
วิชาบุคลิกภาพสําหรับครูปฐมวัย



บทท่ี 1 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

ความหมายของบุคลิกภาพ

“เดิมใชกันวา บุคลิกลักษณะ หมายถึง ลักษณะของคน คําวาลักษณะดูจะ
หมายเพียง รูปราง หนาตา ทาทาง  ภายนอกมากกวาอยางอื่น ไมไดหมายรวมถึงนิสัย
ใจคอ ซึ่งเปนสิ่งที่แลเห็นไดไมชัดแจง” ปจจุบันนิยมใชกันทั่วไปวา บุคลิกภาพ แตก็มี
บางทาน บางโอกาส พูดสั้นๆ วา บุคลิก 

คําวา “บุคลิกภาพ” สวนมาก หมายถึง ลักษณะสวนรวมของพฤติกรรม
บุคคลในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนในดานชีวิตสวนตัว ดานกิจกรรม หรือในดานสังคมทั่วๆ 
ไปนั่นคือเขาใจบุคลิกภาพกันในความหมายรวมๆ



ขอบขายของบุคลิกภาพ

แนวทางท่ีคนสวนใหญยึดถือในการพิจารณาบุคลิกภาพของคน มีดังตอไปนี้

1. ลักษณะทางกาย  เชน รูปราง ทรวดทรง ความสูง

2. คุณลักษณะทางจิตใจ เชน สติปญญา ความจํา จินตนาการ

3. อุปนิสัย หมายถึง ลักษณะผลรวมของนิสัยหลายๆ อยางของบุคคลที่
แสดงออกทางพฤติกรรม

4. อารมณ ไดแกความรูสึกแหงจิตที่กอใหเกิดอาการกระทําตางๆ

5. กําลังใจ คือความสามารถท่ีจะควบคุมกิริยาตางๆ

6. การสมาคม คือ กิริยาทาทาง อาการที่บุคคลแสดงตอผูอื่น

7. ความรู ความสามารถ อํานาจ ฐานะ ความรูสูง ความชํานาญ



องคประกอบและโครงสรางของบุคลิกภาพ

1. บุคลิกภาพที่ไดรับอิทธิพลจากพันธุกรรม ลักษณะตางๆ ที่บุคคลรับ
ถายทอดจากบิดามารดาโดยทางสายเลือด ทางจิตวิทยาเรียกวา พันธุกรรม เชนรูปราง 
หนาตา สีของผม นัยนตา ผิวพรรณ

2. บุคลิกภาพที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ 
ที่อยูรอบตัวบุคลทุกสิ่ง ทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิตสิ่งแวดลอมเปนตัวกําหนดขอบเขตของการ
พัฒนางอกงาม

3. ความพยายามที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของแตละบุคคล ถึงแมวา
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม จะเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพแตความ
พยายามและความตั้งใจปฏิบัติดวยกลวิธีองคประกอบสําคัญจะชวยเสริมบุคลิกภาพให
เปนไปตามที่ปรารถนาได



การพิจารณาบุคลิกภาพ

มักจะพิจารณาจุดสําคัญ 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้

1.อุปนิสัยของบุคคล โดยปกติทั่วไปบุคคลจะมีนิสัยใจคอแตกตางกัน ซึ่งเปน
ปจจัยของแบบแผนของพฤติกรรมที่แตกตางกัน

2.คุณสมบัติประจําตัวของบุคคล เมื่อรวมเอาลักษณะทางอุปนิสัยเขาดวยกัน
แลวจะเปนลักษณะประจําตัวของบุคคล ซึ่งไมซ้ํากับคนอ่ืน

3.บทบาทของบุคคล ทุกคนมีสถานภาพ มีตําแหนง มีหนาที่ และมีบทบาท 
ประจําตัว คนท่ีแสดงบทบาทไดเหมาะสมยอมเปนคนที่มีบุคลิกภาพท่ีดี



การนําความรูเรื่องบุคลิกภาพไปใชในชีวิตประจําวัน

1. ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

2. ในการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน

3. ในการบําบัดรักษาบุคลิกภาพท่ีผิดปกติ

4. ในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

ดังนั้นจะเห็นไดวาการเรียนรูเรื่องบุคลิกภาพจะมีผลเปนอยางมาก 
เพราะในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน เปนการชวยใหบุคคลมีบุคลิกภาพท่ีดี



บทท่ี 2
ทฤษฎีบุคลิกภาพ

ทฤษฎีบุคลิกภาพ มีหลายทฤษฎี เพราะบุคลิกภาพเปนเรื่องกวางขวาง
ซับซอน ไมมีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง สามารถอธิบายลักษณะบุคลิกภาพไดครบหมด
ทุกดานตางเนนรายละเอียดไปคนละดาน ตางก็ศึกษาในลักษณะแงมุมตางกัน
ถึงแมจะมีหลายทฤษฎี
ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวความคิดของเชลดัน (Sheldon  Theory)
     บุคลิกภาพของบุคคลที่เชลดันแบงเปน 3 พวกมีดังนี้

1. พวกที่มีโครงสรางแบบ Ectomorphy ประเภทนี้มักเปนคนผอมสูง 
เอวบาง

2. พวกที่ทีโครงสรางแบบ  Endornorphy เปนประเภทมีลักษณะอวน
เตี้ย มีโครงสรางอวนกลม

3. พวกที่มีโครงสรางแบบ  Mesorphy พวกนี้เปนประเภทนักกีฬา มี
รางกายสมสวน สงางาม



ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของ ดร.จุง

จุงกลาววาบุคลิกภาพประกอบดวย 4 ประการใน “แบบแหงการ
กําหนด” ดังนี้

1. การกําหนดรูทางประสาทสัมผัส เกี่ยวกับการกําหนดรูซึ่งเกิดขึ้นใน
ปจจุบัน ซึ่งบอกใหเราสิ่งนั้นๆ คืออะไร

2. การกําหนดรูซึ่งเกิดขึ้นในใจเอง เปนเรื่องเกี่ยวกับอดีต อนาคต

3. การรูสึก ทําใหเรารูในคาของสิ่งใดๆ เชน รูวาดีเลว ชอบหรือไมชอบ

4. การคิด บอกใหเรารูในสิ่งที่ไมมีตัวตน  สิ่งที่เปนนามธรรม



ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวความคิดของออลพอรต

       ออลพอรต แบงบุคลิกภาพของบุคคลเปน 3 ลักษณะ

1. บุคลิกภาพตามลักษณะบุคคลสําคัญ หรือคนที่มีลักษณะเดน  คือ 
มีลักษณะเดนชัดไปเลยวาเขากับลักษณะใด เหมือนใคร

2. บุคลิกภาพที่เปนกลางๆ  ลักษณะที่ประกอบดวยลักษณะตางๆ 
เทาๆ กัน หลายอยางรวมกัน

3. บุคลิกภาพที่เปนลักษณะปกยอย บุคลิกภาพดานนี้ เชนเจตคติ 
ความสนใจ คานิยม



ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของออตโต แรงค  (Otto Rank)

    ทฤษฎีบุคลิกภาพของออตโต แรงค วาบุคลิกภาพมี 3 แบบคือ

1. บุคคลปกติธรรมดา

2. ศิลปน

3. บุคลที่เปนโรคประสาท

ทฤษฎีบุคลิกภาพของแอดเลอร

การที่คนเรามีปมดอยมาแตกําเนิด และแสดงพฤติกรรมตางๆ ลบปม
ดอยของตนเองมาโดยตลอดจนกลายเปนแบบแผนของบุคลิกภาพของบุคคล
นั้นๆแอดเลอร ไดกลาวถึงอิทธิพล 2 ประการ

1. เกี่ยวกับสิ่งที่มาแตกําเนิด

2. เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม



แอดเลอร ใหขอสังเกตไววา ลูกคนโตมักมีบุคลิกภาพเปนคนเอาจริง
เอาจังกับชีวิตมีความรับผิดชอบ มักเปนผูนํา แตถาแกความกาวราวไมได มัก
เปนคนดุ เครงเครียด อิจฉาริษยา 

ลูกคนรอง การเรียนรูวิธีเลี้ยงดูลูกจากการมีลูกคนแรกมาแลวจึงคอย
ผอนคลายความวิตกกังวลลงไปมากในการเลี้ยงดูลูกคนรอง ไมคอยสนใจที่จะ
เปนผูนํา หรือรับผิดชอบเทาลูกคนโต

ลูกคนสุดทอง  มักจะไดรับความสนใจ ความเอาใจใสเปนพิเศษ 
ดังนั้นนองคนเล็กจึงเปนคนใจนอย มีนิสัยชางประจบ

ลูกโทน หรือ ลูกโทน มักจะไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ ถาสอน
อยางดีใหเหตุผลลูกคนเดียวก็จะประสบความสําเร็จไดดี  ผลจากการวิจัย
เกี่ยวกับสัมพันธภาพทางครอบครัว ปรากฏวาลูกคนเดียวมักจะเฉลียวฉลาด



ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวคิดของซิกมันด  ฟรอยด

    ไดแบงขั้นของเด็กตามขั้นแหงความตั้งใจทางเพศของเด็ก ดังนี้

1. ขั้นความพอใจที่ปาก เปนระยะที่ ใชปากนับแตแรกเกิด มี
ความสุขในการดูดอม กลืน

2. ขั้นความพอใจที่ทวารหนัก เกิดในระยะขวบที่2 (1-2 ป) ศูนย
ความสุขอยูท่ีการไดขับถายตามใจชอบ

3. ขั้นความพอใจที่อวัยวะเพศ เปนระยะที่เริ่มสนใจอวัยวะเพศ
สืบพันธุ มีความสุขความพอใจที่ไดจับตอง



ทฤษฎีพัฒนาการของบุคลิกภาพตามแนวคิดของอิริคสัน

      ไดแบงพัฒนาการบุคลิกภาพออกเปน 8ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 เปนพัฒนาการเกี่ยวกับความรูสึกไวใจ และไมไวใจ

ขั้นที่ 2 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ เปนการพัฒนาการดานความเปนตัวของตัวเอง

ขั้นที่ 3 อายุ 3-5 ขวบ อยูในชวงอยากรูอยากเห็น

ขั้นที่ 4 อายุ 6-12 ป ชอบประเมินผลการกระทําของตนเอง

ขั้นที่ 5 อายุ 13-17 ป ชวงระยะวัยรุน สนใจตนเองมากขึ้น

ขั้นที่ 6 อายุ 18-21 ป พัฒนาการนี้ขึ้นอยูกับวัยตนๆ

ขั้นที่ 7 อายุ 22-24 ป เปนระยะมีความรับผิดชอบแบบผูใหญ

ขั้นที่ 8 อายุ 40 ปขึ้นไปถาชวงตนพัฒนาการดีจะมีความรับผิดชอบสูงมองโลก
ดวยสายตาที่เปนจริง



บทท่ี3
ธรรมชาตแิละพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ธรรมชาติเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด-6 ป ซึ่งมีการเจริญเติบโต
คอนขางชาเมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะการเจริญเติบโตวัยเด็กออนหรือวัย
ทารก โดยอาจจะแบงการเจริญเติบโตออกเปนดานตางๆ ดังนี้

1. รางกาย 

- ความสูง - น้ําหนัก

- สัดสวนของรางกาย - กระดูกและกลามเนื้อ

- ฟน - การเคลื่อนไหวรางกาย



2. การพูด

3. อารมณ

4. สังคม

5. ความเจ็บปวย

6. อุบัติเหตุ

7. ลักษณะนิสัย

- การรับประทานอาหาร

- การนอน

- การขับถายของเสีย



ลักษณะเฉพาะของเด็กปฐมวัย

1. วัยของการสํารวจคนควา

2. วัยของการเกิดปญหา

3. วัยที่ชอบเลนของเลน

4. วัยของการเตรียมตัวเขากลุมเพ่ือน

5. วัยของการเตรียมตัวเขาสูโรงเรียน

6. วัยที่ไมนารัก

7. วัยแหงการสรางสรรค

8. วัยแหงการเลียนแบบ



การอบรมเลี้ยงดู มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ

สภาพสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่เด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดู คือ

1. สิ่งแวดลอมภายในครอบครัว

       ในการอบรมเลี้ยงดูลูก พอแมควรมีวิธีดังนี้

- สรางความเปนประชาธิปไตยใหมีขึ้นกับลูก

- รักลูกสม่ําเสมอ

- ใหความรักพอดีไมมากเกินไป

- มีการดูแล อบรมไมเขมงวดมากเกินไป



2. สิ่งแวดลอมภายใน

- จัดบรรยากาศที่ดีใหกับเด็ก

- มีระเบียบเขียนไวอยางชัดเจน

3. สิ่งแวดลอมในสังคม

- สื่อมวลชน

- ควรสรางสิ่งแวดลอมในสังคม

4. ปลูกฝงใหเขาใจเกี่ยวกับคานิยมของสังคมไทย

- พระมหากษัตริย

- นับถือพุทธศาสนา



บทท่ี 4
บุคลิกภาพของเด็ก

ลักษณะบุคลิกภาพพืน้ฐานที่ติดมาแตกําเนิด 9 ประการดังนี้

1. ระดับความถี่ของการเคลื่อนไหวอวัยวะสวนตางๆ

2. จังหวะการทาํงานทางชีววทิยาของรางกายที่มีผลตอลักษณะเฉพาะตัว
บางอยาง

3. ปฏิกิริยาที่เด็กแสดงโตตอสภาพการณใหมที่พบ

4. ระยะเวลาที่เด็กใชในการปรบัตัวใหเขากับบุคคลแปลกหนา

5. ขีดความอดทนตอการมีปฏิกิริยาตอบโตตอสิ่งเรา

6. ความรุนแรงในการมีปฏิกิริยาตอบโตตอสิ่งเรา



7. ลักษณะอารมณพื้นฐานซึ่งหมายถึงลักษณะของเด็กที่โดยทั่วไป
เปนคนอารมณดี

8. การใหความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

9. ชวงความสนใจ

ลักษณะโดยทั่วไปของเด็กทารก

- การรองไห

- การจองมอง

- การยิ้ม

- การทําเสียงในคอ

- การเลียนแบบ



       พฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยมักแสดงออกเนื่องจากการยึดตนเปนศูนยกลาง 
ไดแก ตัวอยางพฤติกรรมดังตอไปนี้

1. เลาเรื่องของตนใหเพื่อนฝูงฟง

2. คุยโออวดวาตนเปนคนเกงที่สุด

3. พยายามจะเปนผูชนะ

4. เห็นวาการกระทํา หรือผลงานของตนเปนสิ่งที่ดีที่สุด



บทท่ี 5
บุคลิกภาพของครูที่ดี

ครูควรมีบุคลิกภาพที่ดีสามารถเปนตัวอยางแกเด็กได ครูเปนกําลังสําคัญ
ในการที่จะชวยอบรมบมนิสัยใหความรูและฝกทักษะตางๆ ใหแกเด็กเพื่อใหมี
ความรูความสามารถในการที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของครูดีตามพระราชดํารัสและพระราโชวาท

      “ครูแทนั้นตองเปนผูกระทาํแตความดี คือ”

1. ตองมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร

2. ตองเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ

3. ตองหนักแนน อดกลั้นและอดทน

4. ตองมั่นใจใหมั่นคงและแนวแน

5. ตองซื่อสัตยรักษาความจริงใจ



ลักษณะของครูที่ดีตามคําสอนในพระพุทธศาสนา

1. ปโย  - นารัก

2. ครุ - นาเคารพ

3. ภาวณีโย - นาเจริญใจหรือนายกยอง

4. วัตตา - รูจักพูดใหไดผล

5. วจนักขโม - อดทนตอถอยคํา

6. คัมภีรัญจะ กถัง  กัตตา - แถลงเรื่องไดล้ําลึก

7. โน จัฎฐาเน รโิยชเย - ไมแนะนําในเรื่องท่ีเหลวไหล



ลักษณะของครูดีตามอุดมคติ

1. มีความรอบรู

2. มีอารมณขัน

3. มีความยืดหยุน

4. มีวิญญาณของความเปนครู

5. มีความซื่อสัตย

6. เปนคนรับผิดชอบ

7. มีความอดทน



บทท่ี6
บุคลิกภาพของครูปฐมวัย

ครูปฐมวัยเปนบุคคลที่ไดใกลชิดกับเด็กปฐมวัยมากที่สุดรองจาก
บิดามารดา ครูปฐมวัยจึงมีอิทธิพลตอการกอรูปแบบบุคลิกภาพของเด็ก
ปฐมวัยมากท่ีสุดคุณลักษณะและพฤติกรรมครูปฐมวัยที่พึงประสงคมีดังนี้

1. รักเด็ก 2. ใหความอบอุนแกเด็ก

3. เมตตากรุณา 4. อารมณดี

5. ใจเย็น 6. อดทน

7. ขยัน 8. ยุติธรรม

9. ซื่อสัตย 10. ยิ้มแยมแจมใส



11. ตัดสินใจดี
12. แคลวคลอง วองไว
13. หนาตา ทรวดทรงและทาทางที่ดี
14. สุขภาพดี
15. แตงกายดี
16. วาจาสุภาพไพเราะ
17. กิริยามารยาทดี
18. ตรงตอเวลาและหนาที่ 
19. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
20. เขาใจธรรมชาตแิละความตองการของเด็ก
21. ชอบศิลปะ
22. รับฟงคําพูดและคําตอบของเด็ก
23. ใหความรวมมือกับพอแมผูปกครองเด็ก
24. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง



หนาที่และบทบาทของครูปฐมวัย

หนาที่ของครูปฐมวัยในวันหนึ่งๆ  ในสถานศึกษานั้นอาจจําแนกได
โดยยอดังตอไปนี้

- หนาที่ในการสอน

- หนาที่ในการอบรมเลี้ยงดู

- งานธุรการประจําชั้น

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน



บทบาทของครูปฐมวัย

1. บทบาทของครูปฐมวัยในการสอน

- บทบาทของครูปฐมวัยกอนเริ่มสอน

- บทบาทข้ันดําเนินการสอนของครูปฐมวัย

2. บทบาทของครูปฐมวัยในการควบคุมดุแลกอนเลน

3. ครูอนุญาตใหเด็กๆ เลือกเลนไดตามใจชอบ

4. บทบาทของครูปฐมวัยในการควบคุมดูแลเด็กขณะเลนสรางสรรค

5. บทบาทของครูปฐมวัยตอพอแมผูปกครองเด็ก



บทท่ี 7
การพัฒนาบุคลิกภาพ

ความหมายของการพัฒนาบุคลิกภาพคือ วิธีการเปลี่ยนแปลงใหมี
บุคลิกภาพที่ดีขึ้นและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  มีความมั่นใจเกิดขึ้นมีพลังงาน
ในการทํางานมากขึ้น และมีทัศนคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง

บุคลิกภาพที่เหมาะสม   บุคลิกภาพที่เหมาะสมมดีังนี้

- เปนคนใจคอกวางขวาง

- ใหความรวมมือกับผูอื่น

- เปนตัวของตัวเอง

- แสวงหาคาํแนะนํา

- ลงมือกระทําจนกวาจะถูกตอง

- จงตรวจสอบความกาวหนาของทาน



บุคลิกภาพที่ไมเหมาะสม

- เดินรับประทานอาหาร

- สงเสียงดังผิดปกติ ในขณะที่บุคคลอื่นอยูในความสงบ

- ผูบังคับบัญชาไมมีน้ําใจตอผูรวมงาน

- ขาดความมีระเบียบ ไมยอมเขาคิว

- ขาดสมาธิในการทํางาน

- กิริยามารยาทไมเรียบรอย

- ไมมีน้ําใจ และเสียสละ



การพัฒนาบุคลิกภาพในดานตางๆ

- พัฒนาดานรางกาย

- การพัฒนาทางดานสติปญญา

- การพัฒนาทางดานอารมณ

- การพัฒนาความสนใจ

- การพัฒนาทางดานกําลังใจ

การพัฒนาใหเด็กมีกําลังใจ ทําไดโดย

- การอบรมในทางท่ีถูก

- ใหมีความรอบรูและมีความพอใจในสิ่งที่จะทํา

- ใหรูจักคาของเวลา

- ใหมีความเขาใจในเรื่องอุปสรรค และความผิดพลาด



บุคลิกภาพสําหรับครูปฐมวยั

เสนอ
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