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ผู้ริเร่ิมเกีย่วกบัตัวยาต่าง ๆ 

น าวธิีการนีม้าใช้ในการรักษาและได้เปลีย่นแปลงใหม่ เรียกว่า Free-Association ซ่ึงเน้นในเร่ืองของ
แรงจูงใจจากจิตใต้ส านึก 



แนวคิดทฤษฎีและวิธีการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัจิตวิทยาคลินิก

มีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ พยายามท่ีจะอธิบายว่าพฤติกรรมต่าง นั้น

พฒันามาอยา่งไร และกลายมาเป็นปัญหาไดอ้ยา่งไร ซ่ึงแต่ละแนวคิดหรือทฤษฎี

ต่างมีอิทธิพลต่อการวินิจฉยัการรกัษาหรอืแมแ้ต่งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงท าใหเ้กิด

การพฒันา วิธีการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแนวคิดหรอืทฤษฎีนัน้ 

เช่น แนวคิดท่ีคิดว่าพฤติกรรมเกิด ข้ึนจากอะไรก็ตามท่ีคนๆนั้น

รบัประทาน ผ ูบ้ าบดัท่ีสนใจในเรื่องน้ีจะท านายเกี่ยวกบัการอดอาหารว่ามีผลต่อ

พฒันาการของมนษุย ์และอาจตัง้สมมติฐานต่อเน่ืองต่อไปอีกว่า การอดอาหารจะ

เกี่ยวขอ้งอย่างไรกบัความผิดปกติทางจิต (เช่น คารโ์บไฮเดรท ท าใหเ้กิดความ

กระวนกระวายใจ) และ อาจจะพฒันาเครื่องมือพิเศษเพ่ือท่ีจะใชใ้นการวดัรปูแบบ

การรบัประทานอาหารของคนไข้



และควบคมุหลักโภชนาการของแต่ละ ม้ือ การรักษาจะเน้นอย ู่ ท่ีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรบัประทานอาหารหรือการพดูถึงปัญหาคนไข้

อาจจะเป็นการเสียเวลาเปล่า และท่ีสดุงานวิจัยก็อาจจะเป็นการประเมิน

เครื่องมือท่ีจะใชว้ดัอาหารท่ีรบัประทานเขา้ไปไดพ้อๆ กบัการท่ีจะใชว้ดัความ

เกี่ยวขอ้งระหว่างการอดอาหารกบัสขุภาพจิต เป็นตน้ ในปัจจบุนัน้ีกิจกรรมท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัคลินิกไดร้บัอิทธิพลจากการผสมผสานสาขาวิชาการต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง



▪ มีแนวคิดและวิธีการมากมายในจิตวิทยาคลินิกท่ีช่วยใหน้กัจิตวิทยาน ามาใชใ้นการศึกษา

กบัเรื่องของพฤติกรรม แนะแนวทางใหน้กัจิตวิทยาตดัสินใจ น ามาใชแ้ละสื่อสารกบัผ ู้

ท่ีมาใชบ้รกิารในการบ าบดั รกัษาไดอ้ยา่งง่าย ๆ 

▪พฤติกรรมของคนเรานัน้สามารถท่ีจะตรวจสอบไดห้ลายระดบั ตัง้แต่ปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง

เซลลใ์นสมอง ไปจนถึงปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลหรอืแมแ้ต่ระหว่างชาติหรือวฒันธรรม 

▪นักจิตวิทยาจะตอ้งตัดสินใจว่าสิ่งใดของพฤติกรรมท่ีต้องการความสนใจเป็นพิ เศษ 

ขอ้มลูอะไรท่ีตอ้งการจะประเมินท่ีจะใหค้ณุค่าตามตอ้งการมากท่ีสดุ วิธีการรกัษาแบบใด

ท่ีจะอธิบายไดดี้ท่ีสดุ และงานวิจยัใดท่ีจะน ามาใชไ้ด ้

▪แนวคิดหรือวิธีการเหล่านัน้จะเป็นตวัช้ีแนะใหแ้ก่นกัจิตวิทยาในการตดัสินใจ วิธีการท่ีดี

ท่ีสดุของนักจิตวิทยาคลินิก คือ การตั้งสมมติฐานท่ีกว้างท่ีสดุและมีคณุค่า เม่ือ

นกัจิตวิทยาคลินิก สามารถใชวิ้ธีการท่ีจะสรปุถึงสาเหตขุองการเกิดข้ึน การพฒันาการ 

การคงอย ู ่การทดสอบ ปัญหาต่าง ๆ ของพฤติกรรมได ้และบางครัง้อาจจะเป็นวิธีการ

ท่ีสามารถท่ีจะประเมิน ทดลอง ไดจ้ากขอ้มลูท่ีไดเ้ก็บมา



แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัจิตวิทยาคลินิก

1. The psychodynamic approach

2. Freudian psychoanalysis

3. Defense Mechanisms

4. Developmental Stages

5. psychodynamic approach อ่ืน ๆ

6. The Behavioral approach

7. Operant Conditioning

8. Classical Conditioning

9. Social Learning (Cognitive-Behavior) Theories

10.The Phenomenological approach

11.Kelly’s Personal Construct Theory

12.Roger’s Self-Actualization Theory

13.Maslow and Humanistic Psychology

14.Fritz Peals and Gestalt Psychology



1. THE PSYCHODYNAMIC APPROACH

รูปแบบของ psychodynamic มีรากฐานมาจากงานของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ แต่ได้รวมแนวคิด
ของผู้ทีไ่ด้ปรับปรุงและท้าทายแนวคดิของฟรอยด์ด้วย รูปแบบวางอยู่บนพืน้ฐานของ

1. พฤติกรรมของมนุษย์ถูกผลกัดัน โดยแรงขับ (impulse) ความปราถนา(desires) แรงจูงใจ 
(motives) และความขัดแย้งใจ (conflicts) ซ่ึงเป็นผลมาจากภายในจิตใจ (intrapsychic - within the 
mind) และเป็นส่ิงทีไ่ม่ได้ควบคุมหรือเอาใจใส่

2. ซ่ึง intrapsychic เป็นเหตุที่ท าให้เกิดพฤติกรรมทั้งที่ปกติและไม่ปกติ ความกระวน
กระวายใจอาจน าไปสู่ความขัดแย้งทีไ่ม่สามารถจะแก้ไขได้ หรือความต้องการที่จะค้นหาหรืออาจจะ
เป็นความปรารถนาต่าง ๆ ทีเ่กบ็ซ่อนเอาไว้



3. พื้นฐานของพฤติกรรมจะเร่ิมตั้งแต่สมัยเด็ก ในเร่ืองของความพึงพอใจและความ
คับข้องใจที่เป็นผลมาจากความต้องการหรือแรงขับขั้นพื้นฐาน (basic needs and impulses) 
เพราะบทบาทของความต้องการที่เกิดขึ้น ดังน้ันจึงต้องสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตั้งแต่
ของครอบครัว เพ่ือน และรูปแบบอืน ๆ ทีม่ีอทิธิพลจะได้รับความสนใจเป็นพเิศษ

4. เคร่ืองมือ การรักษาและงานวิจัยทางคลินิก จะได้รับการสนใจเป็นพิเศษ ถึงแม้ว่า
บางอย่างอาจจะไม่พบจากการสังเกต



2. FREUDIAN PSYCHOANALYSIS

ทฤษฎีของฟรอยด์ เป็นที่รู้จักในนามของ psychoanalysis ซ่ึง
มีเร่ือง psychic determinism ซ่ึงพูดถึงว่าพฤติกรรมเป็นผลมาจาก 
psychological factor ที่แอบซ่อนอยู่ภายในไม่สามารถสังเกตเห็นได้
จากภายนอกเพราะฉะน้ันพฤติกรรมทุกชนิด (แม้แต่อุบัติเหตุ) มี
ความหมายเพราะเป็นส่ิงที่เป็นตัวช้ีบอกความขัดแย้ง แรงจูงใจที่ซ่อน
เอาไว้ การอ่านค าผิด ๆ ลืมช่ือญาติ หรือลืมการยืมหนังสือ อาจจะแปล
ความว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกหรือแรงขับที่อาจแสดงถึง
ความไม่ระมัดระวัง ฟรอยด์เรียกว่า unconscious ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ 
mental functioning ซ่ึงเป็นส่วนของการไม่ระมัดระวงัหรือไม่รู้สึกตัว 



นอกจากนี้แล้ว ฟรอยด์ยังพูดถึงพฤติกรรมของมนุษย์ จะมาจากการต่อสู้ระหว่างความ

ปรารถนาที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจในสัญชาติญาณในเร่ืองของเพศและความก้าวร้าว มนุษย์

พยายามแสดงออกหรือแสวงหาความต้องการเหล่าน้ันโดยไม่ถูกท าโทษหรือส่ิงที่ไม่ดีไม่เป็นที่

ยอมรับตามมา จิตของมนุษย์ (human mind) เป็นที่ ๆ คนต้องการที่จะท า (สัญชาติญาณ) ส่ิงซ่ึง

สามารถควบคุมว่าอะไรสามารถท าหรือควรท า (เหตุผลและศีลธรรม) เช่น ถ้าแม่ของลูกชาย 7 ขวบ 

บอกให้ลูกหยุดเล่นเกมส์ ถ้าลูกชายกินคุกกี้ 16 อันและอาเจียนใส่แม่ นักจิตวิเคราะห์จะมอง

พฤติกรรมของเด็กชายในฐานะของการแสดงออกของแรงผลักดันของความก้าวร้าวที่ต้องการที่จะ

หลกีหนีจากการถูกลงโทษ



Mental Structure ในระบบของฟอรยด์ 

จิตใต้ส านึก (unconscious) เป็นที่อยู่ของ id ซ่ึงเป็นมาตั้งแต่เกิดและเป็นที่อยู่ของ psychic
energy ทั้งหมด ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม id จะหาวิธีที่จะสนองความต้องการของความ
ปรารถนาทั้งหลาย และอาจกล่าวได้ว่าเป็นที่ท าให้เกิดความสุข สนุกสนานทั้งหลาย (pleasure
principle) ตัวอย่าง เช่น “ถ้ารู้สึกดี ก็ท าไปเลย” เม่ือความต้องการภายในมากขึ้นและโลกภายนอก
จ ากดัการท าให้เกดิความพงึพอใจ ego กเ็ร่ิมท างานในฐานะของการเป็นการแสดงออกของ id โดยเร่ิม
ตั้งแต่อายุประมาณ 1 ปี และพบว่าเป็นความปลอดภัยที่จะแสดงออกตามสัญชาติญาณ ego จะ
ปรับตัวให้เข้ากบัความต้องการภายนอกด้วยถือว่าเป็น reality principle (ตัวอย่างเช่น ถ้าก าลงัจะท า
อย่างน้อยก็ท าเงียบ ๆ ) ตัวแทนอันดับ 3 ของจิต คือ superego เป็นผลจากอิทธิพลที่เป็นจริงของ
สังคม ซ่ึงรวมตั้งแต่จากการส่ังสอนมาจากครอบครัว วัฒนธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และคุณค่า ซ่ึง
ส าหรับฟรอยด์แล้วการสอนนีก้ลายมาเป็น ego ideal หรือคน ๆ น้ันต้องการที่จะเป็น superego จะ
รวมถึงการรู้คดิและแสวงหาความสมบูรณ์แบบ รูปแบบ และพฤติกรรมทีเ่ป็นทีย่อมรับของสังคมทีม่า
จาก id ด้วย



3. กลไกการป้องกนัตนเอง (DEFENSES MECHANISM)

จากโครงสร้างทางจิต 3 ส่วน id ego superego นี ้ในบางคร้ังจะเกดิความกระวนกระวาย
ใจท าให้เกดิความขัดแย้งขึน้ ego พยายามที่จะเกบ็ความขัดแย้งและความไม่สบายใจต่าง ๆ เอาไว้ 
ไม่ให้ไปสู่จิตส านึก (consciousness) โดยใช้วิธีการของการป้องกันตนเองวิธีต่าง ๆ ของกลไก
ป้องกันตนเองโดยเฉพาะให้อยู่ในระดับจิตใต้ส านึก (unconscious) และวิธีที่เป็นที่นิยมใน
ความเห็นของ ฟรอยด์คือ repression (การควบคุม/อดกลั้น) ซ่ึงเป็นส่ิงที่ ego พยายามเก็บ
ความคิดที่ยอมรับความรู้หรือแรงขับออกจากจิตส านึก บางคร้ังเรียกอีกอย่างว่า motivated 
forgetting นอกจากนีแ้ล้วยงัมี reaction, formation, projection,displacement, regression และ
ถ้าลกึมากอาจเป็นผลมาจากพฒันาการทีผ่ดิปกติในขั้นของพฒันาการแต่ละขั้นได้



4.ขัน้พฒันาการ (DEVELOPMENTAL STAGES)

▪ฟรอยด์มีความเช่ือว่าเด็กผ่านขั้นตอนหลายอย่างของพัฒนาการ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะเกี่ยวข้องกับความสุขของแต่ละช่วงของ
ชีวติ

▪ในปีแรกเรียกว่า 0ral stage เพราะเป็นเร่ืองการรับประทานดูด กดั
และกจิกรรมทางปากอ่ืน ๆ ถ้าไม่ได้รับความสุขในช่วงเด็กอาจจะไม่
ประสบความส าเร็จในการผ่านระยะนีไ้ป อาจเกดิ fixated เกดิขึน้ใน
ตอนเป็นผู้ใหญ่ที่มีการสูบบุหร่ี รับประทานอาหารมากเกินไป 
นินทาว่าร้ายคนอ่ืน ต้องพึง่พาคนอ่ืนหรือเศร้าซึมเม่ือความต้องการ
พึ่งพาคนอ่ืนไม่ได้รับการตอบสนอง ฟรอยด์จะมองคน ๆ น้ัน
ย้อนกลบัไปยงั 0ral stage 



▪ในปีที่ 2 เรียกว่า anal stage การขับถ่ายเป็นส่ิงส าคัญที่มีบทบาท
ต่อความรู้สึกเป็นสุขของในช่วงเวลานี้ ผลของการเข้มงวดในการ
ฝึกมากเกินไปในเร่ืองการขับถ่าย เม่ือเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคน
เข้มงวด จัดการส่ิงต่างๆ เจ้าระเบียบ สะอาดมาก หรือเป็นคนที่
ไม่ได้เร่ือง ไม่มีระเบียบ ใช้จ่ายมาก

▪ในปีที่ 3-4 เรียกว่า phallic stage เด็กชายจะเร่ิมมีความปรารถนา
ทางเพศกับแม่และเร่ิมแข่งขันกับพ่อ พยายามท าแบบพ่อและช่ืน
ชมเพศหญิง ในเด็กเพศหญิงจะรู้สึกอิจฉาเด็กชายเข้าใจว่าอวัยวะ
เพศตัวเองถูกตัดไป และจะทดแทนการอยากมีอวัยวะเพศของ
ผู้ชายด้วยการอยากมีลูกของตนเองซ่ึงคล้ายกับแม่ของตน หาก
พัฒนาการระยะนี้ไม่ประสบความส าเร็จ เม่ือเป็นผู้ใหญ่อาจมี
ความก้าวร้าว แข็งข้อ รักร่วมเพศ ชอบโชว์ ชอบใช้วตัถุส่ิงของ



▪Latency stage เป็นระยะต่อจาก phallic stage แรงขับจาก id จะลดลงแต่จะเป็นเร่ืองของความจริงต่าง ๆ 
ที่มามีบทบาทต่อชีวิตของเด็กมากขึน้ ซ่ึงท าให้เด็กหันมาสนใจเร่ืองพัฒนาการสังคมและทักษะทางด้าน
การเรียนซ่ึงจะมีจนถึงวยัรุ่น ซ่ึงจะเป็นระยะทีร่่างกายเจริญเติบโตขึน้และเข้าสู่ระยะของ genital ซ่ึงระยะ
นี้ความสุขจะอยู่ที่เร่ืองเพศ ซ่ึงถ้าในขั้นการพัฒนาการตอนต้น ๆ ดี ความสนใจในเร่ืองเพศจะไม่ใช่เพียง
การสนองความพึงพอใจของตนเองเท่าน้ัน แต่จะมีลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานและ
ความสนใจ ความต้องการของคนอ่ืนเป็นส่ิงทีจ่ะให้ความสนใจและเห็นคุณค่าด้วย



5. PSYCHODYNAMIC APPROACHES อ่ืน ๆ

นักการศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ไม่เห็นด้วยกบัฟรอยด์น้ัน อาจเป็นเพราะ

1. ความไม่พงึพอใจกบัการทีฟ่รอยด์ให้ความส าคญักบับทบาทแรงจูงใจของ unconscious 
instincts

2. การให้ความส าคญักบัอทิธิพลของสังคมวฒันธรรมทีมี่ผลต่อพฤติกรรมมนุษย์

3. บทบาทของ conscious ทีมี่ต่อบุคลกิภาพ

4. ความเช่ือทีว่่าการพฒันาการของบุคลกิภาพไม่ได้จบลงทีพ่ฒันาการในวยัเด็ก



▪ก ลุ่ม  Psychodynamic อ่ืน  ๆ  เ ช่น  อัล เฟรด  แอด เลอ ร์  ซ่ึ ง ไ ด้พัฒนาสาขาของ 
Psychoanalysis เป็นที่รู้จักในนามของ Individual Psychology ซ่ึงเช่ือว่าส่ิงที่มีผลต่อ
พฤติกรรมและพัฒนาการของมนุษย์ คือ ปมด้อย (inferiority)ไม่ใช่สัญชาติญาณ 
(instincts) แอดเลอร์เน้นครอบครัวทั้งหมดไม่ใช่แต่เร่ืองของสถานการณ์เท่าน้ัน และพูด
ถึงการเกดิมีผลต่อบุคลกิภาพและบอกว่ามนุษย์เราพยายามที่จะต่อสู้เพ่ือไปให้ถึง ปมเด่น 
(superiority) (การเป็นที่หน่ึงในครอบครัวและในสังคมโลก) วิธีการแสวงหาปมเด่นของ
ตนเป็น style of life ซ่ึงวิถีชีวิตของตนจะเกีย่วข้องกบัความร่วมมือ ความสนใจในสังคม 
ความกล้าหาญ และสามัญส านึก ลกัษณะของการปรับตัวทีไ่ม่ดีจะแสดงออกมาในรูปของ
การแข่งขัน การพึ่งพาผู้อ่ืน ไม่สนใจคนอ่ืน และไม่ยอมรับความจริง แอดเลอร์เช่ือว่าวิถี
ชีวิตที่ผิดไปจากที่เป็นจริง เช่น ถ้าเด็กผู้ชายพบว่าตัวเองสามารถควบคุมคนอ่ืนได้ (เป็น
ความรู้สึกของ superiority) โดยการขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืนในทุกเร่ืองตั้งแต่งการ
แต่งตัวจนถึงการรับประทานอาหาร เขาอาจจะพัฒนาความคิดผิด ๆ ว่าตัวเองเป็นกรณี
พเิศษ เพราะฉน้ันเขากจ็ะไม่สามารถที่จะท าอะไรด้วยตนเอง คนที่มีวิถีชีวิตผิด ๆอาจท า
ให้เกดิอาการต่ืนตกใจ ป่วย อาจพกิารในแง่ที่ต้องการความสนใจเป็นพเิศษจากคนอ่ืน



▪นอกจากนีย้งัมีคนอ่ืน ๆ ทีป่รับปรุงทฤษฎขีองฟรอยด์ เช่น Carl Jung,  Karen Horney, Erich 
Fromm & H.S.Sullivan ซ่ึงน าทฤษฎีมาใช้ในจิตวิทยาคลนิิก และที่ใหม่สุด คือ ทฤษฎี object 
reaction ของ Donald Winmicott (1965) W.R.D.Fair bairn (1952) ซ่ึงแทนที่ทฤษฎีของฟ
รอยด์ ด้วยค าอธิบายที่แตกต่างถึงการที่พัฒนาการในวัยเด็กมีผลต่อบุคลิกภาพและความ
ผิดปกติทางจิต นอกจากนี้ยังมี Otto Kernberg (1976) & Heinz Kohut (1977) ที่เน้น
บุคลกิภาพของวยัรุ่นวางอยู่บนพืน้ฐานของปฏิสัมพนัธ์ของเด็กทารกกบัคนดูแล

▪ขั้นตอนการพัฒนาการ 8 ขั้น ของอิริคสัน หรือส่ิงสัมพันธ์กับคุณลักษณะ เปรียบเทียบกันฟ
รอยด์



ขัน้ อาย ุ ประสบความส าเรจ็ ไมป่ระสบความส าเรจ็

1.Trust & Mistrust 

(oral)
แรกเกิด -1 ปี ความหวงั (Hope) ความกลวั (Fear)

2.Autonomy & Shame 

and doubt (anal)
1-3 ปี มีก าลงัใจ (Willpower) สงสยัตวัเอง (Self-doubt)

3.Initiating & Guilt 

(phallic)
4-5 ปี จดุม ุง่หมาย (Purpose) ไมมี่คณุค่า(Unworthiness)

4.Industry & 

Inferiority (latency)
6-11 ปี มีความสามาถ 

(Competency)

ไมมี่ความสามารถ

(Incompetency

5.Ego Identity & Role 

Confusion
12-20 ปี ซ่ือสตัย(์Fedelity) ไมซ่ื่อสตัย์ (Infedelity)

6.Intimacy & Isolation 20-24 ปี รกั(Love) ย ุง่เหยิง(Promiscuity)

7.Generativity & 

Stagmation
25-65 ปี ดแูล(Care) เห็นแกต่วั(Selfishness)

8.Ego Identity & 

Despair
65 ปี-ตาย ฉลาด(Wisdom) ไรค้่าและหมดหวงั

(Meaninglessness&despair)



6. THE BEHAVI0RAL APPROACH

▪กลุ่มพฤติกรรมนิยมให้ความสนใจโดยตรงกับพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของพฤติกรรมกับ
ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ที่คน ๆ น้ันมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จุดมุ่งหมายเบ้ืองต้นของ
วธีิการนีคื้อ การเรียนรู้ ทีเ่กดิขึน้ในสังคม

▪นักจิตวิทยาที่ใช้วิธีการของพฤติกรรมนิยม จะสนใจเร่ืองของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ลักษณะเฉพาะของคน ๆ น้ันไม่ใช่ลักษณะบุคลิกภาพ (trait) หรือ ความผิดปกติทางจิต 
นอกจากนีต้ัวการทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ในการสอบไม่ผ่าน
ความรู้สึกของนักเรียนทีมี่เร่ืองคุณค่าทางวฒันธรรม จะมีความรู้สึกอบัอายจนคดิฆ่าตัวตายได้



▪วธีิการของพฤติกรรมนิยมจะมองดูความเหมือนของบุคคลว่าในสังคมเป็นผลมาจากการที่มีกฏ 
ค่านิยม และประวัติ การเรียนรู้ที่มาจากคนในวัฒนธรรมเดียวกัน นอกจากนี้แล้วยังมองความ
คงที่ของพฤติกรรม (ซ่ึงแนวคิดอ่ืนหมายถึง บุคลิกภาพ) ในฐานะที่มาจากผลของการโยง       
การเรียนรู้ (generalized learning) ความคงที่ของความคิด ความเข้าใจ หรือความเหมือนกัน
ของส่ิงเร้า เช่น คนที่สงบภายใต้สถานการณ์หน่ึงน้ันเป็นผลมาจากการได้รับรางวัลจากความ
สงบน้ัน วิธีการของพฤติกรรมนิยมในการที่จะอธิบายความไม่คงที่ของพฤติกรรมและ
พฤติกรรมทีท่ านายไม่ได้ของบุคคลโดยใช้ค าว่า พฤติกรรมพเิศษ (behavioral specificity)

▪วิธีการในพฤติกรรมนิยม 3 อย่าง operant learning, respondent learning & cognitive 
behavioral จะแตกต่างกนัในบางอย่าง แต่มีหลายอย่างร่วมกนั ซ่ึงสรุปได้ดังนี้



▪1. พฤติกรรมทีว่ดัได้ทีถู่กมองว่าเป็นอตันัยในจิตวทิยาคลนิิก การวดัไม่ได้ หมายถึง การวัด
ภายนอก ความสนใจอาจกระจายจากส่ิงที่เป็นปรนัยและไม่ชัดเจน (ระยะเวลาที่คุยกนั) ไป
จนถึงส่ิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน (เห็นด้วยตา เน้ือหาของความคิด) พฤติกรรมเกือบทั้งหมด
เป็นส่ิงทีนั่กพฤติกรรมนิยมสนใจตราบที่วัดได้

▪2. พนัธุกรรมและทางชีววิทยาเป็นตัวการส าคัญที่มีผลต่อพฒันาการ ส่ิงแวดล้อมมีอทิธิพล
ด้วยเช่นกนั จากการสรุปว่ายีนส์มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมโดยทั่วไปของคน แต่ประสบการณ์
จากการเรียนรู้ เป็นการปรับให้พฤติกรรมน้ันมีลกัษณะเฉพาะมากขึน้

▪3. วิธีการวิจัยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะประเมิน พัฒนา และปรับพฤติกรรม วิธีการ
พฤติกรรมนิยมส าหรับจิตวิทยาคลินกเป็นการน าไปสู่การทดลองศึกษาในเร่ืองจิตพยาธิ
สภาพและการท าจิตบ าบัด



▪4. เคร่ืองมือและวิธีการบ าบัดจะถูกแนะน าโดยวิธีการวิจัย และพฤติกรรมนิยมจะชักจูงให้
นักจิตวทิยาคลนิิกพจิารณาเกีย่วกบัการใช้เคร่ืองมือหรือการรักษาก่อนที่จะตัดสินใจใช้

▪5. หลักการเรียนรู้หลักเดียวกันสามารถใช้ได้กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา 
วิธีการทางคลินิก คือ การมองหาว่าอะไรที่เป็นปัญหาในขณะน้ัน ผลมาจากอะไรและท า
อย่างไรที่จะท าให้คนไข้ปรับตัวได้ การจัดการกับความกลัวโรงเรียนของเด็กอนุบาล การ
จัดการกบัเด็กไม่ใช่อยู่ภายใต้มาตรฐานโดยการวินิจฉัยว่า Phobic แต่ขึน้อยู่กบัข้อมูลที่ได้ว่า
อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา การรักษากับการวินิจฉัยจะต้องน าเข้ามารวมกัน พื้นฐานความ
แตกต่างของ 3 วธีิการในพฤติกรรมนิยมอยู่ทีแ่ต่ละวธีิเน้นส่วนใดในการเรียนรู้



7. OPERANT C0NDITIONING
▪Operant ของพฤติกรรมนิยมได้รับแนวคิดของ B.F Skiner ซ่ึงเน้น
ความสัมพนัธ์ของการเรียนรู้ระหว่างพฤติกรรมและส่ิงที่ตามมาที่สามารถ
อธิบายพฒันาการความคงอยู่และการเกดิขึน้ของพฤติกรรมมนุษย์ วิธีการ
ของสกนิเนอร์ เรียกว่า functional analysis เพราะเขาเน้นที่การอธิบายถึง
การท างานที่สัมพันธ์กันระหว่างส่ิงเร้า การตอบสนองและส่ิงที่ตามมา 
(consequences)

▪สกนิเนอร์มองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมก้าวร้าวกบัส่ิงที่ตามมา ถ้า
ความก้าวร้าวของคนไข้ได้รับรางวัลแม้เพียงเล็กน้อยไม่ต้องอธิบายในรูป
ของความต้องการภายใน คนไข้ก็จะเรียนรู้ที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว
เหมือนกับคนไข้ในโรงพยาบาลที่ใช้วันทั้งวันมองดูดวงดาวและไม่ได้ถูก
มองว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหา พฤติกรรมนี้จะมีผลมาจากการเรียรู้
จากส่ิงแวดล้อมและได้รับการเสริมแรงในพฤติกรรมที ่บ้า โดยสังคม



8. CLASSICAL C0NDITIONING

▪อกีวิธีการหน่ึงของพฤติกรรมนิยม โดย Joseph Wolpe
(1958,1982) & Hans Eysench (1982) ซ่ึงเน้น classical หรือ
respondent conditioning ในการที่เข้าใจแยกแยะความ
ผดิปกตขิองคนโดยเฉพาะเร่ือง anxiety ให้ความส าคญักบั
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของส่ิงเร้าทีม่ีเง่ือนไขกบัส่ิงเร้าทีไ่ม่มี
เง่ือนไข เช่น ผู้ชายทีก่ลวัหรือหลกีเลีย่งงานสังคม ท าอย่างน้ัน
อาจไม่ใช่เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือประสบการณ์ที่ไม่
ดีเท่าน้ัน แต่เป็นเพราะเขาเอาไปสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบังาน
เลีย้งซ่ึงเขามีประสบการณ์ความวติกกงัวล กบัการได้รับเชิญ
ให้ไปงาน



9. SOCIAL LEARNING 
(COGNITIVE-BEHAVIORAL) 

THEORIES



▪ Skinner,Wolpe,Eysench และคนอ่ืน ๆ เน้นพฤติกรรมท่ีมองเห็น แต่นัก

พฤติกรรมนิยมบางคนมองว่ายงัไม่สมบรูณโ์ดยเฉพาะกล ุม่ Social learning และ 

cognitive-behavioral ซ่ึงเนน้บทบาทของกระบวนการความคิด (cognitive) ใน

การพัฒนาและคงอย ู่รวมทั้งการปรบัพฤติกรรม แนวคิดท่ีเด่นในด้านน้ี ได้แก ่

Albert Bandura & Walter Mischel ซ่ึงไดศึ้กษาและอธิบายถึงว่าสงัคมมี

อิทธิพลไดอ้ยา่งไร และกระบวนการคิดเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนร ู้ (Bandura,1986

&  Mischel,1993)

▪แนวคิดหลกัของ Bandura คือ observational learning vicarious cognitive 

processes ซ่ึงเช่ือว่าการพฒันาการของพฤติกรรมไม่ใช่แต่เรื่องของ Operant

และ classical เท่านัน้ แต่รวมถึง indirectly (vicariously) โดยผ่านทางการ

สงัเกตและกระบวนการคิดของสิ่งแวดลอ้ม



ผลของ cognitive social leaning person variables

1.Competencies ความสามารถในการสรา้งความคิดและพฤติกรรม รวมทั้งการทดสอบ IQ สงัคม

ความคิดและพฤตกิรรมที่ถึงวฒิุภาวะและความสามารถ การพฒันาของ ego การประสบความส าเร็จทัง้

ความรู ้ความสามารถและทกัษะ หมายถึง อะไรท่ีคน ๆ นัน้จะร ูแ้ละสามารถท าได ้

2.Encoding Strategies and Personal constructs การจดักลุม่เหตกุารณ ์คน และตวัเอง

3.Expectancies พฤติกรรมที่แสดงออกและสิ่งเร้าที่แสดงออกจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวขอ้งกั บ

สถานการณเ์ฉพาะ มคีวามสามารถหรือมคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถแสดงพฤตกิรรมที่จะเป็นไปได้

4.Subjective Values สิ่งเรา้ท่ีเป็นแรงจงูใจและปลกุปลอบใจ แรงผลกัดนั และสิ่งที่ไมต่อ้งการตา่ง ๆ 

5.Self-Regulatory Systems and Plans กฏและปฏิกิริยาในการตอบสนองตอ่การกระท าและการ

ด าเนนิการตอ่พฤตกิรรมที่เกิดขึน้อย่างตอ่เนือ่ง



▪จากตาราง มิเชล มองว่าแนวคิดท่ีแต่ละคนมีเป็นสิ่งส าคญัในการท่ีจะท าให้เขา้ใจ

พฤติกรรมของมนษุย์จากการเรียนร ู้จากสังคม นอกจากน้ีแล้วกล ุ่มนักทฤษฎี

cognitive-behavioral ได้ให้ความสนใจกบัอีกหลายอย่างรวมถึงการท่ีคนจะเป็น      

ผ ูป้ระเมินและอธิบายพฤติกรรมของตวัเองและเห็นว่าเหตกุารณต่์าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนัน้

ควรท่ีจะแสดงออกมาใหโ้ลกไดร้บัร ู ้ซ่ึงจะเป็นประโยชนใ์นการท่ีจะใชก้บัพวกเศรา้ และ 

Anxiety disorders

▪ ในการอธิบายสาเหตขุองเหตกุารณต่์าง ๆ รวมทัง้พฤติกรรมของเราเองดว้ยจะเข้าไป

เกี่ยวขอ้งกบัล าดบัของอารมณ ์เหตขุองเหตกุารณต่์าง ๆ จะกระจายออกไปตาม 3 

เรื่องดงัน้ีคือ internality ไม่ว่าคนเราจะเห็นเหตขุองการเกิดเหตกุารณซ่ึ์งน าไปส ู่ตวั

ของเขาเองหรืออยา่งอ่ืนท่ีเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้ม stability ไม่ว่าคนเราจะเห็นสาเหตเุป็น

ประจ าหรอืชัว่คราว และ globalness ไม่ว่าคนเราจะเห็นสาเหตเุจาะจงกบัสถานการณ์

หรือเกิดในทกุสถานการณ ์เช่น การอธิบายการท าแบบทดสอบไดไ้ม่ดีดว้ยการโทษว่า

แบบสอบถามไม่ดีเป็นเรื่องภายนอก ไม่แน่นอน และเป็นผลเฉพาะเรื่อง การพดูว่า ฉนั

เองท่ีโง่ แสดงใหเ้ห็นถึงภายในไม่เปลี่ยนแปลงและเป็น global คนไหนท่ีแสดงออกจาก

ภายในไม่เปลี่ยนแปลงและบอกสาเหตขุองประสบการณ์ท่ีลม้เหลวดเูหมือนจะมี

ประสบการณข์องอาการเศรา้ (depressive symptoms)



▪นอกจากน้ียงัมี เบ็ค (Beck) ไดใ้หค้วามเห็นว่าการประเมินความคิดของ

ตนเองจากพฤติกรรมซ่ึงบอกว่าไดร้บัอิทธิพลจากปฏิกิริยาตอบสนองต่อ

อารมณ์ท่ีมีต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ คนใดก็ตามท่ีประเมินการกระท าของ

ตนเองว่าบกพร่องก็จะวินิจฉยั ถา้เราไม่สามารถท่ีจะใหค้วามพึงพอใจ

จาก positive reinforcement เขามีแนวโนม้ท่ีจะมองตนเองว่าไรค้่าและ

ไม่ประสบความส าเร็จ เป็นเหตไุปส ู่ความคิดท่ีเศรา้โศก ส าหรบั เบ็ค

ความคิดน้ีจะกลายเป็นอัตโนมัติท่ีเขาจะมีอิทธิพลกับอารมณ์ในการ

ตอบสนองท่ีไม่มี conscious awareness จดุประสงคข์องเบ็ค คือ การ

พยายามใหค้วามคิดนั้นข้ึนมาอย ู่ในจิตส านึก เพราะฉะนั้นแต่ละคนจะ

ประเมินค่าท่ีต่างกนัได้



10.THE PHENOMENOLOGICAL APPROACH
▪ทฤษฎี น้ีปฏิเสธแนวคิดท่ีว่า พฤติกรรมของมนษุย์ได้ร ับอิทธิพลมาจาก            

1.สญัชาติญานและความขดัแยง้ภายใน 2.สิ่งแวดลอ้มและกระบวนการคิด และ

ใหค้วามเห็นว่าพฤติกรรมของแต่ละคน ณ ขณะนัน้ไดถ้กูก าหนดโดยลกัษณะ

ของการรับร ู้โลกของแต่ละคน (perception of the world) ตัวอย่างเช่น 

นกัศึกษา 2 คนเขา้เรียนครัง้แรกคนหน่ึงชอบอาจารยแ์ต่อีกคนหนีและยกเลิก

วิชา นกั Phenomenology บอกว่าการมีปฏิกิรยิาน้ีเป็นผลมาจากการรบัร ูข้อง

นกัศึกษาทัง้ 2 คน ท่ีมีต่ออาจารย ์นกัจิตวิทยาคลินิกมอง phenomenological 

approach ภายใต้

1.มนษุย์เป็นคนท่ีกระฉับกระเฉง ร ูคิ้ด ร ูว่้าอะไรเป็นสิ่งท่ีเขาจะต้อง

รบัผิดชอบอะไรก็ตามท่ีท าและสามารถท่ีจะเลือกไดอ้ยา่งเต็มท่ีในการท่ีจะท าอะไร

2.ไม่มีใครสามารถเขา้ใจพฤติกรรมของคนอ่ืนได ้ถา้ไม่ไดร้บัร ูผ้่านทาง

สายตาของคนนัน้เอง



▪ในอเมรกิาเหนือ นกัจิตวิทยาท่ีใชวิ้ธีการของ Phenomenology จะมองว่าคน

แต่ละคนมีศกัยภาพท่ีจะเจริญเติบโตและเป็นแรงกระต ุน้ต่อพฤติกรรม เขาจะ

มองมนษุยใ์นฐานะท่ีเป็นสิ่งท่ีดีและแสวงหาความคิดสรา้งสรรค ์มีความรกั 

และมีจดุม ุ่งหมาย (จากเหตผุลน้ีท าใหวิ้ธีการหรือแนวคิดน้ีถกูเรียกว่า มานษุย

นิยม (humanistic)) ขอ้มลูทางจิตวิทยาท่ีกล ุ่มน้ีเนน้จึงไม่ใช่ท่ีขอ้มลูท่ีไดจ้าก

อดีตของคนไขห้รือการพยายามแกไ้ขปัญหาเฉพาะของคนไข ้แต่ศึกษาถึงการ

เจรญิเติบโต สิ่งท่ีเกิดข้ึน และปัจจบุนั (here and now)



11. KELLY’S PERSONAL CONSTRUCT THEORY



▪ George Kelly,1955 พฒันาทฤษฎีภายใตแ้นวคิดท่ีว่าพฤติกรรมของมนษุย์

ถกูก าหนดโดยการสรา้งมโนภาพของตนเอง (personal construct) แคลลี่

เช่ือว่าการกระท าของแต่ละคนเป็นสิ่งท่ีเขาคาดหวังในพฤติกรรม และ

เกี่ยวกบัความเป็นจริงของชีวิต และเป็นตวัช้ีน าพฤติกรรม เช่น คนหน่ึงมอง

มีดว่าเป็นสิ่งอนัตรายก็จะเตือนตวัเองใหร้ะวงั การเตือนตวัเองเป็นผลสะทอ้น

จากความระมดัระวงัและหลีกเลี่ยงอบุติัเหต ุจากมมุของแคลี่จดุประสงคห์ลกั

ของคนเรานั้นไม่ใช่แต่เพียงเพ่ือสนองตอบสญัชาติญาณหรือเพ่ือรางวัล

สงูสดุเท่านั้น แต่เป็นการรับของ personal construct และร ูส้ึกกับโลก

รอบตวัเหมือนท่ีเขารบัร ูเ้หมือนกบันกัวิทยาศาสตรท่ี์พอใจกบัการคน้พบว่า

ท าไมและเม่ือไรท่ีความจริงปรากฏ คนเราตอ้งการท่ีจะแสวงหาความเข้าใจ

และท านายความจรงิท่ีเกิดข้ึนนัน้ในชีวิตของเรา



▪แคลลี่มองว่าพฤติกรรมท่ีผิดปกติต่าง ๆ เป็นผลมาจากการท่ีคนพฒันาสิ่งท่ี

ไม่ตรงกบัท่ีเป็นจริง มีปัญหาผิดพลาดเกิดข้ึนหรือมีการสรา้งข้ึนอย่างผิด

ผลาดโดยเฉพาะเกี่ยวกบัประสบการณใ์นสงัคม เหมือนกบันกัวิทยาศาสตรท่ี์

อาจจะท านายผิดจากการตัง้สิ่งท่ีคาดไวผ้ิด คนเราส่วนใหญ่จะประพฤติผิด

หรือ ไม่เหมาะสมถ้า personal construct ไม่เหมาะสมกับเหตกุารณ์ใน

ชีวิตประจ าวัน คนใดก็ตามท่ีตัง้ทกุอย่างในชีวิตในแง่ของ ดีหรือไม่ดี จะมี

ปัญหาเพราะเหตกุารณท์กุอยา่งและคนเราไม่สามารถท่ีจะแยกแยะดีหรอืไม่ดี

โดยท่ีไม่มีอะไรท่ีผิดเพ้ียนไป เช่นท่ีมองว่านกัศึกษามีกิจกรรมทางการเมือง 

หรือ คนต่างชาติเป็นคนไม่ดีและเด็กทกุคน หมอ หรือเสมียนเป็นคนดี

ความคิดน้ีย่อมผิดอยา่งนอ้ยท่ีสดุในบางเวลาและเขาจะถกูมองโดยคนอ่ืนใน

ฐานะท่ีเป็นคนใจแคบ มีอคติ และตดัสินลกัษณะต่าง ๆ อยา่งไม่ถกูตอ้ง



12. ROGER’S SELF-ACTUALIZATION THEORY



▪คารล์ โรเจอร ์(Carl Rogers,1942,1951,1970) เช่ือว่าคนเรามีแรงจงูใจในการ

เจริญเติบโตมาตัง้แต่เกิด ซ่ึงเรียกว่า self-actualization ซ่ึงเป็นตวัช้ีน าแนวโนม้

ของชีวิตของมนษุย์ ความต้องการท่ีจะแผ่ขยาย พัฒนาการและมีวฒิุภาวะ

แนวโนม้ท่ีจะแสดงและกระท าตามศกัยภาพทัง้หมด โรเจอรม์องว่าพฤติกรรม

ทัง้หมดของมนษุยต์ัง้แต่เริ่มตน้แสวงหาอาหารไปจนถึงการมีความคิดริเริ่มรา้ง

สรรคใ์นดา้นศิลปะ จากการพดูคยุปกติไปจนถึงพดูไม่ร ูเ้รื่องเป็นผลมาจากการท่ี

คน ๆ นัน้ มีลกัษณะเฉพาะของตวัเองในการรบัร ูส้ิ่งแวดลอ้ม

▪ โรเจอรบ์อกว่าคนส่วนใหญ่จะใหค้ณุค่าในทาง + ของคนอ่ืนสงูมากและเขาจะ

พยายามแสวงหาถึงแม้จะหมายถึงการต้องคิดหรือกระท า ท่ีไม่ตรงกับท่ี

ประสบการณข์องคนอ่ืนและแรงจงูใจจากของตวัเอง ซ่ึงสิ่งน้ีเป็นสิ่งท่ีโรเจอรเ์รียก 

conditions of worth คือการท่ีคน ๆ นัน้ไดร้บัการมองในทาง + จากคนอ่ืน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัวเอง โดยเฉพาะพฤติกรรมเจตคติและความเช่ือ

conditions of worth ถกูสรา้งครัง้แรกโดยพ่อ แม่และสถาบนัทางสงัคมอ่ืน ๆ 

และจะเขา้ไปอย ูใ่นคน ๆ นัน้ภายหลงั



▪ตวัอย่าง เช่น การรอ้งไหไ้ม่ใช่ลกัษณะของผ ูช้ายไทย ผ ูช้ายรอ้งไห้เป็นคน

อ่อนแอ ซ่ึงประโยคน้ีเป็นการบั่นทอนความร ูส้ึกท่ีแทจ้ริง โรเจอรเ์ช่ือว่า ยิ่ง

ความขดัแยง้ระหว่างความร ูส้ึกท่ีแทจ้ริงกบัอิทธิพลของสงัคมของคน ๆนัน้

มากเท่าไร จะมีผลท าใหพ้ฤติกรรมมีปัญหามากเท่านัน้

▪โรเจอรเ์ช่ือว่า ปัญหาเหล่าน้ีสามารถหลีกเลี่ยงได ้ถา้คนๆ นัน้ไดร้บัแต่การ

มองในทาง + จะไม่มี conditions of worth เกิดข้ึนการมองตนเองจะไม่

แตกต่างจากการมองหรือประเมินจากผ ูอ่ื้น ซ่ึงท าใหค้นๆนัน้สามารถท่ีจะ

ปรบัตวัและพฒันาไปไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงถา้สิ่งเหล่าน้ีไม่เคยมีในอดีตก็อาจจะ

ช่วยไดใ้นปัจจบุนั ซ่ึงโรเจอรไ์ดพ้ฒันาวิธีการบ าบดัท่ีจะใหมี้การมองดตูนเอง

ในทาง + และส่ิงอ่ืนท่ีจะช่วยคนท่ีมีปัญหาใหล้ดขอ้ขดัแยง้น้ีลงได้



13. MASLOW AND HUMANISTIC PSYCHOLOGY



▪อับบราแฮม มอสโลว์ (Abraham Maslow,1954,1962,1971) เน้นความดี

ความคิดสรา้งสรรคใ์นมนษุยเ์หมือนกบัโรเจอร ์มอสโลวม์องดคูนในฐานะท่ีมี

ความสามารถและต้องการ self-actualization แต่เขาบอกว่าการท่ี

สามารถไปให้ถึงศักยภาพของตนเองนั้น ไม่ได้มาจากการไม่ลงรอยกัน

ระหว่างประสบการณข์องคนๆนัน้ ประสบการณข์องคนอ่ืนๆแต่เป็นเพราะ

ไม่ไดต้ามความตอ้งการ (needs)

▪มอสโลว์ เช่ือว่าความต้องการซ่ึงมีล าดับขั้น โดยเริ่มจากความต้องการ

พ้ืนฐาน (อาหาร-น ้า) และเลื่อนสงูข้ึนไปยงั ความปลอดภัย ความมั่นคง 

ความรกั การเป็นเจา้ของ การไดร้บัการยกยอ่ง และสดุทา้ยการเขา้ใจตนเอง 

(self-actualization)  ความพึงพอใจในการได้ร ับการสนองตอบความ

ตอ้งการในระดบัหน่ึงจะยงัไม่เป็นท่ีพอใจถา้ตอ้งการในระดบัท่ีต ่ากว่ายงัไม่ได้

รบัการสนองตอบ คนจะไม่สนใจกบัความตอ้งการความรกัตราบใดท่ีเขายงั

ไม่ร ูว่้าอาหารม้ือต่อไปจะไดร้บัประทานหรอืไม่



ความต้องการพืน้ฐานทางร่างกาย 

เป็นความต้องการล าดบัต า่สุดและปัจจยัพื้นฐานใน

การด ารงชีวิตของมนุษย์ ซ่ึงเป็น ปัจจยัท่ีท าให้เกิด

แรงผลกัดนัทางกายภาพ เช่น ความต้องการอาหาร 

น ้ า  อากาศ ท่ีอยู่อาศัย การพักผ่อน และความ

ต้องการทางเพศ 

ความ
ต้องการ

ทางรา่งกาย

ความต้องการ
ความปลอดภยั

ความต้องการความรกั
และความสมัพนัธท์างสงัคม

ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง

ความต้องการเติมความสมบรูณ์ให้ชีวิต

ทฤษฎีของมาสโลว์ : แสดงล าดบัความต้องการของ
มนุษยต์ามแนวคิด



ความต้องการความปลอดภยั 

เป็นความต้องการในล าดบัท่ี 2 ท่ีจะเกิดขึ้นหลงัจากท่ี

ความต้องการทางร่างกายได้รบัการตอบสนองแล้ว 

คือ ความต้องการความปลอดภยัทัง้ทางกายและจิตใจ 

ความมัน่คงในอาชีพ การมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และ

กฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเหมาะสม เป็นความต้องการใน

การอยู่รอดทางกายภาพ

ความ
ต้องการ

ทางรา่งกาย

ความต้องการ
ความปลอดภยั

ความต้องการความรกั
และความสมัพนัธท์างสงัคม

ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง

ความต้องการเติมความสมบรูณ์ให้ชีวิต

ทฤษฎีของมาสโลว์ : แสดงล าดบัความต้องการของ
มนุษยต์ามแนวคิด



ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม รั ก แ ล ะ

ความสมัพนัธท์างสงัคม

หลงัจากท่ีมนุษยมี์ความปลอดภยัในชีวิตและมีความ

มัน่คงในหน้าท่ีการงานแล้ว มนุษย์ก็จะมีความ

ต้องการความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ เช่น ต้องการ

ความรกั ต้องการเพื่อน ต้องการยอมรบั เป็นสมาชิก

ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และต้องการการมีครอบครวั 

ความ
ต้องการ

ทางรา่งกาย

ความต้องการ
ความปลอดภยั

ความต้องการความรกั
และความสมัพนัธท์างสงัคม

ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง

ความต้องการเติมความสมบรูณ์ให้ชีวิต

ทฤษฎีของมาสโลว์ : แสดงล าดบัความต้องการของ
มนุษยต์ามแนวคิด



ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง 

เป็นความต้องการได้รบัการยกย่องนับถือจากสงัคม 

ความต้องการค าช่ืนชมในความส าเร็จในหน้าท่ี

การงาน ความต้องการได้รบัเกียรติยศและศกัด์ิศรี 

การเหน็คณุค่าของตนเอง ความต้องการเหล่าน้ี เช่น 

การเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่งได้รบัเงินเดือนท่ีสูงขึ้น 

การได้รบัความก้าวหน้าในงานอาชีพ

ความ
ต้องการ

ทางรา่งกาย

ความต้องการ
ความปลอดภยั

ความต้องการความรกั
และความสมัพนัธท์างสงัคม

ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง

ความต้องการเติมความสมบรูณ์ให้ชีวิต

ทฤษฎีของมาสโลว์ : แสดงล าดบัความต้องการของ
มนุษยต์ามแนวคิด



ความต้องการเติมความสมบรูณ์ให้ชีวิต 

เป็นความต้องการขัน้สูงสุด  คือ ความต้องการ

ความส าเร็จในส่ิงท่ีแต่ละคนปรารถนาหรือใฝ่ฝัน          

มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยการทุกคน

จะต้องตัง้เป้าหมายไว้และพฒันาทกัษะความสามารถ

และความพยายามให้ถึง ขีดสุด เพื่อใ ห้บรรลุถึ ง

เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้

ความ
ต้องการ

ทางรา่งกาย

ความต้องการ
ความปลอดภยั

ความต้องการความรกั
และความสมัพนัธท์างสงัคม

ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง

ความต้องการเติมความสมบรูณ์ให้ชีวิต

ทฤษฎีของมาสโลว์ : แสดงล าดบัความต้องการของ
มนุษยต์ามแนวคิด



14. FRITZ PERLS AND GESTALT PSYCHOLOGY



▪พีช ฟิลล ์(Fritz perls) ไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดของฟรอยดท่ี์เนน้เรื่องสญัชาติ

ญาณทางเพศ และไม่ใหค้วามสนใจกบัสิ่งท่ีฟิลลเ์รียก hunger ซ่ึงเป็นสญัชาติ

ญาณหรือแนวโนม้ท่ีจะน าไปส ู่ self-preservation และ self-actualization

ฟิลลม์อง ego เหมือนท่ีฟรอยด์มอง ego ว่าเป็นตัวกลางท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ

ค ุม้ครองตวัเองโดยเป็นตวักลางของความขดัแยง้ระหว่างความตอ้งการภายใน

กบัความกดดนัจากสิ่งแวดลอ้ม แต่ฟิลลไ์ม่ไดคิ้ดถึง ego ในฐานะโครงสรา้งทาง

จิต แต่เป็นในฐานะกระบวนการ (process) ซ่ึงมีจดุม ุ่งหมายเพ่ือลดความตึง

เครยีดระหว่างบคุคลกบัสิ่งแวดลอ้ม

▪กระบวนการจะเกิดข้ึนในฐานะท่ีบคุคลมีการเจริญเติบโตทางจิต คือการน า

สิ่งแวดลอ้มเขา้มาเพ่ือพบกบัความตอ้งการภายใน การเจริญเติบโตของบคุคล

ข้ึนอย ูก่บัการท่ียงัทราบถึงความตอ้งการภายในกบัการเรยีกรอ้งจากภายนอก



▪ตวัอย่างเช่น คนท่ีมีความปรารถนาทางเพศอย่างรนุแรง แต่เติบโตมาใน

ครอบครวัซ่ึงความร ูส้ึกแบบน้ีถกูมองว่า “ไม่มีศีลธรรม” จะไม่ไดร้บัการสนใจ

ท่ีจะใหไ้ดร้บัความช่วยเหลือและกลายมาเป็นปัญหา อาจจะกลายเป็นการ

ปฏิเสธไม่ยอมรบัความร ูส้ึกทางเพศหรือรบัร ูม้ากเกินไปจนกลายเป็นส าส่อน

ทางเพศ ซ่ึงการท าใหผ้ิดไปจากท่ีเป็นจริงน้ีอาจจะมีผลท าใหเ้กิดปัญหาท่ี

รนุแรงมากยิ่งข้ึนได ้เช่น ถา้คนๆ นัน้ไม่สามารถท่ีจะยอมรบัความร ูส้ึกท่ีไม่

เป็นมิตรไปยังคนอ่ืนได้ ผลอาจจะกลายเป็นว่าคนอ่ืนไม่เป็นมิตรกับตัว 

(projcetion) และเกิดความร ูส้ึกกระวนกระวายใจในการท่ีจะออกจากบา้น 

ซ่ึงลกัษณะของคนแบบน้ีอาจจะอย ูใ่กล ้ๆ เรามากมายและอาจมองว่า เพราะ

โลกเราอนัตรายมาก และปฏิเสธท่ีจะจากบา้น วิธีการรกัษาของฟิลลเ์รียกว่า 

Gestalt Therapy ซ่ึงจดุประสงคคื์อเริ่มตน้การเจริญเติบโตใหม่โดยการ

สรา้ง aware processes



วิธีการท่ีใชใ้นจิตวิทยาคลินิก



▪เครื่องมือท่ีนักจิตวิทยาคลินิกจะใช้เพ่ือประกอบการวินิจฉัย โดยก่อนท่ี

นกัจิตวิทยาคลินิกจะใชเ้ครื่องมือชนิดใดนัน้ นกัจิตวิทยาจะตอ้งหาขอ้มลูของ

คนไขก้อ่นเพ่ือประกอบการตดัสินใจ

▪ประเภทของขอ้มลูและขอ้มลูท่ีตอ้งการจากแต่ละคน ท่ีนกัจิตวิทยาคลินิก

จะตอ้งทราบมีรายละเอียด ดงัตารางต่อไปน้ี



ประเภทขอ้มลู ขอ้มลู

1.ลกัษณะทางกาย กล ุม่เลือด RH factor ปฏิกิรยิาในการตอบสนองต่อสภาวะความเครยีด การท างานของไตและตบั 

ลกัษณะทางพนัธกุรรม อตัราการเผาผลาญของรา่งกาย ความสามารถของสายตา โรคต่าง ๆ

2.สภาพรา่งกาย ความสงู น ้าหนกั เพศ สีตา สีผม ลกัษณะรา่งกาย

3.ประวติั ช่ือ อาย ุท่ีอย ู ่เบอรโ์ทร อาชีพ การศึกษา รายได ้สถานะสมรส จ านวนบตุร

4.พฤติกรรม ความเรว็ในการอ่าน การประสานกนัของสายตาและมือ จ านวนครัง้ท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัผ ูอ่ื้น ทกัษะการ

สนทนา ปฏิสมัพนัธก์บัผ ูอ่ื้น การประสบความส าเรจ็ในอาชีพ นิสยัการสบูบหุรี่

5.ความคิด/สติปัญญา การตอบสนองต่อการทดสอบสติปัญญา รายงานเกี่ยวกบัเรือ่งความคิด การแสดงออกของผลจาก

การทดสอบในเรือ่งทัว่ไปหรอืความคิด การตอบสนองต่อแบบทดสอบในเรือ่งของการบัร ูแ้ละ

โครงสรา้ง

6.อารมณ/์ความร ูส้ึก การรายงานเรือ่งอารมณ ์การรายงานจากการทดสอบในเรือ่งระดบัของอารมณ ์การตอบสนองทาง

รา่งกายเม่ือเกิดอารมณ์

7.สภาพแวดลอ้ม สภาพและท่ีตัง้ของท่ีอย ูอ่าศยั จ านวนและรายละเอียดเกี่ยวกบัลกัษณะของงาน รา่งกายและ

พฤติกรรมของครอบครวั เพ่ือน ผ ูร้ว่มงาน ลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรม มาตรฐานของวฒันธรรม

และสิ่งท่ีเคยปฏิบติั สภาวะทางเศรษฐกิจ ลกัษณะทางภมูาสตร์



การเก็บขอ้มลูจากเครือ่งมือต่าง ๆ

▪นกัจิตวิทยาคลินิกจะถามตวัเองดว้ยค าถามแรกเกี่ยวกบัเครือ่งมือท่ีใชก้บัคนไข ้

คือ “เราตอ้งการท่ีจะร ูอ้ะไรบา้ง” “เราจะหาค าตอบของสิ่งเหล่านัน้อย่างไร” 

นักจิตวิทยาคลินิกจะเก็บข้อมลูจาก 4 แหล่งท่ีส าคัญ คือ การสัมภาษณ ์

แบบทดสอบ การสงัเกต และจากประวติัของคนไข้

▪การสมัภาษณ ์Kelly พดูไวว่้า “ถา้เราไม่ร ูว่้าอะไรก าลงัเกิดข้ึนในความคิดหรือ

จิตใจของคนไข้ ถาม เขาอาจจะบอกเรา และจากประโยคน้ี ท าใหไ้ม่ตอ้งสงสยั

ว่า ท าไมการสัมภาษณ์เป็นแหล่งข้อมลูพ้ืนฐานและท่ีร ูจ้ ักหรือใช้กันอย่าง

กวา้งขวาง เพราะอย่างแรก คือ เป็นการปฏิสมัพนัธใ์นสงัคม เป็นการบอกถึง

ความสามารถของคนๆนัน้ในเรื่องพฤติกรรมในการใชภ้าษาและไม่ใชภ้าษา 

อนัดบัต่อมา การสมัภาษณไ์ม่ตอ้งใชเ้ครื่องมือพิเศษอะไรและท าท่ีใดก็ได ้และ

เป็นสิ่งท่ีปรบัเปลี่ยนได ้ยกเวน้การสมัภาษณเ์พ่ือการวิจยัซ่ึงเตรยีมเน้ือหาไวแ้ลว้



▪แบบทดสอบ เหมือนการสมัภาษณ ์แต่แบบทดสอบแสดงใหเ้ห็นถึงตวัอย่างของ

พฤติกรรมแต่สิ่งเรา้ท่ีคนไข้จะต้องตอบสนองนั้นมีมาตรฐานมากกว่าการ

สมัภาษณ ์เพราะแบบทดสอบใหส้ิ่งเรา้เดียวกนักบัคนไขท้กุคนภายใตส้ถานการณ์

เดียวกัน แบบทดสอบท าได้ง่าย ประหยดั สะดวกในการใช้ และผลของการ

ทดสอบสามารถแปลงออกมาเป็นคะแนนและท าใหพ้ฤติกรรมของคนไขแ้สดง

ออกมาในรปูปริมาณได ้และท่ีสดุคือขอ้มลูจากแบบทดสอบสามารถเปรียบเทียบ

กบัพฤติกรรมของคนอ่ืน ๆ อีกจ านวนมากท่ีไดท้ดสอบแบบทดสอบเดียวกัน และ

จากการท่ีสามารถเปรียบเทียบจากคะแนนหรือจากกล ุ่มตวัอย่าง (norm) ท าให้

นักจิตวิทยาสามารถแปลความโดยอ้างจากค่าเฉลี่ยนั้นๆ ตัวอย่างเช่น 

แบบทดสอบ word-association ถา้พดูค าว่า “บา้น” คนไขต้อบ “ใหญ่โต” ถา้

นกัจิตวิทยาไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีคนตอบค าน้ีอาจคิดว่าเป็นค าตอบท่ีไม่ปกติ

ธรรมดา ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงปัญหาทางด้านสขุภาพจิต แต่เม่ือมี norm ก็จะร ูว่้า

ค าตอบไม่ใช่สิ่งท่ีแปลกประหลาดจนตอ้งสนใจมากกว่าปกติ



▪การสงัเกต จากค าพดูท่ีว่า “การกระท าพดูไดด้ังกว่าค าพดู” เป็นสิ่งท่ีท่ีท าให้

นกัจิตวิทยาใชใ้นการสงัเกตพฤติกรรมในสถานการณท่ี์น่าสนใจ จดุประสงคข์อง

การสงัเกต คือ นอกจากสิ่งท่ีคนไขพ้ดูแลว้คน้หาสิ่งท่ีเขาท า การสงัเกตเป็นสิ่ง

เท่ียงตรง เพราะเป็นส่ิงท่ีสามารถกระท าไดต้รงๆและจะไม่มีปัญหาเรื่องความจ า 

แรงจงูใจ วิธีการท่ีตอบสนองและความเบ่ียงเบนของสถานการณซ่ึ์งเคยมีผลต่อ

คณุค่าของการสมัภาษณแ์ละแบบทดสอบ ตวัอย่าง เช่น จากการรายงานของคร ู

เกี่ยวกบัความตัง้ใจเรยีนของนกัเรยีนทัง้ชายและหญิงอาจจะมีผลจากการรบัร ูข้อง

คร ูความจ าผิดๆได้ แต่ถ้าวิเคราะห์จากการบันทึกเทป จากพฤติกรรมใน

หอ้งเรยีนจรงิๆ จะไมมี่ปัญหาในเรือ่งเหลา่น้ี ส่ิงต่อมาท่ีการสงัเกตมีต่อพฤติกรรม 

เช่น การึกษาความก้าวร้าวของเด็ก จะสังเกตในสนามเด็กเล่นซ่ึงเป็นท่ีๆ

พฤติกรรมต่างๆเกิดข้ึนและเห็นไดอ้ย่างชดัเจน หรือคนไขใ้นโรงพยาบาลจิตเวช

การสงัเกตจะเห็นว่าคนไขจ้ะซึมเศรา้มากท่ีสดุหลงัจากญาติมาเยี่ยม ซ่ึงการ

สงัเกตมีคณุค่ามากกว่าการ สอบถาม หรือการสมัภาษณ์



▪บันทึกประวัติ จากอดีตถึงปัจจบุันของผ ูป่้วย เช่น สมดุบันทึก จดหมาย 

รายงานผลการเรียน ต ารวจ แพทย ์เป็นตน้ รปูแบบต่างๆของการบันทึก

เหล่าน้ี จะช่วยนกัจิตวิทยาในการมองเห็นคนไขไ้ดม้มุท่ีกวา้งข้ึนและไดเ้ห็นสิ่ง

ท่ีอาจจะขาดหายไป แต่ในบางครัง้บนัทึกอาจจะมีขอ้มลูไม่ครบตามท่ีตอ้งการ

เพราะไม่ไดจ้ดไว ้เช่น ในการบนัทึกเขียนว่า หย่ารา้ง ปี 1995 แต่ไม่ไดบ้อก

ว่าท าไม เพราะอะไร และคนๆนัน้ร ูส้ึกอยา่งไรกบัเหตกุารณน์ัน้


