติกรรมแบบการกระทาํของสกินเนอร ์

 

 

ขัน้ตอนของการวางเง่ือนไขแบบการกระทาํของสกินเนอร ์

 ในหอ้งทดลอง สกนิเนอรนํ์าเอาหนูทีอ่ดอาหารหลายๆวนั และมสีภาพหวิโซไปใส่ใน

กล่องทีส่กนิเนอรส์รา้งขึน้ หนูจะวิง่รอบๆ กดัแทะและดมกลิน่ (ตามธรรมชาตขิองหนู) ซึง่ไม่มี

ผลกรรมอะไรเกดิขึน้ ต่อมาโดยบงัเอญิหนูกดคานทําใหไ้ด้อาหาร (คอื สิง่เสรมิแรงทําใหห้นู
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เกดิความพงึพอใจ) ในการทดลองหลายครัง้ หนูจะใชเ้วลาน้อยลงในการวิง่ไปที่คาน และกด

อาหารกนิได ้นัน่คอื หนูเกดิการเรยีนรูแ้บบการกระทาํแลว้ 

 ดงันัน้ การวางเงือ่นไขแบบการกระทาํ จงึเป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีใ่ช้

ส่ิงเสริมแรง (Reinforcer) ในสถานการณ์ เพือ่กาํหนดพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์

 ส่ิงเสริมแรง (Reinforcer) หมายถงึ สิง่ของหรอืเหตุการณ์ทีท่ําใหม้กีารตอบสนอง

เพิม่ขึ้น โดยผู้กระทําเกิดความพงึพอใจจากการตอบสนองนัน้ เช่น วยัรุ่นโทรศพัท์ไปตอบ

คําถามทางวิทยุแล้วได้ตัว๋ดูภาพยนตร์ 2 ใบ หรอืวยัรุ่นได้รบัการคดัเลือกให้ไปแสดง

ความสามารถพเิศษในการแขง่ขนั เพือ่ชงิรางวลัเป็นเงนิสด 1 แสนบาท โทรศพัท ์BB 1 เครื่อง

และตัว๋เครือ่งบนิ 2 ใบ ไปเทีย่วออสเตรเลยี เป็นตน้ 

 

 ขัน้ท่ี 1  ก่อนวางเงือ่นไข หนูหวิมาก 

 ขัน้ท่ี 2  ขณะวางเงือ่นไข 

 

        

            หนูวิง่รอบๆกดัแทะ    ในกล่องสกนิเนอร ์       ไมม่ผีลกระทบ 

        และดมกลิน่     

 

 

 ขัน้ท่ี 3  ขณะวางเงือ่นไข เกดิการเรยีนรูโ้ดยบงัเอญิ 

 

                           หนูกดคาน ®              อาหาร (C+
)               การเรยีนรู ้

 

 

 

 

  

  

  แผนผงัท่ี 5.3 แสดงขัน้ตอนของการวางเง่ือนไขแบบการกระทาํของสกินเนอร ์
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 ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอนดว้ยการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา อาจารยแ์นะแนว

จะต้องจดัสภาพแวดล้อมในหอ้งเรยีน คุณลกัษณะของอาจารย์แนะแนวที่ด ีเน้ือหาสาระ สื่อ

การสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรยีนแสดงพฤติกรรมที่ทําให้เกิดคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของ

นกัเรยีน  

 นอกจากน้ีพฤติกรรมใดที่นักเรยีนแสดงออกมาสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการ

เรยีนวชิาแนะแนวในแต่ละครัง้ อาจารยต์้องใชส้ิง่เสรมิแรงทีม่ปีระสทิธภิาพ และต้องคํานึงถงึ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรยีนประกอบด้วย เช่น นักเรยีนในระดบัประถมศกึษา 

อาจารยใ์ชส้ิง่เสรมิแรง (ไดแ้ก่ ทอ็ฟฟ่ี สมุด ดนิสอ เป็นตน้) จะทําใหน้ักเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม

และบรรลุจุดประสงคข์องการเรยีนรู ้แต่สิง่เสรมิแรงในขา้งตน้อาจจะไมเ่หมาะสมกบันกัเรยีนใน

ระดบัมธัยมศกึษา เพราะ “วยัรุ่นอยาก เด่น ด ีดงั” อาจารย์แนะแนวควรใช้สิง่เสรมิแรงด้าน

จติใจแทนวตัถุ โดยการใหน้ักเรยีนไดม้สี่วนร่วมในการต้ดสนิใจเรื่องเน้ือหาหรอืกจิกรรมการ

เรยีนการสอน เพื่อแสดงศกัยภาพในทางทีถู่กต้อง และไดร้บัการชมเชยจากเพื่อนในชัน้เรยีน 

หรอือาจารยแ์นะแนวจะไดเ้ขา้ใจพฤตกิรรมของนกัเรยีนไดช้ดัเจนขึน้ 

 

กฎการเรียนรู้จากการวางเง่ือนไขแบบการกระทาํ ม ี5 กฎ ดงัน้ี 

1. การหยดุยัง้ (Extinction) 

2. การฟ้ืนกลบัของพฤตกิรรม (Spontaneous Recovery) 

3. การสรปุความเหมอืน หรอืการพดูคลุมโดยทัว่ไป (Generalization) 

4. การแยกความแตกต่าง (Discrimination) 

5. การปรบัพฤตกิรรม (Shaping Behavior) 

 

1. การหยดุยัง้ คอื การตอบสนองทีเ่รียนรู้มาจะค่อยๆลดลงหรือหยดุ เมือ่ไม่มี

การเสริมแรง (US) เช่น การสอนวชิาแนะแนว ทีอ่าจารยส์อนโดยไมต่รวจสอบจาํนวนเวลาที่

นกัเรยีนเขา้เรยีน หรอืไมป่ระเมนิผลงานของนกัเรยีนอาจจะทาํใหน้กัเรยีนประเมนิตนเองว่าไม่

มคีวามสาํคญั ตอ้งเขา้เรยีนหรอืไมเ่ขา้เรยีนกไ็ด ้นกัเรยีนกจ็ะมาเรยีนบา้งบางครัง้ และในทีสุ่ด

นักเรยีนกจ็ะไม่เขา้เรยีนวชิาแนะแนวตลอดไป (ในการทดลองคอื หนูกดคานหลายๆครัง้แต่

ไมไ่ดอ้าหาร หนูจะหยดุการกดคาน) 

2. การฟ้ืนกลบัของพฤติกรรม คอื การตอบสนองทีเ่คยเรียนรู้มาแล้วปรากฎ

ข้ึนอีก และเพิม่มากข้ึนๆภายหลงัการหยุดยัง้สมบูรณ์ โดยไม่ต้องมสีิง่เรา้ที่ไม่มเีงื่อนไข 
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เช่น ในอดตีบางโรงเรยีนมกีารสอนวชิาแนะแนวไม่สมํ่าเสมอ แต่ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวง 

ศกึษาธกิารใหค้วามสาํคญั จดัโครงการพฒันาคุณภาพคร ูซึง่เปิดโอกาสใหอ้าจารยไ์ดศ้กึษาต่อ

ทางจติวทิยาการใหก้ารปรกึษา ทําใหอ้าจารยเ์หล่าน้ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะมากขึน้ใน

การสอนวชิาแนะแนว ทําใหน้ักเรยีนตัง้ใจเรยีนวชิาแนะแนวมากขึน้ (ในการทดลอง หนูหยุด

กดคาน ต่อมาหนูบงัเอิญกดคานได้อาหาร หนูจะขยนักดคานมากขึ้นกว่าขัน้แรกที่หนูได้

อาหาร และเกดิการเรยีนรู)้ 

3. การสรปุความเหมือน คอื การเรียนรู้ทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่เร้าใหม่ทีค่ล้ายกนั

ในลกัษณะเหมือนกนั เช่น นักเรยีนต้องเขา้เรยีนวชิาแนะแนว เพราะต้องมเีวลาเรยีน 80% 

เหมอืนวชิาอื่นๆ หรอืวยัรุน่ทีร่กัการอา่น จะรกัการอา่นหนงัสอืทุกประเภท เช่น ตํารา นวนิยาย 

การต์ูนต่างชาต ิเป็นตน้ 

4. การแยกความแตกต่าง คือ การเรียนรู้ทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่เร้าหลายสิง่

แตกต่างกนั เช่น เน้ือหาสาระของวชิาแนะแนวทีใ่ชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย จะทําใหน้ักเรยีน

เบื่อ หรอืหนีเรยีน แต่บางชัว่โมงวชิาแนะแนวสอนโดยวธิกีารสอนหลายแบบ เช่น การใชว้ดีโีอ 

เรื่อง “วยัรุ่น ปี พ.ศ. 2559” จะทําใหน้ักเรยีนเรยีนดว้ยความตื่นตาตื่นใจ เพราะมภีาพทีส่รา้ง

ดว้ยเทคโนโลยยีุคใหม่ หรอืบางครัง้ใหน้ักเรยีนแสดงบทบาทสมมติในหวัขอ้เรื่องทีก่ําลงัฮติใน

ยุคนัน้ นักเรยีนอาจจะถกเถียงกนัและบบีบงัคบัใหเ้พื่อนร่วมแสดง ซึ่งในตอนแรกๆเพื่อนอาจ

กลัวและแสดงได้ไม่ดี แต่เมื่อเพื่อนสนับสนุน นักเรียนก็อยากทดลองแสดงบ้าง ก็จะทําให้

นกัเรยีนคนนัน้เกดิความคดิวา่ ตนเองกท็าํไดแ้ละเกดิความภาคภมูใิจ 

5. การปรบัพฤติกรรม คอื การใช้การเสริมแรงแก่พฤติกรรมทีค่าดคะเนว่า จะ

นําไปสู่พฤติกรรมทีต้่องการ โดยเชื่อว่า “การกระทําใดที่ไดร้บัการเสรมิแรง พฤตกิรรมนัน้มี

แนวโน้มที่จะกระทําซํ้าอกี” นัน่คอื เราควบคุมการตอบสนองที่ต้องการโดยให้การเสริมแรง 

เฉพาะเม่ือมีการตอบสนองท่ีต้องการ เพื่อให้กลายเป็นนิสยัติดตวัต่อไป นักเรยีนที่แสดง

ความคดิเหน็ในวชิาแนะแนว และไดร้บัการชมเชยจากอาจารยห์รอืเพื่อนๆ หรอืปรบมอืใหทุ้ก

ครัง้ นกัเรยีนคนนัน้กจ็ะมนิีสยักลา้แสดงความคดิเหน็ในทีส่าธารณะ หรอืวชิาอื่นๆ ตามมา 

 

การเสริมแรง (Reinforcement) 

 

 การเสริมแรง หมายถึง ชุดของสภาพแวดล้อมใดๆท่ีทาํให้อินทรียเ์กิดความสุข 

หรือความพึงพอใจ (Robert et.al, 2001 : 615) 
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ประเภทของการเสริมแรง การเสรมิแรงม ี2 ประเภท ดงัน้ี 

1. การเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) หมายถงึ การเสรมิแรงทีนํ่าตวั

เสรมิแรงทีพ่งึปรารถนาเขา้มา แลว้ทําใหพ้ฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนามแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ เช่น 

รางวลั ใบปรญิญา ใบประกาศเกยีรตคิุณ คาํชมเชย อาหาร เป็นตน้ 

2. การเสริมแรงลบ (Negative Reinforcement) หมายถงึ การเสรมิแรงทีนํ่าเอาสิง่ที่

ไม่พงึปรารถนาออกไป แล้วทําใหพ้ฤตกิรรมที่พงึปรารถนามแีนวโน้มที่จะเพิม่ขึน้ เช่น ไม่มี

การลงโทษหรอืตําหนิ ความรอ้นในหอ้งเรยีนไม่มเีพราะตดิแอรค์อนดชิัน่ กลิน่ของอาหารหรอื

ผลไมท้ีบ่ดูเน่าไมม่ใีนถงัขยะของหอ้งเรยีน เป็นตน้ 

วิธีการเสริมแรง ม ี2 แบบ 

1. การเสริมแรงแบบต่อเน่ือง แบ่งออกเป็น 2 แบบยอ่ย ดงัน้ี 

  1.1) แบบอตัราส่วนคงที ่(Fixed Ratio) คอืการใหก้ารเสรมิแรง ตามอตัราสว่น

ของการตอบสนองทีค่งที ่เช่น สง่การบา้นหรอืรายงานทุกครัง้จะไดค้ะแนนความตัง้ใจ = 10% 

นกัศกึษาสอบใด ้5 G เรยีนฟร ี1 ภาคการศกึษา 

  1.2) แบบช่วงเวลาทีค่งที ่(Fixed Interval) คอืการใหก้ารเสรมิแรงตามช่วงเวลา

ทีก่าํหนดไวแ้น่นอน เชน่ เรยีน 3 ชัว่โมงไดพ้กั 1 ชัว่โมงเสมอ ทุกๆสิน้เดอืนพอ่แมจ่ะสง่เงนิมา

ใหล้กู 

2. การเสริมแรงแบบบางครัง้บางคราว แบ่งออกเป็น 2 แบบยอ่ย ดงัน้ี 

  2.1)  แบบอตัราส่วนทีไ่ม่แน่นอน (Variable Ratio) คอื การใหก้ารเสรมิแรง

ตามอตัราส่วนของการตอบสนองที่ไม่แน่นอน เช่น การใหค้ะแนนของอาจารยแ์ก่นักเรยีนไม่

แน่นอน นักเรยีนคนหน่ึงทํารายงานเน้ือหาดมีากและมรีูปภาพประกอบ แต่อาจารย์ไม่ชอบ

นักเรยีนคนน้ี จงึใหค้ะแนน 5 คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ในขณะทีน่ักเรยีนอกีคน

อาจารยร์กัมาก ทํารายงานเน้ือหาน้อยและไม่มภีาพประกอบ อาจารยก์ลบัใหน้ักเรยีนคนหลงั 

8 คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน สรุปว่าคะแนนของนกัเรยีนจะไดม้ากหรอืน้อยขึน้อยูก่บั

อารมณ์ของอาจารย ์

  2.2) แบบช่วงเวลาทีไ่ม่แน่นอน (Variable Interval) คอื การใหก้ารเสริมแรง

ตามช่วงเวลาทีต่่างกนัไม่คงที ่เช่น การสอนของอาจารย ์ในบางครัง้เรยีน 50 นาท ีพกั 15 

นาท ีแต่พอครัง้ต่อไป การสอนของอาจารยก์ลบัเป็น เรยีน 60 นาท ีพกั 20 นาท ีเปลีย่นแปลง

เวลาพกัในการเรยีนไมแ่น่นอน ขึน้อยูก่บัวา่เน้ือหาแต่ละเรือ่งสัน้หรอืยาว 
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                    การรบัสมัผสั           การรบัรู ้

 

การเสริมแรงแบบบางครัง้บางคราวจะทาํให้การตอบสนองคงอยู่ได้นาน 

มากกว่า การเสริมแรงแบบต่อเน่ือง 

 

 

 นอกจากน้ี การรู้ผลของการกระทาํทนัที จะทําใหบุ้คคลมกีารเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพ 

ดงันัน้ อาจารยแ์นะแนวจงึควรประเมนิผลงานของนกัเรยีนใหร้วดเรว็ทีสุ่ดเพื่อทําใหคุ้ณลกัษณะที่

พงึปรารถนาของนกัเรยีนคงอยูต่่อเน่ืองกนั 

  

ทฤษฎีการเรียนรูจ้ากการคิด (Cognitive Learning)  

 

 นักจติวทิยาได้ใหค้วามหมายของ การเรียนรู้จากการรู้คิด คือ การเข้าใจ การรู้ 

ความจาํ การจินตนาการ การคิด การแก้ไขปัญหา การใช้มโนทศัน์ (concept) ภาษาใน

การเรียนรู้ หรือคาํศพัท์เฉพาะสาขาวิชา การใช้กระบวนการทางจิตระดบัสูงอื่นๆ (เช่น 

การสงัเคราะห์ การวเิคราะห์ การบูรณาการ เป็นต้น) ทฤษฎีการเรยีนรู้จากการรู้คดิได้แก่ 

ทฤษฎีของเกสตลัท์ (Gestalt) ที่เน้น “ส่วนรวมสาํคญักว่าส่วนย่อย” ทฤษฎีของเฟียเจท ์

(Piaget) ทีเ่น้น “การรูค้ดิเกดิจากการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสิง่แวดลอ้ม” และทฤษฎี

อื่นๆ ซึง่สามารถแสดงใหเ้หน็กระบวนการพฒันาการรูค้ดิของบุคคลไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิง่เรา้หรอื 

สถานการณ์ 

การเรยีน 

การสอน 

แผนผงัท่ี 5.4 แสดงการเกิดการเรียนรูจ้ากการรู้คิด 

 

อวยัวะรบั 

สมัผสั 

ระบบ

ประสาท 

ตคีวามและ 

แปล

ความหมาย 

การตอบ 

สนอง หรอื 

พฤตกิรรม

ของการรูค้ดิ 
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 จากแผนผงัขา้งต้นเราสามารถจะเข้าใจการเกิดการรู้คดิของบุคคลได้ โดยเริม่จาก

ความคดิรวบยอดของคาํศพัทท์างวชิาการต่อไปน้ี 

 การสมัผสั (Sensation) หมายถึง กระบวนการท่ีประสาทสมัผสัรบัส่ิงเร้าจาก

ภายนอกเข้าสู่ระบบประสาทและเปล่ียนเป็นการรบัรู้ ทาํให้รู้จกัหรือเข้าใจส่ิงต่างๆ ใน

โลก การสมัผสัซึง่เป็นขัน้เริม่ตน้ของการรูค้ดิโดยการสบืคน้สิง่เรา้ เช่นนักเรยีนบางคนตัง้ใจดู

วดีโิอ และฟงัเหตุการณ์ทีว่ยัรุ่นต่างชาตมิอีาชพี “รบัอุม้บุญ” ในขณะทีเ่พื่อนบางคนนัง่คุยกนั

เรื่องอื่นๆ เป็นต้น การสมัผสัจึงต้องอาศัยกระบวนนําเสนอสื่อ หรือกิจกรรมเพื่อกระตุ้น

นกัเรยีนใหมุ้ง่เน้นในสาระสาํคญัของบทเรยีนในแต่ละครัง้ 

 การรบัรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการแปลความหมายส่ิงเร้าท่ีมากระทบ

ประสาทสมัผสัต่างๆ ซึง่ทาํใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหา การตดัสนิใจ หรอืการรู้คิดขัน้สงูประเภท

ต่างๆ เช่น เมื่อดูและฟงัวดีโิอเรื่อง “รบัอุ้มบุญ” นักเรยีนบางคนเขา้ใจความหมายของคําว่า 

“รบัอุม้บุญ” แต่นักเรยีนบางคนวเิคราะหส์าเหตุว่าวยัรุ่นต่างชาตเิลอืกประกอบอาชพีน้ีเพราะ

เหตุใด หรอืนักเรยีนบางคนพดูกบัเพื่อนว่า ถ้าวยัรุ่นไทยตดัสนิใจและเลยีนแบบการประกอบ

อาชพีน้ีบา้ง “วงศต์ระกลูหรอืประเทศชาต”ิ จะเกดิผลตามมาอยา่งไร เป็นตน้ 

 จากกรณีตวัอย่างข้างต้นอาจารย์แนะแนวจะพบว่า นักเรยีนมเีหตุผลในการแสดง

พฤตกิรรมแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัการเลอืกรบัรู ้ประสบการณ์เดมิ สตปิญัญาของนักเรยีนแต่ละ

คน และประสทิธภิาพของสือ่ รวมทัง้การเตรยีมแผนการสอนของอาจารย ์

 นอกจากน้ีนักจติวทิยาศกึษาพบว่า บุคคลมกีารแปลความหมายสิง่ที่รบัรูไ้ดม้ากหรอื

น้อยขึน้อยูก๋บัองคป์ระกอบดงัน้ี 

 1. ความสมบูรณ์ของอวยัวะรบัสมัผสั นกัเรยีนทีม่อีวยัวะครบ 32 จะมกีารรบัรูไ้ด้

ดกีวา่นกัเรยีนทีม่อีวยัวะบกพรอ่ง (เชน่ ตาบอด ใบ ้หรอืหหูนวก เป็นตน้) 

 2. การมีประสบการณ์เดิม นักเรยีนทีม่คีวามรูห้รอืประสบการณ์พืน้ฐานในเรื่องนัน้

จะเกดิความเขา้ใจ หรอืแปลความหมายไดง้่ายและถูกตอ้ง เช่น นักเรยีนมคีวามรูว้่าคนทีเ่ป็น

โรคตดิเกมสเ์กดิจากการใชเ้วลาเล่นเกมสใ์นคอมพวิเตอรต์ดิต่อกนัตัง้แต่ 3 ชัว่โมงบ่อยๆ เมื่อ

อาจารย์ใหน้ักเรยีนแบ่งกลุ่มและระดมสมองในหวัขอ้เรื่อง “วิธีห่างไกลจากโรคติดเกมส์ใน

คอมพวิเตอร”์ นกัเรยีนทีม่คีวามรูท้ ัว่ไปว่าเล่นเกมสเ์กนิเวลาจะทาํใหม้ปีญัหาหรอืโรคตดิเกมส์

ยอ่มเสนอแนวคดิไดน่้าสนใจและถูกตอ้งมากวา่นกัเรยีนทีไ่มม่คีวามรูใ้นเรือ่งน้ี 

 3. การเรียนรู้ อาจารยค์วรมกีารเรยีงลําดบัเน้ือหาวชิาจากงา่ยไปยาก หรอืใชส้ื่อทีม่ี

ประสทิธภิาพมาประกอบ หรอืเน้ือหาสาระทนัสมยัและมปีระโยชน์แก่นกัเรยีน 
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 4. ความจาํ อาจารยอ์าจใชเ้ทคนิคการช่วยจาํ เช่น ใชร้หสัหรอืแต่งเป็นเพลง หรอืให้

นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ หรอืใหเ้ล่นเกมสแ์ขง่ขนักนัโดยกลุ่มทีช่นะจะไดร้บัรางวลั 

 5. สภาพจิตใจในขณะนั้น การเตรียมความพร้อมของนักเรียน บรรยากาศใน

หอ้งเรยีนทีม่กีารยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคลหรอืใหเ้กยีรตซิึ่งกนัและกนั ไม่มสีภาพ

บงัคบัขู่เขญ็หรอืการลงโทษ อาจารย์ถามนักเรยีนที่ยกมอืก่อนเพื่อน จะทําใหน้ักเรยีนมี

ความสขุในการเรยีนวชิาน้ี 

 6. อคติ อาจารยต์อ้งมคีวามยตุธิรรมและมจีรรยาบรรณ เชน่ ยอมรบัฟงัความคดิเหน็

ของนกัเรยีน แมว้่าจะมคีวามคดิทีไ่ม่สมเหตุสมผลหรอืไม ่มเีกณฑห์รอืความรูใ้นเน้ือหาทีส่อน 

เป็นตน้ 

 จากแผนผงัขา้งต้น อาจารย์แนะแนวจะต้องเตรยีมส่ิงเร้าในสถานการณ์การเรยีนรู ้

เชน่ ดา้นบุคลกิภาพ ความรูใ้นเน้ือหาของบทเรยีนและสือ่การสอนของอาจารยเ์พื่อใหน้กัเรยีน

ได้สมัผสัและเกดิการรบัรูด้้วยการใช้อวยัวะรบัสมัผสั 5 ด้าน คอื การเหน็ การไดย้นิ การได้

กลิน่ การลิม้รสและการสมัผสั โดยธรรมชาตขิองมนุษย ์ยิง่บุคคลใชอ้วยัวะรบัสมัผสัหลายทาง

มากเทา่ใด การเรยีนรูห้รอืการรูค้ดิกจ็ะเกดิไดม้ากขึน้เทา่นัน้ นกัจติวทิยาการเรยีนรูเ้ชื่อวา่ การ

เรยีนรูด้ว้ยการกระทาํ (Learning by doing) จะทาํใหน้กัเรยีนเกดิการรูค้ดิ และจดจาํไดน้าน

มากกว่าการบรรยายความรู ้(คอืนักเรยีนใชเ้พยีงการเหน็และการไดย้นิ) อาจารยแ์นะแนวจงึ

นิยมใชกิ้จกรรมต่างๆ ใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองหรอืกจิกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทกัษะ

วิชาการ ทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ และการเรียนการสอนวิชาแนะแนวที่ดีก็ควรมี

บรรยากาศแบบสนุกสนาน ครื้นเครง อย่าเครยีด หรอื “การจดัการศึกษาแบบเชญิชวน” ที่

อาจารยแ์ละนักเรยีนมกีารปฏสิมัพนัธก์นัทัง้การใหแ้ละการรบั โดยอาจารย ์“...ตอ้งพฒันาการ

มองตนเองและผูอ้ื่นในแงด่ ีมองการจดัการศกึษาว่าจะต้องทําใหน่้าพงึพอใจและมองนักเรยีน

ทุกคนว่ามคีวามสามารถ (able) มคุีณค่า (valuable) และมคีวามรบัผดิชอบ (responsible)” 

(นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 70) ผลที่ตามมาคอืพฤติกรรมที่มจีติสาธารณะของนักเรยีนหรอื

นกัเรยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพเตม็ที ่
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การจงูใจ (Motivation) 

 การจูงใจ หมายถึง กระบวนการนําปัจจยัต่างๆท่ีเป็นแรงจูงใจ มาผลกัดนัให้

บคุคลแสดงพฤติกรรมไปอย่างมีทิศทาง เพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ 

                                         

                  

 

 

 

แผนผงัท่ี 5.5 แสดงขัน้ตอนการเกิดการจงูใจ 

 

แรงจงูใจ (Motive) 

  

 แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีต้องการ 

 ดงันัน้ อาจารยแ์นะแนวจงึตอ้งจดับรรยากาศในห้องเรียนดว้ยการจูงใจ ใหน้ักเรยีน

บรรลุเป้าหมาย คอื การพฒันาตนเองเตม็ศกัยภาพ หรอืนักเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ขึ้นอยู่กับแผนการสอนที่อาจารย์เตรียมสอนในแต่ละชัว่โมงด้วยสิ่งเร้า คือ วิธีการสอน 

(กจิกรรม) หรอื เน้ือหาสาระทีแ่ปลกใหม ่มปีระโยชน์ หรอืสนองความตอ้งการ (รายละเอยีดจะ

อยูใ่นทฤษฎคีวามตอ้งการตามลาํดบัขัน้ของมาสโลว)์ 

 ความรูใ้นเรื่องการจูงใจ ทําใหอ้าจารยแ์นะแนวหรอืนักเรยีนเขา้ใจตนเอง/ ผูอ้ื่น/ กลุ่ม

สงัคมไดว้่า แสดงพฤตกิรรมนัน้เพราะสาเหตุอะไร ตลอดจนอาจารยแ์นะแนวอาจใชก้ระบวนการ 

จงูใจในการสอน เพื่อควบคุมพฤตกิรรมของอาจารยแ์ละนกัเรยีนได ้ตวัอยา่งเช่น การแบ่งกลุ่ม

นกัเรยีนเพือ่ระดมสมองในหวัขอ้เรือ่ง “วิธีการป้องกนัทรพัยสิ์นของโรงเรียน” เป็นตน้ 

 อาจารย์แนะแนวต้องเลือกใช้แรงจูงใจที่เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของนักเรยีน 

(วยัรุน่) ดว้ย แรงจงูใจม ี2 ประเภท ดงัน้ี 

ส่ิงท่ีป้อนเข้า 

(Input) 

- สิง่เรา้ 

(ภายใน-ภายนอก) 

- ประสบการณ์ 

- การเรยีนรู ้

ความตอ้งการ 

(Needs) 

แรงขบั 

(Drive) 

การตอบสนอง 

(Response) 

ผลลพัธ ์

(Output) 

- เป้าหมาย 

  (ม ี- ลด

ความตอ้งการ) 
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1. แรงจงูใจภายใน เป็นแรงจูงใจทีเ่กิดขึน้เองและมมีาตัง้แต่แรกเกดิ เป็นแรงจงูใจ

ทีท่ําใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง เช่น ความอยากรูอ้ยากเหน็ การแข่งขนั การ

กระตอืรอืรน้ในการแสดงกจิกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

2. แรงจงูใจภายนอก เป็นแรงจูงใจจากการเรยีนรูเ้น่ืองจากบุคคลไดร้บัการกระตุ้น

จากสิง่เร้าภายนอก ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปสู่จุดมุ่งหมาย เช่น แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

 ในการสอนวชิาแนะแนว อาจารยจ์งึควรเตรยีมการสอนใหด้ทีีสุ่ด เพราะโดยธรรมชาติ

นักเรยีนมแีรงจูงใจภายในในการใหค้วามร่วมมอืมกีารอยากรูอ้ยากเหน็ และอาจารย์ควรจดั

กิจกรรมให้นักเรียนแข่งขนักันทําความดี นอกจากน้ีอาจารย์อาจจดัสถานการณ์เพื่อปรบั

พฤตกิรรมใหน้กัเรยีนประสบความสาํเรจ็ และมคีวามสมัพนัธท์ีด่ซีึง่กนัและกนั ซึง่ทาํนายไดว้่า

นักเรียนจะมีทกัษะเกี่ยวกับการปรบัตัวที่มีคุณภาพ และอาจารย์ควรใช้การเสริมแรงเพื่อ

นักเรยีนมพีฤตกิรรมเพิม่ขึน้ ทุกคาบของการสอนหรอืกล้าตดัสนิใจปรบัเปลี่ยนกจิกรรมการ

สอนเมือ่นกัเรยีนมอุีปสรรค 

 

ทฤษฎีความต้องการตามลาํดบัขัน้ของมาสโลว ์(มาสโลว’์s Hierarchy Needs) 

   

 มาสโลว ์(มาสโลว)์ไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็น “คลื่นพลงัที ่3” (The third force) ในทาง

จติวทิยา ที่อธบิายเกี่ยวกบัการจูงใจ (พลงัที่ 1 คอื จติวเิคราะห ์และพลงัที่ 2 คอืลทัธิ

พฤตกิรรม) มาสโลว ์(1971) ไมใ่สใ่จวา่ตนเองจะอยูใ่นฐานะทีเ่ป็นพวกจติวเิคราะหร์ุน่ใหม ่หรอื

พวกต่อตา้นพฤตกิรรมนิยม แต่มาสโลวร์บัรูต้นเองว่ามแีนวคดิทัง้ 2 ประเภท (นกัจติวเิคราะห ์

และนกัพฤตกิรรมนิยม ) ซึง่ทาํใหเ้ขาเขา้ใจพฤตกิรรมของมนุษยไ์ดม้ากขึน้ 

 

                     อตัชีวประวติัของ Abraham H. มาสโลว ์

 

 Abraham Harold (Abe) มาสโลว ์เกดิวนัที ่1 เมษายน ค.ศ. 

1908 ที ่Manhattan, New York, USA. เป็นลูกคนโตของ Sanuel 

มาสโลว ์และ Rose, Schilosky มาสโลว ์ซึง่มลีกูทัง้หมด 7 คน 
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 มาสโลวใ์นวยัเดก็ไม่มคีวามสุข และโดดเดีย่วมาก มคีวาม รูส้กึขีอ้ายอย่างรุนแรง มปีม

ด้อยและเป็นคนเก็บกด ยิง่กว่านัน้    มาสโลว์ไม่สนิทสนมกบัพ่อหรอืแม่ เขาอดทนต่อการ

หายไปของพ่ออยู่บ่อยครัง้ ส่วนแม่นัน้มาสโลว์รู้สกึเกลียดและเป็นศตัรูกบัแม่อยู่ในใจลึกๆ

ตัง้แต่มาสโลวเ์ป็นเดก็ จนกระทัง่วนัทีแ่มเ่สยีชวีติ เพราะมาสโลวม์องแม่ว่าดุรา้ย ขีเ้หนียวและ

ใจแคบ แมเ่ป็นคนเครง่ศาสนามาก แต่แมขู่เ่ขญ็/ลงโทษมาสโลวต์ัง้แต่วยัเดก็ ซึง่จากการขูเ่ขญ็

คุกคามเชน่น้ี มาสโลวจ์งึเรยีนรูเ้พื่อเกลยีดและไมไ่วว้างใจศาสนา และกลายเป็นผูท้ีไ่มเ่ชื่อว่ามี

พระเจา้ทีใ่หค้าํมัน่สญัญาแก่มนุษย ์

 มาสโลว์รกัการอ่าน แต่การไปถึงห้องสมุดสาธารณะนัน้ไม่ปลอดภัย เพราะต้อง

หลกีเลีย่งแกง็ของพวก Anti-Semitics ซึง่เดนิเตร่ตามเพื่อนบา้นใน Brooklyn ของมาสโลว ์

และชอบกลัน่แกลง้ชาวยวิเช่นมาสโลว ์และเดก็ชายชาวยวิคนอื่นๆ  ในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายมาสโลวไ์ดเ้กรดดกีว่าเกรดเฉลี่ยเพยีงเลก็น้อย ในเวลานัน้มาสโลวม์คีวามสนิทสนมกบั

หลานชายชื่อ Will จงึมกัออกไปสงัคมภายนอกและร่วมกจิกรรมการทําแมก็กาซนีลาตนิของ

โรงเรยีน อกีทัง้ยงัเล่นเทนนิส และรบัใชผู้เ้ล่นทมีหมากรกุ 

 เมื่อสําเร็จการศึกษาจากโรงเรยีนชายระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มาสโลว์ได้เข้า

ศกึษาต่อที ่Cornell University  และในเวลานัน้พอ่แมข่องมาสโลวไ์ดห้ยา่รา้งกนั มาสโลวจ์งึได้

ใกล้ชิดกบัพ่อมากขึ้น และพ่อของมาสโลว์ต้องการให้มาสโลว์ซึ่งเป็นลูกชายคนโตเป็นนัก

กฎหมาย ในขณะทีเ่รยีนที ่City College มาสโลวไ์ดล้งทะเบยีนเรยีนในคณะนิตศิาสตร ์  แต่

ต่อมา มาสโลวก์ไ็ดย้กเลกิการเรยีนกฎหมายโดยใหเ้หตุผลว่า กฎหมายเกีย่วขอ้งกบัคนชัว่และ

เกีย่วขอ้งกบัความดน้ีอย ถงึแมว้่าพ่อจะผดิหวงัในตอนเริม่แรก แต่ในทีสุ่ดพ่อกย็อมรบัในการ

ตดัสนิใจของมาสโลว ์

 ในฐานะทีม่าสโลวเ์ป็นนกัศกึษาคนหน่ึงของ City College มาสโลวท์าํคะแนนไดด้มีาก

ในวชิาปรชัญาและวชิาอื่นๆ ซึง่จุดประกายความสนใจใหแ้ก่มาสโลว ์สว่นวชิาอื่นๆทีม่าสโลวไ์ม่

ชอบเขาทาํคะแนนไดไ้มด่แีละถูกภาคทณัฑท์างวชิาการ เมือ่เรยีนไปได ้3 ภาคเรยีน มาสโลวก์็

เทยีบโอนไปเรยีนทีม่หาวทิยาลยัในรฐั New York เหตุผลประการหน่ึงคอื มาสโลวจ์ะไดอ้ยู่

ใกลช้ดิกบัหลานชื่อ Will  แต่กย็งัอยูห่า่งไกลจากหลานทีช่ื่อว่า Bertha Goodman (ซึง่เป็นคน

ทีม่าสโลวต์กหลุมรกั) มาสโลวก์ลายเป็นคนคงแก่เรยีนและไดเ้รยีนวชิาจติวทิยากบัศาสตราจารย ์

Edward B. Titchener   

 เมื่อเรยีนที ่Cornell ไดห้น่ีงภาคเรยีน มาสโลวก์ย็า้ยกลบัไปที ่City College ใน New 

York และไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัเบอรต์้า เขาไม่เคยแตะเน้ือต้องตวัเธอ หรอืแสดงความรูส้กึรกั
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ออกมาโดยตรง แต่เหตุการณ์บงัเอญิที่เปลี่ยนแปลงชวีติของมาสโลว์เกดิขึน้เมื่อมาสโลว์ไป

เยีย่ม Pearl ซึง่เป็นแมข่อง Bertha และพีส่าวของเบอรต์า้และเป็นหลานของมาสโลวก์ผ็ลกัให้

มาสโลวบ์อกรกัเบอรต์า้ และเบอรต์า้กไ็ดต้อบรบัความรกัน้ี ดงันัน้มาสโลวก์ไ็ดรู้ส้กึว่าชวีติของ

ตนนัน้มคีวามหมาย และในเวลาต่อมาไม่นานมาสโลว์และเบอรต์้าก็ไดแ้ต่งงานกนั หลงัจาก

เอาชนะการต่อต้านจากพ่อแม่ของมาสโลว ์เพราะมาสโลวอ์ายุเพยีง 20 ปี และเบอรต์า้อายุ

เพยีง 19 ปี และจากความเชื่อเรือ่งพนัธุกรรมทีเ่ชื่อว่าลูกหลานใกลช้ดิกนัแต่งงานกนั ลูกหลาน

ที่เกิดมาจะมีความผิดปกติ ซึ่งความกลัวน้ีก็ลดอํานาจลงเพราะพ่อแม่ของมาสโลว์ก็เป็น

ลกูหลานคูแ่รกทีแ่ต่งงานกนัและมลีกูทีแ่ขง็แรงถงึ 6 คน 

 หน่ึงภาคเรยีนก่อนมาสโลวจ์ะแต่งงาน มาสโลวไ์ดล้งทะเบยีนเรยีนที ่University of 

Wisconsin ต่อมาอกี 2 ปี มาสโลวไ์ดร้บัปรญิญาตรทีางปรชัญา (B.A degree in Philosophy) 

แต่มาสโลวส์นใจในผลงานของ John B. Watson’s Behaviorism  ความสนใจน้ีไดก้ระตุน้ให้

มาสโลวเ์รยีนสาขาวชิาทางจติวทิยาและไดศ้กึษาจนสาํเรจ็ จากนัน้มาสโลวไ์ดเ้ขา้ศกึษาต่อใน

ระดบับณัฑติศกึษาที ่Wisconsin และไดท้าํงานวจิยัใกลช้ดิกบั Harry Harlow ผูซ้ึง่วจิยัเกีย่วกบัลงิ 

 การทาํดุษฎนิีพนธข์องมาสโลวใ์ชล้งิเป็นผูถู้กทดลองในเรื่องจุดเด่นและพฤตกิรรมทาง

เพศของลงิ การมจุีดเด่นในสงัคม (social dominance) เป็นแรงจงูใจใฝอ่าํนาจมากกว่าพฤตกิรรม

ทางเพศ 

 ในปี ค.ศ. 1934 มาสโลวไ์ดร้บัปรญิญาเอก แต่มาสโลวไ์มส่ามารถทาํงานในตําแหน่ง

นักวชิาการได้ เพราะกําลงัเกดิภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าครัง้ยิง่ใหญ่ และอคติของคนอเมรกินัที่

ต่อตา้นชาวยวิยงัคงมคีวามรุนแรง มาสโลวจ์งึไดไ้ปสอนที ่Wisconsin  ในเวลาสัน้ๆ และ

ลงทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนทางการแพทย ์แต่มาสโลวก์ไ็ดเ้กดิความเบื่อหน่ายและไดเ้ลกิเรยีน

ไป ในปีต่อมา มาสโลวก์ไ็ดก้ลบัไป New York เพื่อเป็นผูช้่วยวจิยัของ E.L. Thorndike ที ่

Teachers College, Columbia University. หลงัจากปีครึง่ของการทาํวจิยัเรื่องกามารมณ์ของ

มนุษย ์มาสโลวก์ไ็ดล้าออกไปเพือ่ทาํงานที ่Brooklyn College. 

 การใชช้วีติอยูใ่นเมอืง New York ระหว่างปี ค.ศ. 1930 และ 1940 ทาํใหม้าสโลวม์ี

ความเกี่ยวขอ้งกบันักจติวทิยาชาวยุโรปที่หลบหนีกฎของพวกนาซ ีไดแ้ก่ Erich Fromm, 

Karen Horney, Max Wertheimer, and Kurt Goldstein มาสโลวไ์ดร้บัอทิธพิลจากบุคคล

เหล่าน้ีมากพอๆกบัทีไ่ดร้บัจาก Alfred Adler, (ผูซ้ึง่มชีวีติอยูใ่น New York ในเวลานัน้)  Adler 

มกัจะจดัสมัมนาทีบ่้านในคนืวนัศุกร ์และมาสโลว์ไดร้บัเชญิเป็นแขกในการประชุมเหล่าน้ีอยู่

บ่อยครัง้  
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 มาสโลวพ์ูดว่า “ฉันคดิว่า ฉันไดม้คีรูทีด่ทีีสุ่ดทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ...ฉัน

ไม่สามารถพดูว่าใครสาํคญัมากกว่าคนอื่น ฉนัเพยีงเรยีนรูจ้ากทุกคนและปฏเิสธการเขา้ไปอยู่

เป็นพรรคพวกของบุคคลเหล่านัน้” ผู้ที่สามารถปรึกษาและไว้ใจได้ของมาสโลวคือ Ruth 

Benedict นกัมานุษยวทิยาที ่Columbia University ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 Benedict กระตุน้

ใหม้าสโลวด์าํเนินการศกึษามานุษยวทิยาเกีย่วกบัชาวอนิเดยีแดงใน The Northern Blackfoot 

ในเมอืง Alberta ประเทศแคนาดา เป็นงานทีม่าสโลวไ์ดท้าํการศกึษาโดยใชค้นในทอ้งถิน่ ชาว

อเมรกินั ซึง่ทาํใหม้าสโลวเ์ขา้ใจเรือ่งความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรม และสนบัสนุนใหม้าสโลว์

สามารถสรา้งทฤษฎคีวามต้องการตามลําดบัขัน้ทีม่ชีื่อเสยีงขึน้และสามารถประยุกต์ไปใชก้บั

ทุกคนไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั 

 ที ่Brooklyn College มาสโลวเ์ป็นอาจารยท์ีม่ลีูกศษิยต์อ้งการเรยีนดว้ยเป็นจํานวน

มาก ถงึขัน้ตอ้งเปิดชัน้เรยีนเพิม่อกี 5 หอ้ง และมาสโลวไ์ดเ้ขยีนตําราจติวทิยาอปกต ิ 

 มาสโลวร์่วมกบันักศกึษาดําเนินการบําบดัคนไขท้ีม่ปีญัหาเลก็ๆ (โดยไม่ใชก้ารทําจติ

บําบดั หรอืจติวทิยาการใหก้ารปรกึษา) วธิีการช่วยเหลือคนไขข้องมาสโลว์คอืความเขา้ใจ 

ความรูส้กึ การจนิตนาการ และความสนใจเรือ่งเพศวา่เป็นเรือ่งทีป่กต ิ

 ในระหว่างกลางปี 1940 สุขภาพของมาสโลวเ์ริม่เสื่อมโทรมลง และเมื่อมาสโลวม์อีายุ

ครบ 38 ปี ในปี ค.ศ. 1946 ไดเ้กดิเป็นโรคประหลาดที่ทําใหม้าสโลวอ์่อนแอ เป็นลม และ

เหน่ือยลา้ ในปีต่อมามาสโลวจ์งึไดล้าออกจากการทํางาน มาสโลวแ์ละเบอรต์า้พรอ้มลูกสาว 2 

คนไดย้า้ยไปอยูท่ีแ่คลฟิอรเ์นีย ซึง่เป็นสถานทีท่ีพ่วกเขามคีวามสุขและพงึพอใจ การทาํงานที่

น้อยลงทําให้มาสโลว์มเีวลาอ่านชีวประวตัิและประวตัิศาสตร์เพื่อทําการวิจยัในหวัข้อเรื่อง

เกีย่วกบัลกัษณะของบุคคลทีม่ ีself – actualization. ใกลปี้ ค.ศ. 1949 สุขภาพของมาสโลวด์ี

ขึน้ จงึไดก้ลบัไปสอนที ่Brooklyn College, ในปี ค.ศ. 1951 มาสโลวไ์ดร้บัตําแหน่งเป็นประธาน

หวัหน้าภาควชิาจติวทิยาที ่Brandeis University . 

 ในยามว่างมาสโลว์ไดเ้ขยีนบทความลงเผยแพร่ในวารสารต่างๆ การใช้เวลาว่างใน

เรื่องความคดิ ความคดิเหน็ ความรูส้กึ กจิกรรมทางสงัคม บทสนทนาที่สําคญั และสุขภาพ 

ของมาสโลว ์

 จากการที่มาสโลว์มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงและผิดหวงักับบรรยากาศทางวิชาการที่

นกัศกึษาใน Brandies ตอ้งการใหม้าสโลวส์อนวชิาจติวทิยาการทดลองหรอืวชิาดา้นสตปิญัญา

มากกว่า  มาสโลวจ์งึยา้ยไปทํางานกบับรษิทั Saga Administrative ใน Menlo Park รฐั

แคลฟิอรเ์นีย และงานทีท่ําน้ีทาํใหม้าสโลวส์นุกสนานกบัอสิรภาพในการคดิและการเขยีน แต่
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ต่อมาในวนัที ่8 มถุินายน ค.ศ. 1970 ในขณะทีม่าสโลวเ์ดนิอยูก่ไ็ดล้ม้ลง และไดเ้สยีชวีติดว้ย

โรคหวัใจเมือ่มอีาย ุ62 ปี 

ทฤษฎีความต้องการตามลาํดบัขัน้ของมาสโลว ์ 

(Maslow’s Hierarchy of  Needs) 

 

 อาจารย์แนะแนวสามารถสร้างกระบวนการจูงใจ ในการจดัการเรยีนการสอนให้มี

ประสทิธภิาพได้  โดยอาจารย์แนะแนวจะต้องเขา้ใจธรรมชาตขิองนักเรยีน โดยเฉพาะด้าน

ความต้องการ ซึง่ทฤษฎหีรอืความรูเ้กีย่วกบัความตอ้งการของมนุษยท์ีผู่เ้ชีย่วชาญทัง้หลาย

นิยมใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย คอืทฤษฎคีวามตอ้งการตามลาํดบัขัน้ของมาสโลว ์

 

 ทรรศนะของมาสโลวเ์ก่ียวกบัการจงูใจ มดีงัน้ี 

 1. การจงูใจมีผลกระทบต่อผลรวมทัง้หมดของตวับุคคล (the whole person) 

เช่น สื่อต่างๆ กระตุ้นใหบุ้คคลในสมยัน้ีเปลี่ยนพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารตามใจปาก

หรือความชอบไปเป็นรบัประทานอาหารที่มีคุณภาพ (ได้แก่ กินผกัครึ่งหน่ึง กินอย่างอื่น

ครึง่หน่ึง เพือ่ป้องกนัโรคอว้น ซึง่มผีลตามมาทางรา่งกายเคลื่อนไหวไมก่ระฉบักระเฉง อาจเกดิ

โรคแทรกซอ้น และทาํใหจ้ติใจไมเ่บกิบานหรอืเครยีดได)้ 

 2. การจูงใจเป็นส่ิงท่ีซบัซ้อนเสมอ นัน่คือพฤติกรรมของบุคคลอาจจะเกิดจาก

แรงจงูใจหลายประเภท เชน่ การสรา้งความสมัพนัธก์บัเพือ่นต่างเพศของวยัรุน่ อาจจะเกดิจาก

การเปลีย่นแปลงรปูรา่งและฮอรโ์มนในรา่งกาย หรอืความตอังการปลอดภยั หรอืความตอ้งการ

ความรกั หรอืความเดน่ในกลุ่มเพือ่น เป็นตน้ 

 3. บุคคลจะถกูจูงใจด้วยความต้องการประเภทใดประเภทหน่ึงอย่างต่อเน่ือง 

หมายความว่า ความตอ้งการประเภทหน่ึงทีไ่ดร้บัการสนองตอบแลว้ ความตอ้งการประเภทน้ี

จะสูญเสยีอํานาจการจูงใจ และจะเกดิความต้องการประเภทอื่นเขา้มาแทนที ่เช่น บุคคลทีห่วิ

โหย จะแสดงพฤตกิรรมเพือ่ใหไ้ดอ้าหารมาดาํรงชวีติ (ตวัอยา่งในภาวะเกดิน้ําทว่ม ผูเ้ดอืดรอ้น

จะยนืเขา้แถวเพื่อรบัอาหารและน้ําที่มกีารบรจิาคให ้แมว้่าอากาศจะรอ้นจดัหรอืฝนตกพรํ่าๆ 

เพือ่ความอยูร่อดของตนเอง และครอบครวัต่อไป) แต่ในภาวะปกตทิีบุ่คคลไดร้บัการสนองตอบ

ความตอ้งการอาหารหรอืทางสรรีวทิยาอยา่งเพยีงพอ บุคคลกจ็ะเกดิความตอ้งการในขัน้ต่อไป 

เชน่ ตอ้งการบา้นพกัอาศยั มติรภาพ และการเคารพนบัถอื 
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 4. บุคคลทุกคนและทุกสถานท่ีถกูจูงใจด้วยความต้องการขัน้พื้นฐาน (Basic 

Needs หรอื มาสโลว ์เรยีกว่า “Conative Needs”) เหมอืนกนั แมว้่าบุคคลจะมวีฒันธรรมที่

แตกต่างกัน แต่ทุกคนก็ต้องการอาหารและที่พักอาศัย ความปลอดภัย ความรัก (หรือ

มติรภาพ) ความเคารพนบัถอื และการประจกัษ์ตนเป็นธรรมดาสาํหรบัทุกเผา่พนัธ ์

 5. ความต้องการพื้นฐานสามารถนํามาจดัเรียงเป็นลาํดบัขัน้ได้ และมนุษยท์ุก

คนใฝ่ด ีดงันัน้บุคคลสามารถสนองความต้องการขัน้สูงสุดคอืความต้องการประจกัษ์ตน ใน

เวลาใดเวลาหน่ึงของชวีติ 

 

 การเรียงลาํดบัความต้องการต่างๆ (Hierarchy of Needs) ของมาสโลว ์มคีวาม 

หมายว่า จากภาพรูปสามเหลี่ยม ความต้องการระดับที่ตํ่ ากว่า (คือความต้องการทาง

สรรีวทิยา) จะมอีาํนาจเหนือกวา่ความตอ้งการระดบัทีส่งูกวา่ (คอืความตอ้งการความปลอดภยั 

ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของ ความตอ้งการความเคารพนับถอื ความตอ้งการ

ประจกัษ์ตน ตามลําดบั) นัน่คือความต้องการระดบัท่ีตํ่ากว่ามีอํานาจสูงกว่าและต้อง

ได้รบัการสนองตอบตามความพึงพอใจก่อน ความต้องการท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่าจึงจะ

กลายเป็นส่ิงจูงใจในลาํดบัต่อไป และต่อเน่ืองกนัไปจนบุคคลไดร้บัความพงึพอใจสูงสุดใน

ขัน้ที ่5 ซึง่จะขึน้อยูก่บัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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 มาสโลว ์(1970) ได        

1. ความตอ้งการทางดา้นสรรีวทิยา (Physiological Needs) 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) 

3. ความตอ้งการความรกั และความเป็นเจา้ของ (Love and belongingness Needs) 

4. ความตอ้งการความเคารพนบัถอื (Esteem Needs) 

5. ความตอ้งการประจกัษ์ตน (Self – actualization Needs) 

 1. ความต้องการทางสรีรวิทยา เป็นความต้องการขัน้พื้นฐานที่มีอํานาจที่สุด 

ประกอบด้วยอาหาร น้ํา ออกซิเจน การรกัษาอุณหภูมิของร่างกาย ความต้องการขบัถ่าย 

ความตอ้งการมกีจิกรรมทางร่างกาย ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ บุคคลทีห่วิจะถูกจูงใจให้

แสวงหาอาหาร (โดยไมต่อ้งการเพือ่นหรอืการเคารพนบัถอื) 

  ในสงัคมที่รํ่ารวย บุคคลส่วนใหญ่ทําให้ความต้องการจากความหิวเป็นความ

ต้องการของร่างกาย ความปกติวิส ัย รวมทัง้อาจจะพิถีพิถันในเรื่องรสชาด กลิ่นหรือ

องคป์ระกอบของอาหาร ตรงกนัขา้มกบับุคคลทีห่วิโหยอาจจะถูกครอบงาํดว้ยอาหารหรอืสิง่ใด

สิง่หน่ึงทีท่าํใหป้ระทงัชวีติรอดไปในแต่ละวนัๆ เทา่นัน้ 

  มาสโลว์ศึกษาพบว่าความต้องการทางสรีรวิทยา แตกต่างจากความต้องการ

พื้นฐานประเภทอื่นๆ 2 ประการ คือ ประการแรก ความต้องการทางสรีรวิทยาเป็นความ

ตอ้งการทีส่ามารถทําใหเ้กดิความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์แบบได้ หรอืแมแ้ต่ความพงึพอใจ

มากเกนิไป เช่น คนหน่ึงรบัประทานอาหารอย่างเพยีงพอ ดงันัน้อาหารกส็ญูเสยีอาํนาจการจูง

ใจอยา่งสมบรูณ์แบบ สาํหรบับางคนทีท่านอาหารมือ้ใหญ่เสรจ็สิน้ลง ความคดิเกีย่วกบัอาหารที่

มากกว่าน้ีอาจจะทําใหบุ้คคลน้ีรูส้กึสะอดิสะเอยีน ประการที่ 2 โดยธรรมชาติ ความต้องการ

ทางสรรีวทิยาจะกลบัมาเกิดอีก (recurring nature) เช่น บุคคลทีร่บัประทานอาหารอิม่แลว้ 

แต่เมื่อเวลาผ่านไปบุคคลจะเกดิความหวิและต้องทานอาหารหมุนเวยีนไปเรื่อยๆ หรอืการ

หายใจเอาออกซเิจนเขา้สูร่า่งกายกจ็ะมหีายใจไปเรือ่ยๆ เชน่กนั 

 2. ความต้องการความปลอดภยั เมื่อความตอ้งการทางสรรีวทิยาของบุคคลไดร้บั

ความพงึพอใจอย่างมคีวามสมัพนัธก์นั บุคคลจะถูกจูงใจดว้ยความต้องการความปลอดภยั 

ซึ่งประกอบดว้ยความปลอดภยัทางร่างกาย ความอบอุ่นใจ ความมัน่คงการพึง่พาอาศยัผูอ้ื่น 

การปกป้องและเสรภีาพจากแรงกดดนัเกี่ยวกบัการคุกคามต่างๆ เช่น ความเจบ็ป่วย ความ

ภาพท่ี 5.6 จาํลองแสดงความต้องการตามลาํดบัขัน้ของมาสโลว ์
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กลวั ความวติกกงัวล อนัตราย และการจลาจล ตลอดจนความต้องการกฎหมาย คําสัง่ และ

โครงสรา้งทีแ่น่นอน 

  ความต้องการความปลอดภยัแตกต่างจากความต้องการทางสรรีวทิยาคอื ความ

ปลอดภยัไมส่ามารถทาํใหเ้กดิความพงึพอใจมากเกนิไป 

  ในสภาวะสงัคมปกต ิ(ไม่ใช่ระหว่างสงคราม) ผูใ้หญ่ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจใน

ความตอ้งการความปลอดภยั จงึทาํใหค้วามปลอดภยัอาจจะไมส่าํคญันกั ตรงกนัขา้มเดก็ถูกจงู

ใจด้วยความต้องการความปลอดภยับ่อยครัง้มากกว่าผูใ้หญ่ เพราะเดก็ดํารงชวีติโดยมกีาร

คุกคาม เช่น ความมดื สตัวต่์างๆ คนแปลกหน้าและการลงโทษจากพ่อหรอืแม่ ดงันัน้ผูใ้หญ่ที่

เป็นโรคประสาทจงึมกัจะมตี้นเหตุมาจากการรกัษาความหวาดกลวัหรอืการลงโทษที่รุนแรง

ของพอ่หรอืแม ่หรอืคร ูหรอืผูใ้หญ่ทีเ่ลีย้งดมูาจากวยัเดก็ 

  อาจารย์แนะแนวจงึควรทําตวัเป็นสิง่แวดล้อมที่ดดี้วยการมเีจตคติหรอืมองโลก

ทางบวก ดูแลเอาใจใส่ อดทน ไม่ใช้การลงโทษ และเปิดโอกาสให้นักเรยีนมกีารเรยีนตาม

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผลทีต่ามมาคอืนกัเรยีนจะกลายเป็นผูใ้หญ่ทีม่สีขุภาพจติทดี ี

 3. ความต้องการความรกัและเป็นเจ้าของ ความต้องการขัน้น้ีจะเกดิขึน้ต่อเมื่อ

ความต้องการด้านร่างกายและความปลอดภยัไดร้บัการตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการไดร้บั

ความรกัและความเป็นเจา้ของ โดยการสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น ไดแ้ก่ ความต้องการเป็น

สมาชกิคนหน่ึงของครอบครวั โรงเรยีน หรอืสงัคม วยัรุ่นต้องการมติรภาพหรอืความรกัจาก

เพื่อนและพ่อแม่ หรอือาจารยโ์ดยมกีารพูดคุย ทํากจิกรรมร่วมกนัตามเทศกาล การไดม้สี่วน

เสยีสละและพฒันาบุคคลอื่นหรอืสิง่แวดลอ้มทีต่นเป็นเจา้ของใหค้งอยู่และดขีึน้ ซีง่ทาํใหว้ยัรุ่น

มกีารปรบัตวัทีด่แีละมสีขุภาพจติทีด่ ีเมือ่เป็นผูใ้หญ่กต็อ้งการมสีามหีรอืภรรยาและลกูเป็นตน้ 

  โดยปกติความต้องการความรกัจะรุนแรงมากถ้าบุคคลได้รบัความพงึพอใจเป็น

บางส่วนหรอืไม่เคยได้รบัความรกัดว้ยการจูบหรอืโอบกอดจากพ่อแม่หรอืผูเ้ลี้ยงดูในวยัเดก็ 

เมื่อบุคคลไม่ไดร้บัความรกัต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานานๆ บุคคลจะยอมรบัสภาพการขาดรกัและ

ลดค่าความสําคญัเกีย่วกบัความรกัจากผูอ้ื่น (หรอือาจโหยหาความรกัไปเรื่อยๆ) ตรงกนัขา้ม

กบับุคคลทีใ่นวยัเดก็เป็นต้นมาไดร้บัความพงึพอใจจากความต้องการความรกัจากพ่อหรอืแม่

หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เมื่ออยูใ่นวยัรุน่หรอืวยัผูใ้หญ่จะไมห่วาดกลวัเมื่อถูกปฏเิสธความรกัหรอืรูส้กึ

วา่ถูกทาํรา้ย 

  เดก็ต้องการความรกัเพื่อการเจรญิเตบิโตทางดา้นจติใจ เดก็แสดงความต้องการ

ความรกัโดยตรงและเปิดเผย แต่ผู้ใหญ่จะแสดงความต้องการความรกัและไม่เปิดเผย หรอื
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ผูใ้หญ่จะแสดงความต้องการความรกัดว้ยการซ่อนเรน้อย่างชาญฉลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น 

แสร้งทําท่าทางห่างเหนิจากบุคคลที่ต้องการให้มารกัตน แสดงท่าทางดูถูกถากถางคนอื่น 

เยือกเย็น และไม่สนใจในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (ทัง้หมดน้ีเป็นการแสดง

พฤตกิรรมทีต่อ้งการเอาชนะ) แต่ในความเป็นจรงิ ผูใ้หญ่มคีวามตอ้งการการยอมรบัและความ

รกัจากผูอ้ื่นอยา่งมาก แต่ความพงึพอใจเกีย่วกบัความตอ้งการความรกัประสบความสาํเรจ็ยาก 

บุคคลจงึมพีฤตกิรรมต่างๆ เช่น ความระแวงสงสยัเกี่ยวกบัความรกัที่ผูอ้ื่นมต่ีอตน ความไม่

เป็นมติร และการเป็นคนดือ้ร ัน้ 

 4. ความต้องการความเคารพนับถือ เป็นการขยายขอบเขตจากการทีบุ่คคลไดร้บั

ความพึงพอใจเกี่ยวกับความต้องการความรกัและความเป็นเจ้าของ บุคคลจะเกิดความ

ตอ้งการความเคารพนบัถอื เช่น ความเคารพนับถอืตนเอง ความเชื่อมัน่ การไดร้บัการยกยอ่ง

ว่าบุคคลนัน้มคีวามสามารถและมคีวามรูด้ ีเป็นตน้ มาสโลว ์(1970) แบ่งความต้องการความ

เคารพนับถือเป็น 2 ระดบั คอื การมีช่ือเสียงและความเคารพนับถือตนเอง (reputation 

and self-esteem)  

  การมชีื่อเสยีงเป็นการรบัรูเ้กีย่วกบัเกยีรตศิกัดิ ์การเป็นทีรู่จ้กั หรอืขา่วลอืทีบุ่คคล

คนหน่ึงประสบความสาํเรจ็ในสายตาของผูอ้ื่น 

  ส่วนความเคารพนับถือตนเอง เป็นความรูส้กึของตนเองว่ามคีุณค่าและมคีวาม

เชื่อมัน่ในตนเอง 

  ดงันัน้ ความเคารพนบัถอืจงึอยูบ่นพืน้ฐานของการมชีื่อเสยีง เพราะความสามารถท่ี

แท้จริง (ไม่ใช่เพยีงความคดิเหน็ทีผู่อ้ ื่นตดัสนิ) ความเคารพนับถอืจงึเป็นความปรารถนาเพื่อ

สมัฤทธิผ์ลสําหรบัความพอเพยีง เพื่อความเชีย่วชาญและความสามารถ เพื่อความเชื่อมัน่ใน

การเผชญิหน้ากบัโลก และเพื่ออิสระภาพและเสรภีาพ เมื่อบุคคลสนองตอบความต้องการ

ความเคารพนับถือย่อมแสดงว่าบุคคลนัน้ยนือยู่บนจุดเริม่ต้นของความต้องการประจกัษ์ตน 

(Self - actualization) ซึง่เป็นความตอ้งการขัน้สงูทีส่ดุตามความคดิของมาสโลว ์

  ความเคารพนับถือตนเองจะทําได้ง่ายกว่าการมชีื่อเสยีงเพราะขึ้นอยู่กบับุคคล

นัน้ๆ วยัรุน่จะเคารพนบัถอืตนเองไดโ้ดยการทาํกจิกรรมหรอืผลงานไดส้าํเรจ็ บางครัง้ถา้วยัรุน่

เกดิการลม้เหลวเราควรใหว้ยัรุ่นไดม้แีนวคดิต่างๆ  เช่น “ผดิเป็นคร”ู “วกิฤตเิป็นโอกาส” หรอื

ยอมรบัความจรงิโดยใชค้วามคดิความเขา้ใจวา่ “ทาํอะไรพลาด ไมค่วรโทษผูอ้ื่น เพราะไมม่ใีคร

ลม้เราได ้ถา้เราไมล่ม้ตวัเอง”)  
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  สว่นการมชีื่อเสยีงหรอืความตอ้งการเคารพนบัถอืจากผูอ้ื่นกระทาํไดย้าก (คนสว่น

ใหญ่ต้องการแบบน้ีมากกว่า) จงึมกีารแสดงพฤติกรรมทัง้ในทางดหีรอืไม่ดเีพื่อคนอื่นจะได้

เคารพนับถอื เช่น วยัรุ่นใชค้วามสามารถเตม็ทีเ่พื่อใหเ้พื่อนๆ ยกย่องชมเชย แต่วยัรุ่นบางคน

ใชว้ตัถุสิง่ของ (คอื เงนิ ของขวญั) มาแจก เพื่อตอ้งการใหช้มว่าเรา “รวย” “ใจป้ํา” “พอ่หรอืแม่

บุญทุม่” แต่วยัรุน่บางคนกส็รา้งความเคารพนบัถอืจากผูอ้ื่นไดง้า่ยๆ โดยอาศยับารมขีองพอ่แม่

หรอืญาตพิีน้่องหรอืสอบคดัเลอืกเขา้เรยีนต่อในสถาบนัการศกึษาทีม่ชีื่อเสยีง ทําใหว้ยัรุ่นเกดิ

ความภาคภมูใิจดว้ย 

 5. ความต้องการประจกัษ์ตน (หรอืความต้องการรู้จกัตนเองอย่างแท้จรงิ หรอื

ความต้องการสจัจการแห่งตน ซึ่งเป็นเป้าหมายสงูสุดของการจดัการศกึษา) ในขัน้น้ีบุคคลใน

แต่ละคนจะพยายามค้นหาแนวทางการดําเนินชวีติของตนเองด้วยการกระทําสิง่ต่างๆ (ใน

สถานศกึษา ที่บ้าน หรอืในสงัคม) เพื่อพสิูจน์ศกัยภาพที่ตนเองมอียู่อย่างแท้จรงิ บุคคลที่มี

ความสามารถหรอืศกัยภาพจะนํามาใชใ้นชวีติประจาํวนัเตม็ทีแ่ละเหมาะสม จงึทาํใหบุ้คคลนัน้

มคีวามพงึพอใจ มคีวามสขุ และภาคภมูใิจในตนเอง วยัรุน่บางคนคน้พบแนวทางการดาํรงชวีติ

งา่ยเพราะความพรอ้มของวยัรุน่และพอ่แม ่แต่วยัรุน่บางคนเกดิมาในสภาพครอบครวัทีย่ากจน 

และชุมชนที่อาศยัอยู่แออดั ขาดความเจรญิ หรอืเต็มไปด้วยยาเสพติด - การพนัน - สถาน

เรงิรมย ์ย่อมจะทําใหว้ยัรุ่นสนองความตอ้งการรูจ้กัตนเองอย่างแทจ้รงิไดย้าก ดงันัน้โรงเรยีน

และอาจารยจ์งึมบีทบาทหน้าที ่ซึ่งจะเป็นสิง่แวดลอ้มทีด่ ีเพื่อเปิดโอกาสใหว้ยัรุ่นทุกคนไดร้บั

การตอบสนองในขัน้น้ี และเกดิความพงึพอใจใหส้งูสดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

 

 คณุลกัษณะของคนท่ีมีความต้องการประจกัษ์ตน มดีงัน้ี 

1. มองโลกและรบัรูส้ถานการณ์ไดต้ามความเป็นจรงิ 

2. ยอมรบัจุดเดน่ จุดดอ้ยของตนเองและผูอ้ื่น 

3. มชีวีติชวีา และตอบสนองสิง่ต่างๆอยา่งเป็นธรรมชาต ิ

4. มจุีดมุง่หมายหรอือุดมการณ์ในการทาํงานอยา่งศรทัธาต่อเน่ือง 

5. เป็นตวัของตวัเอง มอีสิระ ปราศจากการยดึเกาะอาํนาจหรอืบุคคลอื่น 

6. ชอบความเป็นสว่นตวั และถอืสนัโดษ 

7. รกัชวีติ ชื่นชม และสนุกสนานกบัชวีติ และประสบการณ์ใหม ่

8. มคีวามเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม และรกัเพือ่นมนุษย ์

9. มคีวามสามารถพเิศษกวา่มนุษยห์ลายคน 
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10. มคีวามใกลช้ดิกบัเพือ่นสนิทบางคนอยา่งแนบแน่น 

11. ใหคุ้ณคา่ความเป็นประชาธปิไตย 

12. ใหคุ้ณคา่ของคุณธรรม 

13. มอีารมณ์ขนัทีไ่มท่าํรา้ยจติใจของผูอ้ื่น 

14. ต่อตา้นการคดัคา้น และการถูกกลนืวฒันธรรม 

15. มคีวามรูส้กึเตม็อิม่ (Peak experiences) 

 นอกจากน้ีมาสโลว์ ศกึษาพบว่ามนุษย์มคีวามต้องการประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ความ

ต้องการพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกัน คือความต้องการทางสุนทรีย์ (Aesthetic 

Needs) และความต้องการการรู้คิด (Cognitive Needs) ซึง่มอีาํนาจแยกจากความตอ้งการ

พื้นฐาน และแสดงการขดัขวางความต้องการพื้นฐานต่างๆ รวมทัง้ปิดกัน้ความสมบูรณ์

ทางด้านจติใจ เช่น ความรูเ้รื่องผกัที่ใช้ยาฆ่าแมลง ถ้ากนิมากๆ จะเป็นอนัตรายต่อร่างกาย 

บุคคลบางคนจงึไม่กินผกัหรอืล้างซํ้าๆ จนผูท้ี่พบเหน็อาจคดิว่าบุคคลน้ีเป็นโรคประสาทได ้

ความต้องการทัง้ 2 ประเภทจึงถูกเรียกว่า ความต้องการของคนท่ีเป็นโรคประสาท 

(Neurotic Needs) ในคนปกตทิัว่ไปความตอ้งการทางสนุทรยีแ์ละความตอ้งการการรูค้ดิจะเกดิ

แทรกในความตอ้งการขัน้พืน้ฐานทัง้ 5 ประเภท ในลกัษณะทีป่านกลาง เช่น บุคคลทีไ่ดร้บัการ

ตอบสนองความพงึพอใจถงึขัน้ความตอ้งการประจกัษ์ตน (แมไ้ม่ใช่ศลิปินโดยตรง) แต่บุคคล

นัน้อาจจะแสดงสิง่ประดษิฐ์หรอืผลงานที่สร้างสรรค์ตามแนวทางที่บุคคลนัน้เป็นเจ้าของได ้

ได้แก่ การจดัที่อยู่อาศยัด้วยเครื่องประดบัสวยงามตามความรู้เรื่องฮวงจุ้ยหรอืสถาปตัย ์  

เป็นตน้ 

 ความต้องการทางสุนทรีย ์เป็นความตอ้งการทีไ่ม่เป็นสากล (ซึง่แตกต่างกบัความ

ต้องการพื้นฐาน) ในทุกๆ วัฒนธรรมจะพบว่ามีคนบางคนถูกจูงใจด้วยความต้องการ

ประสบการณ์ทําใหบุ้คคลเหล่าน้ีเกดิความเพลดิเพลนิจากความสวยงามและสุนทรยีศาสตร ์

(มาสโลว,์ 1967  อา้งจาก Feist and Feist, 2002 : 562) ตวัอยา่งในประวตัศิาสตรย์ุคทีม่นุษย์

อาศยัอยูใ่นถํ้ากม็กีารผลติศลิปะ (ในรปูของการขดีเขยีนหรอืภาพตามผนงัถํ้า) เพื่อจุดมุง่หมาย

เชงิศลิปะ (art’s sake) และปจัจุบนักพ็บงานศลิปะทีศ่ลิปินสาขาต่างๆ สรา้งขึน้ในลกัษณะ

สวยงามหรอืแปลกประหลาด เชน่ วดัล่องขนุ จงัหวดัลาํปาง เป็นตน้ 
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 บุคคลที่มีความต้องการทางสุนทรยี์อย่างรุนแรง มกัจะปรารถนาสภาพแวดล้อมที่

สวยงามและเป็นระเบยีบ และเมือ่ความตอ้งการเหล่าน้ีไมไ่ดร้บัการสนองตอบบุคคลอาจจะเกดิ

อาการเจ็บป่วย (คล้ายคลึงกับบุคคลที่เจ็บป่วยทางกาย เพราะขาดแคลนความต้องการ

พืน้ฐาน) ในบางกรณีบุคคลทีโ่ปรดปรานความงามมากกว่าความน่ารงัเกยีจ เมื่อบุคคลเหล่าน้ี

ถูกบงัคบัใหอ้ยู่ในสิง่แวดลอ้มทีส่กปรกและไม่มรีะเบยีบ บุคคลเหล่าน้ีจะมอีาการเจบ็ป่วยทาง

รา่งกายและจติวญิญาณ หรอืเป็นคนทีม่แีนวโน้มของโรคประสาทได ้

 นอกจากน้ี ความต้องการต่างๆ มลีกัษณะคาบเกีย่วกนั (overlapping) เสมอ เช่นความ

ตอ้งการระเบยีบและการมสีดัสว่นทีร่บักนั (symmetry) อาจจะจดัเป็นความตอ้งการสุนทรยี ์แต่

ผลของความตอ้งการสนุทรยีเ์ชน่น้ีมผีลทาํใหค้วามตอ้งการพืน้ฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงเกดิความ

พงึพอใจ ตวัอยา่งการสรา้งบา้นทีม่กีารคาํนวณตวัเลขตามหลกัฟิสกิสแ์ละคาํนึงถงึการป้องกนั

อนัตรายทางธรรมชาต ิยอ่มทาํใหเ้จา้ของมคีวามพงึพอใจทัง้ดา้นความปลอดภยั สวยงามอยา่ง

ไดส้ดัสว่นถูกตอ้ง และใหต้วัอยา่งทางความคดิความเขา้ใจแก่ผูท้ีพ่บเหน็ หรอืผลงานของคนที่

มคีวามประจกัษ์ตนจะแสดงความคดิสรา้งสรรคใ์นแนวทางทีบุ่คคลนัน้เป็นเจา้ของ 

 ความต้องการทางการรู้คิด ประกอบดว้ยความปรารถนาเพื่อรู ้(Know) เพื่อหา

คาํตอบสิง่ลกึลบั เพื่อเขา้ใจและเป็นความอยากรูอ้ยากเหน็ (Maslow, 1970 อา้งจาก Feist and 

Feist, 2002 : 502) ถงึแมว้่าความตอ้งการทางการรูค้ดิกบัความตอ้งการพืน้ฐาน (conative 

needs) มกีารพึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนั แต่ความต้องการทางการรูค้ดิแยกตวัออกต่างหาก 

และเป็นความต้องการท่ีไม่เป็นสากล เมื่อความต้องการทางการรู้คิดถูกขดัขวาง ความ

ตอ้งการอื่นๆ ทัง้หมดจะถูกคุกคามดว้ย ดงันัน้ ความรู้เป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อทาํใหค้วามตอ้งการ

พืน้ฐาน 5 ขัน้ เกดิความพงึพอใจ เช่น ความรูว้่าอาหารนัน้ปลอดภยัจะทําใหบุ้คคลเกดิความ

พงึพอใจทางดา้นสรรีวทิยา ความรูเ้กีย่วกบัสรา้งมนุษยส์มัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่นทาํใหบุ้คคลสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการความรกัและเกดิความพงึพอใจ ความรูบ้างอย่างทีไ่ดเ้รยีนรูม้าอาจจะ

สนองตอบความตอ้งการมชีื่อเสยีงในฐานะทีบุ่คคลนัน้เป็นผูเ้ชีย่วชาญสาขานัน้ๆ ในทางตรงกนั

ขา้มบุคคลทีไ่มส่ามารถทาํใหค้วามตอ้งการทางการรูค้ดิพงึพอใจได ้บุคคลนัน้อาจจะกลายเป็น

เจบ็ป่วยทางดา้นจติใจ ตวัอยา่งพฤตกิรรมเช่นน้ีเช่น การไม่สนใจความรูห้รอืการเปลีย่นแปลง

ในสงัคม ความไม่ซื่อสตัย ์เป็นการทําลายความสมบูรณ์ทางจติใจทลีะน้อยอย่างต่อเน่ืองเป็น

เวลานาน อาจทําให้บุคคลมอีาการเจ็บป่วย เช่น ผูป้่วยที่มจีติหวาดระแวง (paranoid) หรอื
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ปฏเิสธความรูห้รอืขบัไล่ความอยากรูอ้ยากเหน็ออกไป หรอืชอบดูถูกเหยยีดหยามผูอ้ื่น เป็น

ตน้ นอกจากน้ี ความตอ้งการการรูค้ดิอยูใ่นลกัษณะทีแ่ยกออกมาตามลําพงั จงึแสดงออกมาใน

ลกัษณะว่าเป็นความต้องการท่ีสาํคญัด้วยตวัของความรูเ้อง เช่น ความปรารถนาเพื่อจะรู้

มากขึน้ เพื่อสรา้งทฤษฎหีรอืทดสอบสมมตฐิาน หรอืเพื่อคน้พบความพงึพอใจเกีย่วกบัความรู้

เรือ่งนัน้ เป็นตน้ 

 

สรปุ 

 

 การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรยีนให้มลีกัษณะอนัพึง

ประสงค์อย่างค่อนข้างถาวร โดยอาจารย์แนะแนวจดัสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ที่

สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรวชิาแนะแนว 

 ส่ิงเสริมแรง คอื สิง่ของหรอืเหตุการณ์ที่ทําใหน้ักเรยีนมกีารตอบสนองเพิม่ขึน้ และ

ไดร้บัความพงึพอใจ 

 การเสริมแรง ม ี4 ประเภท คอื การเสรมิแรงแบบอตัราส่วนคงที ่การเสรมิแรงแบบ

ช่วงเวลาคงที่ การเสรมิแรงแบบอตัราส่วนที่ไม่แน่นอน และการเสรมิแรงแบบช่วงเวลาที่ไม่

แน่นอน 

 แรงจงูใจ ม ี2 ประเภท คอื แรงจงูใจภายในและภายนอก 

 ทฤษฎคีวามตอ้งการตามลาํดบัขัน้ของมาสโลว ์ม ี2 ประเภท คอื 

 ความต้องการขัน้พื้นฐาน (ทุกคนทัว่โลกมีเหมือนกัน) เช่น ความต้องการทาง

สรรีวทิยา ความปลอดภยั ความรกัและเป็นเจา้ของ ความเคารพนับถอื การประจกัษ์ตน (แต่

ความสาํคญัจะเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย)  

 ความต้องการของผู้ท่ีมีแนวโน้มเป็นโรคประสาท เช่น ความต้องการสุนทรีย ์

ความต้องการรู้คิด (มีในบางคน และมกัจะเกิดคาบเกี่ยวกับความต้องการขัน้พื้นฐาน 5 

ประเภท แต่ถา้บุคคลใดมคีวามตอ้งการทางสนุทรยี ์หรอืการรูค้ดิรนุแรง บุคคลกม็แีนวโน้มเป็น

คนโรคประสาท) 
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คาํถามท้ายบท 

 

 1. จงอธบิายกระบวนการจงูใจมาใหเ้ขา้ใจ พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบดว้ย 

 2. ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานทีทุ่กคนมเีหมอืนกนั มอีะไรบา้ง 

 3. อาจาย์แนะแนวจะใช้การเสริมแรงนักเรียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ได้

อยา่งไร (จงยกตวัอยา่งมาอยา่งน้อย 1 กรณ)ี 


