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บทนา
จอร์จ เอ เคลลี่ (George A. Kelly) เป็นนักจิตวิทยาที่มีความเชื่อว่า มนุษย์นั้นมีพัฒนาการตาม
วุ ฒิ ภ าวะ และมนุ ษ ย์ มี ส ติ ปั ญ ญาหรื อ โครงสร้ า งของสติ ปั ญ ญาที่ ส ามารถปรั บ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ จ าก
สภาพแวดล้อมได้ตามระดับวุฒิภาวะหรือความพร้อม และเขายังไม่ปฏิเสธอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเพียงแต่มี
ความสาคัญอันดับรองจากศักยภาพทางสติปัญญา ซึ่งมนุษย์จะใช้การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาเพื่อปรั บตัวอยู่เหนือ
สิ่งแวดล้ อม เนื่ องจากธรรมชาติของมนุ ษย์ ต้องการที่จะ “ทานาย” (Predict) และ “ควบคุม” (Control)
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง เขาเรียกทฤษฎีของตนเองว่าทฤษฎีโครงสร้างส่วนบุคคล (Personal
Constructs Theory) ซึ่งแนวคิดของเขามีความล้าหน้าและร่วมสมัยกว่าใคร
ทฤษฎีโครงสร้างส่วนบุคคล

ภาพที่ 1 จอร์จ เอ เคลลี่ (George A. Kelly)
ที่มา: ศรีเรือน แก้วกังวาล (2554, น.263)
ชีวประวัติ
จอร์จ เอ เคลลี่ (George A. Kelly) เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1905 ในฟาร์มใกล้เมืองเพิร์ธ
มลรัฐแคนซัส เขาเป็นลูกชายคนเดียวของดอร์ (Dor) และเคลลี่ (Kelly) ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี
ค.ศ. 1926 สาขาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์จาก พาร์ค คอลเล็จ (Park College) ตามด้วยระดับปริญญาโทในสาขา
สังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยแคนซัส ต่อมาในปี ค.ศ.1929 เขาได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อทางด้านการศึกษา
ทีม่ หาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก สกอตแลนด์ ระหว่างเรียนที่สกอตแลนด์เขาพบว่า ที่แท้แล้วตนเองสนใจวิชาจิตวิทยา
* สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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มากกว่ าด้ านอื่ น ดั ง นั้ น เมื่ อ กลั บ มาสหรั ฐ อเมริ ก า เขาจึ ง เข้ า เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาจิ ต วิ ท ยา
ณ มหาวิทยาลัยไอโอวา ได้รับปริญญาเอกในปี ค.ศ. 1931 โดยทาวิทยานิพนธ์เรื่อง ความด้อยความสามารถ
ด้านการพูดและการอ่าน เขาเริ่มงานอาชีพด้วยการเป็นนักจิตวิทยาด้านวิชาการ (Academic Psychologist)
แต่ในขณะเริ่มงานอาชีพอเมริกาเศรษฐกิจตกต่า (Depression of the 1930) สาขาอาชีพจิตวิทยาซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาดอย่างมาก ในขณะนั้น คือ จิตวิทยาคลินิกเขาจึงเบนความสนใจมาศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก
เมื่อจบการศึกษาเขาได้สอนที่ Fort Hays Kansas State College และพัฒนาโปรแกรมการบาบัดเด็ก
ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม ประสบการณ์ในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้กลายเป็นฐานของแนวคิด
ของเขาในเวลาต่อมาซึง่ เคลลี่ ไม่ติดยึดกับวีธีบาบัดเพียงทฤษฏีใดทฤษฏีเดียว เขาใช้หลายวิธีในการรักษาแก้ไข
พฤติกรรม เขาทดลองใช้ทั้ง วิธีใหม่ ๆ และวิธีดั้งเดิมซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ท้ายสุดเป็นฐานแนวคิด ของทฤษฏี
บุคลิกภาพ และการทาจิตบาบัดแบบเคลลี่ในเวลาต่อมา (นพมาศ อุ้งพระ, 2546, น. 257-258)
ในระหว่ า งสงครามโลก ครั้ งที่ 2 เขาเข้ าไปท างานเป็ นนั กจิ ตวิ ทยาให้ กั บ หน่ ว ยงานในกองทั พ เรื อ
หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ความต้องการนักจิตวิทยาคลินิกเพิ่มมากขึ้น เคลลี่ (Kelly) จึงเป็นแนวหน้าผู้หนึ่ง
ที่บุกเบิกศาสตร์ด้านจิตวิทยาคลินิกขึ้น เมื่อสงครามสงบเขากลับมาเป็นอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์
และมหาวิทยาลัยโอไอโอเขาดารงตาแหน่งศาสตราจารย์และผู้อานวยการด้านจิตวิทยาคลินิก ณ มหาวิทยาลัย
โอไอโอ เป็ น เวลา 20 ปี ได้ ก่ อ ตั้ ง และพั ฒ นาโปรแกรมจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ที่ โ ดดเด่ น และได้ น าเสนอทฤษฏี
บุคลิกภาพตามแนวคิดของเขา ในปี ค.ศ. 1965 เคลลี่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มวิชาสาขาพฤติกรรม
ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย Brandeis สถาบันที่เขาได้มีโอกาสและเวลาทางานวิจัยอย่างเข้มข้น แต่น่าเสียดาย
ว่าเขาได้ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1967 (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554, น. 264-265)
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี
แนวคิ ด พื้ น ฐานของทฤษฎี โ ครงสร้ า งส่ ว นบุ ค คล คื อ ทางเลื อ กเชิ ง สร้ า งสรรค์ (Constructive
Alternativism) เป็นแนวคิดที่มีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนต้องการแสวงหาและควบคุมความจริงเพื่อพิสูจน์สิ่งที่
ได้ทานายและคาดหวังในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงอาจกล่าวได้ว่า “มนุษย์ทุกคนจะมีกระบวนการ
ทางจิตวิทยาเพื่อถ่ายทอดการตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” (A person’s processes are psychologically
channelized by the ways in which he anticipates events) ดังนั้นทุกคนจึงต้องการขับเคลื่อนตนเองให้มีส่วน
ร่วมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคาดหวังว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ซึ่งอนาคตเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
อยากได้อย่างมากไม่ใช่อดีตที่ผ่านมาแล้ว การคาดหวังจึงเป็นการแสวงหาของมนุษย์ที่จะมองหาว่าจะทาให้
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากต้องมีทานายและทดสอบ
สมมติฐานเพื่อหาความจริงในการทานายเหตุ การณ์ต่าง ๆ การทาเช่นนี้เคลลี่ (Kelly) เรียกว่า โครงสร้างส่วน
บุคคล (Person Constructs)
ทฤษฎีของเขาได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากนักจิตวิทยาหลายคนและในเวลาต่อมาได้มีนักจิตวิทยาบาง
คนพยายามวิเคราะห์เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีของเขากับแนวคิด ทางปรัชญาและแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
อื่น ๆ ดังภาพที่ 2 การเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างส่วนบุคคลกับแนวคิดทางปรัชญาและแนวทฤษฎี
ทางจิตวิทยาอื่น ๆ
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ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างส่วนบุคคลกับแนวคิดทางปรัชญาและ
แนวทฤษฎีทางจิตวิทยาอื่น ๆ
ที่มา: Gabriele (2017, p. 34)
จากการเชื่อมโยงแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างส่วนบุคคลดังกล่าวผลปรากฏว่า ไม่มีส่วนไหนที่เหมือน
แนวคิดของทฤษฎีเหล่ านั้น โดยสิ้ นเชิง แต่ก็เชื่อว่าเกิดจากการผสมผสานแนวคิดต่าง ๆ จนมาเป็นทฤษฎี
ดังกล่าว ซึ่งทฤษฎีโครงสร้างส่วนบุคคลจะศึกษาบุคลิกภาพของแต่ละคนในการทานายและการคาดหวัง ต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ จึงทาให้เข้าใจได้ว่าความคิด ที่แตกต่างกันนั้นเป็นลักษณะส่วนบุคคลเปรียบเสมือนทุกคนต่าง
มี เลนซ์ ในการดู โลกเป็ นของส่ วนตั ว จึ งท าให้ ในเหตุ การณ์ เดี ยวกั นแต่ บุ คคลนั้ น ๆ จะรั บ รู้ แ ตกต่ า งจากผู้ อื่ น
(George, 2003, p. 3-4) แนวคิดสาคัญของเคลลี่ที่นาเสนอมี ดังนี้
คนทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์
ทฤษฎีโครงสร้างส่วนบุคคลของเคลลี่ (Kelly) ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่เขา เรียกว่า อุปมาอุปมัย (Fruitful
Metaphor) จากการศึกษาสังเกตเขาพบว่า มนุษย์จะมีพฤติกรรมทางความคิดด้วยการคาดคะเนแนวโน้มเหตุการณ์
ล่วงหน้าและพยายามรวบรวมหาข้อมูลสนั บสนุนความคิดนั้นซึ่งไม่ต่างจากนักวิทยาศาสตร์ ทาให้เขาเชื่อมโยง
ธรรมชาติ ของมนุ ษย์ เข้ ากั บความเป็ นวิ ทยาศาสตร์ ด้ ว ยความเชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ เ ราทุ ก คนนั้ น ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น
นักวิทยาศาสตร์ด้วยกันทั้งสิ้น เราสามารถตั้งทฤษฎี (ความคิด) จากนั้นจึงตั้งเป็นสมมติฐาน (ความคาดหวัง)
ทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล (ประสบการณ์และพฤติกรรม) และจึงสรุปผลความคิดอีกครั้ง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการคิด การจดจา และการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการ
แปลความและทานายเหตุการณ์นั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นการใช้ “แนวคิดทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ ”
(Constructive Alternativism) นับเป็นจุดสาคัญของทฤษฎีของเขา เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีอิสระที่จะแปล
ความหมายของประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้เสมอ และมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกเป้าหมายให้กับชีวิตของตนและ
ทันทีที่ได้เลือกเป้าหมายแล้วเป้าหมายนั้นจะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของคนคนนั้น นอกจากนี้
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ทฤษฎีของเขายังต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งการคิดแบบเสรีภาพ (Freedom) และการกาหนด (Determinism)
ส าหรั บ เขาแล้ ว การก าหนดและเสรี ภ าพนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ แ ยกไม่ อ อก เนื่ อ งจากต่ า งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กั น แต่
ในขณะเดียวกันก็เป็นอิสระจากกัน (George, 2006 ; นพมาศ อุ้งพระ, 2551, น. 259) ดังภาพที่ 3 แสดง
โครงสร้างประกอบแนวคิดคนทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างประกอบแนวคิดคนทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์
ที่มา: George (2006)
ธรรมชาติของความคิดและการคิด
การศึกษาของเคลลี่ (Kally) เขาจะให้ความเคารพความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมที่
เป็นรากฐานของแต่ละบุคคลจึงทาให้การศึกษาธรรมชาติของความคิด ของบุคคลมีความชัดเจน (Credulous)
จนประสบความสาเร็จ เพราะตามทฤษฎีโครงสร้างส่วนบุคคลนั้นบุคคลจะสร้างความหมายต่อสิ่งต่างๆ ตาม
ประสบการณ์เดิมของตนตามรากฐานที่เป็นมา ดังนั้นประสบการณ์และบุคลิกภาพส่วนตัวของบุคคลจะเป็น
ตัวกาหนดว่าเขาจะสร้างความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งธรรมชาติของความคิด การคิด และการตีความ
หรือความคิดที่เราสร้างขึ้นเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ใหม่นั้นมักจะมีมูลเหตุขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เก่าที่เรามี เขาจึงมีแนวคิดว่า ความคิด คือ วิธีการจัดการประสบการณ์ในแง่ของการจัดความเหมือนและความ
ต่าง ดังนั้นความคิดจึงมีสองขั้วคือ ความเหมือนและความต่าง เช่น การที่จะบอกได้ว่านางสาว เอ ฉลาดแสดง
ว่าจะต้องมีคนอื่นที่โง่กว่า จึงจะสามารถเปรียบเทียบได้ ธรรมชาติของความคิดและการคิดนั้นแบ่งออกเป็น
หลายคุณลักษณะ ดังนี้ (George, 2006 ; นพมาศ อุ้งพระ, 2551; Gabriele, 2017, pp. 32-36)
1. แกนความคิด (Core Construct) คือ ความเชื่อที่ส ะท้อนเอกลักษณ์ส่ว นบุคคล
เปลี่ยนแปลงได้ยากมากเปรียบได้ดังบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณะของคนคนนั้น
2. ความคิดรอง หรือ ความคิดรอบนอก (Peripheral Constructs) คือ ความคิดที่
สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย
3. การแทรกซึมของความคิด (Permeability) การที่ความคิดเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความคิด
ตัวใหม่แทรกซึมเข้ามาในระบบโครงสร้างความคิด
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4. การยืนกรานทางความคิด (Preemptive Constellatory) หมายถึง การยืนกรานไม่ให้
ความคิดของตนที่มีกลายเป็นส่วนหนึ่งของความคิดอื่น ๆ ไม่ยอมให้เกิดการแทรกแซงทางความคิดได้
5. การเหมารวม (Constellatory Construct) หมายถึง ทันทีที่เราเจอคนคนหนึ่งซึ่งเรา
สามารถจัดประเภทให้ได้ เราจะมอบคุณลักษณะให้เขาชุดหนึ่ง
6. ความคิดเปิด (Propositional Construct) หมายถึง ความคิดที่เปิดโอกาสสร้างสรรค์ในทุก
แง่และมีความยืดหยุ่นสูง
นอกจากส่วนของความคิดแล้วเคลลี่ยังมุ่งเน้นไปที่ส่วนของข้อคิดหรือ Corollary อีกเช่นกัน
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 11 ลักษณะดังนี้ (George, 2003, pp. 9-15; George, 2006)
1) Construction Corollary หมายถึง บุคคลจะคาดการณ์เหตุการณ์ใด ๆ ด้ว ยโครงสร้า งอย่าง
มีความหมาย นั่นคือบุคคลจะอาศัยการจาลองเหตุการณ์ตามแบบเดิมเพื่อเข้าใจเหตุการณ์นั้น ๆ ดังนั้น ในส่วน
ของ Construction Corollary คือ การสร้างความคาดหวังของเราโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าจะเกิดขึ้น
ตามที่เคยเกิด บุคคลจึงใช้ประสบการณ์เก่าเป็นตัวตีความความคาดหวังของ เช่น ถ้าเราตั้งนาฬิกาปลุกตอน 6 โมง
เช้า เราก็คาดหวังให้ดังตอน 6 โมงเช้า เช่นที่มันเคยดังทุก ๆ วัน หรือถ้าฉันทาตัวดีกับใครบางคนฉันคาดหวังว่าพวก
เขาจะประพฤติตนดีกับฉันเช่นกัน
2) Individuality Corollary หมายถึง บุคคลตีความเหตุการณ์และสร้างโครงสร้างแตกต่าง
กัน ไปแม้ว่าจะเป็ น เรื่ องเดีย วกัน ไม่มีใครตีความเหตุการณ์ เดียวกันเหมือนกันทุก ประการ เพราะทุก ๆ คน
มีโครงสร้ าง (Construction) ของประสบการณ์เก็บไว้ที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ การตีความมีความส าคัญยิ่งกว่ า
ความเป็น จริงของเหตุการณ์นั้ น และการตีความมี แตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน แต่ท่ามกลางความแตกต่าง
ย่อมมีความเหมือนกันอยู่บ้างเกี่ยวกับความคิดที่มีต่อเหตุการณ์ หากต่างมีประสบการณ์และอยู่ในวัฒนธรรม
เดียวกันเราก็เห็นสิ่งต่าง ๆ คล้ายกันจึง สามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กันได้ ดังเช่น การที่ผู้ชายกาลัง
มองหาผู้หญิงมาเป็นคู่ชีวิตก็ อยากจะได้คนที่มีความคล้ายคลึงกันทางความคิด รสนิยม และอุดมการณ์เพื่อให้เธอรู้ว่า
เขารู้สึกอย่างไร
3) Organization Corollary หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น บุคคลแต่ละคนพยายาม
จัดระเบียบระบบโครงสร้างที่สร้างขึ้นมา เพื่อมองให้เห็นระดับความสาคัญและความเกี่ยวข้องภายในโครงสร้าง
นั้ น ๆ กั บ โครงสร้ า งอื่ น ๆ เคลลี่ ไ ด้ เ สนอแนวคิ ด นี้ ว่ า แต่ ล ะบุ ค คลจะมี วิ วั ฒ นาการทางบุ ค ลิ ก ภาพเป็ น
ลั ก ษณะเฉพาะเพื่ อ สะดวกในการคาดการณ์ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ มี ร ะบบโครงสร้ า งที่ เ รี ย งล าดั บ ระหว่ า ง
ความสัมพันธ์กัน ดังนั้นถึงแม้ว่าผู้คนมีความแตกต่างกันไม่ใช่เฉพาะด้านความคิดแต่ยังต่างกันในด้านของวิธี
จัดการความคิดด้วย ดังเช่น ถ้าโครงสร้างหนึ่งถูกใช้อย่างสม่าเสมอในการคาดการณ์จะทาให้เราเป็นคนมีอคติ
ได้ ตัวอย่าง “เรา” เป็นคนดี สะอาด ฉลาด และมีคุณธรรม ส่วนคนอื่นไม่ดี สกปรก โง่ และไร้คุณธรรม เป็นต้น
4) Dichotomy Corollary หมายถึง โครงสร้างที่บุคคลสร้างขึ้น ประกอบด้วยโครงสร้าง
สองขั้วซึ่งตรงกันข้ามเปรียบดังขาวกับดา เนื่องจากเราจะเก็บประสบการณ์รูปแบบที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราไว้
ใช้ ส่ ว นโครงสร้ า งอื่ น เราจะใช้ เ ป็ น ขั้ ว เปรี ย บเที ย บกั น เช่ น สุ ข -ทุ ก ข์ ชอบดนตรี -ไม่ ช อบดนตรี เ ป็ น
ประชาธิปไตย-ไม่เป็นประชาธิปไตย ถูก-ผิด ดี-เลว เป็นต้น
5) Choice Corollary หมายถึง บุคคลจะเลือกโครงสร้างที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อคาดหวังว่า
เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้ ถึงแม้การคาดหวังจะไม่ประสบความสาเร็จเสมอไปบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงแนวทาง
เพื่อหาทางเลือกใหม่เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับตัวเอง ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลมีเสรีภาพที่จะเลือกตามที่
เขาปรารถนาและเป็นประโยชน์กับตัวเขา เคลลี่ยังกล่าวอีกว่าปกติมนุษย์จะเลือกของที่ท้าทายหรือไม่ก็ละเอียด
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เพื่อทาให้เราเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ดังเช่น ในเรื่องของการตีความเกี่ยวกับสังคมที่เราอยู่ และเราก็ชอบเลือกของ
ที่เสริมความเข้าใจให้กับสังคม
6) Range Corollary หมายถึง โครงของแต่ละบุคคลจะมีขอบเขต มีความหมายและมีเป้าหมาย
เฉพาะ ไม่มีโครงสร้างใดที่สามารถคาดการณ์ได้กับทุกเหตุการณ์ โครงสร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างนั้น
อยู่เหนือขอบเขต เช่น โครงสร้างของสูงกับเตี้ย ใช้ได้กับบุคคล ต้นไม้ บ้าน แต่ไม่ได้ใช้กับความดี ความงาม เป็นต้น
7) Experience Corollary หมายถึง โครงสร้างของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามเหตุการณ์
ขึ้น อยู่ ว่ าการสร้ างและการตีความนั้ น ใช้แล้ ว ประสบความส าเร็จ ก็จะเป็ นโครงสร้างของบุ คคลนั้น ดังนั้ น
โครงสร้างใด ๆ ของบุคคลขึ้นกับประสบการณ์เฉพาะตนและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเก่าเมื่อมีประสบการณ์
ใหม่ โดยจะผ่านวงจร 5 ขั้นตอน คือ มีการคาดหมายล่วงหน้า(Anticipation) ต้องเข้าไปมีส่วน (Investment)
เผชิ ญ หน้ า เหตุ ก ารณ์ (Encounter) ยื น ยั น ยอมรั บ หรื อ ไม่ ย อมรั บ (Confirmation or Disconformation)
และถ้ายอมรับก็จะปรับโครงสร้างใหม่ (Constructive Revision) เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาคราวต่อไป
8) Modulation Corollary หมายถึง โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากได้รับการพิสูจน์
ว่าสามารถแก้ไขปัญหาตามที่คาดการณ์นั้นได้ก็จะถูกนามาจัด ไว้อยู่กับกรอบแนวความคิด กระบวนสร้าง
โครงสร้าง และการจัดระบบใหม่ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ได้บุคคลนั้นต้องเป็นผู้เปิดกว้างอย่างเพียงพอกับเหตุการณ์
ที่แปลกใหม่ เช่น โครงสร้างที่เป็นความดีงามกับชั่วร้าย อาจเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ เหตุการณ์และบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
9) Fragmentation Corollary หมายถึง บุคคลสร้างโครงสร้างของความคิดหลาย
โครงสร้างซึ่งอาจเป็นทั้งความคิดเก่า และความคิดใหม่ บางความคิดอาจไม่กลมกลืนไปด้วยกัน ด้วยบางคน
มีหลายบทบาท เช่น บางคนมี โครงสร้างความคิดในฐานะเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ในฐานะลูกชาย ในฐานะสามี
ในฐานะพ่อ และในฐานะครู เป็นต้น เราจึงไม่สามารถเข้าใจบุคลิกภาพและพฤติกรรมได้ทั้งหมดว่าบุคคลจะทา
อย่างไร จะเป็นอะไรในอนาคตเพราะอาจมีความความรักหรืออคติเข้ามามีส่วนด้วยซึ่งบางเรื่องอาจเป็นเรื่อ ง
ที่เรานึกไม่ถึง ทั้งนี้เนื่องจากระบบความคิดของเรานั้นมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
10) Commonality Corollary หมายถึง โครงสร้างความคิดของคนคนหนึ่งอาจคล้าย ๆ
กับอีกคนหนึ่งหรือของอีกหลายคนถ้ากระบวนการทางจิตมีความคล้ายกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าแม้คนเราจะ
แตกต่างกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความคล้ายกัน ถ้าบุคคลเหล่านั้นมีการตีความในความจริงเรื่องนั้น
ตรงกันก็จะส่งผลให้พฤติกรรมและความรู้สึกมีคล้ายกันได้ถึงแม้ว่าประสบการณ์จะต่างกัน
11) Sociability Corollary หมายถึง การที่คนคนหนึ่งสามารถตึความโครงสร้างของคน
อื่นได้อาจเป็นเพราะมีบทบาทในกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเราเข้าใจความคิดของคนอื่น เราก็
จะสามารถคาดเดาพฤติกรรมของคนนั้น ๆ ได้ และสามารถที่จะปรับพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับเขาได้
เช่นกัน ดังนั้น บุคคลจึงสามารถแสดงบทบาทเชิงสังคมที่คล้ายคลึงกับคนอื่นได้ เช่น แสดงบทบาทเป็นหัวหน้า
ทั้ง ๆ ที่เป็นลูกน้อง
มนุษย์ ทุกคนจะมีโ ครงสร้างความคิดในการคาดการณ์และตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ไม่ว่าจะเกิด เหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตต่างต้องแสวงหาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา
อาจจะผิดบ้างหรือถูกบ้างสุ ดท้ายแล้วจะเก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์ และบางคราวจะมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับบุคคลอื่นทั้งที่แตกต่างกันหรือคล้างคลึงกันเพื่อจัดการทางเลือกใหม่ ด้วยเหตุนี้โครงสร้าง
ของแต่ละบุคคลจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน
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สองขั้วของโครงสร้าง
มนุษย์ทุกคนมีการสร้างโครงสร้างจากประสบการณ์เดิมๆ ด้วยการจัดกลุ่มประสบการณ์ตามความ
เหมือนและความต่าง โครงที่สร้างขึ้นมักประกอบด้วยประสบการณ์เดิมหลายประการ ซึ่งมีส่วนที่คล้ายกันและ
ต่างกันเป็น 2 ขั้วเสมอ เช่น ดี-ชั่ว ถูก-ผิด สวย-ไม่สวย ฉลาด-โง่ (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554, น.269) การเข้าสู่
กระบวนของการจับคู่ เหมือนการตั้งสมมติฐานสองขั้ว คือ มี Ho กับ Ha เพียงแต่มาใช้กับคน เช่น ลักษณะ
ของบุคคลคนหนึ่งมีพฤติกรรมคงที่ในรูปแบบหนึ่งตลอดเวลา พูดได้ว่านั่นคือลักษณะของเขา แต่ถ้าพฤติกรรม
ของบุคคลนั้นไม่คงที่แสดงว่ารูปแบบนั้นไม่ใช่รูปแบบของเขาแล้ว ในทานองเดียวกันในบุคคลอื่นอาจจะใช้
ลักษณะโครงสร้างบุคคล (Personal Constructs) ในการอธิบายคนคนนี้ต่างกันออกไป อาทิเช่น การใช้คาว่า
เขามีลักษณะเป็นมิตร กล้าแสดงออก มีความฉลาด มีลักษณะความเป็นชาย แต่ในทางตรงกันข้ามคนอื่นอาจใช้
รูปแบบ (Constructs) ที่ต่างกันออกไปอธิบายว่า เขาเป็นคนชอบสังคม มีความรู้สึกไว ช่างคิด และกล้าหาญ
ซึ่งแต่ละคนอาจจะอธิบายรูปแบบทั้ง 2 อย่างจึงเป็นการพอเพียงในการที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของคน ๆ เดียวกัน แต่
การใช้รูปแบบของการอธิบายแตกต่างกันก็พอที่จะทานายได้ การอธิบายด้วยรูปแบบที่ต่างกันนี้เคลลี่มองว่าแต่
ละรูปแบบที่มีความแตกต่างกันนั้นบางรูปแบบสาคัญกว่าอี กรูปแบบในการที่จะใช้ในวิเคราะห์หรือทานายคน ๆ
นั้ น รู ปแบบที่ ส าคั ญกว่ านี้ เขาเรี ยกว่ า “Superordinate Constructs” และรู ป แบบที่ ส าคั ญ น้ อ ยกว่ า เรี ย กว่ า
“Subordinate Constructs” แต่อย่างไรก็ตาม Superordinate Constructs ของคนบางคนอาจเป็น
Subordinate Constructs ของอีกคนหรือในทางกลับกัน ซึ่งการทางานของ Superordinate Constructs
สามารถอธิบ ายได้ ดั งภาพที่ 4 แสดงลักษณะของ Superordinate Constructs และ Subordinate
Constructs (วิจิตพาณี เจริญขวัญ, 2551, น. 191-192 ; ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554, น. 269)
a)

Superordinate
Constructs
Subordinate
constructs
b) Superordinate
Constructs
Subordinate
Constructs
c) Superordinate
Constructs
Subordinate
Constructs

เป็นมิตร – ไม่เป็นมิตร
สงบเสงี่ยม – กล้าแสดงออก
เป็นมิตร – ไม่เป็นมิตร
สงบเสงี่ยม – กล้าแสดงออก

สงบเสงี่ยม – กล้าแสดงออก

สงบเสงี่ยม– กล้าแสดงออก
เป็นมิตร –ไม่เป็นมิตร

เป็นมิตร – ไม่เป็นมิตร

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของ superordinate และ subordinate constructs
ที่มา: วิจิตพาณี เจริญขวัญ (2551, น. 192)
ยกตัวอย่างการอธิบายจากภาพที่ 4 ในข้อ a คือการที่มองว่าคน ๆ นั้นเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตร ถ้าเป็น
มิตรจะดูต่อไปว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมหรือกล้าแสดงออก ซึ่งจากข้อ a จะไม่ให้ความสาคัญว่าเป็นคนสงบเสงี่ยม
หรือกล้าแสดงออก เนื่องจากจะมุ่งไปที่ส่วนที่เป็น Superordinate Constructs คือ ไม่เป็นมิตร ในทางตรง
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คนที่ชอบ
ข่มขู่

คนที่ไม่
ยอมรับ

พ่อ
พี่ชาย
หรือ
พี่สาว
เพื่อน
สนิท
คู่หู่

ตนเอง
แม่

ข้ามส่วนของ b) Subordinate Constructs เป็นความสงบเสงี่ยมหรือกล้าแสดงออก ซึ่งจะนาไปสู่ทั้งเป็นมิตร
และไม่เป็นมิตร
จะเห็ นได้ว่าทฤษฎีโครงสร้ างส่ วนบุคคลของเคลลี่ จะสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ไว้เป็นแนวทาง
ว่าแต่ล ะบุ คคลวางรู ป แบบการมองโลกของตนเองไว้อ ย่า งไร ซึ่ง รูป แบบการมองโลกของคนจะคงที่ ห รื อ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคน ๆ นั้น หัวใจสาคัญของทฤษฎี คือ การแสวงหาโครงสร้างด้วย
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Alternativism)
บทบาทของ Constructive Repertory Test
บุคคลสร้างรูปแบบของตนเองอย่างไรเคลลี่ได้แสดงให้เห็นด้วยการสร้าง The Role Construct
Repertory Test ขึ้น ซึ่งรู้จักในฐานะ “Rep Test” เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อทาให้มองเห็นภาพของ
รูปแบบของคน โดยการใช้รู ปแบบ 2 ด้าน ให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญของชีวิตของคน ๆ นั้น โดยผ่ าน
สมมุติฐานซึ่งจะแสดงให้เห็นใน Rep Test การทาให้เข้าใจ Rep Test เคลลี่ใช้ Repertory Grid หรือ Rep
Grid โดยการจินตนาการว่าให้คน ๆ หนึ่งพิจารณาและบอกลักษณะที่ชื่นชอบของคน 8 คนที่เข้ามาในชีวิตของ
ตน ๆ นั้นซึ่งได้แก่ ตนเอง แม่ พ่อ พี่ชายหรือพี่สาว (น้องชายน้องสาว) คู่หู่เพื่อนสนิท รวมทั้งคนที่ไม่ยอมรับ
หรือคนที่ชอบข่มขู่ แต่ละคน ชื่อแต่ละคนจะอยู่ทางแนวตั้ง ส่วนทางแนวนอนแสดงด้วยวงกลมสามวงในคนที่
ต่างกัน ดังภาพที่ 5 แสดงลักษณะของ Rep Grid (วิจิตพาณี เจริญขวัญ, 2551, น.193)








รูปแบบ 2 คน
(Bipolar construct)
ชอบสังคม - ไม่ชอบสังคม
สุขภาพดี - สุขภาพไม่ดี
สนใจศาสนา - ไม่สนใจศาสนา
กล้าแสดงออก - สงบเสงี่ยม
ซื่อสัตย์ - ไม่ซื่อสัตย์
คิดถึงคนอื่น - ไม่คิดถึงคนอื่น
มีระเบียบ - ไม่มีระเบียบ
เงียบ - เอะอะ

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะของ Rep Grid
ที่มา: วิจิตพาณี เจริญขวัญ (2551, น. 193)
หมายเหตุ
 คล้ายกับลักษณะด้านแรกของรูปแบบ 2 ด้าน


แทนการมองเห็นที่ต่างกัน แทนด้านที่ 2



แทนด้านแรกของรูปแบบ 2 ด้าน
แทนด้านที่ 2 ของรูปแบบ 2 ด้าน

จากภาพที่ 5 สามารถสรุปได้ว่าคน ๆ นี้ มองดูตนเองและเพื่อนสนิทในฐานะที่เป็นคนชอบสังคมส่วน
คนที่ชอบข่มขู่เป็นคนที่ไม่ชอบสังคม และขั้นต่อมาคือพิจารณาอีก 5 คนที่เหลือและตัดสินในว่าเป็นพวกชอบ
สังคมหรือไม่ชอบสังคม และขีด ถ้ามองว่าเป็นคนชอบสังคมและไม่ต้องเขียนเครื่องหมายอะไรถ้ามองว่าเป็น
คนไม่ชอบสังคมในรูปแบบอื่นๆ ที่เหลืออยู่อีก 7 รูปแบบจะถูกพิจารณาเช่นเดียวกันและจะเห็นความแตกต่าง
ของคน 3 คน และอีก 2 คนที่จะถูกมองว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและมองดูทั้ง 5 คนที่ปรากฏอยู่ใน Rep
Test (วิจิตพาณี เจริญขวัญ, 2551, น.194)
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ในความเป็นจริงแล้วการวิเคราะห์ผลจาก Rep Test ค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากข้อแรกจะต้อง
วิเคราะห์ความแตกต่างและประเภทของรูปแบบที่แต่ละคน (Personal Constructs) เป็น เพราะมีข้อจากัด
ของข้ อ ความหรื อ รู ป แบบนั้ น กว้ า งเกิ น ไปหรื อ เปล่ า สิ่ ง ต่ อ มาคื อ การวิ เ คราะห์ จ ะต้ อ งศึ ก ษารู ป แบบของ
ความสัมพันธ์ของแต่ละรูปแบบ รวมทั้งข้ อปลีกย่อยที่แต่ละคนมีด้วย เช่น จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า เพื่อน
สนิทกับคู่หูถูกมองว่าเป็ นพวกชอบสังคมกล้าแสดงออก คิดถึงคนอื่นและมีระเบียบ ในทางตรงข้ามคนที่ชอบ
ข่มขู่คนอื่นและพ่อถูกมองว่าเป็นคนไม่ชอบสังคม สงบเสงี่ยมและไม่มีระเบียบ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะใช้
วิเคราะห์นั้นยังมีอีกหลายอย่าง ซึ่งนักจิตวิทยาจะต้องได้รับการฝึกที่จะใช้ Rep Grid ด้วย การวิเคราะห์จะวาง
อยู่บนพื้นฐานของเครื่องมือคณิตศาสตร์ เพื่อให้มองเห็นรูปแบบของแต่ละคนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจะแสดงให้เห็น
ตามภาพที่ 6 แสดงรูปแบบที่สาคัญของบุคคล (วิจิตพาณี เจริญขวัญ, 2551, น. 194)
ดี
ชอบสังคม
สุขภาพดี

ตรงข้าม
คิดถึงคนอื่น
เงียบ

สนใจศาสนา

ไม่ดี (เลว)

ไม่ชอบสังคม

ไม่ซื่อสัตย์

เจ้าระเบียบ

เอะอะ

สุขภาพไม่ดี
ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบที่สาคัญของบุคคล
ที่มา: วิจิตพาณี เจริญขวัญ (2551, น. 194)

การทดลองใช้ RCRT
The Role Construct Repertory Test เป็นแบบทดสอบที่เคลลี่นิยมใช้ในการเข้าใจโครงสร้าง
ของผู้ ม าขอรั บ การบ าบั ด ตี ค วามและประเมิ น กระบวนการทางปั ญ ญาและสั ง คมจากผลการทดสอบ
แบบทดสอบนี้มีชื่อย่อ ๆ ว่า RCRT ซึ่งบีรี (Bieri) นักจิตวิทยาที่มีความสนใจทฤษฎีนี้ ได้ทาการทดลองหาความ
เที่ยงของ RCRT โดยทาการทดลองกับนักศึกษามหาวิทยาลัย ทาการทดลองโดยจาแนกนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม
แยกกลุ่มโดยผลทดสอบ RCRT ได้แก่ (1) กลุ่มนักศึกษาที่คิดซับซ้อน (Cognitive Complexity) (2) กลุ่มนักศึกษา
ที่คิดเรียบง่าย (CognitiveSimplicity) (ศรีเรือน แก้วกังวาล,2554, น. 270)
บีรี ได้ยึ ดแนวคิดของเคลลี่ ในการทาการทดลอง แนวคิดนั้นคือ มนุษย์เรามีการคาดการณ์ทานาย
สถานการณ์ที่แวดล้อมตัวเขา คนแต่ละคนมีกลุ่มโครงสร้างที่ใช้เป็นหลักในการทานาย บีรีตั้งสมมติฐานว่าคน
ที่คิดซับซ้อน (Cognitive Complexity) จะมีความสามารถในการทานายพฤติกรรมของบุคคลอื่นหรือ/และเหตุการณ์
ต่าง ๆได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงยิ่งว่าคนที่คิดเรียบง่าย (Cognitive Simplicity) โดยให้เหตุผลว่าคนที่ คิด
ซับซ้อนเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการแยกแยะปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ดีจึงสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง
กว่าคนที่คิดเรีย บง่ายซึ่งมักมองสิ่งต่าง ๆ อย่างเรียบง่าย ผิวเผิน ติดยึดรูปแบบที่กาหนดไว้ โดยมีมุมมองที่แคบ ๆ
เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน บีรีได้ให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ตอบคาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์เชิงสังคม 12 ข้อ แต่ละข้อ
มี 4 ตัวเลือก ตัวอย่างข้อคาถาม มีดังนี้ “คุณกาลังทางานอย่างตั้งอกตั้งใจในห้องสมุด มีคน 2 คนเข้ามานั่ง
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ตรงกั น ข้ า มกั บ คุ ณ และส่ ง เสี ย งรบกวนคุ ณ อย่ า งไม่ มี ท่ า ที ว่ า จะหยุ ด คุ ณ คิ ด ว่ า คุ ณ จะท าอย่ า งไรใน
สถานการณ์เช่นนี้” (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554, น.274)
ก. ย้ายไปนั่งที่อื่น
ข. ทาสีหน้าแสดงให้เขารู้ว่าคุณไม่พอใจ
ค. รีบ ๆ ทางานให้เสร็จแม้ว่าเขาจะส่งเสียงดังอย่างน่าราคาญ
ง. บอกให้เขาหยุดพูด
เมื่อนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วก็ให้เขาเดาว่าเพื่อนอีก 2 คนของเขาจะตอบคาถาม
ในสถานการณ์เหมือนกันอย่างไร นักศึกษาจะได้รับการประเมินเป็นค่าคะแนนจากจานวนข้อที่เขาทายคาตอบ
ของเพื่อนเขาที่ตอบไว้ได้ถูกต้อง
ผลการวิจัยยืนยันสมมติฐานที่เขาได้ตั้งไว้ นั่นคือนักศึกษากลุ่ม คิดซับซ้อนทายคาตอบของเพื่อนเขาได้
ถูกต้องมากกว่านักศึกษากลุ่มคิดแบบเรียบง่าย คนกลุ่มหลังยังบอกความเหมือนกันระหว่างตัวเขากับเพื่ อนที่ไม่
ค่อยได้ซึ่งต่างกับพวกคิดซับซ้อน มิหนาซ้ายังมักคิดว่านักศึกษาอื่น ๆ มักจะตัดสินใจกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
เหมือนกับตัวเขาเองนั่นคือพวกคิดเรียบง่ายมักจะตัดสินใจเรื่องราวของคนอื่นหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยยึด
ตนเองเป็นหลัก (Egocentric) (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554, น. 274-275)
การประยุกต์ทฤษฎีโครงสร้างส่วนบุคคล
ทฤษฎีโครงสร้างส่วนบุคคลได้ถูกนามาใช้ในงานวิจัยหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การ
เจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ เจตคติและความเชื่อ และได้นามาใช้ การทาจิตบาบัด (Psychotherapy)
เพื่อรักษาอารมณ์และจิตใจหรือบุคลิกภาพที่ผิดปกติ โดยวิธีทางจิตวิทยาด้วยการใช้ Rep Test พบว่ารูปแบบ
ของคนที่เป็นโรคจิตเภท (Schizophrenia) จะมีรูปแบบความสัมพันธ์กันน้อยกว่าและไม่แน่นอนกว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์ของคนที่มีสุขภาพจิตปกติ นั่นคือคนที่เป็นโรคจิตเภทจะรั บรู้โลกที่อาศัยอยู่ด้วยการทานายและ
คาดการณ์ไม่ได้ และรับรู้ความจริงไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้นในการบาบัดรักษาที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ การสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บ าบั ด รั ก ษากั บ ผู้ ป่ ว ย โดยให้ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ ประสบการณ์ ที่ ดี โ ดยผ่ า นกระบวนการ
ความสัมพันธ์นี้ ผู้ป่วยจะเริ่มรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิด ทัศนคติและประสบการณ์
กับ ผู้ ใ ห้ การบ าบั ดได้ และในขณะเดี ย วกั น ผู้ ใ ห้ ก ารบ าบัด ก็ จะต้ องให้ ค วามอบอุ่ น เข้า ใจ ยอมรั บ ให้ ก าร
สนับสนุนให้กาลังใจไม่ตาหนิผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใด ๆ ต้องเคารพในตัวผู้ป่วย และยอมรับในคุณค่าของ
ผู้ป่วยด้วยเช่นกัน จิตบาบัดเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคนสองคน คือ ผู้ป่วยและผู้บาบัดรักษา ในที่นี้ผู้ป่วย
คือบุคคลที่มีปัญหา และผู้บาบั ดรักษาคือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจเป็นจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ นักกฏหมาย หรือนักการศึกษาก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Rep Test ในการสารวจความสลับ
ซับซอนหรือสิ่งที่มีอยู ในโครงสร้างความคิดของคน ๆ นั้น ในความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในเวลาที่ผาน นอกจากนี้ในคนที่มี
ระดับความสลับซับซอนในเรื่องความยากหรือความเหมือนในการรับรู จะมีการรับรูและสามารถที่จะทานายได
วาจะทาพฤติกรรมอยางไร (วิจิตพาณี เจริญขวัญ, 2551, น. 195 ; ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2554, น. 276-277)

บทสรุป
แนวคิดของ เคลลี่ (Kelly) เชื่อมโยงความเป็นมนุษย์กับวิทยาศาสตร์ และเน้นกระบวนการสานึกรู้
และคิดว่าพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคลเป็นผลพวงจากความรู้ ทัศนคติ ความคาดหวังและความเชื่อ เป็นต้น ใน
การหลอมบุคลิกภาพ สิ่งแวดล้อมมีความสาคัญอันดับรองศักยภาพทางสติปัญญา กระบวนการทางสติปัญญา
ของมนุษย์ไม่จาเป็นต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ในอดีตเสมอไป คนเราใช้สติปัญญา
เพื่อปรับตัวเหนือสิ่งแวดล้อม เช่น ตีความหมายใหม่ ปรับความเชื่อใหม่ เพื่อที่จะทานาย และควบคุมเหตุการณ์
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ต่าง ๆ ที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง เหมือนที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทาการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ได้ทานาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ และเขายังได้กล่าวถึงการที่คนต่างจากคนอื่นเป็นผลที่แต่ละคนสร้างรูปแบบของตนเอง
(Personal Constructs) ขึ้น เป็ น ลั กษณะเฉพาะหรื อเอกลั ก ษณ์ ของตนเองซึ่ง แต่ ล ะคนจะแตกต่ างกั น
นอกจากนี้ยังได้นาทฤษฎีมาใช้ในการบาบัดรักษาบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตอย่างได้ผลดี
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