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หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  
  มีนักจิตวิทยาและนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายของบุคลิกภาพไว้หลาย
ความหมายดังต่อไปน้ี 
 สุชา  จันทน์เอม (2544 : 84) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะส่วนรวมของพฤติกรรม
ของบุคคลทั้งในด้านชีวิตส่วนตัว ในด้านกิจการงาน และในสังคมโดยทั่วไป และยังได้กล่าวถึงค าจ ากัด
ความของบุคลิกภาพของนักจิตวิทยาเด่น ๆ ดังนี้ 
 นักจิตวิทยาที่มองบุคลิกภาพแบบลักษณะรวมของบุคคล ได้แก่ Sanford กล่าวว่า 
บุคลิกภาพ คือกระบวนการรวมกันระหว่างลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล (รวมทั้งลักษณะทางร่างกาย
และจิตใจ) อย่างเป็นแบบฉบับเดียว ซึ่งแต่ละลักษณะต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และรวมกัน
เป็นลักษณะเฉพาะประจ าตัวของแต่ละบุคคล  ส่วน Hilgard กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะ
รวมของบุคคล และวิธีการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งก าหนดการปรับตัวตามแบบฉบับของแต่ละ
บุคคลต่อสิ่งแวดล้อม และ Schneiders กล่าวว่า บุคลิกภาพคือ กระบวนการสร้าง หรือการรวม
คุณลักษณะทั้งด้านร่างกายและจิตใจของบุคคล ตลอดจนความสามารถ ความโน้มเอียง นิสัย 
อากัปกิริยาของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ และบุคลิกภาพจะเป็นเครื่องก าหนดปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น และเป็นผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุ บุคคล และวัฒนธรรมของ
สังคมที่เขาอาศัยอยู่  

ส่วนนักจิตวิทยาที่มองในลักษณะเด่นของบุคคล ได้แก่ Morgan กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ
คุณสมบัติและคุณลักษณะเด่นของบุคคล รวมทั้งการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
เช่นเดียวกัน Murphy กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือความเด่นประจ าตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะบอกถึง
ความแตกต่างกับบุคคลอื่น ๆ ได้ในรูปของปริมาณและคุณภาพในลักษณะเด่นนั้น ๆ   
 นักวิชาการของไทยที่ใหค้วามหมายเกี่ยวกับบุคลกิภาพในลกัษณะที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ 

สถิต  วงศ์สวรรค์ (2544 : 4) กล่าวถึงบุคลิกภาพว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะโดยรวม
ของแต่ละบุคคล ทั้งลักษณะภายนอก ภายใน และปัจจัยต่าง ๆ อันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้พบ
เห็น ส่วน ฉันทนิช  อัศวนนท์ (ม.ป.ป. : 2) ได้แสดงทัศนะว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่
หล่อหลอมให้เป็นและอยู่ในคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นจุดด้อยก็ตาม   ซึ่งท าให้เขามีความแตกต่าง
จากคนอื่น ๆ จนกระทั่งไม่เหมือนกับผู้ใดในโลก  ซึ่ง สุรางค์      โคว์ตระกูล (2545 : 31) กล่าวถึง
ความหมายที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในหมู่นักจิตวิทยาคือ คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
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บุคคลแสดงออกโดยพฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนก าลังเผชิญอยู่ และพฤติกรรมนี้จะคง
เส้นคงวาพอสมควร และเกศินี  สุทธาวรางกูล (2543 : 146-147) บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมของ
ความรู้สึกนึกคิดและลักษณะนิสัย ซึ่งท าให้บุคคลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

กล่าวโดยสรุป บุคลิกภาพ เป็นผลรวมของพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลนั้น ๆ  
  ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพของครูที่ดี ตามทัศนะของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
วิชาชีพครู ประกอบรายวิชาจิตวิทยาความเป็นครู ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 บุคลิกภาพของครูที่ดี  
  บุคลิกภาพของครูที่ดี ประกอบด้วยบุคลิกภาพ 4 ด้าน คือ บุคลิกภาพทางกาย บุคลิกภาพ
ทางอารมณ์ บุคลิกภาพทางสังคม และบุคลิกภาพทางสติปัญญา ดังต่อไปน้ี 
     1. บุคลิกภาพทางกาย ประกอบด้วย 
  1.1 ด้านกายภาพ หมายถึง ครูที่มีบุคลิกภาพด้านกายภาพเป็นปกติและน่าศรัทธา 
น่านับถือ จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการอยู่ร่วมกับลูกศิษย์มากกว่าครูที่มีบุคลิกภาพด้าน
กายภาพผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผิดปกติในทางที่ไม่ดี ลักษณะบุคลิกภาพทางกาย ได้แก่  
      1) รูปร่างหน้าตา กิริยาอาการ ลักษณะท่าทางที่สง่างาม 
      2) การแต่งกายที่เหมาะสม คือ การแต่งกาย (รวมถึงแต่งหน้าและทรงผมด้วย) ที่
สะอาด เรียบร้อย ดูดี น่านับถือ ถูกกาลเทศะ เรียกว่า Neat and Clean 
      3) กิริยามารยาท คือ มีกิริยามารยาที่เรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล  
      4) สวมใสเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่าง เพศ วัย และผิวพรรณ 
      5) มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
      6) ร่างกายสะอาด ผิวพรรณสดใส ใบหน้าแจ่มใส 
      7) ยืน นั่ง เดิน ให้เรียบร้อยเหมาะสม 
  1.2 ด้านวาจา หมายถึง การแสดงออกทางวาจา การพูดด้วยน้ าเสียงที่แฝงด้าน
เมตตา ปรารถนาดี นุ่มนวล การพูดด้วยลีลาที่เหมาะสม ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป และรวมไปถึงการไม่พูด
น้อยหรือเงียบขรึมจนเกินไป หรือการพูดมากจนน่าร าคาญ ได้แก่ 
       1) การพูดด้วยถ้อยค าที่ถูกต้อง ชัดเจน  
       2) การพูดที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  
       3) การพูดที่ถูกกาลเทศะ 
       4) การพูดที่คล่องแคล่ว ถูกอักขระและค าควบกล้ า 

     5) การพูดที่ไพเราะอ่อนหวาน 
     6) พูดเสียงดังฟังชัด 
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     7) พูดจามีสาระมีเหตุผล 
1.3 ด้านการวางตัว ควรมีพฤติกรรมให้เหมาะสมกับฐานะ ต าแหน่งหน้าที่ คุณวุฒิ

และวัยวุฒิของตน โดยมีการแสดงออกอย่างสุภาพและจริงใจ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถผูกมัดน้ าใจ
ของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเข้ามารู้จักและสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย 

1.4 ด้านอิริยาบถ ควรมีอิริยาบถในขณะสอน ขณะท างาน ติดต่อสัมพันธ์กับผู้เรียน
และผู้อื่นให้เหมาะสมเป็นสง่าราศี เป็นที่นิยมยกย่องหรือเกรงใจของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการนั่ง การ
ยืน การเดิน การไหว้ การท าความเคารพ ควรมีความส ารวม เป็นต้น 
     2. บุคลิกภาพด้านอารมณ์  
  บุคลิกภาพทางอารมณ์ หมายถึง การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม มีอารมณ์
มั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งจะแสดงออกให้เห็นทางสีหน้า แววตา ท่าทาง และวาจาให้ผู้เรียนได้รับ
รู้ได้ ประกอบด้วย 
      1) การควบคุมอารมณ์ได้ดี ทั้งอารมณ์ดีใจ โกรธ เศร้า หรือหงุดหงิด 
      2) ความสนใจผู้เรียน หมายถึง มีความกระตือรือร้นที่จะรับรู้หรือถ่ายทอดความรู้
ต่างๆ รวมทั้งการแสวงหาประสบการณ์ที่กว้างขวางหลากหลาย มีความสนใจในตัวผู้เรียน บทเรียน 
และวิธีสอน มีความเข้าใจและสนใจปัญหาต่างๆ ของผู้เรียน  
      3) การมีอารมณ์ขัน ไม่เคร่งเครียดจริงจังจนเกินไป 
         4) มีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน ยิ้มแย้ม และร่าเริงอยู่เสมอ 
      5) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  
      6) มีความรับผิดชอบต่องานสูง 
      7) มีความซื่อสัตย์ จริงใจ 
      8) มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร 4) 
      9) ตรงต่อเวลา 
      10) มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีงาม 
      11) มีความมั่นใจในตนเอง เป็นตัวของตัวเอง 
      12) มีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง (อคติ) 
      13) มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
      14) ขยันหมั่นเพียร 
      15) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ 
      16) หนักแน่น อดทนอดกลั้น และข่มใจตนเองได้ 
      17) มีความกล้าแสดงออกที่เหมาะสม กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
      18) มีความส านึกในหน้าที่การงาน 
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      3. บุคลิกภาพด้านสังคม 
  เป็นบุคลิกภาพที่แสดงออกให้ผู้อื่นพบเห็นได้ในสังคม การเข้าสู่สังคมจึงเป็นบทบาท
อย่างหน่ึงของครู 
      1) มีความเป็นผู้น า  
      2) ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น ชุมชน และสังคม 
      3) ความมีระเบียบวินัย ส ารวมระวังความประพฤติตนอยู่ในระเบียบแบบแผน 
(ประพฤติต่อเป็นแบบอย่างที่ดี) 
      4) สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี 
      5) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
      6) มีการวางตัวที่เหมาะสมในสังคม 
      7) มีความสัมพันธ์กับผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาที่ดี 
      8) มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน 
      9) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกๆ คน 
      4. บุคลิกภาพด้านสติปัญญา 
  บุคลิกภาพด้านสติปัญญา หมายถึง การใช้สติปัญญาในการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้ดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
      1) การมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี 
       2) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม 
      3) มีการตัดสินใจที่ดี 
      4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
      5) มีความรู้รอบตัวดี 
      6) มีความจ าดี 
      7) เป็นคนช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ 
      8) มีความรู้ในรายวิชาที่สอนอย่างแท้จริง 
      9) มีความรู้ด้านวิจัย คอมพิวเตอร์ และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  
      10) มีความรู้ด้านเทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล 
      11) รู้ข้อมูลข่าวสารรอบตัวและเรื่องราวในท้องถิ่น 
      12) มีสามารถถ่ายทอดความรู้ เช่น ประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ สามารถ
อบรมบ่มนิสัยผู้เรียนให้มีศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัยที่ดี สามารถพัฒนาให้
ผู้เรียนใฝุรู้ใฝุเรียนและก้าวทันเทคโนโลยี สามารถพัฒนาผู้เรียนให้คิดกว้าง คิดไกล และมีวิจารณญาณ
ที่จะวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆ ได้ดี เป็นต้น 
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      13) รู้ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ รู้หลักการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ รู้หลัก
ความจริงของธรรมชาติ รู้ความมั่งหมายของการกระท าอันใด รู้บทบาทภาวะหน้าที่ ความสามารถ 
หรือรู้ว่าตนควรท าอะไร รู้จักประมาณตน รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร ตรงต่อเวลา รู้จักท้องถิ่น ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และรู้จักความแตกต่างของบุคคล และยอมรับความคิดเห็น 
      14) แสวงหาค าแนะน า ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ดีต่อผู้เรียน 
      15) ลงมือกระท าจนกว่าจะถูกต้อง  
      16) ตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองอยู่เสมอ 
      17) หมั่นไตร่ตรอง คิดพิจารณาตนเองอยู่เสมอ 
 

 และผลการวิเคราะห์ลักษณะการสอนที่ดี ตามทัศนะของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต วิชาชีพครู ประกอบรายวิชาจิตวิทยาความเป็นครู สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 ลักษณะการสอนที่ดี 
 การสอนมีอยู่มากมายหลายวิธี อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับการสอนในปัจจุบัน จะมุ่งเน้น
การสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ โดยอาศัยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผู้สอนจะต้องพัฒนาวิธีการสอนของตนเองอยู่เสมอ เพราะ
ถ้าครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง มีวิธีการสอนที่แปลกใหม่ ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากจะ
เรียน และสิ่งที่ส าคัญก็คือ จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน  
ลักษณะการสอนที่ดี ประกอบด้วย 
     1. ด้านการเตรียมตัวสอน  

1) ครูต้องวิเคราะห์หลักสูตร จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือบทเรียน 
มีการเตรียมเนื้อหา สื่อประกอบการเรียนการสอน และแบบวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือบทเรียน 

2) จัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน การเตรียมความรู้ ใช้ต ารา
ประกอบการเรียน มีทักษะในการสอนแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

3) ผู้สอนจะต้องประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีการวางตัวที่เหมาะสม มีความ
มั่นใจ มีความกระตือรือร้น และเตรียมพร้อมในการสอนมาเป็นอย่างดี 

4) มีความพร้อมทั้งผู้สอน ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
     2. ด้านการสอน ประกอบด้วย 
  1) สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ในด้าน วัย 
ประสบการณ์เดิม และความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลัก 
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  2) สร้างบรรยากาศและเวลาให้เหมาะแก่การเรียนรู้ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและ
อารมณ์ของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่พร้อมที่จะประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีการใช้สื่อเพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการสอน  
  3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยการกระท าให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ที่ดีและจ าได้นาน 
  4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการท างานเป็นกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็น ยอมรับ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อครูผู้สอนได้  
  5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดค้นหาสาเหตุ เหตุผล ความเป็นไปของสิ่งที่เรียน มีส่วน
ร่วมในการวางแผน การด าเนินกิจกรรม และการประเมินผลการเรียนการสอน 
  6) สร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ต่อเน่ืองและสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน 
  7) มีการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เรียนด้วยความสุขใจ ความสนใจ 
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ 
  8) มีวิธีการสอนที่หลากหลาย ไม่ยึดวิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นหลัก โดยก าหนด
วิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  
     9) มีกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย เพื่อเร้าความสนใจ ผู้เรียนสนุกสนาน และ
ตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
    10) กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดวิเคราะห์อยู่เสมอ เช่น ฝึกใช้การสังเกต การ
ซักถาม การทุดสอบ การแสดงความคิดเรื่องต่างๆ การค้นหาสาเหตุ การเปรียบเทียบ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เป็นต้น 
  11) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
  12) ครูใช้แรงจูงใจในก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยมุ่งเน้นการจูงใจ
ผู้เรียนทุกๆ คน ไม่จูงใจเฉพาะคนเก่งอย่างเดียว 
  13) ครูผู้สอนต้องไม่หวงวิชา ถ่ายทอดความรู้และสิ่งใหม่ๆ มาสอนให้แก่ผู้เรียนอยู่
เสมอ 
  14) สามารถตอบค าถาม ปัญหาข้อข้องใจ และเป็นที่ปรึกษานักเรียน  
  15) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน 
  16) ต้องมีการประเมินผลตลอดเวลา โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การซักถาม 
การทดสอบ เป็นต้น เพื่อประเมินว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์  
  17) การวัดผล ควรมีการปูอนกลับ (Feed Back) และการเสริม ให้การวัดผลเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน มีเครื่องมือวัดผลที่ดี และมียุติธรรมในการวัดและประเมินผล 
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  18) มีการวัดผลการเรียนการสอนเป็นระยะๆ ให้ติดต่อกัน เพื่อให้เกิดความสนใจ 
ตั้งใจเรียนและยังเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไปในตัวด้วย 
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