
 

 

 
 

นักจิตวิทยา อาชพีทีห่ลายคนใฝ่ฝัน 

 
จรรยา ย่ิงยงค์ 

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
 
 

จิตวิทยา คืออะไร  
 

จิตวิทยา (Psychology) คือ การศึกษาเรื่องของจิตใจ พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของ
คนและสัตว์โดยวิธีการทดลอง สังเกต สำรวจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มักเน้นการศึกษาแต่ละคนหรือ
กลุ่มเล็ก ๆ มากกว่า แบ่งเป็นแขนงต่าง เช่น จิตวิทยาการทดลอง (Experimental Psychology) 
เน้นวิธีการศึกษากระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาสังคม 
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาอาชีพ จิตวิทยาคลินิก (วิทยากร เชียงกูล, 2552, หน้า 191) 

 
 

 
 

จิตวิทยาเกี่ยวข้องกับตัวเองและคนรอบข้างอย่างไร 
 

จิตวิทยาช่วยค้นหาความสามารถ ความถนัด บุคลิกภาพของตนเอง ช่วยให้บุคคลรู้จัก
ตนเองมากขึ้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกงานที่เหมาะสมกับตน หรือมองหาเส้นทางอาชีพที่ตน
จะดำเนินต่อไปในอนาคต จิตวิทยายังช่วยในการจัดการความเครียด การเข้าใจตนเอง การพัฒนา
ตนเองให้ใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ และให้คำปรึกษากับคนรอบข้างด้วยหลักจิตวิทยา เพ่ือให้
บุคคลสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตส่วนตัว 
ด้านการศึกษา ด้านการทำงาน และปัญหาที่ไม่สามารถผ่านไปได้ด้วยตนเอง   

 
 



 
 

 

        -๒- 
 

ต้องเรียนจบอะไรจึงจะเรียกว่า “นักจิตวิทยา” 
 

นักจิตวทิยาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

           สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน  (American Psychological Association : APA) เป็นองค์กร
ทางจิตวิทยาขนาดใหญ่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแ้บ่งสาขาจิตวิทยาออกเป็น 54 สาขา โดย
แบ่งตามความสนใจของนักจิตวิทยาที่รวมกันเป็นกลุ่ม ในปัจจุบันแต่ละสาขาวิชามีการจัดแบ่ง
บทบาทหน้าที่ รวมถึงกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชาอย่างชัดเจน  

สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) กำหนดว่า ผู้ที่มี
ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (Ph.D.) หรอืจิตวิทยาดษุฎีบัณฑิต (Psy.D.) ในสาขาจิตวิทยาหรือ
สาขาที่ใกล้เคียงกันเท่านั้นที่จะเรียกว่าเป็น "นักจิตวทิยา"  
 
นักจิตวทิยาในประเทศไทย 
 

          สำนักงานข้าราชการพลเรือนได้กำหนดให้มีตำแหน่ง “นักจิตวิทยา” ขึ้นในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2506 โดยผู้ที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งเป็นผู้จบปริญญาตรีในสาขาอื่น และเข้ามา
ฝึกอบรมทางด้านจิตวิทยาเพิ่มเติมภายหลัง  
          ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการผลิตบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาในหลายสาขา  วิชาชีพจิตวิทยา
พัฒนามาถึงจุดที่มีใบประกอบโรคศิลปะ (license) ในสาขาจิตวิทยาคลินิก เช่นเดียวกับวิชาชีพ
ทางด้านการเยียวยามนุษย์สาขาอื่นๆ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น การสอบใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะ  เร่ิมต้นขึ้นในปี พ.ศ.2556 โดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2556  สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติในการสอบนัน้จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานทาง
วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ได้แก่ การเรียนจบมาทางสาขาจิตวิทยาคลินิกโดยตรงหรือเทียบเท่า การ
เข้าฝึกงานในหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลังจากเรียนจบเป็นเวลา 6 เดือน (internship) ส่วน
จิตวิทยาสาขาอื่นๆ ยังไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ 
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ต้องการเรียนสาขาจิตวิทยา มีเปิดสอนที่ไหนบ้าง 
 

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิดหลกัสูตรจิตวิทยา ได้แก ่
 

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ 
2. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  คณะจิตวิทยา 
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์ 
5. มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  
    ภาควิชามนุษยศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะศึกษาศาสตร์ 
7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะมนุษยศาสตร์ 
9. มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะมนุษยศาสตร์ 
๑๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะสังคมศาสตร์ 
1๒. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะศึกษาศาสตร์ 
13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  คณะศึกษาศาสตร์ 
14. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  คณะศึกษาศาสตร์ 
15. มหาวิทยาลัยพายัพ  คณะมนุษย์ศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
16. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  คณะจิตวิทยา 
17. วิทยาลัยเซนต์หลุย  คณะจิตวิทยา 
 
สาขาจิตวิทยาที่นิยมเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา  
 

1. สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค 
2. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
3. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
4. สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
5. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
6. สาขาวิชาจิตวิทยา 
7. สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม 
8. สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุน่ และครอบครัว 
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สายอาชีพสำหรับนักจิตวทิยา 
 

▪ ครู/อาจารย์ แนะแนวในสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
▪ นักวิชาการแรงงาน  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
▪ นักจิตวิทยาของศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หรือผู้วางแผนจัดกิจกรรมเพือ่

พัฒนาบุคคล ทุกช่วงวัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
▪ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
▪ นักจิตวิทยาในงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /พัฒนากร /นักพัฒนาสังคม 
▪ นักจิตวิทยาพัฒนาการ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
▪ นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจยัทางด้านจิตวิทยาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
▪ นักวชิาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 
▪ นักจิตวิทยา ด้านการให้คำปรึกษา ดูแล ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพจิต 
▪ นักจิตวิทยาคลินิก ผูใ้ห้คำปรึกษาทางจิตวิทยา นักวิชาการด้านสุขภาพจิต ในหน่วยงานที่

ให้บรกิารด้านจิตเวชและสุขภาพจิต ทั้งภาครัฐและเอกชน 
▪ นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมในองค์การ ทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือทำงาน

ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
▪ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักบริหารงานบุคคล ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
▪ นักออกแบบและการประเมนิผลบุคคลและองค์การ  
▪ ผ้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   
▪ เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาและอบรมบุคลากร วิทยากรฝึกอบรม วิทยากร  
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▪ นักวิชาการด้านจิตวิทยา ในสังกัดหน่วยงานด้านสุขภาพจิต ทั้งภาครัฐและเอกชน 
▪ นักวิจัยด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมศาสตร์   เจ้าหน้าที่ฝา่ยวิจัยทางด้านการตลาด 
▪ อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประยกุต์ความรู้ทางจิตวิทยาในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม และด้านสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 

                ปัจจุบันจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล องค์การอุตสาหกรรมต่างๆ หรือในกระบวนการยุติธรรม 
ก็ต้องใช้นักจิตวิทยาร่วมกับพนักงานสอบสวน ไปเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา หรือแม้แต่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ“ก.พ.ร.” ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ยังกำหนดให้แต่งตั้งจากผู้ที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านจิตวิทยาองค์การ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย นอกจากนี้ 
กรมการจัดหางาน กย็ังต้องการผู้ที่จบการศึกษาทางด้านจิตวิทยา เข้าทำงานเป็นนักแนะแนวอาชีพ 
ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อีกด้วย 


