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บทที่ 9 การด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ: ความผาสุกแบบองค์รวม       9 ชั่วโมง 
 บทน า 
 การพัฒนาตน: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี 
 การพัฒนาความผาสุกทางกาย 

 การพัฒนาความผาสุกทางจิตสังคม 

 การพัฒนาความผาสุกทางปัญญา 
 บทสรุป 

 ค าถามท้ายบทที่ 9 

 เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อด้วยภาพเลื่อน (Slide) / คลิปวีดีโอ / กรณีตัวอย่าง / 
บทความวิจัย 

2. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียนจากเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน 
รวมถึงศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลออนไลน์เป็นกลุ่ม และตอบค าถามเป็นรายกลุ่ม 

3. อภิปราย ซักถาม และร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระ 

4. ร่วมกันอภิปรายประเด็นที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่เรียนในชีวิตประจ าวัน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. น าเสนอเนื้อหาสาระผ่านภาพเลื่อน (Slide) 
2. คลิปวีดีโอ / กรณีตัวอย่าง / บทความวิจัย 

3. เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือการพัฒนาตน 

4. ต าราที่เก่ียวข้อง 
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แหล่งการเรียนรู้ 
1. ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. แหล่งข้อมูลออนไลน์ทีเ่กี่ยวข้องกับจิตวิทยา 
3. เฟสบุ๊ก เพจ (Facebook page) ที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยา 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ประเมิน วิธีการประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

9 สอบกลางภาค ร้อยละ 20 

17 สอบปลายภาค ร้อยละ 30 

ตลอดภาคการศึกษา การท าแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม ร้อยละ 20 

4, 7, 11, 15 การส่งงานตามที่มอบหมาย ร้อยละ 20 

ตลอดภาคการศึกษา การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

ร้อยละ 10 

 

การประเมินผล ก าหนดเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
 ได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ระดับผลการเรียน A 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 75-79  ได้ระดับผลการเรียน B+ 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 70-74  ได้ระดับผลการเรียน B 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 65-69  ได้ระดับผลการเรียน C+ 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 60-64  ได้ระดับผลการเรียน C 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 55-59  ได้ระดับผลการเรียน D+ 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 50-54  ได้ระดับผลการเรียน D 

 ได้คะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้ระดับผลการเรียน F 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

พฤติกรรมมนุษย์: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสตร์ทางจติวิทยา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. พฤติกรรม: นิยามและประเภท 

2. ศาสตร์ที่ท าการศึกษาพฤติกรรม 

3. ประวัติศาสตร์การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ 
4. วิธีการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของพฤติกรรมได้ 
2. แยกประเภทของพฤติกรรมได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับจิตวิทยาได้ 
4. อธิบายความเป็นมาของการศึกษาพฤติกรรมได้ 
5. อธิบายหลักการของกลุ่มแนวคิดท่ีศึกษาพฤติกรรมได้ 
6. บอกความเหมือนและความแตกต่างในหลักการของกลุ่มแนวคิดที่ศึกษาพฤติกรรมได้ 
7. อธิบายความแตกต่างของวิธีการศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที่ 1 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาโดยการชี้แจงแผนบริหารการสอน 

2. สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเรียนการสอนรายวิชานี้ 
3. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อพฤติกรรม: นิยาม

และประเภท และศาสตร์ที่ท าการศึกษาพฤติกรรม 

4. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 
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สัปดาห์ที่ 2 

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว 

2. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อประวัติศาสตร์ 
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ และวิธีการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ 

3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อประกอบการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ภาพเลื่อน 

3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง 
4. แบบฝึกหัด 

 

การประเมินผล 

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

2. การท าแบบฝึกหัด 

3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 



 

 

บทท่ี 1  
พฤติกรรมมนุษย์: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัจิตวิทยา 

 

1.1 บทน า 
“พฤติกรรม” เป็นค าที่ใช้โดยทั่วไปในสังคม รวมทั้งในศาสตร์ด้านต่างๆ เป็นค าที่ใช้แทน 

การแสดงออกของบุคคลในบริบทต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆ คนในสังคม หากแต่ในทางวิชาการ
จะสรุปว่าพฤติกรรมคืออะไร มีศาสตร์ใดศึกษาเรื่องพฤติกรรม การศึกษาพฤติกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อใด 
นักวิชาการศึกษาประเด็นใดเกี่ยวกับพฤติกรรม และใช้กระบวนการใดในการศึกษา ข้อค าถามที่ 
กล่าวข้างต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการน าทางผู้อ่านเข้าสู่ เรื่องใกล้ตัวที่ค าตอบยังไกลตัวในหลาย
ประเด็น เพ่ือให้ผู้อ่านได้ท าความเข้าใจเบื้องต้นถึงขอบเขต และพัฒนาการของการศึกษาพฤติกรรม 
ซึ่งเป็นฐานต่อการท าความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ที่จะกล่าวถึงในบทต่อๆ ไป 

 

1.2 พฤติกรรม: นิยามและประเภท 

เอกสารเล่มนี้ว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ ดังนั้น เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของพฤติกรรมมนุษย์ ประเด็น
แรกท่ีต้องกล่าวถึงคงหนีไม่พ้นนิยามของพฤติกรรมและการแบ่งชนิดของพฤติกรรม 

1.2.1 ความหมายของพฤติกรรม 

พฤติกรรมเป็นค าที่มนุษย์ใช้โดยทั่วไปในสังคมหากแต่ในทางวิชาการจะให้ความหมาย 

ของค าๆ นี้ เหมือนกับการใช้ในสังคมหรือไม่ ผู้เขียนได้น าเสนอตัวอย่างการให้ความหมายของค าว่า 
“พฤติกรรม”อาท ิ

เลฟตัน และแบรนนอน (Lefton & Brannon, 2008: 3) ได้แบ่งค าว่า “พฤติกรรม” 
(Behavior) และ “กระบวนการทางจิต” (Mental processes) ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยสรุปว่า 
พฤติกรรม คือ การแสดงออกภายนอก เช่น การเคลื่อนไหว การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (การสนทนา) 
และการตอบสนองทางอารมณ์หรือการแสดงออกทางอารมณ์ (การหัวเราะ หรือร้องไห้) นอกจากนี้ 
ยังรวมถึงการท างานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น การเต้นของหัวใจ หรือการท างานของสมอง 
ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบได้ ในขณะที่กระบวนการทางจิต คือ กระบวนการคิดและเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุและผล ทั้งนี้ สามารถท านายหรือพยากรณ์กระบวนการทางจิตผ่านการศึกษา
พฤติกรรม 

คิง (King, 2011: 4) ได้แบ่งความหมายของ “พฤติกรรม” กับ “กระบวนการทางจิต” 

ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยให้ความหมายของพฤติกรรมว่าหมายถึง การกระท าทุกอย่างของบุคคล 

ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง เช่น การจูบ, การร้องไห้, การขับรถไปเรียน ขณะที่กระบวนการทางจิต 
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หมายถึง ความคิด, ความรู้สึก และแรงจูงใจที่บุคคลรับรู้แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่สามารถสังเกตได้
โดยตรง เช่น ความคิดท่ีมีต่อการกระท า, ความรู้สึกต่อสถานการณ์ และความทรงจ า 

เนวิด (Nevid, 2013:  4)  ได้อธิบายว่า พฤติกรรม คือ การกระท าของบุคคลซึ่ ง 

จะครอบคลุมเฉพาะสิ่งที่แสดงออก เช่น การพูด การนั่ง การยิ้ม หรือการเคลื่อนไหว เป็นต้น หากแต่
กระบวนการทางจิตเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นส่วนบุคคลซึ่งผู้อ่ืนไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง เช่น 
ความคิด อารมณ์ความรู้สึก การรับรู้ การรับสัมผัส หรือแม้กระทั่งความฝัน เป็นต้น 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ว่าหมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพ่ือตอบสนอง
สิ่งเร้า 

ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ (2555: 5) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง อาการที่แสดงออกของ
มนุษย์ ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัว โดยจากการสังเกตหรือการใช้เครื่องมือช่วยวัดพฤติกรรม
ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการทางร่างกาย 

โดยทั่วไปจะแบ่งพฤติกรรมออกจากกระบวนการทางจิต แต่เพ่ือให้มีความครอบคลุม
เนื้อหารายวิชาที่ประกอบด้วยพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต และสอดคล้องกับการจัดประเภท
ของพฤติกรรม พฤติกรรมในนิยามของเอกสารเล่มนี้จึงหมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิต 
โดยสามารถขยายความได้ว่า การกระท าของบุคคลหรือปฏิกิริยาภายในร่างกายที่ผู้อ่ืนสามารถสังเกต
ได้ผ่านประสาทสัมผัส หรือใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  และประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ เป็น
กระบวนการภายในจิตใจที่สามารถสังเกตได้ทางอ้อมผ่านการกระท าหรือการแสดงออก ซึ่งจาก
ความหมายจึงท าให้สามารถแบ่งชนิดของพฤติกรรมได้ 

1.2.2 ประเภทของพฤติกรรม 

จากความหมายที่ผู้เขียนสรุปในหัวข้อข้างต้น พบว่า พฤติกรรมจะประกอบไปด้วย 

การกระท าหรือการแสดงออกที่สามารถสังเกตได้โดยตรง และกระบวนการทางจิตที่ไม่สามารถสังเกต
ได้โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งประเภทของพฤติกรรมที่นักวิชาการบางกลุ่มในสมัยก่อนได้ 
ท าการแบ่ง (Coon & Mitterer, 2013: 14, จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 2-3) ดังนี้ 

1.2.2.1 พฤติกรรมภายนอก 

พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระท าหรือปฏิกิริยาทางร่างกาย
ที่ทั้งเจ้าตัวและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตผ่านอวัยวะรับสัมผัส/ประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก ลิ้น หรือ
ผิวหนัง) หรือใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ช่วยสังเกตซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับค าว่า “พฤติกรรม”
ของนิยาม ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ สามารถแบ่งพฤติกรรมภายนอกออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) พฤติกรรมภายนอกชนิดโมลาร์ (Molar Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สามารถ
สังเกตได้โดยใช้อวัยวะรับสัมผัส ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น การเดิน การวิ่ง การจาม เป็นต้น 
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(2) พฤติกรรมภายนอกชนิดโมเลกุล (Molecular Behavior) เป็นพฤติกรรม 

ที่สามารถสังเกตได้หรือวัดได้ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  เช่น 

การท างานของต่อมต่างๆ ในร่างกาย การท างานของอวัยวะภายใน หรือการท างานของระบบประสาท 
เป็นต้น 

1.2.2.2 พฤติกรรมภายใน 

พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล 

จะโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตาม เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถสังเกตได้และไม่สามารถใช้เครื่องมือ
วัดได้โดยตรง หากเจ้าของพฤติกรรมไม่บอก (บอกกล่าว เขียน หรือแสดงท่าทาง)  ได้แก่ ความคิด 
อารมณ์ความรู้สึก ความจ า การรับรู้ ความฝัน รวมถึง การรับสัมผัสต่างๆ เช่น การได้ยิน การได้กลิ่น 
ความรู้สึกทางผิวหนัง เป็นต้น ทั้งนี้ พฤติกรรมภายในจ าเป็นต้องอนุมานหรือคาดเดาผ่านพฤติกรรม
ภายนอก โดยพฤติกรรมภายในมีความหมายสอดคล้องกับค าว่า “กระบวนการทางจิต/จิตลักษณะ” 
ทั้งนี้ พฤติกรรมภายในสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรู้สึกตัว (Conscious process) เป็นพฤติกรรม
ที่เจ้าของพฤติกรรมรู้สึกตัวว่าก าลังเกิดพฤติกรรมนั้นๆ หากไม่บอก ไม่แสดงอาการหรือท่าทางใดๆ  

ก็ไม่มีผู้ใดรับรู้ได้ว่าเกิดพฤติกรรมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น อารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความฝัน 
จินตนาการ เป็นต้น 

(2) พฤติกรรมภายในที่ เ กิ ดขึ้ น โดย ไม่ รู้ สึ กตั ว  (Unconscious process) 
เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่เจ้าของพฤติกรรมไม่รู้สึกตัว หากแต่มีผลต่อพฤติกรรมภายนอก 
ยกตัวอย่างเช่น แรงจูงใจ ความคาดหวัง ความวิตกกังวล เป็นต้น 

หลังจากทราบเกี่ยวกับขอบเขตของพฤติกรรม ในล าดับต่อไปขอน าผู้อ่านเข้าสู่การท าความรู้จัก
กับศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของพฤติกรรมซึ่งได้รับความสนใจทั้งในไทยและต่างประเทศมาเป็นระยะ
เวลานาน ศาสตร์ดังกล่าวมีชื่อเรียกในภาษาไทยว่า “จิตวิทยา” 

 

1.3 ศาสตร์ที่ท าการศึกษาพฤติกรรม 

ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันและคาดเดาว่ าคงด าเนินต่อไปในอนาคต มีหลายศาสตร์ 
ที่ท าการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ หากแต่ศาสตร์ต่างๆ เหล่านั้นไม่ได้  
มุ่งเป้าการศึกษาเพ่ือการท าความเข้าใจพฤติกรรม ศาสตร์เหล่านั้นใช้การศึกษาพฤติกรรม  

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ศาสตร์หนึ่งที่มีพฤติกรรมเป็นเป้าหมายหลักคือ จิตวิทยา 
ในหัวข้อนี้จะน าผู้อ่านเข้าสู่การท าความเข้าใจนิยามของจิตวิทยา และขอบเขตของการศึกษา 
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1.3.1 จิตวิทยา: วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต 

หากกล่าวถึงค าว่า “พฤติกรรม” จะพบว่าเป็นประเด็นที่ศาสตร์ต่างๆ ให้ความสนใจ 

ในการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ เนื่องด้วยเป็นกระบวนการที่เกิดจากมนุษย์ หากแต่บริบทหรือกรอบ
ของความสนใจจะแตกต่างกัน อาทิ ประวัติศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่พยายามท าความเข้าใจมนุษย์ผ่าน
การศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต มานุษยวิทยา เป็นศาสตร์ที ่ท าการศึกษาเกี ่ยวกับมนุษย์ 
โดยพยายามท าความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ผ่านการวิวัฒนาการ พฤติกรรม และวัฒ นธรรม 

(สุรพงษ์ ลือทองจักร, 2552: 27) สังคมวิทยา เป็นศาสตร์ที่ท าความเข้าใจมนุษย์ผ่านการศึกษา
พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (สุรพงษ์ ลือทองจักร, 2552: 40) ขณะที่มีศาสตร์หนึ่ง 
ท าความเข้าใจ ท านาย และท าการสรรค์สร้าง ส่งเสริมมนุษย์ผ่านการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และ
สัตว์แบบองค์รวมทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการศึกษาและอธิบาย (Feist & Rosenberg, 2011:  5)  ศาสตร์ดั งกล่าวมีชื่อโดยทั่วไปว่า 
“จิตวิทยา1” (Psychology)2 ดังตัวอย่างนิยาม อาทิ 

ฟีต และโรเซ็นเบิร์ก (Feist & Rosenberg, 2012: 5) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาว่า 
หมายถึง ศาสตร์ที่ท าการศึกษาความคิดและพฤติกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 

เลฟตัน และแบรนนอน (Lefton & Brannon, 2008: 3) กล่าวว่าจิตวิทยา คือ ศาสตร์
ที่ว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต 

เนวิด (Nevid, 2012: 2) สรุปว่าจิตวิทยา หมายถึง วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของ
พฤติกรรมและกระบวนการทางจิต 

ในปัจจุบัน การให้นิยามของค าว่าจิตวิทยาโดยทั่วไปจะท าการแยกแยะพฤติกรรมออกจาก
กระบวนการทางจิตเพ่ือให้สามารถจ าแนกความแตกต่างและให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังอธิบาย 

ในหัวข้อความหมายของพฤติกรรม หากแต่ทั้งพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตต่างมีความทับซ้อน
และต่อเนื่องกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงมีความเชื่อว่าพฤติกรรมภายนอก
ได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมภายใน ดังนั้นจิตวิทยาจึงท าการศึกษาท้ังสองคุณลักษณะดังนิยามข้างต้น 

นอกจากนี้ การใช้วลีส าคัญ “อย่างเป็นวิทยาศาสตร์” (Scientific) เพ่ือแสดงให้บุคคล
ทั่วไปได้เข้าใจว่าการศึกษาพฤติกรรมไม่ใช่การวิเคราะห์บุคคลรอบข้างจากการสังเกตหรือ 

การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการรับสัมผัส หรือความคิดและความรู้สึกส่วนตัว (Common Sense) 
(Lefton & Brannon, 2008: 2; Nevid, 2012: 2) แต่เป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ
การก าหนดปัญหาที่จะท าการศึกษา การคาดการณ์ค าตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้าโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี

                                           
1จิตวิทยา คือ ศาสตร์ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2 Psychology มาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 ค า คือ Psyche (จิตใจ) และ Logos (การศึกษา, ความรู้) 
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ทางวิชาการประกอบ (การตั้งสมมติฐาน) การด าเนินการหาค าตอบอย่างเป็นระบบและถูกต้องตาม
หลักการ และการสรุปผล อภิปรายผลโดยมีข้อมูลหรือเหตุผลทางวิชาการประกอบ 

กล่าวโดยสรุป จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที ่ศึกษาพฤติกรรมในบริบทต่างๆ ทั ้งที ่เป็นพฤติกรรม
ภายนอกและกระบวนการทางจิตหรือพฤติกรรมภายในผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยเอกสารเล่มนี้จะอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาทางจิตวิทยาในสาขาต่างๆเป็นหลัก ทั้งนี้ ประเด็น
ต่างๆ ที่กล่าวถึงจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้อ่าน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจในลักษณะ
ส าคัญ 3 มุมมอง โดยผู้เขียนขอเรียกว่า “เธอ ฉัน และผองเรา” มุมมองที่หนึ่ง เธอ คือ เพ่ือเข้าใจ
พฤติกรรมของผู้อื่น มุมมองที่สอง ฉัน คือ เพ่ือเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง และมุมมองสุดท้าย ผองเรา 
คือ เพ่ือเข้าใจถึงอิทธิพลของผู้อ่ืน และสังคมที่มีต่อตนเอง และอิทธิพลของตัวเราที่มีต่อผู้อ่ืน และ
สังคม (Nevid, 2012: 2) ซึ่งมีความส าคัญต่อการปรับตัวและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

 

1.4 ประวัติศาสตร์การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ 
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาก็เหมือนกับศาสตร์ด้านอ่ืน 

ที่มีประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจจ าต้องย้อนไปในอดีตตั้งแต่จิตวิทยายังไม่มีตัวตน หากแต่ในความเป็นจริง 
ไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถยืนยันอย่างชัดเจนว่าการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เกิดขึ้น
เมื่อใด แต่มีการสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่มนุษยชาติพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือใช้ใน
การอ านวยความสะดวกและการด ารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ โดยในหัวข้อนี้จะท าการศึกษาประวัติศาสตร์
ของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์พอสังเขป โดยเริ่มที่การศึกษาในยุคก่อนเกิดจิตวิทยา ยุคที่จิตวิทยาเริ่ม
มีความเป็นเอกเทศจากศาสตร์อื่น และกลุ่มแนวคิดที่ศึกษาพฤติกรรมในยุคแรกเริ่ม ดังต่อไปนี้ 

1.4.1 ยุคก่อนก าเนิดจิตวิทยา 

นักวิชาการมีความเชื่อว่า การศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์อาจเริ่มตั้งแต่ยุคหิน (ประมาณ 
7,000 ถึ ง  50,000 ปี ก่ อ น ค ริ ส ต ก า ล )  ทั้ ง นี้ 
มีหลักฐานยืนยันว่าในช่วงดังกล่าวมนุษย์ได้พยายามหา
วิธีการเยียวยารักษาบุคคลที่มีปัญหาทางจิตใจ ซึ่งบุคคล
ที่มีความส าคัญในกระบวนการนี้ได้รับการเรียกขานว่า 
“หมอผี” (Shaman) (Feist & Rosenberg, 2011: 12) 
โดยท าการเยียวยารักษาบุคคลผ่านการประกอบ
พิธีกรรม เพ่ือขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวบุคคล 

รูปที่ 1.1 พิธีกรรมโดยหมอผ ี
ที่มา: http/realitysandwich.com/9578/ 
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ยุคที่มีการกล่าวถึงบ่อยและมีหลักฐานเป็นจ านวนมาก คือ ยุคกรีกโบราณ (Ancient 

Greece: ประมาณ 500 ถึง 300 ปี ก่อนคริสตกาล) ในยุคดังกล่าวเป็นยุคที่ให้ความส าคัญกับศาสตร์
หนึ่งที่ เรียกว่า “ปรัชญา” (Philosophy) และบุคคลที่ได้รับการอ้างอิงหากกล่าวถึงการศึกษา
พฤติกรรมของบุคคล คือ โซเครติส (Socrates) เพลโต (Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) โดยวลี
เด่นของโซเครติสที่มักได้รับการกล่าวถึงเป็นประจ า คือ “รู้ตน”3ที่หมายถึง การประเมินและตรวจสอบ
ตนเอง เพื่อให้รู้จักและเข้าใจตนเอง เป็นแนวคิดส าคัญแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในจิตวิทยาแนวใหม่ ณ ปัจจุบัน
อีกท้ังแนวคิดที่ให้บุคคลแสวงหาความรู้ และความจริงผ่านกระบวนการคิดและการใช้เหตุผลของโซเค
รติส และเพลโต ก็ถือเป็นแนวคิดส าคัญของการศึกษาตามแนวจิตวิทยาเช่นเดียวกัน4(Nevid, 2012: 
5) 

ขณะที่แนวคิดของอริสโตเติลเชื่อว่าการแสวงหาความรู้ และความจริงไม่ใช่ เพียง 
การใช้ความคิดและเหตุผลประการเดียว หากแต่ควรเป็นการใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตอย่าง
ระมัดระวัง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ ได้ท าการพัฒนาเพ่ือใช้ในการศึกษาตั้งแต่
อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ อริสโตเติล ได้ให้ความสนใจในเรื่องของจิตใจและร่างกาย 

ซึ่งนักวิชาการบางคนยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์ทางจิตวิทยา ยกตัวอย่างเช่น 
ความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตพยายามแสวงหาความพึงพอใจและหลีกหนีความเจ็บปวด ซึ่งเป็นที่มาของทฤษฎี
แรงจูงใจต่างๆ ณ ปัจจุบัน (Nevid, 2012: 5) 

นอกเหนือจากฝั่งยุโรป พบว่า ในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย ต่างมี
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะแนวคิดทางด้านเอเชียของขงจื้อ 
(Confucius) ที่มีอิทธิพลต่อจิตวิทยาแนวใหม่อีกหนึ่งแนวคิด โดยแนวคิดนี้มีความเชื่อว่าพ้ืนฐาน 

ของมนุษย์ เป็นสิ่ งมีชีวิตที่ดี  หากแต่แสดงออกในทางไม่ดี  เพราะสภาพแวดล้อมที่ ไม่ดี หรือ 

ไม่ได้รับการศึกษา (Nevid, 2012: 5) 
ทั้งนักปราชญ์และนักคิดต่างๆ ได้ถกเถียงกันเรื่องที่มาของพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ 

โดยในช่วงศตวรรษที่ 19 (1801-1899) ได้เริ่มเห็นหลักฐานทางการศึกษากระบวนการทางจิตใจ 

ที่เป็นวิทยาศาสตร์ (Nevid, 2012: 5) แต่ค าตอบยังไม่เป็นรูปธรรมและหลักฐานยืนยันยังไม่ชัดเจนพอ 
จนกระทั่งช่วงต้นปี ค.ศ.1900 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การศึกษา
พฤติกรรมมนุษยใ์นประเทศแถบซีกโลกตะวันตก 

                                           
3มาจากวลีว่า “Know Thyself” 
4แนวคิดของโซเครติสและเพลโตในประเด็นการแสวงหาความจริง ณ ปัจจุบัน นักจิตวิทยาน ามาใช้เพ่ืออธิบายกระบวนการรับรู้ ใน
หัวข้อ ภาพลวงตา (Illusion) ซึ่งมีแนวคิดส าคัญว่าการรับรู้ของบุคคลผ่านข้อมูลจากการรับสัมผัสโดยประสาทสัมผัสไม่สามารถ
เชื่อถือได้เสมอไป 
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1.4.2 ยุคก าเนิดจิตวิทยา 

นักวิชาการได้พยายามหาค าตอบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์มาอย่างต่อเนื่ อง 
จนกระทั่งประวัติศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาเริ่ม 

มีตั วตนอย่างชัด เจน ซึ่ ง ย้อนกลับไปเพียง
ประมาณ 120 ปี (Lefton & Brannon, 2008: 
3)  โดยเริ่ ม ในปี  ค .ศ .18795เมื่ อมีการสร้ าง
ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาขึ้น ณ เมืองไลป์ซิก 
ประเทศเยอรมัน โดยวิลเฮล์ม วู้นท์ (Wilhelm 

Wundt)ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ท าให้
จิตวิทยาแยกออกจากปรัชญาและศาสตร์อ่ืนๆ และเรียกได้ว่าจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่มีความเอกเทศ 
(Nevid, 2012: 6) เนื่องด้วยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความแตกต่างจากศาสตร์อ่ืนๆ 

ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมเช่นเดียวกัน (Coon & Mitterer, 2013: 23) 
หลังจากการปฏิวัติการศึกษาพฤติกรรมของวู้นท์ที่โน้มเอียงไปทางวิทยาศาสตร์มากกว่า

ปรัชญา ส่งผลให้การศึกษาพฤติกรรมได้รับความนิยมมากขึ้ น จนเกิดแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 

ที่อธิบายพฤติกรรมในลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ จนกระทั่งปัจจุบัน การศึกษาทางจิตวิทยาเริ่มได้รับ
การยอมรับว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “วิทยาศาสตร์พฤติกรรม”(Behavioral 

Sciences) 
ส าหรับประเทศไทย จุดก าเนิดทางด้านการศึกษาพฤติกรรมที่มีหลักฐานอ้างอิงคือ 

งานทางด้านจิตวิทยาคลินิก6 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของไทยกับองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ในปี พ.ศ.2496 โดยเป็นความร่วมมือเพ่ือก่อตั้ง
ศูนย์สุขวิทยาจิต เพ่ือให้บริการตรวจ แก้ไขปัญหาของเด็กในประเทศ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงคือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมทรง สุวรรณเลิศ เป็นบุคคลที่ได้ด ารงต าแหน่งนักจิตวิทยาเป็นคนแรก
ของประเทศไทย และเป็นผู้ซึ่งวางรากฐานจิตวิทยา โดยเฉพาะจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย 

(กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, ม.ป.ป.) 
 

                                           
5หลักฐาน พบว่า มีการศึกษาทางด้านจิตวิทยาก่อนการศึกษาของวู้นท์ เช่น การศึกษาของกุสตาฟ ธิวโอดอร์ เฟกต์เนอร์ (Gustav 

Theodor Fechner) และเฮอร์แมนน์ ฟอน เฮร์มโฮล์ท (Hermann von Helmholtz) หากแต่นักวิชาการต่างให้การยอมรับว่า
วู้นท์เป็นผู้ก่อตั้งศาสตร์ทางจิตวิทยาจากการสร้างห้องทดลองทางจิตวิทยา 
6จิตวิทยาคลินิกถือเป็นสาขาที่ได้รับความสนใจในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สาเหตุนอกเหนือจากการเปิดหลักสูตรใน
หลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ยังมีต าแหน่งในระบบข้าราชการพลเรือนรองรับที่ชัดเจน 

รูปที ่1.2 ห้องทดลองของวูนท์ 

ที่มา: http://www.socsci.ru.nl/ardiroel/Rts.htm 
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รูปที่ 1.3 สมทรง สุวรรณเลิศ 

ที่มา: http://www.thaiclinicpsy.org/index.php/ 
 

หลังจากนั้นจึงเริ่มมีการพัฒนาความก้าวหน้าของวิทยาการทางจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง 
จนเริ่มมีสาขาต่างๆ ในศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาปรากฏมาอย่างมากมาย โดยเริ่มจากการให้ความสนใจ
ในมหาวิทยาลัยและขยายอิทธิพลสู่องค์กรวิชาชีพต่างๆ นอกเหนือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) 
สมทรง สุวรรณเลิศ ที่เปรียบเสมือนรากฐานของจิตวิทยาไทย ยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่ได้รับการจารึก 

ในประวัติศาสตร์จิตวิทยาไทย เนื่องด้วยเป็นผู้แรกที่ได้สร้างทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่รวม
ความรู้ทางด้านจิตวิทยาในการพัฒนาทฤษฎีดังกล่าว ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
ผู้ซึ่งน าเสนอทฤษฎีที่มีชื่อว่า “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม” ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปในบทที่ 5 

หัวข้อแนวคิดทางด้านบุคลิกภาพ 

 

 
 

รูปที่ 1.4 ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

ที่มา: http://dusit.ac.th/~research/new/th/pr/detailtrain.php?id=268#&slider1=2 
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เมื่อจิตวิทยาเริ่มมีความเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นเอกเทศจากปรัชญา ชีววิทยา 
สรีรวิทยา และศาสตร์ต่างๆ นักวิชาการที่เรียกตนเองว่านักจิตวิทยาจึงได้เริ่มท าการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย์ในแนวทางที่ตนเองได้รับการศึกษา เชื่อถือ และถนัด จึงส่งผลให้เกิดกลุ่มแนวคิดต่างๆ 

ที่มีพ้ืนฐานการศึกษาจากมุมมองของศาสตร์ต่างๆ 

1.4.3 กลุ่มแนวคิดที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในยุคแรกเริ่ม 

กลุ่มแนวคิดต่างๆ ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์จิตวิทยาเกิดขึ้นในประเทศแถบตะวันตก  

ทั้งในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา แนวคิดที่มีอิทธิพลในช่วงเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จิตวิทยาที่  
ได้รับการกล่าวถึงมีทั้งหมด 6 แนวคิด ดังนี้ 

1.4.3.1 กลุ่มโครงสร้างนิยม/โครงสร้างของจิต7 

กลุ่มโครงสร้างของจิต (Structuralism) ก่อตั้ งโดยวิลเฮล์ม แม็กซ์  วู้นท์  
(Wilhelm Max Wundt) แพทย์และนักวิจัยด้านระบบ
รั บ สั ม ผั ส  ( Sensory)  ซึ่ ง แ ม้ วู้ น ท์ จ ะ ท า ง า น 

ในสายการแพทย์และสรีรวิทยาแต่ก็มีความสนใจในด้าน
จิตวิทยา (Coon & Mitterer, 2013:  23)  และดังได้
กล่าวไว้ ในหัวข้อที่ผ่านมาว่า วู้นท์ ได้ท าการก่อตั้ ง
ห้องทดลองเชิงปฏิบัติการด้านจิตวิทยาขึ้นเป็นแห่งแรก
ของโลกที่เมืองไลป์ซิก ประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1879 

เพ่ือท างานวิจัยทางด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะ รวมทั้งเป็น
ผู้ท าให้จิตวิทยามีการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
จึงส่งผลให้นักวิชาการต่างๆ ยกย่องและขนานนามว่า
เป็น “บิดาแห่งจิตวิทยา” (Wong, 2014: 2) เสมือนเป็น
หลักฐานอ้างอิงว่ากลุ่มโครงสร้างของจิตเป็นกลุ่มแนวคิด
แรกของศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา 

วู้นท์ให้ความส าคัญในการศึกษาคุณลักษณะทางจิตของบุคคล โดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์ทางจิตส านึก (Conscious experiences) (Wong, 2014: 2) โดยหนึ่ง
ในค าถามส าคัญของวู้นท์คือ อะไรเป็นองค์ประกอบของจิตใจหรือประสบการณ์ทางจิต (Kalat, 2008: 
19) และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบุคคลมีการรับสัมผัส มีจินตภาพ และมีความรู้สึก (Coon & Mitterer, 

2013: 23) ซึ่งท าให้แนวคิดนี้พยายามที่จะหาค าตอบเรื่องโครงสร้างหรือองค์ประกอบของจิตส านึก 
(Conscious mind/Conscious experience) (Wong, 2014: 3) ผ่านการแยกแยะประสบการณ์ทาง

                                           
7กลุ่มโครงสร้างของจิต คือ แนวคิดที่สนใจศึกษาองค์ประกอบของจิตส านึก 

รูปที ่1.5 Wilhelm Wundt 

ที่มา: http://psychology.ucdavis.edu/ 
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จิตออกเป็นส่วนๆ โดยใช้วิธีที่เรียกว่า การตรวจสอบภายในหรือการพินิจภายใน (Introspection)8 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ผู้รับการทดลองรับสิ่งเร้าต่างๆ แล้วให้บุคคลท าการประเมินการรับสัมผัส 
ความคิด และความรู้สึกต่างๆ (Wong, 2014: 2) ของตนที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการกระตุ้นและ
อธิบายออกมาเป็นค าพูด จนท าให้ได้องค์ประกอบของจิตมา 2 ชนิด ได้แก่ การรับสัมผัส (Sensation) 
และความรู้สึก (Feeling) (Kalat, 2008: 19) โดยวู้นท์เรียกองค์ประกอบเหล่านี้ว่าเป็น Elements 
(วงการจิตวิทยาไทย เรียกว่า “จิตธาตุ” ซ่ึงเป็นค าที่วู้นท์สร้างขึ้นมาจากอิทธิพลของวิชาเคมี) 

เดิมทีแนวคิดนี้ เป็นที่ รู้จักในวงแคบ แต่ เ อ็ดเวิร์ด ทิชชินเนอร์  (Edward 

Titchener) ซึ่งเป็นศิษย์คนหนึ่งของวู้นท์ได้น าแนวคิดนี้ไปเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่ม
ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษจนเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง (Wong, 2014: 2) นอกจากนี้ ทิชชินเนอร์ยังเป็น
ผู้ตั้ งชื่อแนวคิดนี้ โดย ได้ เรียกแนวคิดนี้ ว่ า  “Structuralism” รวมทั้ งได้ เ พ่ิมจิตธาตุที่  3 คือ 

จินตภาพ9 (Image: การสร้างภาพในสมองซึ่งเกิดจากกระบวนการรับสัมผัส) (Kalat, 2008: 20) 
1.4.3.2 กลุ่มหน้าที่ของจิต10 

กลุ่มแนวคิดหน้าที่ของจิต (Functionalism) 
เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับกลุ่มโครงสร้างของจิต
เพียงแต่อยู่ต่างทวีปกัน ผู ้น าแนวคิดนี้ มีการอ้างอิงชื่อบุคคล
ด้วยกัน 2 คน คือวิลเลี่ยม เจมส์ (William James) แพทย์และ
ศาสตราจารย์ด้านกายวิภาคศาสตร์ (Coon & Mitterer, 2013; 

24) และจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) (ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ , 
2555: 13) หากแต่บุคคลที่ได้รับการอ้างอิงถึงโดยทั่วไปเมื่อ
กล่าวถึงแนวคิดหน้าที่ของจิต คือ เจมส์ ซึ่งแม้จะเป็นแพทย์ 
หากแต่เจมส์มีชื่อเสียง และมีความส าคัญในวงการจิตวิทยามาก 
เจมส์ได้รับค ายกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกศาสตร์ด้านจิตวิทยาของ
ประเทศสหรัฐฯ (Kalat, 2008: 20) ซึ่งบางครั้งได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยาสหรัฐฯ (Nevid, 2012: 7) โดยเจมส์มีทัศนะว่าการศึกษาของแนวคิด

                                           
8การพินิจภายใน (Introspection) เป็นกระบวนการให้บุคคลมองเข้าไปในประสบการณ์ภายในของตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วนและ
ท าการประเมินการรับสัมผัส ความรู้สึก และความคิด ยกตัวอย่างเช่น ให้บุคคลดูผลไม้ชนิดหนึ่งแล้วให้พิจารณาว่าสิ่งที่เห็นคืออะไร 
มีความคิด ความรู้สึกอย่างไรเมื่อให้รับสัมผัสกับสิ่งนั้น 
9ในบางเอกสารระบุว่าจิตธาตุของแนวคิดนี้ประกอบด้วย การรับสัมผัส (Sensation) การรับรู้ (Perception) และความรู้สึก 
(Feeling) (Nevid, 2013: 7) 
10หน้าที่ของจิต คือ แนวคิดที่สนใจศึกษาการท างานของจิตส านึกเพ่ือการปรับตัว 

รูปที ่1.6 William James 

ที่มา: www.britannica.com 
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โครงสร้างของจิตเป็นการศึกษาที่แคบเกินไปจนไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของจิตที่แท้จริง
ได้ (Lefton & Brannon, 2008: 5) 

แนวคิดนี้ต่อต้านความเชื่อของกลุ่มโครงสร้างของจิตที่ต้องศึกษาองค์ประกอบ
เพียงอย่างเดียว และไม่เชื่อว่าประสบการณ์ทางจิตส านึกเป็นผลพวงจากจิตธาตุ (Nevid, 2012: 7) แต่
ให้ความส าคัญในประเด็นที่ต้องศึกษาว่าจิตท างานอย่างไร (Kalat, 2008: 20) มีหน้าที่หรือเป้าหมาย
เพ่ือการใด (Nevid, 2012: 7) และกระบวนการดังกล่าวเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับจิตส านึกอย่างไร รวมทั้ง
พยายามหาค าตอบว่ามนุษย์ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างไร (Coon & Mitterer, 2013; 24) ซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญที่น าแนวคิดนี้ไปสู่การศึกษาหน้าที่ของจิตส านึกหรือการปรับตัวของประสบการณ์ทาง
จิตส านึกเพ่ือการอยู่รอด โดยแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลหลักมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary 

Theory) ของชาร์ลส ดาวิน (Charles Dawin) (Wong, 2014: 3) ที่อธิบายหลักการคัดเลือกโดย
ธ ร ร ม ช า ติ  ( Natural selection)  ว่ า สิ่ ง มี ชี วิ ต ส า ย พั น ธุ์ ใ ด ที่ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ ส า ม า ร ถ 

ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ย่อมมีโอกาสรอดและสามารถด ารง
เผ่าพันธุ์ต่อไป แนวคิดนี้ดึงเอาหลักการนี้มาใช้ในการอธิบายกระบวนการทางพฤติกรรมและ
กระบวนการทางจิตที่มนุษย์ใช้เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

1.4.3.3 กลุ่มจิตวิเคราะห์11 

กลุ่มแนวคิดจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis/Psychodynamic) เป็นกลุ่มแนวคิด
ที่ เกิดขึ้นเป็นล าดับที่สาม ผู้น าแนวคิดนี้  คือ ซิกมันด์  ฟรอยด์ (Sigmund Freud) จิตแพทย์ 
ชาวออสเตรีย ฟรอยด์มีความเชื่อว่ามีส่วนของจิตใจที่อยู่ลึก
มากกว่าจิตส านึกของมนุษย์ เรียกว่า “จิตไร้ส านึก/จิตใต้ส านึก” 
(Unconscious)  (Nevid, 2012:  9; Wong, 2014:  4)  โ ด ย 

ท าการเปรียบเทียบจิตใจของมนุษย์เหมือนกับภูเขาน้ าแข็ง 
(Iceberg Metaphor) (Coon & Mitterer, 2013: 26) โดยแบ่ง
พ้ืนที่ของภูเขาน้ าแข็งเป็นจิตส่วนต่างๆ 3 ส่วน ได้แก่ จิตส านึก 
จิตใต้ (ไร้) ส านึก และจิตกึ่ง (ก่อน) ส านึก ทั้งนี้ ฟรอยด์มีความ
เชื่อว่า “จิตส านึก”เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของจิตใจมนุษย์ ซึ่งเป็น
ส่วนที่มีพ้ืนที่เล็กน้อย ไม่มีความส าคัญใดๆ หากแต่พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่และทรงอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์จริงๆ คือ “จิตใต้
ส านึ ก /จิ ต ไ ร้ ส านึ ก ”  (Unconscious)  (Wong, 2014:  4) 

                                           
11จิตวิเคราะห์ คือ แนวคิดที่สนใจศึกษาอิทธิพลของจิตใต้ส านึกที่มีต่อพฤติกรรม 

รูปที่ 1.7 Sigmund Freud 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/ 
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ซึ่งส่งผลให้แนวคิดนี้มีความแตกต่างจากแนวคิดโครงสร้างของจิต และหน้าที่ของจิตอย่างเห็นได้ชัด 

ฟรอยด์กล่าวว่า จิตไร้ส านึกเป็นส่วนของจิตใจที่อยู่นอกเหนือสติสัมปชัญญะ 

ของบุคคล เป็นส่วนที่ท างานโดยบุคคลไม่รู้ตัว เชื่อว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากแรงกระตุ้น  

ของความคิด แรงขับ และความต้องการในจิตไร้ส านึก โดยมนุษย์มีแรงขับส าคัญอยู่ 2 ชนิด คือ 

แรงขับทางเพศและความก้าวร้าว แต่แรงขับดังกล่าวไม่สามารถแสดงออกได้เนื่องด้วยถูกเก็บกด 

โดยจิตส านึก เพ่ือการได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนในสังคม ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวข้างต้นล้วนเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลให้บุคคลเกิดความผิดปกติทางจิต ทั้งนี้ ฟรอยด์เชื่อว่าการศึกษาความขัดแย้งระหว่าง
จิตส านึกกับจิตไร้ส านึกจะเป็นวิธีการที่ดีในการท าความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ (Wong, 2014: 4) 

1.4.3.4 กลุ่มเกสตอลต์/เกชตอลต์12 

ก ลุ่ ม แ น ว คิ ด เ ก ส ต อ ล ต์  ( Gestalt 

psychology) เป็นกลุ่มแนวคิดที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน
เช่นเดียวกับกลุ่มโครงสร้างของจิตเพียงแต่เกิดขึ้นภายหลัง
ประมาณ 30 ปี (Feldman, 2013: 16-17) ผู้ที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดนี้ คือ แม็กซ์ เวิร์ธไฮเมอร์ (Max 

Wertheimer) (Coon & Mitterer, 2013: 25) โดยเกสตอลต์
เป็นแนวคิดที่ศึกษาวิธีการที่สมองท าการจัดการและวาง
โครงสร้างการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคล (Nevid, 2012: 8) 
แนวคิดนี้มีจุดสนใจในการศึกษาประสบการณ์ของจิตส านึก
เช่นเดียวกับสองกลุ่มแรก หากแต่มีความเชื่อว่า จิตของบุคคล
ไม่สามารถแบ่งแยกออกเป็นจิตธาตุได้ดังกลุ่มโครงสร้างของ
จิตได้กล่าวไว้ (Wong, 2014: 3) โดยแนวคิดนี้มีความเชื่อว่า

บุคคลจะสร้างความเข้าใจในสิ่งเร้าต่างๆ ที่ได้รับอย่างแตกต่างกัน (Lefton & Brannon, 2008: 5) 
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างตามไปด้วย 

ทั้งนี้ แนวคิดนี้มีความเชื่อว่าบุคคลจะเข้าใจสิ่งต่างๆ เป็นภาพรวมไม่สามารถแยก
ย่อยได ้การรับรู้ทีละส่วนหรือทีละประเด็นแล้วน าผลมารวมกันไม่สามารถท าให้มนุษย์เกิดความเข้าใจ
ในสิ่งนั้นๆ ได้เท่ากับการมองอย่างภาพรวม (Wong, 2014: 3) ยกตัวอย่างเช่น การฟังดนตรี เพลง
หนึ่งเพลงประกอบขึ้นด้วยตัวโน๊ตหลายตัว ตัวโน้ตต่างๆ ที่เล่นต่อเนื่องกันจะถูกร้อยเรียงเป็น
ท่วงท านองที่ไพเราะ ไม่ว่าจะใช้เครื่องดนตรีชนิดใดเล่นก็สามารถจะฟังและรับรู้ได้ว่าเป็นท่วงท านอง
เดียวกันแต่หากเล่นเพียงโน้ตตัวเดียวโดดๆ ท่วงท านองจะไม่เกิดขึ้นและความไพเราะจะหายไป 

                                           
12ค าว่า “Gestalt” เป็นภาษาเยอรมัน แปลความได้ว่า รวมเป็นหนึ่ง (Unified whole) แนวคิดนี้สนใจศึกษาการรับรู้ของบุคคล 

รูปที ่1.8 Max Wertheimer 

ที่มา: https://amanaimages.com/ 
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กลุ่มแนวคิดนี้ให้ความส าคัญในการศึกษาการรับรู้ (Perception) ของบุคคล 

เนื่องด้วยเป็นกระบวนการทางจิตที่ท าหน้าที่แปลความหมายของสิ่งเร้าต่างๆ ที่บุคคลรับจาก
สิ่งแวดล้อมรอบตนเองทั้งหมด การรับรู้ถือเป็นกระบวนการทางจิตที่ท าให้บุคคลเกิดความเข้าใจ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มนี้ แนวคิดของกลุ่มเกสตอลต์ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จุดประกาย
การศึกษาพฤติกรรมผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ผ่าน
การศึกษาระบบประสาทและสมอง 

1.4.3.5 กลุ่มพฤติกรรมนิยม13 

กลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) มีผู้น าของแนวคิด คือ จอห์น บี 
วัตสัน (John B. Watson) (Kalat, 2008: 23) แนวคิดนี้เชื่อ
ว่า การศึกษากระบวนการทางจิตดังแนวคิดที่ผ่ านมา 

ไม่สามารถสังเกต หรือประเมินได้และไม่มีความเป็น
วิทยาศาสตร์  (Nevid, 2012:  7)  ฉะนั้น ค าตอบที่ ได้จึง 
ไม่สามารถตอบค าถามต่างๆ ที่ มีผู้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมได้อย่างชัดเจน ดังนั้น แนวคิดนี้จึงให้ความสนใจ 

ในการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมภายนอกของบุคคลเท่านั้น 
เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้  ประเมินได้ 
มีความเป็นวัตถุวิสัย (รูปธรรม) โดยแนวคิดนี้สนใจศึกษา
อิทธิพลของการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมเป็น
เรื่องส าคัญ (Wong, 2014: 4) 

วัตสันก่อตั้งแนวคิดนี้ โดยได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดเรื่องการวางเงื่อนไข 
(Conditioning) ของไอแวน พาฟลอฟ (Ivan Pavlov) ที่ท าการศึกษาระบบการย่อยอาหารของสุนัข 
หากแต่บังเอิญพบความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าสองตัว จึงท าการสร้างทฤษฎีการวางเงื่อนไขขึ้น 
(Coon & Mitterer, 2013: 24) 

แนวคิดพฤติกรรมนิยม มุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง
โดยเน้นที่การศึกษาจากพฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆ เนื่องจากนักวิจัยสามารถควบคุมกิจวัตร
ประจ าวันต่างๆ ของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับ การตื่น หรือปริมาณอาหารที่ ได้รับและ 

อีกมากมาย ซึ่งไม่สามารถจะกระท ากับมนุษย์ได้ (Kalat, 2008: 23) เนื่องจากขัดต่อจริยธรรม 

ในการวิจัย ซึ่งแม้จะเป็นการศึกษากับสัตว์ชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่ผลที่ได้ก็สามารถน ามาอธิบาย
พฤติกรรมของมนุษย์ได้เช่นกัน 

                                           
13พฤติกรรมนิยม คือ แนวคิดที่สนใจศึกษาเฉพาะพฤติกรรมภายนอก 

รูปที ่1.9 John B. Watson 

ที่มา: http://www.biography.com/ 
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นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงอีกคนในกลุ่มแนวคิดนี้ คือบี เอฟสกินเนอร์  (B.F. 
Skinner) โดยสกินเนอร์มีความเชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆ ถูกควบคุมโดยรางวัลและการลงโทษ (Coon & 
Mitterer, 2013: 25) ดังนั้น การจะควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมจึงไม่ใช่เรื่องยาก แค่ต้องวาง
เงื่อนไขให้ถูกต้องและเหมาะสมผ่านการให้รางวัลและการลงโทษผ่านความเชื่อตามแนวคิดนี้ ซึ่งใน 

บทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องกระบวนการทางปัญญาจะได้กล่าวถึงทฤษฎีการวางเงื่อนไขทั้งของพาฟลอฟและ 

สกินเนอร์ที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ 
1.4.3.6 กลุ่มมนุษยนิยม14 

กลุ่ มแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism)  แนวคิดนี้ มีบุคคล 2 คน ที่ ได้ รับ 

การยกย่องเป็นผู้น า คือ อับราฮัม มาสโลว์  (Abraham Maslow) และคาร์ล โรเจอร์ส (Carl R. 
Rogers) (Wong, 2014: 5) แนวคิดนี้ได้รับการขนานนามว่า “กลุ่มพลังที่สาม” (Third Force)15

เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อวงการวิชาการเช่นเดียวกับกลุ่มพฤติกรรมนิยม และกลุ่มจิต
วิเคราะห์ (Nevid, 2012: 11) 

 
แนวคิดนี้ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคล การเข้าใจตนเอง 

ศักยภาพ และอุดมคติโดยมีความเห็นที่ขัดแย้งกับแนวคิดของฟรอยด์ที่ว่ามนุษย์ถูกควบคุม 

โดยจิตไร้ส านึก รวมทั้งแนวคิดพฤติกรรมนิยมที่กล่าวว่า บุคคลมีพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า  
(Wong, 2014: 5) โดยแนวคิดนี้เชื่อว่า บุคคลมีอิสระทางความคิด สามารถตัดสินใจเลือกทางเดินของ

                                           
14มนุษยนิยม คือ แนวคิดที่สนใจศึกษาคุณลักษณะทางบวกของมนุษย์ 
15กลุ่มพลังที่หนึ่ง (First Force) คือ แนวคิดจิตวิเคราะห์ และกลุ่มพลังที่สอง (Second Force) คือ แนวคิดพฤติกรรมนิยม 

รูปที่ 1.10 Abraham Maslow 

ที่มา: http://psychology.about.com/ 
รูปที่ 1.10 Carl R. Rogers 

ที่มา: http://psychology.about.com/ 
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ตนเองได้ (Free will) ไม่จ าเป็นต้องมีสิ่งใดมาคอยกระตุ้นหรือควบคุมเสมอไป (Coon & Mitterer, 

2013: 26; Wong, 2014: 5) 
นอกจากนี้ยังให้ความสนใจศึกษาความต้องการทางจิตใจที่เป็นคุณลักษณะ

ทางบวกของบุคคล อาทิ ความรัก ความภาคภูมิใจในตนเอง การแสดงออกซึ่งตนเองความคิด
สร้างสรรค์ และเรื่องของจิตวิญญาณภายในตัวบุคคล โดยให้เหตุผลว่าเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ 

ความต้องการทางจิตใจมีความจ าเป็นและส าคัญพอๆ กับความต้องการทางร่างกาย เช่น อาหาร 

หรือน้ า ซึ่งตามแนวคิดของมาสโลว์เชื่อว่าบุคคลทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพและความดีของตน  

ไปถึงจุดสูงสุดได้ (Self-actualization) (Coon & Mitterer, 2013: 27) จนสามารถเป็นบุคคล 

ที่เป็นเลิศทั้งด้านการงาน สังคม ร่างกาย และจิตใจได้ (Self-actualized person) 
จากที่กล่าวทั้งหมดเป็นแนวคิดที่ได้รับการกล่าวถึงและยกย่องว่ามีอิทธิพลต่อวงการจิตวิทยา  

ในยุคแรกเริ่มของการเกิดศาสตร์นี้  หากแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะคงทนถาวรซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มแนวคิด 

บางกลุ่ม และบางกลุ่มที่ยังคงได้รับความสนใจต่างจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือวิธีการ 

เพ่ือให้สามารถท าการศึกษาพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

1.5 วิธีการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ 
จากที่กล่าวข้างต้นว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีความต่อเนื่องกันระหว่างพฤติกรรมภายในและ

พฤติกรรมภายนอก มีความซับซ้อนไม่ได้ท าความเข้าใจง่ายเพียงแค่การสังเกตเห็นด้วยตาเปล่า 
หากแต่จ าเป็นต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุป อภิปราย และน าเสนอ
ข้อมูล (Coon & Mitterer, 2013: 20-21) ซึ่งบางกรณีก็ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าพฤติกรรม
ภายนอกเป็นเช่นนี้ เกิดจากพฤติกรรมภายในคุณลักษณะใด บางกรณีมีปัญหาว่าพฤติกรรมที่ก าลัง
สังเกตหรือศึกษาเกิดจากปัจจัยใดกันแน่ เนื่องด้วยไม่ทราบว่าปัจจัยใดเท็จ หรือปัจจัยใดจริง และตัว
แปรใดเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมจริงๆ ดังนั้น การได้มาซึ่งข้อมูลทางพฤติกรรมของมนุษย์ 
จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย โดยในทางจิตวิทยามักเลือกใช้วิธีการศึกษาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1.5.1 การสังเกต/การสังเกตตามธรรมชาติ 
การสังเกต/การสังเกตตามธรรมชาติ (Observation/Naturalistic Observation) เป็น

วิธีการที่มีความตรงไปตรงมาในการศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด คือ การสังเกตสิ่ง มีชีวิต
นั้นๆ ตามสภาพแวดล้อมจริงซึ่งหากท าการสังเกตอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวหรือเข้า ไป
ขัดขวางธรรมชาติของผู้สังเกตจะเรียกวิธีการนั้นว่า การสังเกตตามธรรมชาติ ( Naturalistic 

observation) (Wong, 2014: 24) วิธีการนี้เป็นกระบวนการศึกษาพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมปกติ
ของกลุ่มตัวอย่างที่นักจิตวิทยาสนใจ (Nevid, 2012: 29-30) โดยที่ไม่ให้กลุ่มตัวอย่างรู้ตัวว่าก าลังถูก
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สังเกตอยู่เพ่ือการได้ข้อมูลที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับจดบันทึกพฤติกรรมที่
เกดิขึ้นของกลุ่มตัวอย่าง หรือใช้กล้องบันทึกภาพเก็บภาพไว้ ยกตัวอย่างเช่น การสังเกตพฤติกรรมการ

เล่นของเด็กปฐมวัยเป็นกลุ่ม เพ่ือท าความเข้าใจกับ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของเด็กปฐมวัยใน
แต่ละช่วงอายุ  รวมถึงเ พ่ือท าความเข้า ใจถึ ง
กระบวนการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง
ตนเองกับเพ่ือนร่วมกลุ่ม หรือการสังเกตพฤติกรรม
การช่วยเหลือหรือพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของ
กลุ่มคนในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น จุดส าคัญของ

การศึกษารูปแบบนี้ คือ บันทึกในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ห้ามต่อเติมหรือปรับลดข้อมูลใดๆ (Feldman, 

2013: 38) 
1.5.2 กรณีศึกษา 

กรณีศึกษา (Case Study/Case History) เป็นวิธีการที่ใช้เพ่ือตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก 

ที่เป็นประเด็นที่อาจกระทบต่อสังคมจากกลุ่มตัวอย่างเพียง 1 คน หรือกลุ่มบุคคลเล็กๆ (Feldman, 

2013:  38) โดยวิธีการนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาใน
เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นหรือประสบได้บ่อย อาทิ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย หรือพฤติกรรม
ก้าวร้าวที่ถึงแก่ชีวิต ฯลฯ ที่ไม่สามารถจะสร้างหรือจ าลอง
สถานการณ์ ในวิธีการศึกษาเชิงทดลองได้เนื่องด้วยผิด
กฎหมายและ/หรือผิดจริยธรรมการวิจัยในคน (Wong, 

2014: 25) ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาพัฒนาการด้านต่างๆ 
ของเด็กที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ดังตัวอย่างใน

รูปที่ 1.13 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักจิตวิทยาไม่สามารถจะท าการทดลองในห้องปฏิบัติการได้ เป็นต้น 
(Kalat, 2008) 

นักจิตวิทยาจะใช้วิธีการที่หลากหลายในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ 
การสังเกต การสัมภาษณ์ การอ่านบันทึกประจ าวัน การอ่านรายงานและประวัติทางการแพทย์ 
การประเมินโดยแบบทดสอบทางจิตวิทยา เป็นต้น เพ่ือช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งอาจไม่สามารถ
รวบรวมได้จากการศึกษาวิธีการอ่ืนๆ (Wong, 2014: 26) 

 

 

รูปที ่1.11 ภาพตัวอย่างการสังเกต 

ที่มา: http://karitane.com.au/ 

รูปที ่1.12 ตัวอย่างกรณีศึกษา 
ที่มา: https://www.tumblr.com/search/ 
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1.5.3 การส ารวจ 

การส ารวจ (Survey Method) เป็นการศึกษาแนวโน้มของความเชื่อ ทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมของบุคคลผ่านค าถามที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจ าต้องใช้ เครื่องมือที่เรียกว่า แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  ที่ เกิดจากการคัดเลือกค า
อย่างระมัดระวังเพ่ือสร้างเป็นประโยคค าถามที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษาการส ารวจหรือ
การท าโพล (บางต าราถือว่ามีลักษณะเดียวกัน) 
ต้องมีการจัดล าดับข้อค าถามที่เหมาะสมเพ่ือเป็น
การตรวจสอบความสอดคล้องในการตอบค าถาม
ของกลุ่มตัวอย่าง และเ พ่ือป้องกันอิทธิพล
ระหว่างข้อค าถามที่มีต่อแนวโน้มในการตอบ 
วิ ธี การนี้ ได้ รั บความนิยมอย่ างแพร่ หลาย 
เนื่องจากสามารถใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้จ านวนมาก ไม่จ ากัดสถานะหรืออาชีพ และ
รวดเร็ว (Wong, 2014: 27) 
 การใช้วิธีการส ารวจในประชากรทุกคนที่ต้องการศึกษาถือเป็นสิ่งที่ดี หากแต่ในความเป็นจริง 
พบว่า ไม่สามารถท าได้เสมอไป เนื่องด้วย สิ้นเปลืองงบประมาณ เวลา และบุคลากรในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนั้น นักจิตวิทยามักใช้บางส่วนของประชากรที่ต้องการศึกษามาเป็นท าการศึกษา ซึ่ง
เรียกว่า กลุ่มตัวอย่าง16แต่เพ่ือให้มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพ่ือการเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
และสามารถอ้างอิงผลการศึกษาไปยังประชากรได้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างจึงเป็นปัจจัยส าคัญของ
วิธีการนี้ (Wong, 2014: 26) 

1.5.4 การศึกษาความสัมพันธ์ 
การศึกษาความสัมพันธ์ (Correlational Method) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรที่สนใจ 2 ตัวแปรเป็นต้นไป ซึ่งเป็นวิธีการที่น าเสนอผลได้มากกว่าความถี่ของข้อมูลหรือ
แนวโน้มของพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตดังการศึกษาเชิงส ารวจ (Wong, 2014: 27) 
โดยการศึกษาวิธีการนี้จะอธิบายว่าตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ หากพบว่ามี
ความสัมพันธ์ ตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางใด และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับใด 
(Feldman, 2013: 39) ทั้งนี้ ความสัมพันธ์จะมีทิศทางความสัมพันธ์อยู่ 2 ทิศทาง คือ มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน (Positive correlation) ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาพบว่า การมองโลกในแง่ดี มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการปรับตัวทางจิตใจ กล่าวคือ หากการมองโลกในแง่ดีมากจะพบว่า

                                           
16ในความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้วยวิธีการใด ต่างใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการท าการศึกษา 

รูปที ่1.13 ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ที่มา: http://larts.rmutp.ac.th/2554/?p=1413 
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การปรับตัวทางจิตใจจะดี หากการมองโลกในแง่ดีน้อยจะพบว่าการปรับตัวทางจิตใจจะไม่ค่อยดี และ
ความสัมพันธ์ในทางตรงข้าม (Negative correlation) ยกตัวอย่างเช่น ความภาคภูมิใจในตนเอง 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความรู้สึกวิตกกังวล กล่าวคือ หากความภาคภูมิใจในตนเองสูง
จะพบว่าความวิตกกังวลจะต่ า ในทางตรงกันข้ามหากความภาคภูมิใจในตนเองต่ า ความรู้สึกวิตกกังวล
จะสูง เป็นต้น หรือดังตัวอย่างในรูปที่ 1.15 การเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

มีความสัมพันธ์กับการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการพนันการเปิดรับข่าวสารการพนันจากเพ่ือน โทรทัศน์ 
และเว็บไซต์ เพศประเภทของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ทั้งนี้ วิธีการศึกษาความสัมพันธ์สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งจากการสังเกตหรือการ
ส ารวจ (Wong, 2016: 28) ซึ่งนอกจากจะบอกได้ว่าตัวแปร 2 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
ทิศทางความสัมพันธ์เป็นอย่างไร ยังบอกระดับความสัมพันธ์ว่ามากหรือน้อย 

 
1.5.5 การทดลอง 

การทดลอง (The Psychology Experiment) เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางพฤติกรรม 

ที่ได้รับความนิยมและถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อการศึกษาในศาสตร์นี้ (Coon, & Mitterer, 2013: 
35) เนื่องจากเป็นวิธีการตรวจสอบสมมติฐานด้วยการควบคุมเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจเข้ามากระทบต่อ
พฤติกรรมที่ต้องการศึกษา รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มในการศึกษาเพ่ือท าการเปรียบเทียบผลในระยะเวลา
ต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญที่ช่วยยืนยันผลของการศึกษาให้มีความชัดเจนและน่าเชื่อถือมากยิ่ งขึ้น 
ทั้งนี้ วิธีการนี้ถือเป็นวิธีการศึกษาเหตุและผลได้โดยตรง (Cause and Effect relationship) (Nevid, 

2012: 32) และถือเป็นวิธีเดียว ณ ปัจจุบัน ที่ยืนยันสาเหตุและผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน (Feldman, 

2013:41) ส าหรับการใช้วิธีการทดลองที่พบเห็นทั่วไป คือ การแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มควบคุม (Control group/ wait-list group) (Nevid, 

2012: 32) ในความเป็นจริงแล้วรูปแบบการทดลองที่ง่ายที่สุด คือ มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว 

รูปที ่1.14 ตัวอย่างการศึกษาความสัมพันธ ์

ที่มา: http://gamblingstudy-th.org/document_research/75/1/3/ 
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ไม่มีกลุ่มควบคุม เพียงแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม เนื่องจากความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวโดยไม่มีผลจากกลุ่ม อ่ืนเข้ ามา
เปรียบเทียบ ทั้งนี้ กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่เราใส่ตัวแปรที่
ต้องการศึกษาเข้าไป ในขณะที่กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่มี
เงื่อนไขทุกอย่างเหมือนกับกลุ่มทดลอง ยกเว้นตัวแปรที่
ต้องการศึกษา 

วิธีการศึกษาที่กล่าวข้างต้นเป็นวิธีการที่มีทั้งข้อดี 
และข้อจ ากัด ปัจจัยนอกเหนือจากข้อจ ากัดของวิธีการ คือ 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยทั่วไปมีข้อแนะน าว่าการศึกษาใดๆ ในศาสตร์พฤติกรรมควรมีการเลือก  

กลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นจากตัวแทนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา เพ่ือให้สามารถ
สรุปผลการศึกษาไปยังประชากรได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 

1.6 บทสรุป 

พฤติกรรมถือเป็นประเด็นใกล้ตัวมนุษย์ทุกคน เนื่องด้วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนทั้งที่บุคคล
อ่ืนสามารถสังเกตได้โดยตรงผ่านประสาทสัมผัสหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่สามารถสังเกต
ได้โดยตรง หากเจ้าตัวไม่บอกก็ไม่สามารถทราบได้ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของศาสตร์ที่มีชื่อว่าจิตวิทยา  

ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ทั้งส่วนที่เป็นพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ 

ความสนใจและแนวคิดพ้ืนฐานที่ใช้ในการศึกษา แต่ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการเข้าใจตนเอง  

การเข้าใจผู้อ่ืน และการปรับตัวเข้าหากัน โดยประวัติศาสตร์ของการศึกษาพฤติกรรมเริ่มศึกษากันมา
ตั้งแต่สมัยบรรพกาล แต่ที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนก็เมื่อยุคกรีกและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนจิตวิทยา
สามารถแยกออกจากปรัชญาและศาสตร์อ่ืนๆ แต่ยังคงมีองค์ความรู้จากศาสตร์เหล่านั้นเพ่ือใช้เป็น
พ้ืนฐานของการศึกษาจนเกิดแนวคิดต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละแนวคิดต้องพัฒนาทฤษฎีและการศึกษา 
เพ่ือปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

ทั้งนี้ การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องที่เราทุกคนท ากันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตั้งแต่อดีตจน
ปัจจุบัน แต่ที่จิตวิทยาได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์ มีความเป็นเอกเทศ และได้รับการยอมรับว่าเป็น
วิทยาศาสตร์ เนื่องด้วยมีการศึกษาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการศึกษา ประเด็นที่ต้องการศึกษา รวมถึงพฤติกรรมที่ต้องการ
ศึกษา ซึ่งแต่ละวิธีการต่างมีข้อดีและข้อเสียที่สามารถชดเชยซึ่งกันและกัน 

 

รูปที่ 1.15 ตัวอย่างการทดลอง 
ที่มา: http://www.dawn.com/ 



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

 

1. พฤติกรรมภายนอกกับพฤติกรรมภายในมีความแตกต่างกันอย่างไร 

2. จากค าต่อไปนี้ ค าใดที่จัดว่าเป็นพฤติกรรม และจัดเป็นพฤติกรรมชนิดใด 

 

กิน รู้สึกตื่นเต้น ได้ยินเสียง กะพริบตา 
หิว การเต้นของหัวใจ จินตนาการ กลิ่น 

เหม็น การท างานของสมอง ความฝัน นึกถึง 
สะดุ้ง ล าไส้ ยิ้ม จ า 
ร้องไห้ รู้สึกเศร้า รู้สึกตกใจ ความโกรธ 

 

3. หากต้องการท าความเข้าใจพฤติกรรมภายในต้องท าการศึกษาผ่านสิ่งใดเพราะเหตุใด 

4. จงโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มแนวคิดท่ีศึกษาพฤติกรรมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

Structuralism    ศึกษาคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ 

Functionalism    ศึกษาพฤติกรรมที่สังเกตได้ 

Gestalt     ศึกษาพฤติกรรมผ่านการวิเคราะห์จิตใต้ส านึก 

Psychoanalysis    ศึกษากระบวนการท างานของจิตใจ 

Humanism    ศึกษาองค์ประกอบของจิตใจ 

Behaviorism    ศึกษากระบวนการรับรู้ และพฤติกรรมแบบภาพรวม 

5. จงบอกความแตกต่างระหว่างการศึกษาโดยการส ารวจกับการศึกษาความสัมพันธ์ 
6. เพราะเหตุใด วิธีการทดลองจึงเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในทางจิตวิทยา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของพฤติกรรม: พลวัตรภายในร่างกาย 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ระบบประสาท 

2. ระบบต่อมไร้ท่อ 

3. บูรณาการการท างานระหว่างองค์ประกอบ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของระบบประสาทได้ 
2. บอกคุณสมบัติของระบบประสาทได้ 
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างระบบประสาทแต่ละประเภทได้ 
4. อธิบายอิทธิพลของฮอร์โมนต่อพฤติกรรมได้ 
5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีต่อพฤติกรรมได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที่ 3 

1. ให้นักศึกษาดูคลิป Brain power: From neurons to networks 

2. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อระบบประสาท 

3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

 

สัปดาห์ที่ 4 

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว 

2. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อระบบต่อมไร้ท่อ
และหัวข้อบูรณาการการท างานระหว่างองค์ประกอบ 

3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

4. ให้นักศึกษา 
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สื่อประกอบการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ภาพเลื่อน 

3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย 

4. แบบฝึกหัด 

 

การประเมินผล 

2.1 ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

2.2 การท าแบบฝึกหัด 

2.3 ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.4 การตอบค าถามในห้องเรียน 

 



 

 

บทท่ี 2 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของพฤติกรรม: พลวัตรภายในร่างกาย 

 

2.1 บทน า 
พ้ืนฐานของการศึกษาพฤติกรรม ณ ปัจจุบัน ประการหนึ่ ง  คือ การท าความเข้า ใจ  

กับองค์ประกอบพ้ืนฐานของการเกิดพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต ซึ่งหมายถึง การท า 

ความเข้าใจกับกระบวนการท างานภายในร่างกายในส่วนต่างๆ หรือพฤติกรรมภายนอกชนิดโมเลกุล 
โดยจากการศึกษาพบว่า กระบวนการท างานของร่างกายที่แตกต่าง  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

ทั้งภายในและภายนอกที่แตกต่างในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผู้เขียนจึงเล็งเห็นความส าคัญในการน าเสนอ
กระบวนการท างานของร่างกายในบางส่วน ได้แก่ ระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่ถือเป็นระบบ
ใหญ่ของร่างกายและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์โดยน าเสนอว่าระบบดังกล่าวท างานอย่างไร 

มีความพิเศษอย่างไร จะส่งผลเช่นไรต่อพฤติกรรม รวมถึงการบูรณาการการท างานระหว่างระบบ
ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อเกิดขึ้นอย่างไร 

 

2.2 ระบบประสาท 

เมื่อกล่าวถึงปัจจัยภายในร่างกายย่อมนึกถึงระบบและกลไกที่ถูกก าหนดมาโดยธรรมชาติ 
โดยนักวิชาการเรียกระบบดังกล่าวว่า “ระบบประสาท” ซึ่งเป็นระบบที่มีหน้าที่ทั้งรับข้อมูล ส่งข้อมูล 
และมีอิทธิพลต่อร่างกายของมนุษย์ รวมถึงพฤติกรรม ในอดีตการศึกษาระบบประสาทและสมองถือ
เป็นเรื่องพิเศษ เนื่องจากกระท าเพ่ือประเมินความผิดปกติของอาการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสมอง 
หากแต่ปัจจุบันระบบประสาทถือเป็นระบบที่นักวิชาการทางด้านจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ 
ให้ความสนใจศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมเป็นเบื้องต้น (Nevid, 2012: 42) รวมถึงเพ่ือท า
ความเข้าใจกระบวนการท างาน โครงสร้างของระบบ อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรม และผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นหากมีความผิดปกติ เป็นต้น 

2.2.1 ระบบประสาท: วงจรอัจฉริยะ 
ระบบประสาท (Nervous system) คือ เครือข่ายเซลล์ประสาท (Neurons/Nerve 

cells) ที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพ่ือการรับ-ส่งข้อมูลในการท าหน้าที่ต่างๆ ของร่างกาย โดย
เป็นระบบการสื่อสารทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) ของร่างกายมนุษย์ ประมาณการว่าระบบ
ประสาทในร่างกายของมนุษย์เกิดจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายของเซลล์ประสาทจ านวนหลายพันล้าน
เซลล์ ทั้งนี ้เซลล์ประสาทมีความแตกต่างกันไปในรูปร่าง ขนาดและชนิด ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่บ่งบอก
ความแตกต่างในหน้าที่ ดังปรากฏในรูปที่ 2.1 และ 2.2 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ท าการแบ่งเซลล์ในระบบ
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ประสาทเป็น 2 ชนิดหลัก คือ เซลล์ประสาทและเซลล์ค้ าจุน (King, 2011: 61) โดยภายในสมองเพียง
อย่างเดียวมีเซลล์ประสาทกว่าพันล้านเซลล์ (Lefton & Brannon, 2008: 56) และในบางการศึกษา
ประมาณการได้ไม่ต่ ากว่าแสนล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์ประสาทเซลล์หนึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาท
อ่ืนๆ ได้ไม่ต่ ากว่า 10,000 จุด (King, 2011: 61) จากการศึกษาประมาณการว่าใน 1 ตารางเซนติเมตร 
มีเซลล์ประสาทมากกว่า 50 ล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์แต่ละตัวก็มีกระบวนการติดต่อสื่อสารกับเซลล์ตัวอ่ืนๆ 
ซึ่งมีความซับซ้อนยิ่งกว่าการท างานของคอมพิวเตอร์ 

 
รูปที ่2.1 เซลล์ประสาท 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://biomedicalengineering.yolasite.com/neurons.php 

 

ตามรูปที่ 2.1 จะเห็นรูปร่างจ าลองของเซลล์ประสาทในรูปแบบหนึ่งที่พบมากในระบบ
ประสาทส่วนกลาง ตามรูปจะมีเซลล์ประสาท 2 เซลล์เชื่อมต่อกัน แต่ในความเป็นจริงพบว่า 

เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จะไม่เชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทใดๆ โดยตรง จุดเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเซลล์
จะมีช่องว่าง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทจะเริ่มตั้งแต่การส่งข้อมูลเป็นกระแสไฟฟ้า
จากส่วนรับข้อมูลหรือเดนไดรท์ (Dendrites) ผ่านตัวเซลล์ลงมายังส่วนที่มีลักษณะคล้ายหางยาวๆ 
เรียกว่า แอกซอน (Axon) ทั้งนี้ พบว่า เซลล์ประสาทในระบบประสาทส่วนกลางส่วนใหญ่จะมีชั้น
ไขมันห่อหุ้มแกนของแอกซอนมีลักษณะเป็นปล้องต่อเนื่องตลอดแอกซอน เรียกว่า เยื่อไมอีลิน 
(Myelin sheath) นักวิทยาศาสตร์พบว่าเยื่อไมอีลินมีหน้าที่เป็นฉนวนกันกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีผลดี คือ 

ท าให้กระแสไฟฟ้าที่ถูกส่งมาจากตัวเซลล์กระโดดข้ามปล้อง ส่งผลให้การส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วเพียงเสี้ยววินาที (Feldman, 2013: 60) หลังจากข้อมูลถูกส่งมาถึงปลายสุดของแอกซอน 
กระแสไฟฟ้าที่ท าหน้าที่เป็นสื่อส่งข้อมูลจะกระตุ้นให้ส่วนปลายของแอกซอนที่มีลักษณะเป็นกระเปาะ
หลั่งสารเคมีที่เรียกว่า สารสื่อประสาท (Neurotransmitters) สารดังกล่าวจะลอยจากเซลล์ตัวแรกไป
ยังส่วนรับข้อมูลหรือเดนไดรท์ของเซลล์ตัวต่อไป กระบวนการส่งข้อมูลในเซลล์ตัวต่อไปก็จะเริ่ม
ด าเนินการต่อไป (Nevid, 2012: 44-46) 
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รูปที่ 2.2 เซลล์ค้ าจุน 

ที่มา: ปรับปรุงจาก https://rsdadvisory.com/category/glial-cell-activation/ 
 

นอกเหนือจากเซลล์ประสาท ในระบบประสาทยังพบเซลล์ที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ 

เซลล์ค้ าจุน (Glial cells/ Glia) ดังปรากฏในรูปที่ 2.2 เซลล์ค้ าจุนไม่ใช่เซลล์ประสาทแต่ถือเป็น 

เซลล์ที่มีความส าคัญต่อการอยู่รอดของเซลล์ประสาท ซึ่งพบว่ามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการค้ าจุน
โครงสร้างของระบบประสาท กล่าวคือ ช่วยจับและประคองเซลล์ประสาทให้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน 
(Garrett, 2008: 32) ดูแลและจัดการสารอาหารของเซลล์ประสาท และช่วยสนับสนุนให้เซลล์
ประสาทส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยการสร้างเยื่อไมอีลินหุ้มส่วนแอกซอนดังกล่าวข้างต้น 
(Feldman, 2013: 59) รวมถึงจัดการของเสีย (Horsley & Norman, 2010: 153) ซึ่งเป็นข้อมูลเพียง
เล็กน้อยที่สามารถค้นพบได้ ณ ปัจจุบัน แต่จากการศึกษาพบข้อมูลส าคัญ อาทิ เซลล์ค้ าจุนมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความจ า โรคอัลไซเมอร์ ความเจ็บปวด โรคทางจิตเวช เช่น โรคจิตเภท และความผิดปกติ
ทางอารมณ์ รวมถึงพัฒนาการของเซลล์ประสาทต้นก าเนิด (Neural stem cells) และจากการศึกษา 
ณ ปัจจุบัน พบว่า จ านวนเซลล์ค้ าจุนมีมากพอๆ กับเซลล์ประสาท (King, 2011: 61) แต่บางการศึกษา
ประมาณการณ์ว่ า เซลล์ค้ าจุนมีปริมาณมากถึ งร้ อยละ 90 ของเซลล์ ในระบบประสา ท 

(Li, 2014, 87) 
ระบบประสาทเป็นระบบที่มีอิทธิพลต่อการเกิดปฏิกิริยาและพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์  

ทั้งท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารภายในร่างกาย และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
บุคคล (Lefton & Brannon, 2008: 55) ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมพ้ืนฐาน อาทิ การรับสัมผัส ไปจนถึง
พฤติกรรมที่ซับซ้อน อาทิ การวางแผน หรือการสื่อสาร เป็นต้น โดยเซลล์ประสาทมีขนาดเล็กจนไม่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เมื่อมีการเชื่อมโยงระหว่างกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่จะก่อตัวเป็น
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รูปร่างจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามบริเวณของร่างกายที่เซลล์
ประสาทรวมตัวกัน บางบริเวณเรียกว่าอวัยวะ ได้แก่ สมองเป็นเครือข่ายเซลล์ประสาทในกะโหลก
ศีรษะ และไขสันหลังเป็นเครือข่ายเซลล์ประสาทในโพรงกระดูกสันหลัง หรือเรียกว่าเส้นประสาทใน
บริเวณเครือข่ายเซลล์ประสาทที่เชื่อมต่อระหว่างสมองและไขสันหลังกับอวัยวะอ่ืนๆ ของร่างกาย 

การรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนหรืออวัยวะของเซลล์ประสาทนับล้านเซลล์ เป็นเพียง
กระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นวงจรของสิ่งมีชีวิตซึ่งหมายรวมถึงมนุษย์ หากแต่ความสามารถของเซลล์
ประสาทและระบบประสาทไม่ได้จ ากัดแค่การรวมตัว ทว่ามีความสามารถอ่ืนๆ อีก ดังหัวข้อต่อไป  

ที่จะกล่าวถึงคุณสมบัติของระบบประสาทที่เป็นคุณลักษณะพิเศษจากกระบวนการท างานของเซลล์
ประสาท 

2.2.2 คุณสมบัติของระบบประสาท 

ระบบประสาทไม่ได้ถูกสร้างมาให้ก่อร่างสร้างตัวมนุษย์แต่เพียงประการเดียว หากแต่
ระบบประสาทยังเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนมนุษย์ในการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
คุณลักษณะที่สุดอัศจรรย์ (Coon, & Mitterer, 2008: 58; King, 2011: 58-59, 86) อาท ิ

2.2.2.1 ความซับซ้อน 

ระบบประสาทมีศักยภาพที่ช่วยให้เราสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน หรือแม้กระทั่ง
ท างานต่างๆ ที่ต้องการความประณีต คุณสมบัติดังที่กล่าวมาถือว่ามีความซับซ้อนในระดับหนึ่ง 
หากแต่ยังมีความซับซ้อนที่มากกว่า คือ กระบวนการท างานของเซลล์ประสาทหลายกลุ่มในเวลา
เดียวกัน ซึ่งส่งผลให้เราสามารถมีพฤติกรรมหลายอย่างพร้อมกันได้ เช่น การมองเห็น การอ่าน การฟัง 
การเดิน การพูด การคิด รวมถึงการหายใจ ในสถานการณ์ท่ีก าลังนั่งฟังการบรรยายของอาจารย์พร้อม
ไปกับการสนทนาในสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

2.2.2.2 การบูรณาการ 
ความสามารถนี้เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะก่อนหน้า คุณลักษณะนี้ 

คือ การร่วมมือกันของเซลล์ประสาทหลายกลุ่ม จากการศึกษาประมาณการว่าเซลล์ประสาท 1 เซลล์ 
เชื่อมการติดต่อกับเซลล์ประสาทอ่ืนๆ ไม่ต่ ากว่า 10,000 เซลล์ ส่งผลให้มนุษย์สามารถด าเนินกิจวัตร
ประจ าวันได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องคอยสั่งการให้อวัยวะนั้นท างาน หรือพักการท างาน อาทิ ขณะที่
เราก าลังทานอาหารกลางวัน เราสามารถหายใจเข้า-ออกได้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งกลืนอาหาร ดื่มน้ า 
โดยไม่เกิดอาการส าลัก และไม่ต้องนั่งรอจังหวะการกลืนให้สัมพันธ์กับการหายใจ เป็นต้น อีกตัวอย่าง
หนึ่ง คือ การอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ก าลังอ่านอยู่หรือเป็นข้อความอ่ืนๆ เราสามารถเข้าใจ
ความหมายของค า หรือแม้กระทั่งข้อความที่อ่านได้โดยไม่ต้องนั่งผสมพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
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2.2.2.3 การปรับตัว 

ในความเป็นจริงโลกรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ระบบประสาทของเรา 

ก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน หากแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะหรือโครงสร้างอย่างชัดเจน 

แต่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่ ปรับเปลี่ยนให้มีความช านาญ หรือแม้กระทั่งฟ้ืนฟูตัวเองเพ่ือความอยู่
รอด ในทางวิชาการ เรียกว่า ความยืดหยุ่น (Plasticity) อาทิ คนตาบอดซึ่งพบว่าสมองส่วนที่
รับผิดชอบการมองเห็นหลักของคนกลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงการท างาน เพ่ือช่วยเสริมประสาทสัมผัส  

ด้านอ่ืนที่ไม่ใช่การมองเห็น ส่งผลให้คนตาบอดมีประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการได้ยิน การได้กลิ่น 
หรือการสัมผัสที่ไว และแม่นย ากว่าคนทั่วไป หรือในคนป่วยที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง
ส่วนความทรงจ า พบว่า ในช่วงแรกผู้ป่วยไม่สามารถจ าข้อมูลที่เพ่ิงได้รับไป หากแต่ฝึกไปเรื่อยๆ พบว่า 
ผู้ป่วยสามารถจดจ าสิ่งเหล่านั้นได้ และสามารถพัฒนาจากความจ าระยะสั้นเป็นความจ าระยะยาวได้ 
เนื่องด้วยการศักยภาพในการฟื้นฟูตัวเองของเซลล์ประสาทโดยพบว่า ผู้ที่อายุ 75 ปี ที่ยังมีสุขภาพแข็ง
อยู่ มีจ านวนเซลล์ประสาทไม่แตกต่างจากบุคคลวัย 25 ปี โดยแม้ว่าเซลล์ประสาทจะตายไปหลายพัน
เซลล์ต่อวัน แต่ก็สามารถสร้างมีทดแทนได้เหมือนเดิมในบางส่วนของสมอง จากการค้นพบได้เรียก
กระบวนการนี้ว่า Neurogenesis รวมทั้งข้อมูลใดที่บุคคลไม่ได้ใช้งานสมองจะท าการลบข้อมูลนั้นทิ้ง 
(Plunning) หากใช้เป็นประจ า วงจรประสาทของข้อมูลนั้นๆ จะแข็งแรงขึ้น 

2.2.2.4 การเชื่อมโยงทางไฟฟ้าเคมี 

ผลการศึกษายืนยันกระบวนการท างานของเซลล์ประสาทว่า เซลล์ประสาท 

มีกระบวนการส่งข้อมูล 2 ระบบ ที่แตกต่างคือ ระบบไฟฟ้า และระบบเคมี ซึ่งพบว่าทั้งสองระบบ 

จะบูรณาการการท างานเพ่ือการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาท ทั้งนี้ กระบวนการส่งข้อมูล 

แบบระบบไฟฟ้าเกิดขึ้นภายในเซลล์ประสาท ตั้งแต่ส่วนรับข้อมูล (Dendrites) ส่งต่อไปยังตัวเซลล์
และส่งผ่านไปยังส่วนส่งข้อมูล (Axon) เพ่ือส่งข้อมูลไปยังเซลล์ตัวอ่ืนๆ ในการส่งต่อข้อมูลระหว่าง
เซลล์จะไม่ได้ท างานด้วยระบบไฟฟ้า หากจะท าการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเคมี ผ่านสารเคมี 
ชนิดต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามบริเวณของเซลล์  ดังตัวอย่างในรูปที่ 2.3 จากการศึกษา พบว่า 

เซลล์ประสาทสามารถส่งข้อมูลระหว่างกันด้วยความเร็วสูงถึง 528 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (330 

miles/hour) จากผลดังกล่าวท าให้ข้อมูลระหว่างมือ เท้า กับสมองสามารถส่งถึงกันในเสี้ยววินาที 
ซึ่งเป็นความไวระดับท่ีบุคคลไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั่วไป 
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รูปที่ 2.3 เซลล์ประสาทและการสง่ผ่านข้อมูล 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.brighthubeducation.com/scienc-lessons-grades-9-12/62632-
neurontransmitters-in-the-brain/ 

 

ส าหรับคุณสมบัติทั้ง 4 ประการที่น าเสนอข้างต้นเป็นเพียงคุณลักษณะที่มนุษย์
ค้นพบในทางวิทยาศาสตร์ยังคงมีความลับอีกหลายอย่างที่ยังคงรอการค้นหาและค้นพบในประเด็น
ของเซลล์ประสาทและระบบประสาท ทั้งนี้  จะหยุดการน าเสนอข้อมูลเพียงนี้ก็คงเป็นเรื่อง 

ที่น่าเสียดาย เนื่องด้วยระบบประสาทที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นส่วนต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย
มนุษย์ไม่ได้มีโครงสร้างและกระบวนการท างานที่เหมือนกันทั้งหมด โครงสร้างและต าแหน่งที่แตกต่าง
มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการท างานที่แตกต่าง ดังนั้น ในหัวข้อต่อไปผู้เขียนจึงได้น าเสนอวงจรใน
ระบบประสาท ที่จะเป็นข้อมูลให้ผู้อ่านได้ท าความเข้าใจกับหน้าที่และความส าคัญของระบบดังกล่าว
พอสังเขป 
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รูปที ่2.4 โครงสร้างของระบบประสาท 

ที่มา: ปรับปรุงจาก The hierarchical structure of the nervous system: a system of ‘twos’ (Castro & Sergeant, 2010: 131) 

ระบบประสาทส่วนกลาง 

สมอง ระบบประสาทโซมาติก 

ระบบประสาท 

ไขสันหลัง 

ระบบประสาทส่วนปลาย 

ระบบประสาทซิมพาเทติก 

ระบบประสาทอัตโนมัติ 

ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก 
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2.2.3 วงจรในระบบประสาท 

ระบบประสาทเป็นระบบที่มีการจัดระเบียบการท างานเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยนักวิชาการแบ่งระบบประสาทออกเป็น  2 ระบบใหญ่ ได้แก่ 
ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย/ส่วนนอก (ดังรูปที่ 2.4) 

2.2.3.1 ระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System:  CNS)  เป็นระบบ 

ที่ประกอบด้วยสมอง และไขสันหลัง โดยมีการประมาณการณ์ว่าร้อยละ 99 ของเซลล์ประสาท 

ในร่างกายตั้งอยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง (King, 2011: 61) ระบบประสาทส่วนกลางเป็นระบบ 

ซึ่งท าหน้าที่หลักในการเป็นศูนย์บัญชาการเพ่ือการจัดการข้อมูลต่างๆ ของร่างกาย (Nevid, 2012: 
53) โดยประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับพันล้านเซลล์เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย ซึ่งเชื่อมโยงกับ
เส้นประสาทในระบบประสาทส่วนปลาย ทั้งนี้ เซลล์ประสาทในระบบประสาทส่วนกลางรวมตัวกันจน
เกิดเป็นอวัยวะส าคัญ ได้แก่ 

(1) ไขสันหลัง (Spinal cord) เป็นอวัยวะที่ตั้งอยู่ภายในกระดูกสันหลัง เนื่อง
ด้วยเกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์ประสาทซึ่งมีความบอบบางต่อการกระทบกระเทือนเช่นเดียวกับ
สมอง จึงสันนิษฐานว่าต้องมีกระดูกสันหลังคอยท าหน้าที่ป้องกันอันตราย ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า 

ไขสันหลังมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ (Castro & Sergeant, 2010:131; Coon, & Mitterer, 2013: 
58-59; Lefton & Brannon, 2008: 67) ประการแรก เป็นจุดเชื่อมโยงของกระแสประสาทระหว่าง
สมองกับอวัยวะรับสัมผัส กล้ามเนื้อ และต่อมต่างๆ และเป็นศูนย์ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติ
ต่อสิ่งเร้าอย่างฉับพลัน (Spinal reflexes/Reflex action/Reflex arc) เช่น การใช้ค้อนเคาะที่หัวเข่า 
แล้วหัวเข่าเกิดการกระตุกโดยไม่ได้ตั้งใจขยับและไม่รู้ตัว (Knee jerk reflex) หรือการกระตุกกลับของ
มือจากการจับแก้วน้ าร้อน หรือการกะพริบตาเนื่องด้วยลมพัด หรือฝุ่นเข้าตา เป็นต้น  ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ไม่มีสมองเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ หากสมองจะเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กรณีแปลความหมายสิ่งเร้าให้เกิดความรู้สึก หรืออารมณ์ เช่น รู้สึกร้อนจากการจับแก้วน้ าร้อน  

เป็นต้น ทั้งนี้ กระบวนการแปลความหมายหรือการรับรู้จะเกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ 
ด้วยข้อมูลที่ส่งเข้าไปยังไขสันหลังจะถูกส่งกลับไปยังอวัยวะตอบสนองอย่างฉับพลันและถึงก่อนข้อมูล
จากไขสันหลังที่ส่งไปยังสมองส่วนแปลความหมาย หากแต่เป็นความแตกต่างในเสี้ยววินาทีซึ่งเราไม่
สามารถจะตรวจจับได้ด้วยประสาทสัมผัส 
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รูปที่ 2.5 ตัวอย่างกระบวนการตอบสนองอัตโนมัต ิ

ที่มา: ปรับปรุงาก http://thingktankcentre.blogspot.com/ 
 

กระบวนการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เฉพาะสถานการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล หรือสิ่งเร้ามากระทบจุดที่อ่อนไหวต่อการกระตุ้นเท่านั้น การได้รับ  

การกระตุ้นหรือเร้าโดยทั่วไปจะถูกส่งผ่านไขสันหลังไปยังสมอง โดยไม่เกิดปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติ 
(Lefton & Brannon, 2008: 67) 

หากได้รับบาดเจ็บในส่วนไขสันหลังถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง โดยจะส่งผลให้
ข้อมูลระหว่างสมองกับอวัยวะต่างๆ ไม่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ ส่งผลให้บุคคลหมดความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อที่อยู่ในการควบคุมโดยไขสันหลังบริเวณที่ได้รับความเสียหายที่เรียกว่า อัมพฤกษ์ 
หรืออัมพาต ตามแต่ความเสียหายของไขสันหลัง ซึ่งหมายรวมถึงคุณสมบัติของปฏิกิริยาตอบสนอง
อัตโนมัติที่หายไป แต่ปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติ (Spinal reflexes) ยังคงท างานปกติในบริเวณที่
ไม่ได้รับความเสียหาย (Lefton & Brannon, 2008: 67-68) 
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รูปที่ 2.6 สมองส่วนต่างๆ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://humannervoussyste2.weebly.com/brain-anatomy.html 

 

(2) สมอง (Brain) เป็นก้อนเนื้อสีเทาๆ ที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มีลักษณะ
คล้ายนวมส าหรับชกมวย 2 ข้างมาประกบกัน (คนทั่วไปเรียกว่า สมองซีกซ้าย และซีกขวา) สมองถือ
ว่าเป็นศูนย์บัญชาการที่คอยควบคุมปฏิกิริยาต่างๆ ของร่างกายทั้งหมด (Nevid, 2012: 53) โดยการ
รับข้อมูลกระแสประสาทมาจากไขสันหลัง และเส้นประสาท 12 คู่  (Cranial nerves) แล้ว 

ท าการประมวลผลตามข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับ (Lefton & Brannon, 2008: 67) คิด ตัดสินใจ และ
ท างานเก่ียวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ส่งค าสั่งในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าให้กับ
ระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งอาจผ่านหรือไม่ผ่านไขสันหลัง (Castro & Sergeant, 2010: 131) เพ่ือให้
เกิดพฤติกรรมต่างๆซึ่งโดยทั่วไปนักวิชาการจะท าการแบ่งสมองออกเป็น 3 ส่วนหลัก (Castro & 

Sergeant, 2010: 135; King, 2011: 73-79; Nevid, 2012: 57-63) ดังนี้  
สมองส่วนหลัง (Hindbrain) เป็นสมองส่วนที่เชื่อมต่อกับไขสันหลัง ถือเป็น

สมองส่วนที่เจริญเติบโตเป็นอันดับแรกหลังจากการปฏิสนธิ เนื่องด้วยเป็นส่วนที่ส าคัญต่อความอยู่
รอดของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย สมองส่วนที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการหายใจ การควบคุม 

การเต้นของหัวใจ การไอ การอาเจียน เป็นต้น (Medulla) สมองส่วนที่เป็นสถานีส่งผ่านข้อมูลระหว่าง
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ไขสันหลังและสมองส่วนล่างอ่ืนๆ กับสมองส่วนกลาง รวมถึงควบคุมการหลับ -ตื่น และความตื่นตัว 
(Pons) นอกจากนี้ คือ ส่วนควบคุมการท างานประสานกันของกล้ามเนื้อลายและรักษาสมดุลของ 

การเคลื่อนไหวร่างกาย (Cerebellum) ยกตัวอย่างเช่น การท างานประสานกันของตากับมือ มือกับ
เท้า การทรงตัวในอิริยาบถต่างๆ ของร่างกาย หรือการท างานที่ต้องการความประณีตจากกล้ามเนื้อ  

มัดเล็ก เป็นต้น 

จากที่กล่าวข้างต้นแสดงถึงความส าคัญของสมองส่วนหลัง ดังนั้น หากสมอง
ส่วนนี้ได้รับการกระทบกระเทือน การบาดเจ็บ หรือความเสียหาย อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต 

จากความเสียหายของสมองส่วนที่ควบคุมการหายใจ และการเต้นของหัวใจ แม้สมองส่วนอ่ืน หรือ
อวัยวะส่วนอ่ืนยังท างานได้ตามปกติก็ตาม หากเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวและการประสาน
ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหว ถ้าผิดปกติจะส่งผลให้บุคคลไม่สามารถรักษาความสมดุลของ 

การทรงตัว เคลื่อนไหวไม่ราบรื่น หรือแม้แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อลาย อาทิ 
การยกแขน หรือการยกขา เป็นต้น 

สมองส่วนกลาง (Midbrain) เป็นจุดรวบรวมเส้นประสาทที่เชื่อมโยงระหว่าง
สมองส่วนหลังและสมองส่วนหน้า รวมถึงเป็นส่วนที่มีใยประสาทตาและหู ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น 

ส่วนที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมองกับตาและหู นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่เกี่ยวกับการกรอกตาตามวัตถุ
ต่างๆ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตาโดยอัตโนมัติ การหันไปหาเสียงที่ได้ยินอย่างกะทันหัน สมาธิ 
และยังมีหน้าที่ควบคุมลักษณะท่าทางบางอย่าง (Substantia nigra) และวงจรของสมาธิ ความตื่นตัว
และความกระตือรือร้น รวมถึงเป็นส่วนของการคัดกรองข้อมูลจากการมองเห็นและการได้ยิน เพ่ือให้
เฉพาะข้อมูลที่มีความส าคัญกับบุคคลผ่านไปยังสมองส่วนอ่ืนที่ท าหน้าที่ในการจัดการกับข้อมูล
ดังกล่าวท างานต่อไป แม้ยามที่นอนหลับ (Reticular formation/reticular activating system: 
RF/RAS) 

การศึกษา พบว่า หากสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงจรของความตื่นตัวและ
ความกระตือรือร้น ได้รับความเสียหาย ผลที่ตามมาคือ อาการโคม่า หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 

เจ้าหญิง/เจ้าชายนิทรา อาการคือ ผู้ป่วยสามารถรับรู้ถึงการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้บ้าง 
แต่ไม่สามารถตอบสนองทางร่างกายใดๆ ได้ แต่หากมีความผิดปกติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ลักษณะท่าทางจะมีผลให้เกิดอาการผิดปกติในการเคลื่อนไหวในรูปแบบของการกระตุก เรียกว่า 

โรคพาร์กินสัน1 

                                           
1การเกิดโรคพาร์กินสันมีสาเหตุจากความผิดปกติของสมองที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย เนื่องด้วยสมองที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหวภายใต้อ านาจจิตใจมีหลายส่วน ความผิดปกติในสมองส่วน substantia nigraก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง 
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ส่วนปลายของไขสันหลัง สมองส่วนหลังบางส่วนและสมองส่วนกลางได้รับ
การตั้งชื่อว่า “ก้านสมอง” (Brain stem) เป็นชื่อเรียกทางการแพทย์ที่ได้ยินกันบ่อยครั้งในกรณีที่มี 
ผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอยู่เสมอจากการท าหน้าที่ของ
สมองบริเวณดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น นักร้องท่านหนึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่งผลให้ก้านสมอง
ได้รับการกระทบกระเทือน มีผลให้อยู่ในอาการโคม่า หลังจากนั้นไม่ก่ีชั่วโมงนักร้องคนดังกล่าวก็สิ้นลม
หายใจ เนื่องจากมีบาดแผลบริเวณก้านสมองส่วนล่าง 

 
รูปที่ 2.7 เปลือกสมองส่วนต่างๆ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.bestmassageintucson.com/page/491881604 

 

สมองส่วนหน้า (Forebrain) เป็นส่วนที่พัฒนาช้าที่สุดในมนุษย์ แต่ถือเป็น
ส่วนที่ช่วยให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์สายพันธุ์ อ่ืนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า 
“เปลือกสมอง” (Cerebral cortex) ที่อยู่ชั้นนอกสุดของเนื้อสมอง ซึ่งแบ่งตามลักษณะการท างานได้ 
4 ส่วน ประกอบด้วย กลีบหน้า (Frontal lobe) มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคลื่อนไหว การ
วางแผน กระบวนการคิด ความจ าระยะสั้น รวมถึงการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น กลีบกลาง (Parietal 

lobe) มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่รับสัมผัสจากผิวหนัง ข้อต่อและกล้ามเนื้อ กลีบข้าง 
(Temporal lobe) มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลจากการได้ยิน และกลีบหลัง (Occipital 

lobe) มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลจากการมองเห็น นอกเหนือจากการท างานเฉพาะด้าน 

ยังพบว่ามีส่วนที่ท างานบูรณาการกันระหว่างเปลือกสมองแต่ละส่วนในการท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางจิตขั้นสูงบางคุณลักษณะ อาทิ การรับรู้ การเรียนรู้ การจ า การคิด และกระบวนการ
ทางภาษา เป็นต้น 
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เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอ่ืนๆ พบว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่า 

ทั้งด้านความแข็งแรง ความเร็ว และการรับสัมผัส แต่มีอยู่หนึ่งที่มนุษย์เหนือกว่าสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้ 
คือ สติปัญญา ซึ่งพบว่า สมองส่วนเปลือกสมองของมนุษย์มีพัฒนาการที่ดีกว่าสัตว์ชนิดอ่ืนๆ (Coon, 

& Mitterer, 2013: 64) จึงส่งผลให้มนุษย์มีกระบวนการคิดและความสามารถในการใช้ภาษาที่
เหนือกว่า 

นอกจากเปลือกสมองที่เป็นเนื้อเยื่อส่วนนอก ยังมีเนื้อเยื่อส่วนใน อาทิ ส่วนที่
เป็นจุดถ่ายทอดข้อมูลจากการมองเห็น การได้ยิน รวมถึงการสัมผัสและการเคลื่อนไหวไปยังส่วนกลีบ
และเปลือกสมอง (Thalamus) ส่วนที่ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ การกิน ความหิว ความอ่ิม 
พฤติกรรมทางเพศ การแสดงออกทางอารมณ์และการตอบสนองต่อความเครียด รวมถึงควบคุม 

การหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมอง (Hypothalamus) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจ า 
(Hippocampus) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความกลัวและความวิตกกังวล (Amygdala) 

หากเกิดความเสียหายในสมองส่วนหน้าจะพบความผิดปกติที่หลากหลาย
มากกว่าความเสียหายที่พบในสมองส่วนหลังหรือส่วนกลาง เนื่องจากสมองส่วนหน้าแบ่งเป็นหลาย
ส่วนซึ่งมีหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงมากพอสมควร แต่โดยส่วนมากจะเป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ ความสามารถทางปัญญา และการรับสัมผัส รวมถึงพฤติกรรมภายนอก ยกตัวอย่างเช่น 

ความผิดปกติในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความกลัวและความวิตกกังวล (Amygdala) อาจส่งผลให้ขาด
ทักษะในการรับรู้การแสดงออกซึ่งสีหน้าจากอารมณ์ด้านลบ หรือความผิดปกติในสมองส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจ า (Hippocampus) ผลคือ ไม่สามารถจดจ าข้อมูลที่ได้รับหลังจาก 

ความผิดปกติได้ เป็นต้น 

2.2.3.2 ระบบประสาทส่วนปลาย/ส่วนนอก 

ระบบประสาทส่วนปลาย/ส่วนนอก (Peripheral Nervous System: PNS) เป็น
ระบบที่ประกอบด้วยเซลล์ประสาทที่ เชื่อมระหว่างสมองและไขสันหลังกับอวัยวะส่วนอ่ืนๆ 

ของร่างกาย ระบบประสาทส่วนนี้มีหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมองและไขสันหลังกับอวัยวะต่างๆ 
ทั้งในลักษณะข้อมูลจากสมองและไขสันหลังไปยังอวัยวะ และข้อมูลจากอวัยวะไปยังสมองและ  

ไขสันหลัง โดยระบบประสาทส่วนปลายยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบประสาท 

โซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติ  
(1) ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System: ANS) เป็นระบบ

ที่ท าให้มนุษย์สามารถรักษาสมดุลของอวัยวะภายในร่างกาย โดยการควบคุมปฏิกิริยาภายในร่างกาย
อย่างอัตโนมัติ อาทิ อัตราการเต้นของหัวใจ ระบบย่อยอาหาร ความดันโลหิต และการท างานของ
อวัยวะภายใน เป็นต้น ระบบประสาทอัตโนมัติเป็นระบบที่มีกระบวนการท างานที่ต่อเนื่องและ  
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อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของจิตใจ2โดยส่วนใหญ่ (Coon, & Mitterer, 2013: 58; Lefton & 

Brannon, 2008: 65) ระบบประสาทอัตโนมัติสามารถแบ่งเป็น 2 ระบบย่อยที่ท างานสลับกันในแต่ละ
สถานการณ์ คือ (ดังปรากฏในรูปที่ 2.8) 

ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic Nervous System: 
PNS) ท าหน้าที่ลดการท างานของร่างกายให้อยู่ในสภาวะปกติ และกักเก็บพลังงานให้กับร่างกาย  

เพ่ือใช้ในกระบวนการท างานภายใต้ระบบประสาทซิมพาเทติก ระบบพาราฃิมพาเทติกเป็น  

ระบบที่ท างานเกือบตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้กระบวนการต่างๆ ของร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ 
(Equilibrium) อาทิ ท าให้มีการหลั่งน้ าย่อยและกระบวนการย่อยอาหารในระบบย่อยอาหารท าให้การ
หายใจ การเต้นของหัวใจท างานปกติ และท าให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติหลังจากผ่านสถานการณ์คับ
ขันหรือฉุกเฉิน (Lefton & Brannon, 2008: 66) 

อีกระบบคือ ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nervous System: 
SNS) ท าหน้าที่เร่งกระบวนการท างานของร่างกาย และดึงพลังงานส ารองมาใช้งาน โดยทั่วไปจะรู้จัก
กันว่าเป็นระบบที่ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินหรือคุกคามต่อบุคคล โดยการปรับกระบวนการท างาน
ต่างๆ ภายในร่างกายเพ่ือให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือหลีกหนี 
หรือเข้าเผชิญหน้า (Fight or flight response) โดยส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดัน
โลหิตเพ่ิมขึ้น ลดกระบวนการย่อยอาหาร และท าให้ม่านตาขยายขึ้น เป็นต้น พร้อมทั้งเพ่ิมการหลั่ง
ฮอร์โมนเอพิเนฟฟริน/อะดรีนาลีน (Epinephrine/Adrenaline) ซึ่งมีผลให้ร่างกายมีพละก าลังเพ่ิม
มากขึ้น (Lefton & Brannon, 2008: 65) 

ทั้งสองระบบจะพร้อมท างานอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าก าลัง
อยู่ ในสภาวะผ่อนคลายหรือก าลั งถูกกระตุ้น หากมีสถานการณ์ที่ กระตุ้น ให้บุคคลตื่นตัว  

ระบบซิมพาเทติกจะเข้ามาจัดการระบบต่างๆ ของร่างกายเท่าที่จะมีอ านาจสั่งงานได้ แต่เมื่อ  

ความตื่นตัวของบุคคลลดลงมาสู่ระดับปกติระบบพาราซิมพาเทติกจะเข้ามาท าหน้าที่แทน (Coon & 

Mitterer, 2013: 353) 

                                           
2การท างานที่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ หมายถึง การท างานที่ไม่ได้อยู่ในความปรารถนาหรือความนึกคิดของบุคคล ขณะที่
การท างานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ หมายถึง การท างานที่เกิดจากการสั่งงานจากความคิดของบุคคล เช่น การบังคับมือ 
แขน หรืออวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น 
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รูปที ่2.8 การท างานภายใต้ระบบซิมพาเทติกและระบบพาราซิมพาเทติก 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.pinterest.com/pin/481251910159263911/ 
 

ทั้งระบบซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติกต่างเป็นระบบที่ส าคัญต่อมนุษย์
และเป็นระบบที่ท างานสลับกันไปในแต่ละอิริยาบถ กิจกรรม หรืออารมณ์ความรู้สึกของบุคคล  

โดยที่เจ้าตัวไม่จ าเป็นต้องคอยสั่งการหรือควบคุมด้วยตนเอง หากระบบใดระบบหนึ่งท างานมาก
เกินไป หรือท างานบกพร่อง อาจเกิดผลเสียต่อบุคคลได้ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 7 หัวข้อ
ความเครียด) 

(2) ระบบประสาทโซมาติก (Somatic Nervous System: SNS) เป็นระบบของ
เส้นประสาทที่มีหน้าที่พิเศษในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่อยู่ในการควบคุมของจิตใจ 
(กล้ามเนื้อลาย) ยกตัวอย่างเช่น การเคลื่ อนไหวของลูกตาขณะที่ก าลังอ่านข้อความนี้  หรือ 
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การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือเมื่อต้องเปิดหน้าถัดไป เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบประสาทโซมาติก  

ยังมีหน้าที่เป็นทางผ่านข้อมูลระหว่างอวัยวะรับสัมผัสกับระบบประสาทส่วนกลาง (Feldman, 2013: 
70) หากแต่ไม่ใช่พฤติกรรมที่อยู่ในการควบคุมของจิตใจเพียงเท่านั้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 

ระบบประสาทโซมาติก การตอบสนองโดยอัตโนมัติ (Reflex arc) ซึ่งเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติและอยู่
นอกเหนือการควบคุมของจิตใจดังกล่าวในหัวข้อไขสันหลังก็อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของระบบ
ประสาทโซมติกเช่นเดียวกัน (Li, 2014: 101) ยกตัวอย่างเช่น การจับแก้วน้ าร้อน โดยการท าหน้าที่
ส่งผ่านข้อมูลจากมือไปยังไขสันหลัง และส่งผ่านข้อมูลจากไขสันหลังมายังมือ เพ่ือให้เกิดกระตุกกลับ
อย่างรวดเร็ว 

นอกจากระบบประสาทที่ถือว่าเป็นระบบที่มีอิทธิพลหลักของร่างกาย ชีวิต รวมถึงพฤติกรรม  

ของมนุษย์ ยังมีอีกระบบที่ถือว่าเป็นโครงสร้างที่บูรณาการการท างานกับระบบประสาทและท าหน้าที่
แทนระบบประสาทในการส่งต่ออิทธิพลของกระบวนการท างานที่มีต่อร่างกายและพฤติกรรม 

ระบบดังกล่าวรู้จักกันในชื่อว่า ระบบต่อมไร้ท่อ 

 

2.3 ระบบต่อมไร้ท่อ 

แม้ระบบประสาทที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายจะท าหน้าที่รับ-ส่งข้อมูลจากสิ่งเร้าภายนอกและ
ภายในร่างกาย บริหารจัดการข้อมูล และบัญชาการการท างานต่างๆ ของร่างกาย แต่ระบบประสาท  

ก็ไม่สามารถจะท างานได้เพียงระบบเดียว จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากระบบอ่ืน เพ่ือให้ข้อมูล
หรือค าสั่งท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ระบบที่รองรับค าสั่งของระบบประสาทและเป็นระบบ 

ที่ เ กี่ ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์  คือ  ระบบต่อมไร้ท่ อ  ( Endocrine system)  ซึ่ ง เป็น
ระบบปฏิบัติการภายในร่างกายที่ท างานร่วมกับระบบประสาทอย่างใกล้ชิด ระบบต่อมไร้ท่อ
ประกอบด้วย กลุ่มของต่อมที่ท าหน้าที่ควบคุมกระบวนการท างานของอวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่าน
การหลั่งสารเคมีสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะนั้นๆ 

2.3.1 ต่อมไร้ท่อ: โรงงานผลิตฮอร์โมน 

ต่อมที่อยู่ในระบบต่อมไร้ท่อเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเซลล์ที่ท าหน้าที่หลั่งสารเคมี
โดยสารเคมีที่ผลิตจากต่อมเหล่านี้ เรียกว่า ฮอร์โมน (Hormones) ต่อมไร้ท่อในร่างกายของมนุษย์จะ
กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของร่างกาย (Nevid, 2012: 75) ดังปรากฏในรูปที่ 2.9 

เดิมทีมีความเชื่อว่าฮอร์โมนจะไหลไปตามกระแสเลือดผ่านอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย  

หากเพียงแต่จะมีผลต่อเมื่ออวัยวะนั้นๆ มีตัวรับข้อมูลของฮอร์โมนดังกล่าว ซึ่งอวัยวะหนึ่งๆ 

อาจมีตัวรับข้อมูลเพียงฮอร์โมนเดียวหรือหลายฮอร์โมนแตกต่างกัน (King, 2011: 84-85) โดยจาก
การศึกษา พบว่า เมื่อฮอร์โมนจากต่อมใดต่อมหนึ่งไหลไปถึงต่อมอ่ืนๆ จะส่งผลให้ต่อมนั้นๆ  
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หลั่งฮอร์โมนออกมาซึ่งถือเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ให้เกิดวงจรของสารเคมีที่ซับซ้อน ท าให้ร่างกายสามารถ
ด าเนินกระบวนการต่างๆ ได้ในเวลาพร้อมกัน รวมถึงฮอร์โมนยังท าหน้าที่ส่งข้อมูลระหว่างเซลล์ใน
ร่างกาย (Chrousos, 2007: 125) เช่นเดียวกับสารสื่อประสาทที่ท าหน้าที่ส่งข้อมูลระหว่างเซลล์
ประสาท 

 
 

รูปที ่2.9 ต าแหน่งของต่อมไร้ท่อในร่างกายมนุษย ์

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://antranik.org/the-endocrine-system/ 
 

2.3.2 ฮอร์โมนกับพฤติกรรม 

แม้การเรียนรู้และประสบการณ์ทางสังคมจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากกว่าฮอร์โมน 

แต่จากที่กล่าวข้างต้น ฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมไร้ท่อจะไปควบคุมกระบวนการท างานของอวัยวะต่างๆ 
ในร่างกาย ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น การกล่าวถึงอิทธิพลของระบบ 

ต่อมไร้ท่อผ่านการท างานของฮอร์โมนที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์จึงมีความส าคัญเพ่ือการท าความ
เข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่างการท างานกับผลที่เกิดขึ้น โดยผู้เขียนท าการแยกอธิบายรายละเอียด
ตามผลการศึกษาวิจัยในแต่ละต่อม ดังนี้ 



44 

 

2.3.2.1 ต่อมใต้สมอง 
ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) เป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดเท่าเมล็ดถั่วที่อยู่ใน

สมอง มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Master gland เนื่องด้วยเป็นต่อมไร้ท่อที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ท างานของร่างกายในหลายส่วน (Nevid, 2012: 75) 

ฮอร์โมนที่สร้างโดยต่อมใต้สมองซึ่งมีผลต่อพฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น ฮอร์โมน 

อ๊อกซิโทซิน (Oxytocin) พบว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมมดลูกระหว่างการคลอดบุตร รวมถึง 
การกระตุ้นน้ านมระหว่างการให้นมบุตรในเพศหญิง แต่พบว่าฮอร์โมนดังกล่าวไม่ได้จ ากัดแค่ในเพศ
หญิงและเฉพาะเรื่องการมีบุตร ทั้งนี้ การศึกษาพบว่า ระดับของอ๊อกซิโทซินมีความเชื่อมโยงกับ  

การพัฒนาความเชื่อใจในผู้อ่ืน (Nevid, 2012: 77) ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
เลี้ยงดูกับเด็ก ความเครียดทางสังคม ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้งที่อยู่ในกลุ่มและนอกกลุ่ม รวมถึงการ
สื่อสารทางสังคม ความบกพร่องของวงจรประสาทในการถ่ายทอดอ๊อกซิโทซินมีผลให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับทักษะทางสังคมและปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารในผู้ป่วยโรคจิตเวชบางชนิด (Lopatina, 

Inzhutova, Salmina, & Higashida, 2013: 8, Shalev & Ebsein, 2013: 5) 
2.3.2.2 ต่อมหมวกไต 

ต่อมหมวกไต (Adrenal glands) เป็นก้อนเนื้อลักษณะทรงสามเหลี่ยม เกาะอยู่
บนไตทั้งสองข้าง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ระดับพลังงานในร่างกาย และกระบวนการจัดการ
ความเครียด โดยการสร้างกลุ่มของฮอร์โมนความเครียดซึ่งเป็นฮอร์โมนเพ่ือปรับร่างกายให้รับกับ
ความเครียดซึ่งโดยทั่วไปมักจะกล่าวถึงฮอร์โมนความเครียดที่มีชื่อว่า คอร์ติซอล (Cortisol) ที่จะหลั่ง
มาเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลาย รวมทั้งการกระตุ้นตับให้หลั่งน้ าตาลยามเผชิญหน้ากับ
ความเครียด (Nevid, 2012: 75) รวมถึงฮอร์โมนเอพิเนฟริน/อะดรีนาลีน (Epinephrine/adrenaline) 
และนอร์เอพิเนฟริน/นอร์อะดรีนาลีน (Norepinephrine/noradrenaline) ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ประสาทซิมพาเทติก 

2.3.2.3 ตับอ่อน 

ตับอ่อน (Pancreas) เป็นอวัยวะที่มีกระบวนการท างาน 2 ลักษณะ คือ ระบบ
ย่อยอาหาร และระบบต่อมไร้ท่อ ในส่วนของการท าหน้าที่ในระบบต่อมไร้ท่อ ตับอ่อนจะท าการสร้าง
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของระดับน้ าตาลในเลือด อาทิ อินซูลิน ( Insulin) ซึ่งท าหน้าที่
ลดระดับน้ าตาลในเลือด ควบคุมอัตราการเผาผลาญสารอาหาร น้ าหนักร่างกาย รวมถึงความอ้วน 

เมื่อกล่าวถึงอินซูลินมักได้รับการเชื่อมโยงกับโรคเบาหวาน แต่โรคดังกล่าวไม่ได้
เป็นได้โดยทันที หากแต่ระดับของอินซูลินที่ไม่สมดุลสามารถส่งผลต่อสมองโดยตรงและทันทีทันใด 
เนื่องด้วยสมองต้องการกลูโคสในกระบวนการท างานของเซลล์ประสาท ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและ
อารมณ์ของมนุษย์ได้ในทันที ยกตัวอย่างเช่น ระดับของน้ าตาลในเลือกสูงกว่าปกติ (ระดับอินซูลินต่ า) 
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อาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิด อารมณ์ร้อน รู้สึกเหนื่อยล้า รวมถึงปัญหาเกี่ยวกั บสมาธิ 
(Hagood, 2012) เช่นเดียวกับการมีระดับของน้ าตาลในเลือกต่ ากว่าปกติ พบว่า มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ความรู้สึกหวาดกลัว วิตกกังวล (Anderson, 2006: 257) ซึมเศร้า มีปัญหา
เกี่ยวกับสมาธิ ง่วงนอนง่าย รวมถึงมีความรู้สึกอ่อนไหวง่าย (Dubois, 2015) 

2.3.2.4 ต่อมเพศ 

ต่อมเพศของเพศชายกับเพศหญิงมีความแตกต่างกัน ในเพศหญิงต่อมเพศ คือ 

รังไข่ ซึ่งอยู่ในปีกมดลูกทั้งสองข้าง และในเพศชายต่อมเพศ คือ อัณฑะที่อยู่ในถุงอัณฑะ เป็นต่อม 

ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และพัฒนาการทางเพศ จากการศึกษาพบว่า ฮอร์โมนเพศชาย 
(เทสโทสเตอโรน) มีความสัมพันธ์กับระดับความข่มเหง การแข่งขัน และมีพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึง 

มีความสัมพันธ์กับความก้าวร้าวทางร่างกายทั้งเพศชายและเพศหญิง (Nevid, 2012: 77) ยิ่งมีระดับ
ของเทสโทสเตอโรนมากยิ่งพบความก้าวร้าวและพฤติกรรมต่อต้านมาก ในทางตรงกันข้าม ระดับเทส
โทสเตอโรนต่ ามีความสัมพันธ์กับภาวะไม่มีอารมณ์ทางเพศทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่ทั้งนี้ ระดับ
ของฮอร์โมนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ดังกล่าว 

2.3.2.5 ต่อมไพเนียล 

ต่อมไพเนียล (Pineal gland) เป็นต่อมขนาดเล็กอยู่ในสมอง ท าหน้าที่หลั่ง
ฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) โดยฮอร์โมนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดวงจรการหลับ-การตื่น 
(Nevid, 2012: 75) โดยเมลาโทนินจะมีการตอบสนองต่อแสง ทั้งนี้ จะมีการหลั่งสูงสุดในช่วงเที่ยงคืน
และจะลดลงในช่วงเช้าเป็นวงจรโดยทั่วไป ซึ่งมีผลต่อการง่วงนอนของบุคคล (Coon, & Mitterer, 

2013: 75) เมลาโทนินไม่ได้มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการนอนดังกล่าวข้างต้นเพียงประการเดียว 
หากแต่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก (Mercola, 2013) ทักษะทางปัญญา (Cardinali, Vigo, Olivar, 

Vidal, Furio, & Brusco, 2012)  ความเครียด ความจ า (Rimmele, et al. , 2009)  การเรียนรู้ 
และสมาธิ ซึ่งพบว่า เมลาโทนินในระดับต่ าส่งผลให้มีความผิดปกติในการนอนที่ครอบคลุมอาการ 

นอนหลับยาก ตื่นกลางดึกบ่อยครั้ งหรือตื่นเช้าเกินไป ซึ่ งไปมีผลต่อการด าเนินชีวิต อาทิ 
ไม่มีความกระฉับกระเฉง รู้สึกอ่อนล้าไม่มีเรี่ยวแรง มีปัญหาเกี่ยวกับความจ า อารมณ์แปรปรวน ง่วง
ซึมระหว่างวัน มีความเครียด เป็นต้น (เชาวลิต มณฑล, 2555:2) 

2.3.2.6 ต่อมไทรอยด ์

ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ตั้งอยู่บริเวณล าคอ ท าหน้าที่หลั่งฮอร์โมนอยู่ 
2 ชนิด แต่ที่มักรู้จักกันคือ ฮอร์โมนไทรอกซิน (Thyroxine/T3) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่รักษาอัตรา 

การเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย (Metabolism) นอกจากนี้ยังมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคล 

โดยการศึกษาพบว่า ระดับของไทรอกซินที่สูงมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกวิตกกังวล ความตื่นเต้น 

ตกใจความหงุดหงิดและฉุนเฉียว โมโหง่าย (Nevid, 2012: 75) ขณะที่การขาดฮอร์โมนนี้อาจส่งผลให้
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เกิดอาการง่วงซึมและเฉื่อยชาในผู้ใหญ่ หากเกิดภาวะนี้ในช่วงเด็กจะท าให้มีพัฒนาการทางระบบ
ประสาทที่จ ากัด ซึ่งส่งผลต่อการเกิดภาวะปัญญาอ่อนหรือระดับสติปัญญาบกพร่อง (Mental 

retardation: MR) (Coon, & Mitterer, 2013: 75) 
การศึกษา พบว่า ร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ท างานแยกจากกันอย่างอิสระ หากแต่มีการท างาน

อย่างบูรณาการระหว่างกัน เช่นเดียวกับระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ดังนั้น หัวข้อต่อไปจะน า
ผู้อ่านเข้าสู่โลกของกระบวนการท างานภายในร่างกายที่เป็นการบูรณาการระหว่างระบบประสาทและ
ระบบต่อมไร้ท่ออย่างพอสังเขป 

 

2.4 บูรณาการการท างานระหว่างองค์ประกอบ 

แม้การน าเสนอข้อมูลต่างๆ ของเอกสารเล่มนี้จะแยกอธิบายในประเด็นต่างๆ หากแต่พบว่าแต่
ละประเด็นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน หมายรวมถึงกระบวนการท างานขององค์ประกอบ
พ้ืนฐานที่กล่าวข้างต้นซึ่งได้แก่ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน ไม่สามารถจะท างานได้ด้วยระบบใดระบบหนึ่งเพียงระบบเดียว หากแต่คงไม่สามารถอธิบาย  

ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการบูรณาการการท างานของระบบ
ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 2 ตัวอย่าง ดังนี้ 

2.4.1 บูรณาการระบบเพื่อการปรับตัว 

จากการศึกษา พบว่า ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท างานร่วมกันผ่ าน 

การประสานงานของสมองส่วนบริหารจัดการ (Hypothalamus) การเปลี่ยนแปลงการท างานของ
ระบบหนึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการท างานของอีกระบบหนึ่ง  (King, 2011: 85) ดังกล่าวใน
ประเด็นเรื่องการรักษาสมดุลของร่างกาย ทั้งในภาวะปกติ (ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก) และ
ภาวะที่ต้องการการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (ระบบประสาทซิมพาเทติก) ที่มีการปฏิสัมพันธ์
กับระบบต่อมไร้ท่อเพ่ือกระตุ้นการท างานของระบบอ่ืนๆ ในร่างกายให้เกิดความรู้สึกและการ
แสดงออก ตัวอย่างที่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ ความเครียด ที่เป็นการท างานร่วมกันระหว่าง
สมองส่วนบริหารจัดการ ต่อมใต้สมอง และต่อมหมวกไต (Hypothalamic-pituitary-adrenal axis: 
HPA axis) 

ภายใต้ ความ เครี ยด  สมอง  (ส่ วน ไฮ โปทาลามั ส )  จะหลั่ ง ฮอร์ โ มนชนิดหนึ่ ง 
(Corticotrophin-releasing hormone: CRH) ซึ่งมีหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมนอีก
ชนิดหนึ่งออกมา (Adrenocorticotrophic hormone: ACTH) ฮอร์โมนนี้จะไหลไปตามกระแสเลือด 

เพ่ือไปยังต่อมหมวกไต และออกฤทธิ์กระตุ้นให้ต่อมหมวกไตหลั่งกลุ่มของฮอร์โมนความเครียด 
(Corticoseroids) โดยฮอร์โมนความเครียดต่างๆ มีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบและการติดเชื้อ รวมถึง 



47 

 

ช่วยให้ร่างกายต่อต้านความเครียดผ่านการกักเก็บสารอาหารที่จ าเป็นปริมาณมากเพ่ือให้มีพลังงาน
เพียงพอต่อการรับมือกับการจัดการความเครียด (Nevid, 2012: 437) ดังปรากฏในรูปที่ 2.10 

 
รูปที ่2.10 การท างานของระบบ HPA 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.thepaleomom.com/stress-undermines-health/ 
 

2.4.2 บูรณาการระบบสู่วัยหนุ่มสาว 

วัยรุ่นถือเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนผ่านชีวิตระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก ทั้งด้าน
ร่างกาย สังคม ปัญญา และอารมณ์ โดยสัญญาณส าคัญบ่งชี้ว่าก าลังเข้าสู่การเป็นวัยรุ่น ที่เรียกว่า 

การแตกหนุ่มแตกสาว/วัยแรกรุ่น (Puberty) ซึ่งเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตของร่างกายที่รวดเร็วมาก
ช่วงหนึ่ง (รองมาจากการเจริญเติบโตในวัยทารก) และมีวุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์ มีการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งด้านขนาดและรูปร่าง รวมถึงประสิทธิภาพทางเพศ (สุรางค์ วณิชชากร, 
ม.ป.ป.) 

การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท างานของต่อมไร้ท่อที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลของ
ฮอร์โมนต่างๆ ที่ร่างกายผลิตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายดังกล่าวข้างต้น รวมถึง  

มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองและพฤติกรรม (Peper & Dahl, 2013: 134) ผ่านการบูรณาการ
ระหว่างระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ (Hypothalamic-pituitary-gonadal: HPG) ซึ่งเป็น
ระบบที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ (Mastorakos, Pavlatou, & Mizamtsidi, 2006: 
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173) ที่ส่งผลให้ระบบประสาทโดยการสั่งงานของสมอง (ส่วนไฮโปทาลามัส) สั่งการต่อมใต้สมองผ่าน
ฮอร์โมนชนิดหนึ่ง (Gonadotrophin-releasing hormone: GnRH) จากนั้นต่อใต้สมองจึงหลั่ง
ฮอร์ โมน (Luteinizing hormone:  LH ในเพศชายและ Follicle stimulating hormone:  FSH 

ในเพศหญิง) กระตุ้นระบบต่อมไร้ท่อผ่านต่อมเพศให้เกิดการเจริญเติบโตทางเพศทั้งในหญิงและชาย
โดยการหลั่งฮอร์โมนเพศ และยังมีผลให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Growth spurts) และ
ท้ายสุดฮอร์โมนเพศที่ถูกกระตุ้นจะไปช่วยท าหน้าที่พัฒนาสมองให้มีวุฒิภาวะระหว่างการพัฒนา 

ในช่วงวัยรุ่น (Cédric, Koolschijn, Peper, & Crone, 2014: 1) ดังปรากฏในรูปที่ 2.11 

 
รูปที่ 0.11 การท างานของระบบ HPG 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://dsdgenetics.org/index/php?id=48 
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จากที่กล่าวข้างต้นในประเด็นเรื่องความก้าวร้าวกับฮอร์โมนเพศชายว่า ระดับฮอร์โมนเพศ
ชายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว การรแข่งขัน การแสดงอ านาจ และพฤติกรรมเสี่ยง 
โดยเฉพาะในเพศชาย แต่จากการศึกษาบางงาน พบว่า วัยรุ่นชายที่มีขนาดของสมองบางส่วน 
(Anterior cingulate cortex) เล็กกว่าปกติและมีระดับฮอร์โมนเพศชายสูงมักมีแนวโน้มชอบแข่งขัน
และมีพฤติกรรมแสดงอ านาจเหนือผู้อ่ืน ขณะที่พบความแตกต่างในเพศหญิง โดยพบความสัมพันธ์
ระหว่างฮอร์โมนเพศชายกับสมองส่วนอ่ืน (Orbitofrontal cortex) กับแนวโน้มของการเกิดปัญหาใน
การตัดสินใจเวลาประสบกับปัญหาและการมีพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงความหุนหันพลันแล่น (Cédric, 

Koolschijn, Peper, & Crone, 2014: 7) 
2.4.3 บูรณาการระบบ HPA และ HPG 

จากที่กล่าวข้างต้นถึงระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบ HPA axis ว่าเป็นระบบ 

ที่เกี่ยวข้องกับความเครียด แต่จากการศึกษาพบว่ายังมีอีกระบบหนึ่งที่จะถูกกระตุ้นให้ท างานเมื่อเกิด
สภาวะเครียดกับบุคคล ระบบนั้นคือ HPG axis ดังที่กล่าวในเรื่องการบูรณาการระบบสู่วัยหนุ่มสาว 
จากการศึกษาพบว่า ระบบ HPG axis และระบบ HPA axis ไม่ได้ท างานแยกจากกันอย่างเป็นอิสระ
แต่บูรณาการการท างานร่วมกันขณะที่บุ คคลเกิดสภาวะเครียด (Mastorakos, Pavlatou, & 

Mizamtsidi, 2006: 174-175) 
นักวิทยาศาสตร์พบว่าในยามที่มนุษย์ต้องประสบกับความเครียดทั้งในรูปแบบของ

ความเครียดทางกายหรือความเครียดทางจิตใจ ต่างส่งผลต่อความไม่สมดุลของระบบต่างๆ ในร่างกาย 
ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้เรียกระบบที่เกี่ยวข้องกับสภาวะความเครียดว่า “ระบบความเครียด” (Stress 

system) ที่ประกอบด้วย สมองส่วนต่างๆ อาทิ ไฮโปทาลามัสและก้านสมอง ระบบ HPA axis และ
ระบบประสาทซิมพาเทติก 

จากการศึกษาพบว่า ระบบ HPG axis ตอบสนองต่อความเครียดใน 2 ทิศทาง ได้แก่ 
การตอบสนองในเชิงถูกกระตุ้นการท างาน และการตอบสนองในเชิงถูกยับยั้ง โดยพบว่าช่วงแรกของ
ความเครียดระบบประสาทซิมพาเทติกจะไปกระตุ้นจากท างานของระบบ  HPG axis แต่หาก
ความเครียดยังคงอยู่หรือเป็นความเครียดเรื้อรัง ระบบ HPA axis จะเข้ามาเก่ียวข้องโดยการปิดระบบ
การท างานของ HPG axis ดังตัวอย่างในรูปที่ 2.12 ที่เป็นการท างานร่วมกันระหว่างสองระบบดังกล่าว
ในผู้หญิง โดยมีข้อสันนิษฐานว่าการปิดระบบสืบพันธุ์หรือ HPG axis ของระบบ HPA axis 

มีจุดประสงค์เพ่ือการกับเก็บพลังงาน แต่อย่างไรก็ตาม การท างานของระบบ HPA axis ที่ต่อเนื่องอาจ
ส่งผลเสียต่อระบบสืบพันธุ์ได้เช่นกัน กล่าวคือ ระบบ HPA axis จะส่งผลให้ระบบสืบพันธุ์หยุดท างาน
ไปชั่วขณะระหว่างที่เครียด หากบุคคลเครียดเรื้อรังระบบสืบพันธุ์จะถูกกดการท างานเป็นระยะ
เวลานาน หลายคนอาจเคยได้ยินข้อมูลที่ว่าความเครียดท าให้สมรรถภาพทางเพศลดลง นี่คือเหตุผล
หลักของข้อมูลดังกล่าว 
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รูปที ่2.12 การบูรณาการการท างานของระบบ HPA และ HPG ในเพศหญิง 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.sfu.ca/pan2/current-research_PA-ROC.html 

 

2.5 บทสรุป 

ร่างกายของมนุษย์ประกอบขึ้นจากการท างานของระบบต่างๆ หลายกระบวนการ กระบวนการ
ท างานที่เป็นพ้ืนฐานของระบบต่างๆ คือ ระบบประสาท ซึ่งเป็นระบบที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ 
สามารถส่งข้อมูลประสานระบบต่างๆ ได้อย่างซับซ้อนในเวลาเดียวกัน บูรณาการการท างานของส่วน
ต่างๆ ภายในระบบในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง มีความยืดหยุ่นในการท างานและฟ้ืนฟูส่ว นที่
เสียหายได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลแบบกระแสไฟฟ้าภายในเซลล์
และใช้สารเคมีในกรณีถ่ายทอดข้อมูลระหว่างเซลล์ ระบบประสาทมีศูนย์บัญชาการใหญ่ ได้แก่ สมอง
และไขสันหลัง ที่เรียกว่า ระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ ยังมีระบบของเส้นประสาทที่ท าหน้ าที่
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบประสาทส่วนกลางกับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายที่เรียกว่า ระบบประสาท
ส่วนปลาย ที่มีระบบย่อยที่ท างานภายใต้อ านาจของจิตใจและระบบย่อยที่ท างานนอกเหนืออ านาจ
ของจิตใจซึ่งมีความส าคัญต่อการรักษาสมดุลของกระบวนการท างานต่างๆ ภายในร่างกาย 

อีกระบบที่เป็นระบบใหญ่ของร่างกาย ได้แก่ ระบบต่อมไร้ท่อที่บูรณาการการท างานร่วมกับ
ระบบประสาทส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ผ่านสารเคมีที่รู้จักกันในนามฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนแต่ละ
ชนิดจะมีหน้าที่เฉพาะ หากแต่จะบูรณาการการท างานกับฮอร์โมนอ่ืนๆ รวมถึงฮอร์โมนหนึ่งสามารถมี
อิทธิพลหรือส่งผลต่อการหลั่งของฮอร์โมนอ่ืน ซึ่งผลลัพธ์คือ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของบุคคล 
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ทั้งนี้ ทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อจะบูรณาการการท างานในสถานการณ์ต่างๆ โดยเริ่ม
กระบวนการในระบบประสาทส่งค าสั่งไปยังระบบต่อมไร้ท่อและอิทธิพลของต่อมไร้ท่อจะส่งกลับไปยัง
ระบบประสาทอีกครั้งเป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง 
 



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

 

1. จงอธิบายคุณสมบัติการปรับตัวของระบบประสาท พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการ
ปรับตัวของระบบประสาท 

2. ระบบประสาทส่วนปลายท างานภายใต้ค าสั่งของระบบประสาทส่วนกลางหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างระบบประสาทโซมาติกกับระบบประสาทอัตโนมัติ 
4. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างระบบประสาทพาราซิมพาเทติกและระบบประสาทซิมพาเทติก 

5. เพราะเหตุใดจึงให้ชื่อต่อมใต้สมองว่า “Master gland” 

6. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโดยใช้กระบวนการ
ท างานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม: ปฏสิัมพันธ์ระหวา่งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมต่อพฤติกรรม 

2. อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรม 

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรม 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายอิทธิพลของยีนส์ที่มีต่อพฤติกรรมได้ 
2. อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมระหว่างอยู่ในครรภ์ที่มีต่อพฤติกรรมได้ 
3. อธิบายอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อพฤติกรรมได้ 
4. อธิบายอิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมได้ 
5. อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที่ 5 

1. ให้นักศึกษาดูคลิป Epigenetics: Nature vs Nurture 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมอภิปรายในหัวข้อ “พันธุกรรม-สิ่งแวดล้อม ปัจจัยใดส่งผลต่อ
พฤติกรรมมากว่า” 

3. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้ออิทธิพลของปัจจัย
ทางพันธุกรรมต่อพฤติกรรม อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรม 

4. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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สื่อประกอบการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ภาพเลื่อน 

3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย 

4. แบบฝึกหัด 

 

การประเมินผล 

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

2. การท าแบบฝึกหัด 

3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การอภิปรายกลุ่ม 

5. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 



 

 

บทที ่3 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม: 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

 

3.1 บทน า 
พฤติกรรมของบุคคลที่สัมผัสกันอยู่ในสังคม ไม่ได้มีสาเหตุหรือที่มาง่ายเหมือนสัตว์เซลล์เดียว

หากแต่มีความสลับซับซ้อนจากพฤติกรรมภายในสู่พฤติกรรมภายนอก ยากท่ีจะเข้าใจได้เพียงการมอง
หรือสรุปเพียงมุมใดมุมหนึ่ง จ าต้องบูรณาการความเป็นไปได้ทุกมุมมอง เนื่องด้วยมีปัจจัยหลาย
ประการที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยปัจจัยที่นักวิชาการต่างให้ความส าคัญและ
ท าการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจัยทั้งสองจะเก่ียวข้องกัน
หรือไม่  อย่ างไร ปัจจัยใดมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมมากกว่า  รวมถึ งข้อมูลทางวิชาการที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับความเชื่อบางประการของสังคมไทยที่มีต่อพฤติกรรมว่าผลการศึกษาจะสนับสนุน
หรือขัดแย้งกับความเชื่อดังกล่าว ทั้งหมดจะกล่าวในบทนี้ 
 

3.2 อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมต่อพฤติกรรม 

พันธุกรรมเป็นประเด็นที่นักจิตวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ต่างให้ความสนใจศึกษาเป็นระยะ
เวลานาน ประเด็นที่สังคมไทยมักได้รับรู้คือ อิทธิพลของพันธุกรรมต่อลักษณะทางกายภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น สีผิว สีตา ส่วนสูง โครงสร้างทางร่างกาย รวมถึงโรคทางพันธุกรรมต่างๆ เป็นต้น 
หากแต่ประเด็นที่ผู้เขียนน าเสนอต่อจากนี้จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับพฤติกรรมของ
บุคคล โดยเริ่มจากการท าความเข้าใจกับสารพันธุกรรมพ้ืนฐานที่เรียกว่า ยีนส์ และความสัมพันธ์
ระหว่างยีนส์กับพฤติกรรม 

3.2.1 พันธุกรรม 

พันธุกรรม (Genetics) คือ ลักษณะต่างๆ ของบรรพบุรุษซึ่งจะถ่ายทอดไปยังผู้สืบทอดเชื้อ
สายรุ่นต่อๆ ไป ทั้งนี้พบว่า การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะไม่ใช่การถ่ายทอดลักษณะทั้งหมดของ 

บรรพบุรุษ กล่าวคือ มีเพียงคุณลักษณะบางอย่างของบรรพบุรุษท่ีได้ส่งทอดไปยังรุ่นต่อไป ซึ่งแต่ละคน
จะได้รับลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันไป คุณลั กษณะต่างๆ ที่ได้รับสืบทอดจะมีผลต่อ
กระบวนการท างานของร่างกายทั้งภายในและภายนอก (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 16) 
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เมื่อกล่าวถึงพันธุกรรม คงต้องกล่าวถึงโครโมโซม (Chromosome) ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีอยู่
ในทุกเซลล์ของร่างกายยกเว้นเซลล์เม็ดเลือดแดง1 และในเซลล์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีโครโมโซม 23 คู่ 
(46 โครโมโซม) ยกเว้นเซลล์สืบพันธุ์ (ไข่และอสุจิ) ที่มีโครโมโซมเพียง 23 โครโมโซมหรือครึ่งหนึ่งของ
เซลล์ทั้งหมด โดยโครโมโซมจะมีลักษณะคล้ายเส้นด้ายร้อยเรียงกันไปมาจนท าให้ดูคล้ายกับปาท่องโก๋ 
เส้นด้ายที่ร้อยเรียงกัน เรียกว่า ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid: DNA) และสายพันธุกรรม 

ที่ค้นพบ ณ ปัจจุบันว่าเล็กที่สุด คือ ยีนส์ ดังปรากฏในรูปที่ 3.1 

 

 
 

รูปที ่3.1 โครงสร้างของโครโมโซม 

ที่มา: ปรับปรุงจาก htpp://www.eschooltoday.com/science/genetics/what-is-a-gene.html 

 

ยีนส์ (Genes) เป็นสารเคมีท่ีซับซ้อนภายในโปรตีนที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ ซึ่งถือเป็นสารตั้งต้น
ของกระบวนการต่างๆ ของร่างกายมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ดังนั้น ในหัวข้อต่อไปจึงเป็นไปไม่ได้เลย
ที่จะไม่กล่าวถึงสารพันธุกรรมนี้ 

3.2.2 ยีนส์: จุดตั้งต้นของคุณลักษณะต่างๆ 

ในร่างกายมนุษย์มีเซลล์ต่างๆ ไม่ต่ ากว่าพันล้านเซลล์ เกือบทั้งหมดของเซลล์ ในร่างกาย 
(ยกเว้นเซลล์เม็ดเลือดแดง) มีนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนที่ เก็บโครโมโซม จ านวน 46 โครโมโซม 

โดยโครโมโซมจะเรียงตัวในลักษณะคู่ จ านวน 23 คู่ โครโมโซมแต่ละคู่จะได้รับการถ่ายทอดจากพ่อกับ
แม่อย่างละครึ่ง โครโมโซมมีลักษณะคล้ายม้วนด้ายที่เกิดจากการรวมตัวกันของโมเลกุลที่ซับซ้อน  

ที่ เรียกว่า ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid: DNA) ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ เก็บรวบรวมข้อมูลทาง
พันธุกรรม โดยกลุ่มของดีเอ็นเอที่ท าหน้าที่เป็นแหล่งเก็บรหัสทางพันธุกรรม เรียกว่า ยีนส์ (Genes) 
(King, 2011: 87) 

                                           
1 โครโมโซมจะอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ขณะที่เซลล์เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียส ดังนั้น เซลล์เม็ดเลือดแดงจึง
ไม่มีโครโมโซม 
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ยีนส์จะเก็บรหัสส าหรับการสร้างโปรตีนของเซลล์ในร่างกายในรูปแบบของกรดอะมิโน 
(Amino acids) ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานในระบบต่างๆ ของร่างกาย 
โดยยีนส์จะท าหน้าที่สั่งงานและควบคุมการสร้างโปรตีนในร่างกายชนิดต่างๆ ตามความแตกต่างของ
เซลล์ ยกตัวอย่างเช่น ยีนส์บางกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์ และเม่ือตัวอ่อน
พัฒนาจนกลายเป็นทารกยีนส์กลุ่มนั้นจะหยุดการท างานตลอดชีวิต เป็นต้น (King, 2011: 88) 

3.2.3 ยีนส์กับพฤติกรรม 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ายีนส์ เป็นสารพันธุกรรมที่ส่งทอดในตระกูลจากรุ่นสู่รุ่น 

โดยส่งผลให้เกิดการส่งต่อลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกันระหว่างบรรพบุรุษ และลูกหลาน อาทิ 
สีตา สีผม โครงหน้า เป็นต้น หากแต่เม่ือกล่าวถึงอิทธิพลของยีนส์ต่อพฤติกรรมคงมีผู้สงสัยว่าเป็นไปได้
หรือ ในหัวข้อนี้ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่พบอิทธิพล
ของยีนส์ที่มีต่อพฤติกรรมลักษณะต่างๆ ผ่านการอธิบายตามหลักการส าคัญ 4 ประการ ของการศึกษา 

พันธุศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral genetics)2 ดังนี้ 
ยีนส์กับพฤติกรรมเป็นความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน ประเด็นแรกที่จ าต้องกล่าวถึงคือ 

ยีนส์ไม่ได้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโดยตรง กล่าวคือ ยีนส์ที่อยู่ในร่างกายของเราทุกคนไม่ได้มีหน้าที่ใน
การควบคมุพฤติกรรม หากแต่ท าหน้าที่ออกค าสั่งให้ร่างกายสร้างโปรตีนเฉพาะชนิด ซึ่งข้ึนอยู่กับชนิด
ของยีนส์ หลังจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนที่สมองจะน าโปรตีนในแต่ละชนิดมาใช้ในการท างานของสมอง
ส่วนต่างๆ และเกิดค าสั่งให้อวัยวะต่างๆ ท างานจนเกิดเป็นพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยยี นส์
จ านวนหนึ่งในการออกค าสั่งในการสร้างโปรตีน และประเด็นที่สองคือ ยีนส์ไม่ได้ท างานโดยทันทีเสมอ
ไป หากแต่ต้องการการกระตุ้นจากสถานการณ์บางอย่างที่มีความเฉพาะเจาะจง 

หนึ่งพฤติกรรม หลายยีนส์ จากการศึกษา พบว่า อิทธิพลจากยีนส์เพียงตัวเดียว 
(Monogenic transmission) จะปรากฏในลักษณะทางกายภาพมากกว่าทางพฤติกรรม ขณะที่พบว่า 
อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมเกิดจากการท างานร่วมกันระหว่างยีนส์หลายตัว (Polygenic transmission) 
ยกตัวอย่างเช่น โรคทางจิตเวชบางชนิด อาทิ โรคจิตเภท อารมณ์แปรปรวน โรควิตกกังวล ; โรคทาง
พฤติกรรม อาทิ พิษสุราเรื้อรัง; หรือพฤติกรรมบางลักษณะ อาทิ พฤติกรรมชอบผจญภัย เสี่ยงภัย 
หรือพฤติกรรมแบบเพศทางเลือก เป็นต้น 

                                           
2พันธุศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral genetics) คือ การศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อพฤติกรรมโดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
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การศึกษาแฝดและเด็กอุปถัมภ์ การศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจอิทธิพลของยีนส์ที่มีต่อ
พฤติกรรมของบุคคลที่ได้รับความนิยมและยอมรับคือ 1) การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นฝาแฝดแท้3

เทียบกับฝาแฝดเทียม และพ่ีน้องร่วมสายเลือดที่ไม่ใช่ฝาแฝดและ 2) การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ฝาแฝดแท้เปรียบเทียบระหว่างคู่แฝดที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่แท้จริง และที่ถูกแยกเลี้ยงในบ้าน
อุปถัมภ์หรือครอบครัวอุปถัมภ์ เพ่ือเป็นการยืนยันผลจากการศึกษาว่าคุณลักษณะทางพฤติกรรม
ดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมมากกว่าสิ่งแวดล้อม 

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อยีนส์ จากการศึกษา พบว่า การท างานของยีนส์บางตัว
จ าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นหรือการยับยั้งจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ที่เฉพาะยกตัวอย่างเช่น กลุ่มยีนส์ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นโรคจิตเภท พบจากการศึกษาว่า จ าเป็นต้อง
ได้รับการกระตุ้นจากความเครียดของบุคคลจึงสามารถส่งผลให้ยีนส์กลุ่มดังกล่าวเริ่มกระบวนการส่ง
ค าสั่งให้เกิดการสร้างโปรตีนที่ส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนของสารสื่อประสาทบางชนิดที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดอาการ เป็นต้น 

จากการศึกษา พบว่า บุคลิกภาพของมนุษย์ที่หมายรวมถึงพฤติกรรมและลักษณะนิสัย
ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมทั้งหมด (Nevid, 2012: 79) เพียงแตกต่างกันในระดับของอิทธิพลใน 

แต่ละบุคคลและแต่ละพฤติกรรม อาทิ สติปัญญา ความขี้อาย ความหุนหันพลันแล่น ความก้าวร้าว 
การชอบเข้าสังคม เจตคติต่อสิ่งต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา หรือศิลปะ รวมถึงพ้ืนฐานทางอารมณ์ว่าเป็น
คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข หรือดูเศร้า กิจกรรมหรืองานที่ชื่นชอบ และพฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น 

นอกเหนือจากบุคลิกภาพโดยทั่วไปที่ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม การศึกษาพบว่า ปัญหา
ทางจิตใจบางลักษณะมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเช่นเดียวกัน อาทิ โรควิตกกังวล ความผิดปกติ
ทางอารมณ์ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคม การเสพติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์ 
รวมถึงโรคจิตเภท (Nevid, 2012: 79) 

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางพฤติกรรมที่กล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นผลจาก
พันธุกรรมเพียงปัจจัยเดียว จากที่กล่าวข้างต้น ยีนส์ไม่ได้มีหน้าที่ก าหนดทิศทางของพฤติกรรมหรือ
บุคลิกภาพของบุคคล หากแต่ท าหน้าที่ส่งรหัสให้เซลล์ในร่างกายสร้างโปรตีนที่เฉพาะเจาะจงตามรหัส
ดังกล่าว ยังมีอิทธิพลจากปัจจัยอ่ืนๆ โดยปัจจัยที่ได้รับความสนใจและความเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและบุคลิกภาพ และเป็นปัจจัยที่ถือเป็นข้อโต้แย้งกับอิทธิพลของพันธุกรรมตั้งแต่อดีต ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อม 

 

                                           
3ฝาแฝดแท้ (Identical twins) คือ ฝาแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่ของมารดา และอสุจิของบิดา แล้วเกิดการแบ่งตัว
ในภายหลัง ขณะที่ฝาแฝดเทียม (Fraternal twins) คือ ฝาแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิของเซลล์ไข่ และอสุจิ ชนิดละ 2 เซลล์ขึ้นไป 
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1.3 อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรม 

สังคมไทยและสังคมโลกต่างมีความเชื่อว่าพฤติกรรมในลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ทั้งที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ต่างมีเหตุจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลเป็นส าคัญ ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ อาทิ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น และสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม อาทิ ครอบครัว เพ่ือน สถานศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น แต่ข้อมูลทางวิชาการจะยืนยัน
ความเชื่อหรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ทั้งนี้ พบว่า สิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเป็นต้นไป ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอน าเสนออิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
ต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนกระท่ังเข้าสู่วัยชรา 

3.3.1 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมระหว่างอยู่ในครรภ์ 
หลายคนคงคิดว่าอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมจะเริ่มต้นเมื่อมนุษย์ออกจากครรภ์ของมารดา  

แต่สิ่งแวดล้อมในทางจิตวิทยาจะครอบคลุมตั้งแต่การปฏิสนธิกันระหว่างเซลล์ไข่กับอสุจิ เนื่องด้วย
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวบุคคล ดังนั้น ทุกอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่หมายรวมถึงน้ าคร่ า สารต่างๆ ที่ไหลมาตามสายรกจากมารดาก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของมนุษย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

3.3.1.1 โภชนาการของมารดา 

การเจริญเติบโตของมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาสมอง 
เป็นการพัฒนาโครงสร้างและการท างานเพ่ือรองรับการมีชีวิตของทารกตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งลืมตา
ดูโลกภายนอก ทั้งนี้ การพัฒนาสมองต้องเริ่มจากการพัฒนาเซลล์ประสาท ซึ่งต้องอาศัยสารอาหาร
จ าพวกโปรตีน ธาตุเหล็ก ธาตุไอโอดีน กรดไขมันและกรดโฟลิก (สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556: 27) หากขาดสารอาหารเหล่านี้จะไม่สามารถสร้างเซลล์
ประสาทได้ 

จากการศึกษา พบว่า ทารกที่มารดาขาดสารไอโอดีนระหว่างตั้งครรภ์มีแนวโน้ม
เกิดความผิดปกติทางสติปัญญาที่เรียกว่า โรคเอ๋อ (Congenital hypothyroidism) นอกจากนี้ พบว่า 
แม้จะได้รับแร่ธาตุดังกล่าวอย่างเพียงพอในระหว่างอยู่ในครรภ์ หากแต่เกิดภาวะทุพโภชนาการในวัย
เด็กเล็ก อาจมีแนวโน้มให้ระดับสติปัญญาต่ ากว่าระดับมาตรฐานตามวัย โดยเฉพาะการขาดสาร
ไอโอดีน (สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556: 29 -30) 
เช่นเดียวกับการขาดธาตุเหล็กที่พบว่านอกเหนือจากการเกิดภาวะโลหิตจาง ยังสามารถส่งผลต่อระดับ
สติปัญญาที่ลดลง นอกจากนี้ยังมีผลต่อสภาวะทางอารมณ์ ได้แก่ ซึม รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ
และความจ า หากขาดในวัยผู้ใหญ่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งอาจลดลงถึง 1 ใน 3 
(สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556: 34) 
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 นอกจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อวัน ยังพบว่า การไม่รับประทานอาหารมื้อเช้า
สามารถส่งผลต่อความสามารถในการคิดค านวณ มีปัญหาต่อความจ าระยะสั้น กระทบต่อ
ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการ แก้ไขปัญหาและสมรรถภาพทางร่างกาย 

ซึ่งมีผลกระทบต่อวัยผู้ใหญ่ในระยะยาว (สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556: 37) 

3.3.1.2 สภาพอารมณ์ของมารดา 

นักจิตวิทยามีความเห็นว่า มนุษย์เกิดการเรียนรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จึงมี 
ความเป็นไปได้ว่าอารมณ์ของมารดาในขณะตั้งครรภ์จะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของลูก โดยเฉพาะ
พัฒนาการทางอารมณ์ (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 38) โดยจากการศึกษาพบว่า สภาวะทาง
อารมณ์ของมารดาระหว่างตั้งครรภ์มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ซึ่งสามารถสังเกตความผิดปกติได้ตั้ง
แรกเกิด ยกตัวอย่างเช่น มารดาที่มีความวิตกกังวลและเครียดระหว่างตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่สาม 
(อายุครรภ์ 6 ถึง 9 เดือน) มีแนวโน้มส่งผลให้ทารกมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนและการทาน เนื่องด้วย
ระบบประสาทอัตโนมัติของทารกมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีที่เกิดจากสภาวะทาง
อารมณ์ของมารดา (Feldman, 2013: 403) 

3.3.1.3 สารเสพติด 

สารเสพติดที่มีอัตราการเสพมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งหมายรวมถึงหญิงไทย 
ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ และแอมเฟตามีน (สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์, ม.ป.ป.) 

บุหรี่มีสาร (นิโคติน คาร์บอนมอนนอกไซด์ และทาร์) ที่มีผลให้ระดับเลือดที่ไหล
ผ่านรกลดลง ทารกจึงได้รับอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ และมีผลต่อการท างานของสารสื่อ
ประสาทบางชนิดในสมองซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาเซลล์ประสาทของทารก จากผลดังกล่าว
เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติต่างๆ ต่อทารก รวมถึงปัญหาทางพฤติกรรมและพัฒนาการ อาทิ 
มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาการเรียน ซน/สมาธิสั้น มีพฤติกรรมก้าวร้าว รวมถึงมีปัญหา
เกี่ยวกับทักษะทางสังคม ซึ่งพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกของการตั้งครรภ์จนกระท่ังเกิด 

แอลกอฮอล์มีผลต่อการท าลายเซลล์ประสาท ส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับ 

การเจริญเติบโต บกพร่องทางสติปัญญา มีความผิดปกติเก่ียวกับความจ า นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า พฤติกรรมอันธพาล รวมถึง ซน/สมาธิสั้น โดยผลดังกล่าวสามารถ
เกิดได้ในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์. 

แอมเฟตามีนและอนุพันธ์ ได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ สปีด ยาอี และ Ectasy จะส่งผล
ให้ทารกมีน้ าหนักแรกเกิดน้อย มีความผิดปกติของหัวใจแต่ก าเนิด ภาวะเลือดออกในสมอง ภาวะ
สมองตาย ท าให้เซลล์ประสาทถูกท าลาย ซึ่งอาจมีผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับการจ า สมาธิ มิติสัมพันธ์ 
รวมถึงปัญหาพฤติกรรมในระยะยาว 
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แม้จะคลอดอย่างปกติและปลอดภัย แต่มีข้อแนะน าว่าควรได้รับการตรวจและ
เฝ้าระวัง ประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมจากแพทย์เป็นระยะ เพ่ือหาทางจัดการได้อย่างทันท่วงที
และเหมาะสมหากพบความผิดปกติ นอกจากนี้ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหลังคลอดที่มีหลากหลายและ
มีความซับซ้อนต่อบุคคลถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่สามารถมองข้ามได้ 

3.3.2 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหลังออกจากครรภ์ 
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยกย่องตนเองว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีสติปัญญาสูงที่สุด

ในโลก หากแต่พบว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหากยังอยู่ในวัย
ทารกและวัยเด็ก เนื่องด้วยพัฒนาการที่ล่าช้า ทารกจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้เลี้ยงดู
จนกระทั่งเติบโตก็ยังต้องได้รับประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาและอยู่รอด ดังนั้น อิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมจึงมีส่วนส าคัญในการหล่อหลวมตัวตนและพัฒนากระบวนการต่างๆ ของบุคคล ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

3.3.2.1 การนอน 

ปัจจุบันยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่ามนุษย์นอนเพราะเหตุใด แต่สิ่งที่พบคือ 

การนอนพักผ่อนมีความส าคัญต่อสมองและร่างกาย ตั้งแต่ทารกจนกระทั่งชรา จากการศึกษาแนะน า
ว่า เด็กควรนอนอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง โดยการนอนดังกล่าวต้องหลับสนิท เพ่ือให้สมองได้จัดการ
กับข้อมูลที่เด็กได้รับมาตลอดทั้งวันให้เกิดการเรียนรู้และความจ า หากไม่ได้นอนพักผ่อนตาม
ระยะเวลาที่แนะน ามักพบว่า จะส่งผลเสียต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน สุขภาพจิตและสุขภาพกาย รวมถึง
ปัญหาพฤติกรรม อาทิ ความก้าวร้าว อารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิด และมีความสัมพันธ์กับการก่อ
อาชญากรรม (สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556: 27) 
เมื่อเข้าสู่วัยท างานระยะเวลาในการนอนจะเริ่มแปรผันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงาน 
แต่ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ต่างแนะน าให้นอนหลับพักผ่อนเป็นระยะเวลาระหว่าง 8-10 ชั่วโมง
ต่อคืน เพ่ือให้สมองได้พักและมีเวลาจัดระเบียบความทรงจ า และให้ร่างกายได้มีเวลาจัด เก็บพลังงาน
และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการด าเนินชีวิตในวันต่อไป 

3.3.2.2 การอบรมเลี้ยงด ู

บริบทหนึ่งของสังคมที่นักจิตวิทยาบางกลุ่มให้ความสนใจ คือ สถาบันครอบครัว 
โดยประเด็นที่ถือว่ามีความส าคัญ ได้แก่ อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูต่อพฤติกรรม สุขภาพจิต และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นความเชื่อมาเป็นเวลานานว่าการอบรมเลี้ยงดูมีผลต่อมนุษย์ หากแต่
การน าความเชื่อมาสู่หลักฐานเชิงประจักษ์จ าเป็นต้องท าการศึกษาโดยนักจิตวิทยามักศึกษาผ่าน 

การอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบต่างๆ โดยที่ได้รับความสนใจแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ (ดุลยา จิตตะยโศธร, 

2552: 175-176) ดังนี้ 
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(1) การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (Authoritative style) เป็นลักษณะของ 
การเลี้ยงดูที่ผู้ปกครองมีการก าหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆ แก่ลูกอย่างมีเหตุผลและ  

ไม่ควบคุมมากจนเกินไป ผู้ปกครองที่มีลักษณะการเลี้ยงดูรูปแบบนี้จะพร้อมช่วยเหลือให้ค าแนะน า
และพร้อมรับฟังปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ ของลูก การเลี้ยงดูลักษณะนี้มีความเด็ดขาดแต่มี  
ความยืดหยุ่นไปตามความเหมาะสมระหว่างการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและ
เด็ก 

(2) การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม (Authoritarian style) เป็นลักษณะของ 
การเลี้ยงดูที่เข้มงวดและควบคุม ผู้ปกครองในลักษณะนี้จะมีความคาดหวังและควบคุมให้ลูกเชื่อฟัง
และอยู่ในโอวาทของตนโดยไม่มีการตั้งค าถามใดๆ การเลี้ยงดูลักษณะนี้จะไม่สนใจหรือตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูก รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกได้ควบคุมชีวิตของตนได้เพียงเล็กน้อย 

(3) การอบรมเลี้ ยงดูแบบตามใจ (Permissive style)  เป็นลักษณะของ 
การเลี้ยงดูที่ผ่อนปรน ไม่เข้มงวด ไม่ควบคุม ไม่มีกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ให้ความส าคัญกับ 

การตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของลูก 

(4) การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved style) เป็นลักษณะของ 
การเลี้ยงดูที่ผู้ปกครองเพิกเฉย ปล่อยปละละเลย ไม่ให้ความสนใจหรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูก รวมถึงไม่มีการวางเงื่อนไขหรือวางกฎเกณฑ์ใดๆ ในการเลี้ยงดู 

จากการศึกษา พบว่า รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น เด็กท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มีแนวโน้มภาคภูมิใจใน
ตนเองสูง มีความมั่นใจและไว้วางใจในตนเอง เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับคนรอบข้าง ขณะที่พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ์กับอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว 
หลีกหนีจากสังคม ไม่ยืดหยุ่น เข้มงวดกับกฎระเบียบ รวมถึงไม่ไว้วางใจในผู้อ่ืน โดยบางการศึกษา 
พบว่า ผลเสียที่พบจะปรากฏในวัยรุ่นชายเป็นส่วนใหญ่ ในกลุ่มท่ีได้รับการเลี้ยงดูแบบตามใจ พบว่า มี
ความสัมพันธ์กับปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง มีความหุนหันพลันแล่น และขาดทักษะในการเข้า
สังคม (Nevid, 2012: 336) 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการศึกษาและท าการแบ่งการอบรมเลี้ยงดู 10 รูปแบบ 
(สุมน อมรวิวัฒน์, 2534 อ้างถึงในศิริกุล อิศรานุรักษ์และปราณี สุทธิสุคนธ์, 2550: 107-108) ได้แก่ 

(1) การให้อิสระเชิงควบคุม เป็นลักษณะการเลี้ยงดูที่ผู้ปกครองให้อิสระ 

ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของตนเองแก่เด็ก ให้เด็กช่วยเหลือตนเอง แต่จะคอยดูแลอยู่ห่างๆ 

เพ่ือความปลอดภัย 

(2) การควบคุมเชิงละเลย เป็นลักษณะการเลี้ยงดูที่ผู้ปกครองจะคอยควบคุม
พฤติกรรมของลูก หากแต่ไม่ตลอดเวลา ไม่มีความคงเส้นคงวาขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ปกครอง 
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(3) การยอมรับแบบไม่แสดงออก เป็นลักษณะการเลี้ยงดูที่ผู้ปกครอง 

ไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกที่มีต่อลูก โดยเฉพาะเมื่อลูกโต การแสดงความรักและการยอมรับ 

เมื่อเด็กมีพฤติกรรมพึงประสงค์ คือ การนิ่งเฉย หากแต่เด็กมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จะมีการว่ากล่าว 
ตักเตือน 

(4) การเป็นแบบอย่าง เป็นลักษณะการเลี้ยงดูที่เน้นการแสดงพฤติกรรม 

เป็นแบบอย่างให้เด็กได้เรียนรู้ และเลียนแบบจากพฤติกรรมของผู้ปกครอง ซึ่งมีทั้งพฤติกรรมที่  
พึงประสงค์และไม่พึงประสงค ์

(5) ให้เด็กสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เป็นลักษณะการเลี้ยงดูที่ให้ลูกได้เรียนรู้
จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวผ่านบุคคล ธรรมชาติ เป็นการเลี้ยงดูที่ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ 
ด้วยตนเอง 

(6) การใช้พฤติกรรมทางวาจาอย่างมาก เป็นลักษณะการเลี้ยงดูที่ผู้ปกครอง
เน้นการใช้ค าพูดเพ่ือออกค าสั่ง การห้าม การตักเตือน การขู่ การดุด่า โดยไม่ค่อยมีการชี้แจงเหตุผล 

(7) การใช้อ านาจ เป็นลักษณะการเลี้ยงดูที่ผู้ปกครองจะใช้อ านาจทั้งทางวาจา
และท่าทาง หากเด็กท าให้ไม่พอใจมีโอกาสที่ได้รับการดุด่า หรือการลงโทษต่างๆ การใช้อ านาจ 

จะแปรผันไปตามอารมณ์ของผู้ปกครอง หากอารมณ์ไม่ดีจะใช้อ านาจมากกว่าอารมณ์ดี 
(8) การไม่คงเส้นคงวา เป็นลักษณะการเลี้ยงดูที่จะแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์

ของผู้ปกครองทั้งวาจาและการกระท า อารมณ์ดีจะแสดงออกอย่างหนึ่ง อารมณ์ไม่ดีจะแสดงออก  

อีกอย่างหนึ่ง 
(9) การมีผู้ดูแลหลายคน เป็นลักษณะการเลี้ยงดูที่พบเห็นได้ในสังคมชนบท 

นอกจากพ่อแมแ่ล้วยังมีญาติพ่ีน้องที่อาศัยอยู่ด้วย ซึ่งมีส่วนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

(10) การตอบสนองตามวัย วุฒิภาวะ และเพศ เป็นลักษณะการเลี้ยงดูที่ 
จะแปรผันไปตามคุณลักษณะที่แตกต่างของเด็ก ยกตัวอย่างเช่น จะให้การสัมผัสทางกายในวัยเด็ก 
และจะลดน้อยลงเมื่อเด็กโตขึ้น โดยเปลี่ยนเป็นค าพูดที่แสดงความห่วงใยแทน 

หากแต่พบว่า นักวิจัยไทยให้ความสนใจในการน ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 4 
รูปแบบข้างต้นมาใช้ในการวิจัยในบริบทของสังคมไทยกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับ
การศึกษาวัฒนธรรมตะวักตก (ดุลยา จิตตะยโศธร, 2552: 177) อาทิ พบว่า วัยรุ่นที่ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มีการปรับตัวในครอบครัวและมีทักษะในการจัดการกับปัญหาที่ดีมากกว่าวัยรุ่นที่
ได้รับการอบรมเลี้ยงรูปแบบอ่ืนๆ และพบว่าวัยรุ่นที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มีระดับ 

ความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าวัยรุ่นที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง ขณะที่การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ทอดทิ้ง และแบบตามใจมีความสัมพันธ์การกระท าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ พบว่า วัยรุ่นที่ได้รับ 
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การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม และแบบตามใจมีการเรียนรู้แบบก ากับตนเองสูงว่าวัยรุ่นที่ได้รับ  

การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (ดุลยา จิตตะยโศธร, 2552: 179-183) 
ขณะที่การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความซื่อสัตย์ 

การมีสัมมาคารวะ การรู้จักบาปบุญ การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และการมีวินัยในตนเอง ซึ่งให้ผลไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2534 อ้างถึงในศิริกุล อิศรานุรักษ์และปราณี 
สุทธิสุคนธ์, 2550: 113) 

3.3.2.3 เพื่อน 

เพ่ือนถือเป็นบริบททางสังคมที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้พัฒนาทักษะทางสังคม
ภายนอกบ้านตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบใหญ่ มนุษย์แสวงหาปฏิสัมพันธ์ในลักษณะนี้ เริ่มตั้งแต่  
การมีเพ่ือนเล่นในบริเวณเดียวกันแม้จะไม่ได้เล่นด้วยกันในวัยบริบาล จนพัฒนาไปสู่การเล่นเป็นกลุ่ม
ในช่วงปฐมวัย จับกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ ในช่วงประถมศึกษาจนกระทั่งเข้าสู่วัยท างาน ไม่ว่าเพ่ือนจะ
อยู่ในสถานะใดย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ในวัยเรียน การยอมรับจากกลุ่ม
เพ่ือนช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจและความรู้สึกถึงความสามารถของตนเอง เพ่ือนช่วยให้เราได้  
มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมการช่วยเหลือ อาทิ การแบ่งปัน การให้ความร่วมมือ และการจัดการกับ
ความขัดแย้ง 

จากการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยที่มีเพ่ือนจะมีความภาคภูมิใจสูงกว่าและผู้อ่ืน
มักรับรู้ว่ามีความอ่อนโยนและเอาใจใส่มากกว่าเด็กที่ถูกเพ่ือนกันออกจากกลุ่ม ทั้งนี้ เด็กที่ถูกกันออก
จากกลุ่มมีแนวโน้มรู้สึกเหงามากกว่า ไม่อยากเข้าชั้นเรียนมากกว่า และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนต่ ากว่า การศึกษาในเด็กวัยประถมศึกษาเป็นต้นไป พบว่า เด็กที่เพ่ือนไม่ยอมรับมีแนวโน้ม
แสดงพฤติกรรมต่อต้านสังคม อาทิ ก้าวร้าวหรือหลีกหนีจากสังคมสูงกว่ าเด็กที่เพ่ือนยอมรับ 
นอกจากนี้การมีเพ่ือนยังช่วยป้องกันเด็กจากการถูกรังแกทั้งทางร่างกายและทางวาจาจากเด็กคนอ่ืน 
(Nevid, 2012: 337) 

เพ่ือนส าหรับวัยรุ่นถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อวิถีชีวิต การด าเนิน
ชีวิต และพัฒนาการทางจิตสังคม การได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง และการปรับตัวทางอารมณ์ (Nevid, 2012: 362) แต่การได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ในช่วงวัยนี้ก็ถือเป็นจุดน่าเป็นห่วงเช่นกัน 

3.3.2.4 สมาร์ทเทคโนโลยี 

สังคมไทย ณ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ต่างกับต่างประเทศ 

แต่เดิมที่มีวิทยุไว้ฟังเพลง ฟังข่าวสารระหว่างเดินทางไปท างาน โทรทัศน์มีไว้ดูรายการเพ่ือผ่อนคลาย 
โทรศัพท์มีไว้เพ่ือการติดต่อสื่อสารระยะไกล ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า สมาร์ทโฟนหรือ 
อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันได้เข้ามาท าหน้าที่แทนสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้ทั้งหมด มนุษย์สามารถ
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ดู ฟัง ติดต่อ เผยแพร่สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

จนกลายเป็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะส าหรับเด็ก  

ที่ถือว่าบอบบองต่อการกระตุ้น 

วงการวิชาการด้านการเลี้ยงดูเด็กมีค าแนะน าให้เด็กปฐมวัยดูรายการโทรทัศน์  
วันละ 1 ถึง 2 ชั่วโมง เฉพาะรายการที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งหมายถึงรายการที่ส่งเสริม
พัฒนาการที่สอดคล้องกับเด็กปฐมวัย ไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์โทรทัศน์ แทบเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ 
เนื่องจากพบว่า การปล่อยให้เด็กดูรายการโทรทัศน์หรือคลิปต่างๆ ส่งผลให้เด็กเสียโอกาสในการท า
กิจกรรมอ่ืนที่มีผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้สมวัย อาทิ การวิ่งเล่นหรือกิจกรรม 

การเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆ ซึ่งพบว่ามีผลต่อการพัฒนาสมองและพัฒนาการทางร่างกาย การเล่น
สมมติ การอ่านหรือเล่านิทาน นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบต่อโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
กับครอบครัว ยิ่งเด็กใช้เวลากับการดูรายการโทรทัศน์เป็นเวลานานยิ่งมีแนวโน้มเกิดปัญหาในทักษะ
ทางปัญญา ซึ่งสามารถพบได้ทั้งเด็กปฐมวัยจนถึงวัยรุ่น (Nevid, 2012: 349) นอกจากนี้พบว่า 

สื่อต่างๆ ณ ปัจจุบันมีวิธีการน าเสนอที่รวดเร็วและสั้นกระชับในช่วงเวลาที่จ ากัด ส่งผลให้เด็กไม่
จ าเป็นต้องใช้สมาธิในการท าความเข้าใจกับเนื้อหาที่น าเสนอ และอาจกระทบต่อระดับสมาธิของเด็กที่
อาจมีแนวโน้มลดน้อยลง (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 45) 

ประเด็นที่ได้รับความสนใจมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยยังไม่มีสมาร์ทโฟน คือ 
โทรทัศน์กับความก้าวร้าวในเด็ก จากการศึกษาจนถึงปัจจุบันได้ข้อมูลในทางทิศทางเดียวกันว่า  

การดูสื่อที่มีความก้าวร้าวรุนแรงมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งในเด็กและวัยรุ่น (Nevid, 

2012: 349) แม้จะไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนที่ดูรายการที่มีเนื้อหาดังกล่าวจะก้าวร้าวทั้งหมด 
หากแต่นักจิตวิทยายังคงเสนอแนะว่าเพ่ือเป็นการป้องกันผลที่ไม่สามารถคาดเดาได้  ดังนั้น จึงควร
ปกป้องเด็กจากการมีประสบการณ์กับรายการที่มีเนื้อหาก้าวร้าวรุนแรง ผ่านการจ ากัดการเข้าถึง
รายการที่มีเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงการป้องกันผ่านการท าเรตรายการ ดังปรากฏในรูปที่ 3.2 เพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้ปกครองในการเลือกสรรรายการที่เหมาะสมกับเด็ก 

ส าหรับประเทศไทย พบว่า เด็กและวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่เล่นอินเทอร์เน็ตเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ โดยส่วนมากใช้ส าหรับเล่นเกม รองลงมาคือ เพ่ือพูดคุย หรือเพ่ือดูภาพลามกหรือ
เว็บลามกอนาจาร มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้เพ่ือการค้นหาข้อมูล (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 45) ซึ่ง
หากแนวโน้มของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ยังเป็นเช่นนี้เรื่อยๆ ค าถามคือ พัฒนาการ
ทางด้านจิตสังคมของเด็กจะเป็นอย่างไร และพัฒนาการด้านดังกล่าวในวัยรุ่นและวัยต่อๆ ไปจะเป็น
อย่างไรถ้ายังมีวิถีชีวิตเช่นนี้ 
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รูปที ่3.2 เรตรายการโทรทัศน ์

ที่มา: http://ilaw.or.th/node/3013 

 

หลังจากท าความเข้าใจอิทธิพลของทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นสุดท้ายที่ถือว่าเป็น
ใจความส าคัญของเนื้อหาบทนี้ คือ การบูรณาการระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวด
ล้มต่อพฤติกรรมของบุคคล 

 

1.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรม 

บรรดาข้อถกเถียงในศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา มีอยู่หนึ่งข้อถกเถียงที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดของศาสตร์
นี้คือ พฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลจากปัจจัยใดระหว่างพันธุกรรม (ธรรมชาติ) หรือสิ่งแวดล้อม 

(การปลูกฝัง) แนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมมีความเห็นว่าสังคมสามารถก าหนด
ทิศทางของพฤติกรรมของบุคคลในสังคมได้ ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมที่เชื่อว่า
พฤติกรรมของบุคคลถูกก าหนดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ ขณะที่บางแนวคิดเชื่อว่า มนุษย์ถูก
ก าหนดโดยธรรมชาติผ่านอิทธิพลของพันธุกรรมซึ่งเป็นผลพวงของวิวัฒนาการ (Nevid, 2012: 313) 

แม้ข้อถกเถียงดังกล่าวจะยังคงอยู่ หากแต่นักจิตวิทยามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
พฤติกรรมของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเด็น
ถกเถียงว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อพฤติกรรมจึงกลายเป็นประเด็นที่เริ่มลดความส าคัญลง ทั้งนี้ ประเด็นที่
ได้รับความสนใจใหม่คือ อิทธิพลระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง 

มีสัดส่วนเป็นเช่นไร (Nevid, 2012: 313) และมีกระบวนการอย่างไร (Feldman, 2013: 393) 
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หลายคนให้ความส าคัญกับอิทธิพลของยีนส์ หากแต่หลายคนให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
ค าถามที่ยังเป็นที่สนใจของหลายๆ คน คือ ปัจจัยใดระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ
พฤติกรรมมนุษย์มากที่สุด ค าตอบส าหรับค าถามดังกล่าวคงหลากหลายไม่สามารถยืนยันอย่างชัดเจน
ได้ แต่ที่นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อคือ ปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ
มนุษย์ (Nevid, 2012: 79) ยกตัวอย่างเช่น ความสูงที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นอิทธิพลของพันธุกรรม 
พ่อสูง แม่สูง ลูกที่เกิดมาต้องสูง หรือทั้งตระกูลเตี้ยจะให้ลูกหลานสูงคงเป็นไปไม่ได้  สิ่งที่ปรากฏเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์คืออาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ มียีนส์สูงแต่อาจไม่สูง ไม่มียีนส์สูงแต่อาจสูงได้ 
ด้วยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมผ่านการดูแลตัวเอง อาทิ การดูแลเรื่องโภชนาการ การพักผ่อน การออก
ก าลังกาย รวมถึงการดูแลตนเองของแม่ขณะที่ตั้งครรภ์ เป็นต้น 

รหัสทางพันธุกรรมที่เป็นพ้ืนฐานชุดค าสั่งต่อกระบวนการท างานต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อ
คุณลักษณะทางกายภาพหรือคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์จะสามารถแสดงผลได้
ต่อเมื่อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน โดยทั่ว ไปคือ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนส์กับสิ่งแวดล้อม (Nevid, 2012: 80) ดังนั้น การน าเสนอปฏิสัมพันธ์ร่วม
ระหว่างอิทธิพลทั้งสองจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างความเข้าใจแกผู้อ่าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

3.4.1 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อสติปัญญา 

สติปัญญาถือเป็นจิตลักษณะที่ได้รับความสนใจในการศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมมาก
ที่สุด (Garrett, 2008: 12) ทั้งนี้ ปัจจุบันนักวิจัยค้นพบต าแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของยีนส์ในโครโมโซม
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสติปัญญา นอกจากนี้ ยังท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนส์ โครงสร้างของ
สมอง และสติปัญญา จึงเป็นที่ชัดเจนว่าพันธุกรรมมีอิทธิพลต่อสติปัญญา หากแต่ยังคงค าถามว่า
พันธุกรรมมีอิทธิพลในระดับใด 

จากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพ่ีน้องหรือพ่อแม่ลูกมากกว่า 100,000 คู่ พบว่า 
แฝดร่วมไข่ที่ถูกเลี้ยงด้วยกันมีระดับสติปัญญาใกล้เคียงกันสูงที่ สุดเมื่อเทียบแฝดต่างไข่ พ่ีน้อง 
ในลักษณะต่างๆ รวมถึงพ่อแม่กับลูก นอกจากนี้ยังพบว่าแม้จะถูกเลี้ยงดูแยกจากกันแต่ระดับ
สติปัญญาของแฝดร่วมไข่ยังมีความใกล้เคียงมากกว่าแฝดต่างไข่ที่ถูกเลี้ยงด้วยกัน จึงสรุปได้ว่า
พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อระดับสติปัญญาเป็นอย่างมาก (Nevid, 2012: 265-266) 

การศึ กษาระดั บ อิทธิ พลของ พันธุ ก ร รม  นั ก วิ ทย าศาสตร์ ใ ช้ ส ถิ ติ ที่ เ รี ย กว่ า 

“อัตราพันธุกรรม” (Heritability) ซึ่งหมายถึง สัดส่วนของความแตกต่างที่สังเกตได้ (phenotype) ใน
กลุ่มตัวอย่างที่เกิดจากความแตกต่างของพันธุกรรม โดยค่าที่ได้จะเป็นค่าร้อยละ สูงสุดคือ 100 ทั้งนี้ 
จากการศึกษา พบว่า พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อสติปัญญาของบุคคลในช่วงวัยรุ่นตอนปลายได้สูงถึงร้อย
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ละ 75 นอกจากนี้ยังพบค่าอิทธิพลของพันธุกรรมได้ตั้งแต่ร้อยละ 22 ในเด็ก จนกระทั่งสูงกว่าร้อยละ 
80 ในวัยผู้ใหญ่4 

จากข้อมูลที่พบอิทธิพลของพันธุกรรมที่สูงขึ้นตามอายุที่ เ พ่ิมขึ้น อาจมีเหตุผลว่า 

เมื่อเรามีอายุมากขึ้น อิทธิพลจากบุคคลรอบข้างจะลดลง เนื่องด้วยเราสามารถเลือกสิ่งแวดล้อมที่  
จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ่งเป็นผลให้อิทธิพลทางพันธุกรรมมีโอกาสในการแสดงอิทธิพลมากขึ้น แต่ต้อง
ท าความเข้าใจว่า อัตราพันธุกรรม ยกตัวอย่างเช่น พบว่าร้อยละ 75 ของพันธุกรรมมีอิทธิพลต่อ
สติปัญญา ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมร้อยละ 75 แต่หมายถึง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มบุคคลนั้นๆ พบว่า พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อสติปัญญาของบุคคล  

กลุ่มนั้น ร้อยละ 75 

แม้ว่าพันธุกรรมจะมีอิทธิพลต่อสติปัญญาในระดับที่สูง หากแต่ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมยังถือ
เป็นปัจจัยที่ส าคัญ จากการศึกษาพบว่า เด็กที่ได้รับการอุปการะไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่สูงกว่าครอบครัวที่แท้จริง มีระดับสติปัญญาที่สูงกว่าพ่อและแม่ที่แท้ จริง 
จากผลการศึกษาข้างต้น ส่งผลให้นักวิจัยต่างให้ความสนใจในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อ  

การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ให้ความรู้และฝึกผู้ปกครอง และครู
ผู้ดูแลเด็กให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก โดยผลจากการสร้างนวัตกรรมต่างๆ 
ส่งผลให้มีข้อมูลว่าระดับสติปัญญาของบุคคลทั่วโลกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Flynn effect) ยกตัวอย่าง
เช่น การศึกษาระดับสติปัญญาของเด็กอเมริกัน พบว่า กลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดมีระดับสติปัญญา 
เท่ากับ 100 ในปี ค.ศ.1932 แต่ในปี ค.ศ.1997 พบว่า กลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดมีระดับสติปัญญา 
เท่ากับ 120 

 
รูปที ่3.3 ระดับสติปัญญาของกลุม่ตัวอย่างในช่วงเวลาที่แตกต่างกนั 

ที่มา: ปรับปรุงจากจาก http://notes.devonzuegel.com 

                                           
4อัตราพันธุกรรมที่แสดงข้างต้นเป็นข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกัน 
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เนื่องด้วยการเพ่ิมของระดับสติปัญญาเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นจึงมีข้อ
สันนิษฐานว่าไม่ได้มีผลจากอิทธิพลของพันธุกรรม หากแต่เป็นผลจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะ
เป็นระบบการศึกษา หรือปัจจัยอ่ืนๆ อาทิ ข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงในปัจจุบันที่มีเป็นจ านวนมาก 
เป็นต้น 

อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยที่มีความซับซ้อน แม้บุคคลจะอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อพัฒนาการทางสติปัญญา ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ดี มีทุนเพียงพอที่จะส่งให้ลูกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ได้เรียนพิเศษ เข้าถึงข้อมูล
ได้รวดเร็วและกว้างขวาง เป็นต้น หากแต่ยังมีปัจจัยแทรกซ้อนที่ส่งผลให้ปิดกั้นพัฒนาการทาง
สติปัญญาของลูก เช่น แรงจูงใจของลูกที่มีต่อการเรียนรู้ ขณะที่ลูกจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนอาจ
ประสบความส าเร็จในการเรียนหรือการท างาน เนื่องจากมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของการ
พัฒนา เป็นต้น 

3.4.2 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อลักษณะนิสัย 

ข้อสงสัยยังคงอยู่ที่พัฒนาการทางร่างกาย เช่น ส่วนสูง เป็นคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อนของ
มนุษย์จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสองประการดังกล่าว  หากแต่
พัฒนาการด้านอ่ืนๆ หรือคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนอย่างกระบวนการทางจิต อาทิ ลักษณะนิสัย 

จะเป็นคุณลักษณะที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ ทั้งนี้ 
หลายคนอาจคิดว่าลักษณะนิสัยเป็นผลพวงของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมผ่านการได้รับประสบการณ์ของ
บุคคลตั้งแต่เล็ก แต่ในความเป็นจริงพบว่า ลักษณะนิสัยบางคุณลักษณะได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม
มาตั้งแต่ก าเนิด 

โดยจากการศึกษา พบว่า ลักษณะนิสัยบางอย่างเป็นผลพ้ืนฐานจากอิทธิพลของพันธุกรรม 
ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะนิสัยชอบเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์ดี (Extraversion) เป็นลักษณะนิสัยที่พบ
กลุ่มของยีนส์ที่มี อิทธิพลต่อนิสัยดังกล่าว  แม้แต่ทารกแรกเกิดก็พบว่ามี พ้ืนฐานทางอารมณ์ 
(Temperament)5 ที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นพ่ีน้องท้องเดียวกัน หรือแม้แต่แฝดแท้ซึ่งเป็นหลักฐาน
ยืนยันว่าลักษณะนิสัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของบุคลิกภาพได้รับอิทธิพลแรกเริ่มจากพันธุกรรม 
(Coon & Mitterer, 2013: 425) โดยพันธุกรรมที่มีจุดเริ่มต้นจากยีนส์ผ่านชุดค าสั่งในการสร้างโปรตีน
ที่ก าหนดโครงสร้างและกระบวนการท างานของสมองทารก จากการศึกษา ณ ปัจจุบัน พบว่า 
พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อลักษณะนิสัยหลายลักษณะ อาทิ  การชอบเข้าสังคม ความรับผิดชอบ 

ความมั่นคงทางอารมณ์ ความเขินอาย ความก้าวร้าว และความเป็นนักผจญภัย เป็นต้น (Nevid, 

                                           
5 พ้ืนอารมณ์ (Temperament) คือ ลักษณะทางอารมณ์ที่มีความคงทน และมีผลต่อแนวโน้มในการแสดงออกทางอารมณ์ต่อ
สถานการณ์ต่างๆ 



72 

 

2012: 470) มาถึง ณ จุดนี้ อาจมีข้อสงสัยว่าในเมื่อพันธุกรรมก าหนดนิสัยมนุษย์มาตั้งแต่แรกเกิด 
สิ่งแวดล้อมคงไม่จ าเป็นอีกต่อไป 

ย้อนกลับไปในบทที่ 2 ว่าด้วยเรื่องยีนส์ที่อธิบายว่าแม้ยีนส์จะเป็นสารพันธุกรรมตั้งต้นที่มี
อิทธิพลต่อโครงสร้างและกระบวนการท างานของสมองซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก แต่ยีนส์มีหน้าที่ในการออกค าสั่งให้มีการสร้างโปรตีนเพ่ือกระบวนการท างานต่างๆ 

ของร่างกาย ไม่ได้มีหน้าที่ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลอย่างสมบูรณ์ หมายความว่าระดับของ
ความชอบเข้าสังคมของบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเพียงปัจจัยเดียว หากแต่ยังมีปัจจัยที่สามารถ
แทรกแซงอิทธิพลของยีนส์และสามารถเพ่ิมหรือลดการท างานของยีนส์ได้เช่นกัน ปัจจัยส าคัญที่
นักจิตวิทยาให้ความสนใจและพบว่าไม่สามารถละเลยได้คือ สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ประสบการณ์ที่อาจ
เกิดจากการเลี้ยงดู การเรียนรู้จากโรงเรียน จากเพ่ือน หรือจากบุคคลรอบข้าง เป็นต้น (King, 2011: 
91-92) 

หลังจากคลอดโดยมีของขวัญชิ้นพิเศษจากพันธุกรรมเป็นพ้ืนฐานทางอารมณ์ซึ่งมีอิทธิพล
หลักต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างทารกกับผู้เลี้ยงดู อาทิ เป็นเด็กเลี้ยงง่าย ขี้งอแง เจ้าอารมณ์ หรือนิ่งเฉย 
ตอนอยู่ในครรภ์มีเพียงเราและน้ าคร่ าที่เป็นสิ่งแวดล้อมเดียวที่ ใกล้ชิด แต่หลังจากคลอดมีพ่อแม ่

ผู้ เลี้ยงดู พ่ีหรือญาติ รวมถึงสังคมนอกบ้านที่ต่างมีปฏิสัมพันธ์กับทารก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนฐานทางอารมณ์กับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม อาทิ การอบรมเลี้ยงดู สภาพสังคม 
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กที่พบว่า ประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กมีผลกระทบต่อ
พัฒนาการทางสมอง ซึ่งมีอิทธิพลต่อพัฒนาทางการทางบุคลิกภาพในอนาคต (Nevid, 2012: 470) 

ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะนิสัยขี้อายซึ่งถือเป็นหนึ่งในลักษณะพ้ืนฐานทางอารมณ์ที่พบได้ใน
ทารกหลายคน นิสัยขี้อาย หมายถึง บุคคลมีแนวโน้มหลีกหนีจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน รวมถึง 
มีความวิตกกังวล ไม่มั่นใจและตึงเครียดเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จากที่กล่าวข้างต้นว่าพ้ืนฐาน
ทางอารมณ์เป็นผลจากพันธุกรรมและการศึกษายืนยันว่าความเขินอายได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม 
หากแต่ผลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการศึกษาทั้งหมด การศึกษาอ่ืนๆ พบว่า ลักษณะนิสัย 

ขี้อายอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ขาดทักษะทางสังคม ไม่ได้เรียนรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร เมื่อพบปะ
ผู้คนต้องเริ่มการสนทนาอย่างไร หรือไม่ทราบว่าจะต้องท าอย่างไรเพ่ือให้การสนทนาด าเนินต่อไป 
สาเหตุอ่ืนคือ กลัวการเข้าสังคม6 โดยพบว่าการวิตกกังวลในสถานการณ์ทางสังคมบางเหตุการณ์เป็น
เรื่องปกติของหลายๆ คน เช่น เจอคนที่แอบชอบ เจอสถานการณ์ที่แปลกใหม่ หรือที่พบได้บ่อยคือ 

                                           
6 กลัวการเข้าสังคม (Social anxiety) คือ มีความรู้สึกอึดอัดหรือตึงเครียดเวลาอยู่ต่อหน้าผู้อื่น ผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคกลัวการเข้าสังคม (Social phobia/Social anxiety disorder) 
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รู้สึกกลัวการถูกปฏิเสธ (Coon & Mitterer, 2013: 435) ซึ่งถือเป็นหลักส าคัญที่ยืนยันได้ว่าอิทธิพล
ทางสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับนิสัยดังกล่าว 

3.4.3 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อเพศภาวะและเพศวิถี 
เป็นที่ทราบกันดีว่าเพศเป็นผลจากพันธุกรรม โดยเพศ (Sex) ของมนุษย์มี 2 เพศ คือ 

เพศหญิงและเพศชาย ซึ่งมีความแตกต่างในยีนส์คู่ที่ 23 ระหว่างทั้งสองเพศ ในเพศหญิงมีโครโมโซม
เพศเป็น X และ X ขณะที่เพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น X และ Y ทั้งนี้ เพศที่ก าลังกล่าวถึงเป็นเพศ
ทางกายภาพ ในสังคมมนุษย์ไม่ได้มีการแบ่งเพศทางกายภาพเพียงลักษณะเดียว หากแต่มีการแบ่งเพศ
ตามลักษณะทางสังคมและจิตใจที่ภาษาไทยเรียกว่า “เพศภาวะ/เพศสภาพ”(Gender) ซึ่งมี 
ความซับซ้อนกว่าเพศทางกายภาพที่ประกอบด้วยการรับรู้ตัวตนของตัวเองว่าเป็นเพศหญิงหรือ 

เพศชาย ซึ่งพบว่าได้รับอิทธิพลทั้งจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม (King, 2011: 347) 
ในอดีตทั้งไทยและหลายๆ ประเทศต่างเชื่อว่าการมีเพศภาวะไม่ตรงกับเพศทางกายภาพ

ถือเป็นสิ่งผิดปกติ โดยทางการแพทย์มีการจัดลักษณะเช่นนี้ เป็นโรคทางจิตเวชในกลุ่มของ 

ความผิดปกติทางเพศที่เรียกว่า “ความผิดปกติในการค้นหาอัตลักษณ์ทางเพศ” (Gender Identity 

Disorder: GID) 
ประเด็นขัดแย้งว่าเพศภาวะที่ไม่ตรงกับเพศทางกายภาพเป็นความผิดปกติจริงหรือไม่  

ถือเป็นข้อถกเถียงที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ แต่ละท้องที่แต่ละวัฒนธรรมมีบทสรุปที่แตกต่างกัน
ออกไป ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรได้ยกเลิกแนวคิดว่า  

การมีเพศภาวะไม่ตรงกับเพศทางกายภาพเป็นความผิดปกติหรือเป็นโรคทางจิตเวช (King, 2011: 
351) 

ในประเทศไทยสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนจากการตรวจเลือกทหารกองประจ าการใน
ทุกๆ ปี ที่ก าหนดว่าการมีเพศภาวะไม่ตรงกับเพศทางกายภาพเป็นลักษณะของความวิกลจริตหรือ  

เป็นโรคจิต แต่ในปัจจุบันถือว่าความรุนแรงในการตีตราลดลงจากเดิม กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ค าจากเดิมที่ตีตราว่าเป็นโรคจิตเป็น “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด” (มติชน กรุ๊ป, 
2559) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ในระดับหนึ่ง 

มีความเชื่อแต่เดิมว่าการมีเพศภาวะไม่ตรงกับเพศทางกายภาพเป็นผลพวงจากสิ่งแวดล้อม 
อาทิ อยู่ในครอบครัวหรือบ้านที่มีแต่ผู้หญิงมีผลให้เด็กชายโตมาด้วยความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้หญิง 
การมีพ่ีน้องที่ผู้ชายทุกคนยังผลให้เด็กหญิงโตมาเป็นทอม หรือความเชื่อที่ว่าให้เพศไหนเลี้ยงเด็ก 

จะโตมาเป็นเพศนั้น เป็นต้น อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรม และการเรียนรู้ของบุคคลถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่แม้แต่นักวิชาการต่างยอมรับว่ามีผลต่อพัฒนาการทางเพศภาวะ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษา
หนึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง 1 คน ผู้ที่ถูกเรียกว่า เด็กชายจอห์น เป็นเด็กชายที่อวัยวะเพศถูกท าลายตั้งแต่อายุ
ไม่กี่เดือน นักวิจัยจึงท าการศัลยกรรมอวัยวะเพศของเด็กชายเป็นเพศหญิง และขออนุญาตครอบครัว
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เด็กเพ่ือเลี้ยงเด็กแบบเด็กหญิง เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโจแอน และท าทุกอย่างเสมือนเด็กคนนั้นเป็น
เด็กหญิง โดยการศึกษานี้เคยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันความยืดหยุ่นทางเพศภาวะของ
มนุษย ์(King, 2011: 350) 

หากแต่ปัจจุบันเป็นที่ยืนยันว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นตัวแปรเดียวที่ก าหนดทิศทาง
ของเพศภาวะ ปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งคือ พันธุกรรม ยกตัวอย่างจากเด็กคนเดิม “โจแอน” 

ซึ่งพบว่าเด็กมีลักษณะต่างๆ เหมือนเด็กหญิงทั่วไป แต่จากการศึกษาโดยนักวิจัยทีมใหม่ พบว่า โจแอน
เริ่มกลับมามีคุณลักษณะเหมือนเพศชาย ลดความสนใจที่จะแสดงออกซึ่งความเป็นหญิงลงเรื่อยๆ 

จนในที่สุดก็กลับมาเป็นผู้ชายทั้งๆ ที่พยายามจะเลี้ยงดูและปฏิสัมพันธ์กับโจแอนแบบเพศหญิง
เหมือนเดิมก็ตาม (King, 2011: 350) แต่จากที่กล่าวในบทที่ 1 เรื่องวิธีการศึกษาพฤติกรรมแบบ
กรณีศึกษาจะพบว่าการอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเล็กๆ กลุ่มเดียวถือ
อันตรายของการน าเสนอข้อมูลจากการศึกษาเนื่องจากอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลเพียง
เล็กน้อย ดังนั้น นักจิตวิทยาจึงพยายามท าการศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมต่อเพศภาวะต่อไป 

จนปัจจุบันวิทยาการทางการวิจัยได้พัฒนาข้อมูลต่างๆ จากยีนส์จึงเห็นได้อย่างชัดเจน จนพบว่ามีกลุ่ม
ยีนส์บางกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางเพศภาวะของบุคคลซึ่งมีผลต่อกระบวนการท างาน
ของร่างกาย อาทิ ฮอร์โมน เป็นต้น (Saraswat, Weinand, & Safer, 2015: 199-204)  

จากที่กล่าวข้างต้น พบอิทธิพลของพันธุกรรมที่ก าหนดพัฒนาการทางเพศภาวะของบุคคล
ตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิต หากแต่ยังมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมผ่านการเลี้ยงดู การขัดเกลาทางสังคม 

และการเรียนรู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนอิทธิพลของพันธุกรรม จากข้อสงสัยว่าปัจจัยใดมีผลต่อเพศภาวะ
ค าตอบคงชัดเจนว่าทั้งสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมต่างมีอิทธิพล ยกตัวอย่างเช่น จากการศึกษาหนึ่ง 
ที่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเพศชายที่เกิดมาไม่มีอวัยวะเพศและได้รับการเลี้ยงดูเป็นผู้หญิง พบว่า ร้อยละ 
78 เติบโตมากลายเป็นผู้หญิง ขณะที่เพศชายที่เกิดมาไม่มีอวัยวะเพศและได้รับการเลี้ยงดูเป็นผู้ชาย 
พบว่า ทุกคนเติบโตมาเป็นผู้ชาย เป็นต้น (King, 2011: 351) จะพบว่าอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 

มีความรุนแรงในระดับที่สามารถปรับเปลี่ยนเพศภาวะของบุคคลได้ในระดับหนึ่ง หากแต่พันธุกรรมก็มี
ความรุนแรงในตัวเอง ยิ่งได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมเสริมยิ่งทวีความรุนแรง 
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1.5 บทสรุป 

มนุษย์เกิดมาจากผลพวงของการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่กับอสุจิ ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานที่ท าให้  
มีร่างกายและชีวิตจิตใจได้คือ พันธุกรรม โดยสารตั้งต้นของพันธุกรรมที่มีชื่อว่ายีนส์ จะมีหน้าที่ออก
ชุดค าสั่งเพ่ือให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายสร้างโปรตีนที่มีหน้าที่เฉพาะอย่างเพ่ือก าหนดโครงสร้างและ
กระบวนการท างานต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงโครงสร้างและกระบวนการท างานของสมองซึ่ง 

มีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทางของพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก 

อย่างไรก็ตาม ยีนส์ไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง ดังนั้น โอกาสที่ปัจจัยอื่นจะ
เข้ามาแทรกแซงอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมจึงมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ได้รับความสนใจจาก
นักจิตวิทยานอกเหนือจากพันธุกรรม คือ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ที่หมายความถึงทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัว
บุคคลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรม ซึ่งพบว่ามีอิทธิพลต่อมนุษย์ตั้งแต่เป็น
ตัวอ่อนในครรภ์มารดาจนกระทั่งสิ้นลมหายใจ 

เดิมที นักจิตวิทยามักถกเถียงกันในประเด็นว่าระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยใดที่มีผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของมนุษย์ หากแต่ ณ ปัจจุบัน ข้อถกเถียงดังกล่าวได้รับ
การคลี่คลาย เนื่องด้วยต่างมีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ต่างได้รับผลพวงจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่มีพฤติกรรมใดที่ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ และไม่มีพฤติกรรมใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้รับการส่งเสริม
หรือต่อต้านจากพันธุกรรม 

 



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

 

1. โดยทั่วไปจะท าการแบ่งพัฒนาการออกเป็น 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้าน
อารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา นักศึกษาคิดว่าพัฒนาการด้านใดที่
ไม่ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมแม้แต่น้อย เพราะเหตุใด 

2. ยีนส์เกี่ยวข้องอย่างไรกับพฤติกรรม จงอธิบาย 

3. นักศึกษาคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของพันธุกรรมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

4. นักศึกษาคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความปกติของทารกในครรภ์ และปัจจัยดังกล่าวมี
อิทธิพลได้อย่างไร 

5. การอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างไร 

6. นักศึกษาคิดว่าสมาร์ทเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์หรือไม่ อย่างไร 

7. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อลักษณะนิสัย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

กระบวนการทางปัญญา: พฤติกรรมภายในทีม่ีผลตอ่การปรับตัว 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การเรียนรู้ 
2. สติปัญญา 
3. การจ า 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของการเรียนรู้ได้ 
2. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. อธิบายอิทธิพลของการเรียนรู้ที่มีต่อพฤติกรรมได้ 
4. บอกความหมายของสติปัญญาได้ 
5. บอกความแตกต่างระหว่างสติปัญญากับไอคิวได้ 
6. บอกความหมายของความจ าได ้

7. อธิบายกระบวนการเกิดความจ าได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที่ 6 

1. ให้นักศึกษาดูคลิปตัวอย่างทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค ทฤษฎีการเรียนรู้การ
วางเงื่อนไขโดยการกระท า ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสังเกต และทฤษฎีการเรียนรู้แบบหยั่งเห็น 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบลักษณะเด่นและความแตกต่างระหว่างทฤษฎีตามคลิป
ตัวอย่าง 

3. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อการเรียนรู้ 
4. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 
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สัปดาห์ที่ 7 

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว 

2. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อสติปัญญา 

3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

 

สัปดาห์ที่ 8 

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว 

2. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อความจ า 

3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อประกอบการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ภาพเลื่อน 

3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย 

4. แบบฝึกหัด 

 

การประเมินผล 

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

2. การท าแบบฝึกหัด 

3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การตอบค าถามในห้องเรียน 



 

 

บทท่ี 4 

กระบวนการทางปัญญา: 
พฤติกรรมภายในที่มีผลต่อการปรับตัว 

 

4.1 บทน า 
การเกิดพฤติกรรมภายนอกในแนวทางเพ่ือการปรับตัวของบุคคลหากมองตามแนวคิดพฤติกรรม

นิยมแบบดั้งเดิมสามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม อาทิ สภาพดิน
ฟ้าอากาศ กฎระเบียบของสังคม การกระท าของผู้อ่ืน แต่เมื่อพิจารณาจะพบว่ากระบวนการท างาน
ของร่างกายมนุษย์มีความซับซ้อน โดยเฉพาะส่วนของสมองที่ไม่ได้มีหน้าที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพียง
ประการเดียว หากแต่มีศักยภาพในการจัดการข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับ เพ่ือการเตรียมตัวตอบสนอง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกระบวนการดังกล่าวนักจิตวิทยาเรียกโดยภาพรวมว่า “กระบวนการทางจิต” 
(Mental process) หรือพฤติกรรมภายใน ซึ่งมีหลายคุณลักษณะ ส าหรับเอกสารฉบับนี้ผู้เขียน 

ขอยกตัวอย่างกระบวนการทางจิตหรือพฤติกรรมภายในที่ได้รับความสนใจศึกษาผ่านกระบวนการ
ท างานขั้นสูงของสมองที่เรียกว่า “กระบวนการทางปัญญา/กระบวนการรู้คิด” (Cognitive process)
ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางสังคมที่มีความเป็นพลวัตร ได้แก่ การเรียนรู้ 
สติปัญญา และความจ า 
 

4.2 การเรียนรู้ 
พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกในชีวิตประจ าวันบางลักษณะเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดโดยธรรมชาติ 

เช่น การกระตุกมือออกเมื่อจับแก้วน้ าร้อน หรือการกระเด้งถอยหลังเมื่อได้ยินเสียงแตรรถ ตัวอย่าง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัติ (Reflexes) หากแต่มีอีกหลากหลาย
พฤติกรรมที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ แต่เกิดจากประสบการณ์ซึ่งในทางจิตวิทยาเรียกว่า “การเรียนรู้” 
ซึ่งถือเป็นกระบวนการทางจิตของมนุษย์ลักษณะหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ือการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ณ ปัจจุบัน โดยในหัวข้อนี้ ผู้เขียนขอน าเสนอ 

การเกิดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานทฤษฎีทางจิตวิทยาซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้อ้างอิงทั้งในบริบททางสังคม 

และการศึกษา 
4.2.1 การเรียนรู้คืออะไร 

การเรียนรู้ (Learning) ในทางจิตวิทยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้าง
ถาวรจากผลของการมีประสบการณ์  (Coon & Mitterer, 2013:  206; Nevid, 2012:  170) 
จากความหมายดังกล่าวจะใช้ค าว่าพฤติกรรมซึ่งให้ความหมายครอบคลุมทั้งพฤติกรรมภายนอกและ
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พฤติกรรมภายใน หากขยายความการเรียนรู้จะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรม
ภายนอกและ/หรือพฤติกรรมภายใน ยกตัวอย่างเช่น การสวมหนวกนิรภัยของนักศึกษาก่อนเข้า
มหาวิทยาลัยที่เป็นพฤติกรรมภายนอก หากแต่ความคิดหรือทัศนคติซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมภายนอกและการเรียนการสอนในห้องเรียนที่พบว่าบางครั้งอาจารย์
ถามแต่นักศึกษากลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ไม่ตอบ ไม่พยักหน้า หรือไม่มีท่าทางใดๆ ให้อาจารย์ได้ทราบ
ว่าเป็นอย่างไร แต่นักศึกษาเหล่านั้นอาจรู้และเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอน หากแต่มีเหตุผลบางประการ
ที่ไม่ต้องการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมภายนอก เป็นต้น 

ประเด็นเรื่องการเรียนรู้ถือเป็นประเด็นที่ยากต่อการศึกษา เนื่องด้วยมีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางจิต (พฤติกรรมภายใน) ที่ไม่สามารถจะสังเกตได้ ดังนั้น เพ่ือให้ง่ายต่อการท า 

ความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าว นักจิตวิทยาจึงใช้แนวคิดพฤติกรรมนิยมเป็นฐานในการศึกษา 

ดังได้กล่าวในบทที่ 1 ในหัวข้อกลุ่มแนวคิดที่ท าการศึกษาพฤติกรรม กลุ่มพฤติกรรมนิยมเป็นกลุ่มที่ให้
ความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ประเมินได้ ดังนั้น การศึกษาการเรียนรู้จึงศึกษา
เฉพาะการเรียนรู้ผ่านพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้เท่านั้น นิยามของการเรียนรู้ ตามแนวคิด
พฤติกรรมนิยมจะแตกต่างจากนิยามโดยทั่วไปเล็กน้อย โดยนักพฤติกรรมนิยมนิยามการเรียนรู้ว่า
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างมั่นคงถาวรในพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้แนวคิดพฤติกรรม
นิยมเชื่อว่า หลักการเรียนรู้ของมนุษย์และสัตว์เหมือนกัน ดังนั้น หลายการทดลองจึงท าการศึกษากับ
สัตว์ อาทิ หนู แมว นกพิราบ ไปจนกระทั่งแรคคูน โดยจากงานวิจัยในรอบศตวรรษให้การยืนยันว่า
ผลการวิจัยในสัตว์สามารถอ้างอิงกับมนุษย์ได้ 

ดังนั้น ในหัวข้อต่อไปผู้เขียนจึงน าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง (Associative learning) หรือการเรียนรู้
แบบวางเงื่อนไข (Conditioning learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเหตุการณ์ 
2 เหตุการณ์เข้าด้วยกัน ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “การวางเงื่อนไข” (Conditioning) ทั้งนี้ ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบเชื่อมโยง/การวางเงื่อนไขมีอยู่ 2 ทฤษฎีที่เป็นที่รู้จักคือ ทฤษฎีการเรียนรู้การวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning) และทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขโดยการกระท า 
(Operant Conditioning) ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational learning) การเรียนรู้
แบบหยั่งรู้/หยั่งเห็น (Insight learning) และการเรียนรู้แฝง (Latent learning) 

4.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ดังที่กล่าวข้างต้นว่าการเรียนรู้เป็นประเด็นที่ยากต่อการศึกษา ดังนั้น การสร้างแนวคิด
หรือฐานข้อมูลทางความคิดดังเช่นทฤษฎีการเรียนรู้จึงถือเป็นองค์ความรู้ที่มีความส าคัญต่อ  

การท าความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานต่อการปรับตัวเข้าหากันระหว่างบุคคล 



83 

 

จนกระทั่งสามารถน าไปประยุกต์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในบางลักษณะที่มีผลกระทบด้านลบ
ต่อบุคคลและคนรอบข้างให้ปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีสุขภาวะ 

4.2.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก 

ในขณะที่ก าลังยืนรอรถประจ าทางเพ่ือกลับบ้าน ลมเริ่มพัดแรง ท้องฟ้ามืดครึ้ม 

มีฟ้าแลบตามด้วยเสียงฟ้าร้องที่ดังราวกับเกิดใกล้ตัวเราด้วยความรวดเร็วของการเกิดและเสียงที่ดัง
มากๆ ส่งผลให้เราเกิดอาการตกใจผ่านการแสดงออกโดยการสะดุ้ง หลังจากวันนั้นเราต้องเจอกับสาย
ฝนที่โปรยปรายในฤดูฝน และเช่นเดิมมีฟ้าแลบ แต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมคือ ทันที่เราเห็นแสงของ
สายฟ้าเราก็ตกใจจนรีบเอามือมาอุดหู หรือเกิดอาการสะดุ้งทั้งๆ ที่ไม่มีเสียงฟ้าร้องตามมา เนื่องจากมี
ประสบการณ์ในครั้งก่อน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นักวิชาการเรียกว่า “การวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิก” (Classical conditioning) โดยสิ่งเร้าที่ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมของเรา (แสงฟ้าแลบ) 
เกิดการเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าที่กระตุ้นพฤติกรรม (เสียงฟ้าร้อง) และสามารถท าหน้าที่แทนสิ่งเร้าที่
กระตุ้นพฤติกรรมได้ในท้ายที่สุด (ฟ้าแลบมาท าหน้าที่แทนฟ้าร้องให้ตกใจ) 

 

 
รูปที ่4.1 พาฟลอฟกับการทดลองกับสุนัข 

ที่มา: http://ryazangenius.blogspot.com/ 
 

การเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเป็นทฤษฎีที่เกิดจากการทดลองของ 
ไอแวน พาฟลอฟ (Ivan Pavlov) ที่เชื่อว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ทั่วไปสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งเร้า 

ที่กระตุ้นพฤติกรรมหรือกระบวนการบางลักษณะของร่างกาย โดยในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ 1900 

พาฟลอฟให้ความสนใจในการศึกษากระบวนการย่อยอาหารของร่างกาย ในการศึกษาได้ใส่ผงเนื้อเข้า
ไปในปากสุนัข ส่งผลให้สุนัขน้ าลายไหลมากกว่าปกติ แต่ด้วยความบังเอิญ พาฟลอฟ พบว่า ผงเนื้อ
ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเร้าเดียวที่กระตุ้นการหลั่งน้ าลายของสุนัข หากแต่มีสิ่งเร้าอ่ืนๆ อีกท่ีไม่มีความเป็นไป
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ได้ที่จะกระตุ้น อาทิ จานอาหาร เจ้าหน้าที่ส่งอาหาร รวมถึงเสียงประตู ทั้งนี้ พาฟลอฟต้องการทราบ
สาเหตุที่ส่งผลให้สิ่งเร้าดังกล่าวสามารถกระตุ้นการหลั่งของน้ าลายสุนัขได้ จึงท าการทดลอง 

เพ่ือหาค าตอบ 

พาฟลอฟท าการแบ่งรายละเอียดของสิ่งเร้าและพฤติกรรม (Nevid, 2012: 173) 
ดังนี้ 

สิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข (Unconditioned stimulus: UCS) คือ สิ่งเร้าที่
กระตุ้นการตอบสนองที่ไม่ต้องผ่านการเรียนรู้มาก่อน (สิ่งเร้าโดยอัตโนมัติ) 

การตอบสนองที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข (Unconditioned response: UCR) คือ 

การตอบสนองของร่างกายที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากการกระตุ้นของสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข 

สิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไข (Conditioned stimulus: CS) คือ สิ่งเร้าที่สามารถ
กระตุ้นการตอบสนองได้จากการเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขเนื่องด้วยไม่มีผลใดๆ 

กับการตอบสนอง 
การตอบสนองจากการวาง เงื่ อนไข (Conditioned response:  CR)  คือ 

การตอบสนองโดยอัตโนมัติที่เกิดจากสิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไข ซึ่งในบางครั้ง พบว่า การตอบสนองที่
เกิดจากการวางเงื่อนไขจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการตอบสนองที่ไม่เกิดจากการวางเงื่อนไข หากแต่
แตกต่างที่ความเข้มข้นของการตอบสนอง 

 
รูปที ่4.2 แผนผังการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกตามการทดลองของพาฟลอฟ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.emaze.com/@AOCWWOIZ/Presentation-Name 
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การทดลองหนึ่งของพาฟลอฟ คือ การสั่นกระดิ่งก่อนการให้ผงเนื้อ ซึ่งเดิมทีเสียง
กระดิ่งไม่ได้มีผลใดๆ ต่อปฏิกิริยาของร่างกายสุนัข ยกเว้นการปลุกให้ตื่นเพียงเท่านั้น จึงจัดเสียง
กระดิ่งเป็นสิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไข (CS) แต่หลังจากนั้น สุนัขจะเริ่มเชื่อมโยงเสียงกระดิ่งเข้ากับผงเนื้อ 
และท้ายสุดคือ จะหลั่งน้ าลายเพียงแค่ได้ยินเสียงกระดิ่ง (การตอบสนองจากการวางเงื่อนไข: CR) 
ดังรูปที ่4.2 

จากการทดลองดังกล่าวส่งผลให้นักจิตวิทยาให้ความสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์บางอย่างต่อพฤติกรรมของบุคคล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกกับการอธิบายความกลัว การอธิบายความกลัว
โดยจอห์น บี วัตสัน (John B. Watson) และโรซาลี เรย์เนอร์ (Rosalie Reyner) ได้ท าการทดลอง
การสร้างความกลัวผ่านการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกในทารกเพศชายผู้มีชื่อว่า อัลเบิร์ต 
(Albert) ขั้นตอนแรกของการทดลอง คือ ให้อัลเบิร์ตได้ใกล้ชิดกับหนูทดลองเพ่ือดูว่าจะมีอาการกลัว
หรือไม่ ผลปรากฏว่า เด็กชายไม่มีความกลัวแม้แต่น้อย ดังนั้นจึงสรุปว่าหนูทดลองเป็นสิ่งเร้าที่ต้องวาง
เงื่อนไข (CS) ระหว่างที่เด็กชายก าลังเล่นอยู่กับหนูทดลอง นักวิจัยได้ท าเสียงดังด้านหลังเด็กชาย 

เสียงดังส่งผลให้เด็กชายร้องไห้ ดังนั้น เสียงดังจึงถูกก าหนดให้เป็นสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข (UCS) 
และการร้องไห้ถือเป็นการตอบสนองที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข (UCR) หลังจากท าการเชื่อมโยงหนูทดลอง
กับเสียงดังไปได้สักระยะ อัลเบิร์ตเริ่มมีอาการกลัวหนูทดลองแม้ไม่มีการท าเสียงดังก็ตาม (CR) 
แต่นอกจากนี้ ปรากฏว่าเด็กชายยังมีอาการกลัวกระต่าย สุนัขสีขาว เสื้อคลุมขนแมวน้ า หรือผ้าขนหนู
สีขาว จากกระบวนการกระจายสิ่งเร้า (Nevid, 2012: 178) 

จากการทดลองต่างๆ รวมถึงเด็กชายอัลเบิร์ตท าให้นักวิจัยเริ่มเห็น 

ความเชื่อมโยงว่าหากความกลัวเกิดจากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก หมายความว่าเราสามารถจะตัด
วงจรความกลัวโดยใช้กระบวนการเดิม นอกจากนี้ พบว่า หลักการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกสามารถ
เกิดข้ึนได้กับอารมณ์ทางบวกเช่นกัน (Nevid, 2012: 179) 

(2) การเรียนรู้ความสะอิดสะเอียดในรสชาติ ความรู้สึกรังเกียจ สะอิดสะเอียด 
หรือคลื่นไส้จากการทานหรือเห็นอาหารบางชนิด สามารถอธิบายได้โดยใช้การเรียนรู้การวางเงื่อนไข
แบบคลาสสิก ยกตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งทานซูชิ ซึ่งเป็นอาหารจานโปรดของตน หลังจากนั้น 

ไม่กี่ชั่วโมง ระหว่างที่เขาก าลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่ห้องรับแขก เขาเกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ และ
อาเจียน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เขาเกิดความรู้สึกอึดอัดไม่สบาย คลื่นไส้จากการทานซูชิ เพียงแค่
ประสบการณ์เพียงครั้งเดียว ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงอาจเป็นเพราะเชื้อโรคบางชนิดที่ท าให้เกิดอาการ
ดังกล่าว ไม่ใช่เหตุเพราะซูชิที่เขาทานเข้าไป หากแต่ผลที่ปรากฏพบว่า อาการคลื่นไส้ อาเจียนจากเชื้อ
โรคสามารถท าการเชื่อมโยงกับซูชิได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้แม้เพียง  

การทานซูชิ หรือเพียงแค่การมองเห็นเท่านั้น (Nevid, 2012: 180) 
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(3) การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกกับการโฆษณา ผู้อ่านอาจสงสัยว่าการโฆษณา
ใช้หลักการของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกจริงหรือไม่ และอย่างไร ค าตอบคือ จริง โดยใช้หลักการ
พ้ืนฐาน คือ เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า 2 ชนิด เพ่ือให้ได้ผลตอบสนองที่พึงประสงค์ เป้าหมายหลักของ
บริษัทสินค้า คือ ก าไรที่ได้จากการขาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องท าคือ การสร้างความรู้สึกดีต่อผลิตภัณฑ์ 
วิธีการที่นิยมใช้กันเริ่มจากการเชื่อมโยงตัวสินค้า (CS) เข้ากับคนดังที่คิดว่าเป็นที่สนใจ (UCS) ของ
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกพึงพอใจอยากเป็นอย่างพรีเซ็นเตอร์ (UCR) ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกพึงพอใจในตัวสินค้าได้โดยไม่รู้ตัว (CR) ท้ายที่สุดคือ การเพ่ิมยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ 

(4) การติดยากับการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก โดยทั่วไปจะสังเกตได้ว่า 

ผู้ที่เราเรียกว่า “ผู้ติดยา” จะเกิดอาการอย่างหนึ่งคือ ความต้องการยาที่มากกว่าเดิม ปรากฏการณ์
ดังกล่าวสามารถอธิบายผ่านการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก โดยการอธิบายกระบวนการที่เรียกว่า 

ความเคยชิน (Habituation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่การท างานของร่างกายส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้า
นั้นๆ ของสิ่งมีชีวิตจะลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลังจากมีประสบการณ์ซ้ าๆ โดยกระบวนการเริ่มต้น
เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกทั่วไป กล่าวคือ เม็ดยา เข็มฉีดยา หรือสถานที่ใช้ยา 
(CS) จะเกิดการเชื่อมโยงกับฤทธิ์ของยา (UCS) ส่งผลให้เกิดอาการบางอย่าง (UCR) หากแต่
กระบวนการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

จากที่กล่าวข้างต้น อาการจากฤทธิ์ยาจะเป็นการตอบสนองที่ไม่ต้องวาง
เงื่อนไข หากแต่การตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไขจะเป็นกระบวนการของร่างกายเพ่ือเตรียมตัวรับฤทธิ์
ของยา (CR) โดยสิ่งที่เกิดขึ้น คือ การตอบสนองจากการวางเงื่อนไขกับการตอบสนองที่ไม่ต้องวาง
เงื่อนไข ยกตัวอย่างเช่น หากยามีฤทธิ์กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจ (UCR) ร่างกายจะตอบสนองโดย
การท าให้หัวใจเต้นช้าลง (CR) ในที่นี้  เม็ดยา เข็มฉีดยา หรือสถานที่ใช้ยา (CS) จะท าหน้าที่
เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยให้ร่างกายเตรียมพร้อมรับฤทธิ์ยา (CR) ผลที่ตามมาคือ ผู้ใช้ยาจะไม่
รู้สึกถึงฤทธิ์ของยา ส่งผลให้ต้องใช้ในปริมาณมากกว่าปกติ (Overdose) เพ่ือให้รู้สึกถึงฤทธิ์ของยา 

(5) การเลิกยากับการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก กระบวนการวางเงื่อนไขตรงกัน
ข้ าม  (Counterconditioning)  เป็ นกระบวนการวาง เ งื่ อน ไขแบบ คลาสสิ กที่ ก ระท า เ พ่ื อ 

การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไขกับการตอบสนองจากการวางเงื่อนไข 
เป็นกระบวนการที่นักบ าบัดจะนิยมให้เพ่ือตัดวงจรการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าบางอย่าง โดยเฉพาะ
สารเสพติดกับอารมณ์ทางบวก โดยใช้กระบวนการวางเงื่อนไขที่สร้างความไม่พึงพอใจ (Aversive 

Conditioning) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการวางเงื่อนไขตรงกันข้ามโดยท าการเชื่อมโยงสิ่งเร้านั้นๆ 

เข้ากับสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจ ยกตัวอย่างเช่น การถูกไฟฟ้าดูด หรือสารที่กระตุ้นให้อาเจียน เป็นต้น 
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ตัวอย่างของกระบวนการบ าบัด เช่น การบ าบัดผู้ติดเหล้า โดยผู้รับการบ าบัด
จะได้รับยาที่มีปฏิกิริยาต่อแอลกอฮอล์ (UCS) ส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน (UCR) หากผู้รับ 

การบ าบัดท าการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ (CS) ผลคือท าให้เกิดการอาเจียน (UCR) หลังจากที่
ท าเช่นนี้ไปสักระยะจะพบว่า ผู้บ าบัดจะเกิดการอาเจียนแม้จะดื่มเพียง เล็กน้อยหรือแม้แต่เห็น
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เพียงเท่านั้น (CR) จากการเชื่อมโยงดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้รับการบ าบัดเกิด
ความรู้สึกรังเกียจแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นสิ่งเร้าที่ส่งผลให้รู้สึกไม่ดี รู้สึกป่วย แต่นอกจากนี้ยังพบว่า 
ผู้รับการบ าบัดบางรายยังเกิดความรู้สึกคลื่นไส้จากการใช้น้ ายาบ้วนปากหรือน้ ายาดับกลิ่นกายได้
เช่นกัน (กระบวนการกระจายสิ่งเร้า) 

จากตัวอย่างข้างต้น การเรียนรู้ตามหลักการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกมักสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมที่เป็นการตอบสนองโดยอัตโนมัติและการตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึกซึ่งนักจิตวิทยา  

ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์เรียนรู้ได้ง่าย หากแต่การเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนจะไม่สามารถใช้หลักการ
วางเงื่อนไขแบบคลาสสิกมาอธิบายได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของการวางเงื่อนไขโดยการกระท า 

ที่จะเข้ามาอธิบายแทนดังหัวข้อต่อไป 

4.2.2.2 การเรียนรู้การวางเงื่อนไขโดยการกระท า 

จากที่กล่าวข้างต้นว่าการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกกับการวางเงื่อนไขโดย 

การกระท าต่างก็เป็นการเรียนรู้จากการเชื่อมโยงคุณลักษณะ 2 ลักษณะ หากแต่ทั้งสองชนิดของ 
การวางเงื่อนไขมีความแตกต่างกัน ตามที่กล่าวในหัวข้อก่อนหน้า การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเป็น 

การเชื่อมโยงสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขกับสิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไขเข้าด้วยกัน เพ่ือส่งผลให้เกิด 

การตอบสนองโดยอัตโนมัติในบุคคล หมายความว่าเป็นการตอบสนองที่ไม่อยู่ในการควบคุมของจิตใจ
ขณะที่การตอบสนองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนมากกว่า
การตอบสนองโดยอัตโนมัติ (Nevid, 2012: 182) จะสามารถอธิบายผ่านการวางเงื่อนไขโดย 

การกระทำ 
การวาง เ งื่ อน ไข โดยการกระท า  ( Operant conditioning/ Instrumental 

conditioning) เป็นการเรียนรู้ที่ผลของพฤติกรรมจะไปก าหนดโอกาสในการเกิดพฤติกรรมนั้นๆ 

ในอนาคต ผู้สร้างทฤษฎีนี้มีชื่อว่า บี.เอฟ สกินเนอร์ (B. F. Skinner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งมี
ความเชื่อว่า พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลที่บุคคลได้รับจากการแสดง
พฤติกรรมในอดีต ยกตัวอย่างเช่น การเดินทางมาเรียนหนังสือในตอนเช้าโดยมีเส้นทางให้ เลือกหลาย
ทาง แต่เรามักจะเลือกเดินทางในเส้นทางสายเดิมหากเส้นทางนั้นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเรา 

อาทิ ไม่มีต ารวจตั้งด่าน รถไม่ติด หรือมาถึงมหาวิทยาลัยได้เร็วกว่าเส้นทางอ่ืน เป็นต้น 
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สกินเนอร์มีความเชื่อว่า กลไกในการเรียนรู้จะเหมือนกันในสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์ 
ดังนั้น สกินเนอร์จึงท าการทดลองกับสัตว์โดยหวังว่าจะสามารถค้นพบองค์ประกอบของการเรียนรู้ใน
สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีความซับซ้อนเท่ามนุษย์ และเพ่ือช่วยประเทศอเมริกาชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสกิน
เนอร์เลือกท าการทดลองกับนกพิราบให้สามารถน าทางจรวดเพ่ือโจมตีเรือพิฆาตฝั่งศัตรูโดยการฝึกให้
นกพิราบจิกภาพเรือพิฆาต หากนกพิราบสามารถจิกตรงกลางภาพได้อาหารจะตกลงมาในถาดอาหาร 
หากไม่สามารถจิกตรงกลางได้จะไม่มีอาหารตกลงมา ทั้งนี้ การฝึกจะเริ่มจากภาพที่อยู่ตรงต าแหน่ง
เดิมตลอดเวลา จนนกพิราบสามารถท าตามเงื่อนไขได้ จึงท าการเพ่ิมความยากเป็นท าให้ภาพ 

มีการเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งต่างๆเงื่อนไขคือ นกพิราบต้องจิกให้ตรงกลางภาพเพ่ือที่จะได้อาหาร 

ทั้งนี้ สกินเนอร์และนักพฤติกรรมนิยมคนอ่ืนๆ ต่างพยายามท าการศึกษาทดลอง
การวางเงื่อนไขโดยการกระท าภายใต้สถานการณ์ที่ได้รับการควบคุมปัจจัยแทรกซ้อน เพ่ือให้สามารถ
ทดสอบความเชื่อมโยงระหว่างการกระท ากับผลที่เฉพาะเจาะจง โดยสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งของ 
สกินเนอร์ที่ได้รับการสร้างขึ้นมาเพ่ือควบคุมปัจจัยแทรกซ้อน ถูกเรียกว่า กล่องสกินเนอร์ (Skinner 

box) โดยเครื่องมือที่อยู่ภายในกล่องจะเป็นระบบไฟฟ้าที่ท างานตามเงื่อนไขที่ถูกวางโปรแกรมเอาไว้ 
เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองจากการใช้ผู้วิจัยที่เป็นมนุษย์  รวมถึงเป็นกล่องที่กันเสียง
ภายนอก เพ่ือตัดโอกาสที่เสียงภายนอกจะเป็นปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมของสัตว์ทดลอง 

การทดลองหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันคือ การทดลองกับหนู โดยสกินเนอร์ใส่หนูที่ก าลัง
หิวลงไปในกล่อง ภายในกล่องจะมีคานเล็กๆ ที่เชื่อมโยงกับอาหาร การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้หนูกดคานหากต้องการอาหาร หากไม่กดคานจะไม่มีอาหารตกลงมา ในช่วงแรกหนูจะไม่
สามารถรู้ได้เลยว่าจะต้องท าอย่างไร สิ่งที่ปรากฏคือ หนูจะตะเกียกตะกายไปทั่วเพ่ือหาทางออก 

รูปที ่4.3 บี.เอฟ.สกินเนอร์ 
ที่มา: http://www.nndb.com/people/ 

รูปที ่4.4 กล่องสกินเนอร์ 
ที่มา: https://miepvonsydow 
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แต่ด้วยความบังเอิญหนูไปกดคาน อาหารจึงตกลงมา หลังจากบังเอิญได้สักระยะหนูจะเกิด  

การเชื่อมโยงว่าหากกดคานจะมีอาหารตกลงมา สุดท้ายจึงเกิดการเรียนรู้ว่าต้องกดคานถึงจะได้อาหาร 

หลักการวางเงื่อนไขโดยการกระท า คือ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ที่ได้จาก
การกระท า ซึ่งทฤษฎีนี้แบ่งผลของการกระท าอย่างกว้างได้ 2 ชนิด (Feldman, 2013: 188-189) 
ได้แก่ การเสริมแรงและการลงโทษ 

(1) การเสริมแรง การวางเงื่อนไขโดยการกระท าเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
พฤติกรรมและผลที่ก าหนดพฤติกรรมซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งที่สามารถสร้างความพึงพอใจหรือ  

ความไม่พึงพอใจ ผลที่สร้างความพึงพอใจให้กับเป้าหมาย เรียกว่า การเสริมแรง (Reinforcement) 
ผ่านการให้รางวัลทั้งที่เป็นสิ่งของ ค าพูด หรือสถานการณ์ ที่เรียกว่า สิ่งเสริมแรง (Reinforcer) 
การเสริมแรงเป็นกระบวนการที่ให้รางวัลหลังจากเป้าหมายมีพฤติกรรมที่ต้องการ ซึ่งสามารถเพ่ิม
โอกาสในการเกิดพฤติกรรมนั้นๆ อีกในอนาคต ทั้งนี้ การเสริมแรงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
การ เสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)  และการ เสริ มแรงทางลบ (Negative 

Reinforcement) ทั้งสองชนิดต่างมีผลให้เป้าหมายมีประสบการณ์ที่พึงประสงค์ และสามารถเพ่ิม
โอกาสในการเกิดพฤติกรรมที่ต้องการ 

การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) โอกาสในการเกิด
พฤติกรรมที่ต้องการจะเพ่ิมขึ้นจากการให้ผลที่สร้างความพึงพอใจแก่เป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น 

หากเพ่ือนของเรายิ้มให้เราหลังจากที่เราทักทายและชวนเขาคุย การยิ้มของเขาจะเป็นสิ่งเสริมแรง
ทางบวกให้เราได้พูดต่อ หรือในการฝึกสุนัขให้ทักทายโดยให้ขนมเป็นรางวัลหากสุนัขสามารถท าตาม
เงื่อนไขได้ ขนมจะท าหน้าที่เป็นสิ่งเสริมแรงทางบวก 

ในทางตรงกันข้าม การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) 
โอกาสในการเกิดพฤติกรรมที่ต้องการจะเพ่ิมขึ้นจากการน าสิ่งที่เป้าหมายไม่พึงพอใจออก ยกตัวอย่าง
เช่น หากแม่บ่นว่าห้องนอนของเราสกปรก และบ่นอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะท าความสะอาดห้องนอน 
ในตัวอย่างนี้ การท าความสะอาดห้อง (พฤติกรรม) จะท าให้แม่หยุดบ่น (ผล) ทั้งนี้ การทีแ่ม่หยุดบ่นจะ
ท าหน้าที่เป็นสิ่งเสริมแรงทางลบ อีกตัวอย่างคือ การทานยาแอสไพรินเพ่ือบรรเทาอาการปวดหัว 

การหากจากอาการปวดจะเป็นสิ่งเสริมแรงทางลบในสถานการณ์นี้ รวมถึง พฤติกรรมการทุบโทรทัศน์ 
พบว่า เกิดจากการวางเงื่อนไขโดยการกระท าผ่านการเสริมแรงทางลบ โดยการทุบโทรทัศน์ 
(พฤติกรรม) หลังจากที่มีเสียงแทรกหรือภาพไม่ชัดเจน (สถานการณ์) แล้วส่งผลให้เสียงหรือภาพ
กลับมาเป็นปกติ (ผล) ในครั้งต่อไปที่มีอาการดังกล่าว มีแนวโน้มที่เราจะใช้วิธีการทุบอีก (ดังปรากฏใน
รูปที่ 4.5) 

ส าหรับการตอบสนองหรือพฤติกรรมที่เกิดจากการเสริมแรงทางลบจะ
เรียกว่า การเรียนรู้เพ่ือหลีกหนี (Avoidance learning) โดยการตอบสนองในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
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สิ่งมีชีวิตเรียนรู้ว่าหากมีพฤติกรรมบางอย่างจะสามารถหลีกหนีหรือไม่ประสบกับสิ่งเร้าที่สร้างความไม่
พึงพอใจ ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาหนึ่งต่ ามากจะขยันเรียนมากขึ้นเพ่ือไม่
ให้ผลเช่นนี้เกิดขึ้นกับรายวิชาอ่ืนในอนาคต จากการศึกษา พบว่า การเรียนรู้เพ่ือหลีกหนีจะคงทน 

แม้ผลที่สร้างความไม่พึงพอใจจะถูกถอดออกไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น นักวิจัยพบว่า สัตว์ทดลองจะ
กระโดดเข้าสู่บริเวณปลอดภัยทุกครั้งที่เข้าในกรงทดลอง เพ่ือป้องกันไม่ให้ตนถูกกระแสไฟฟ้าดูด  

แม้จะท าการปิดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ตาม 

(2) การลงโทษ ในหัวข้อที่ผ่านมา ผู้เขียนอธิบายเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มโอกาสในการเกิดพฤติกรรม แต่ในความเป็นจริงพบว่า บางสถานการณ์เรากลับมีเป้าหมาย
เพ่ือลดการเกิดพฤติกรรมบางอย่าง หรือในบางกรณี พฤติกรรมที่เราแสดงไม่ได้รับผลที่สร้าง  

ความพึงพอใจเพราะฉะนั้น จะใช้กระบวนการเสริมแรงดังที่กล่าวข้างต้นในการอธิบายคงไม่เป็น  

การเหมาะสม ดังนั้น จึงมีกระบวนการอ่ืนมาท าหน้าที่ แทน กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า 

“การลงโทษ” (Punishment) ที่ เป็นกระบวนการที่ผลของพฤติกรรมจะลดโอกาสในการเกิด
พฤติกรรมนั้นๆ ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น เด็กเล็กคนหนึ่งก าลังเล่นไม่ขีดไฟ ระหว่างนั้นไฟเกิดลวก
มือส่งผลให้เด็กคนนั้นไม่ค่อยกล้าเล่นไม้ขีดไฟในครั้งต่อไป หรือกรณีที่นักศึกษาพูดคุยกันในห้องเรียน 
แล้วอาจารย์ต าหนิหรือหักคะแนน ผลคือ นักศึกษาจะลดโอกาสในการพูดคุยกันในการเรียนกับ
อาจารย์ท่านนี้ เป็นต้น 

จากหัวข้อก่อนหน้าที่มีการแบ่งการเสริมแรงเป็นทั้งทางบวกและทางลบ 
แม้กระทั่งการลงโทษก็มีการแบ่งในลักษณะเช่นเดียวกับการเสริมแรง และมีความหมายในท านอง
เดียวกัน กล่าวคือ “บวก” หมายถึง การใส่อะไรบางอย่างเข้าไป ขณะที่ “ลบ” หมายถึง การน าอะไร
บางอย่างออกไป โดยการลงโทษทางบวก (Positive punishment) หมายถึง การให้ผลหรือสิ่งเร้าที่
สร้างความไม่พึงพอใจให้เป้าหมายหลังจากการแสดงพฤติกรรม โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดโอกาส 

ในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น การหักคะแนนหากนักศึกษาส่งงานช้า หรือการต าหนิคน
รักที่ลืมนัด เป็นต้น ขณะที่การลงโทษทางลบ (Negative punishment) หมายถึง การถอดสิ่งเร้าที่
สร้างความพึงพอใจออกหลังจากเป้าหมายแสดงพฤติกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการแสดงพฤติกรรม
นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น การแยกเด็กออกจากสิ่งที่สนใจหรือสิ่งรอบข้างชั่วคราว (Time-out) หรือการกัก
บริเวณ (Get grounded) เป็นต้น (ดังปรากฏในรูปที่ 4.5) 

(3) การเสริมแรงและการลงโทษ ในชีวิตจริงของมนุษย์ต่างพบทั้งการเสริมแรง
และการลงโทษ ทั้งในแบบที่มีการตอบสนองโดยทันที และการตอบสนองแบบล่าช้า ยกตัวอย่างเช่น 
เราอาจไปหาหมอฟันเพ่ือหลีกหนีจากผลทางลบเล็กน้อย เช่น คราบหินปูนเกา ะ ฟันเหลือง 
มีคราบพลัค เป็นต้นแต่กลับกลายว่าเราต้องเจอกับผลที่หนักกว่า เช่น ถูกถอนฟัน เป็นต้น เราออก
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ก าลังกายเกือบทุกวันซึ่งมีผลให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เพ่ือหนีจากการเจ็บป่วย และป้องกันโรคประจ าตัว
ก าเริบ เป็นต้น 

การไขว่คว้าหาสิ่งเสริมแรงในปัจจุบันและประสบกับการลงโทษในอนาคต 

จะมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร ผู้เขียนขออธิบายในกรณีของคนที่เป็นโรคอ้วน เหตุที่ยกความอ้วน 
เนื่องจาก โรคอ้วนเป็นปัญหาใหญ่ประการหนึ่งของปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการที่บุคคลได้รับผล
ทางบวกทันที (สร้างความสุข ความพึงพอใจจากรสชาติของอาหาร หรือแค่ได้ทาน) หลังจาก
พฤติกรรมการกิน แต่มักพบว่า ผลที่ตามมาหลังจากนั้นเป็นผลทางลบ คือ ความอ้วนหรือปัญหา
สุขภาพลักษณะอ่ืนๆ หากแต่การเอาชนะความปรารถนาโดยการไม่ใส่ใจผลระยะสั้นหรือผลที่เกิด
ทันทีทันใดเป็นเรื่องยาก ทั้งนี้ เพราะผลดังกล่าวเป็นผลทางบวกต่อบุคคล แม้ผลระยะยาวจะเป็นผล
ทางลบที่มีผลเสียอย่างมาก และแม้ผลทางบวกจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่บุคคลมักตกหลุมพรางต่อ
สิ่งเสริมแรงที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดหรือในช่วงเวลาอันใกล้ 

เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ที่เราต่างทราบกันดีว่า 

มีผลเสียอย่างไรต่อร่างกาย หากแต่ด้วยความพึงพอใจ ความผ่อนคลาย หรือผลที่เกิดขึ้นจากการสูบ
หรือดื่ม อาทิ รู้สึกว่ามีพลังเพ่ิมขึ้น ช่วยให้ลดความประหม่า ท าให้ลืมเรื่องราวที่ทุกข์ใจ เป็นต้น ส่งผล
ให้เราต่างไม่ใส่ผลเสียที่รุนแรง อาทิ อาการเมาค้าง โรคปอด โรคตับ โรคพิศสุราเรื้อรัง เป็นต้น 

จากตัวอย่างข้างต้น แม้ผลเสียที่ตามมาจะรุนแรง แต่มนุษย์ก็ยังคงเสี่ยง 

ที่จะมีพฤติกรรมนั้นๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะมีพฤติกรรมเดิมๆ หรือไม่ลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อาทิ 
การเปลี่ยนวิธีทบทวนบทเรียน การอ่านหนังสือ การออกก าลังกาย การเดินทางมาเรียน และตาราง
ชีวิต เป็นต้น เหตุผลประการหนึ่งที่อ้างอิงแนวคิดการวางเงื่อนไขโดยการกระท า คือ การเปลี่ยนแปลง
หรือเรียนรู้สิ่งใหม่มักตามมาด้วยผลที่คล้ายกับการลงโทษ ยกตัวอย่างเช่น ความรู้สึกอายหรือถูกคน
รอบข้างมองว่าโง่ ไร้สาระ หรือแม้แต่ไม่ทราบว่าจะต้องท าอย่างไร เป็นต้น นอกจากนี้ การเสริมแรง
จากพฤติกรรมยังล่าช้า จึงส่งผลให้บุคคลไม่ค่อยให้ความสนใจ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นหรือสถานการณ์บีบ
บังคับ เป็นต้น 
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รูปที ่4.5 ตัวอย่างการเสริมแรงและการลงโทษตามแนวคิดการเรียนรู้การวางเงื่อนไขโดยการกระท า 

 

พฤติกรรม: ส่งงานทันเวลา 

พฤติกรรม: ไม่ท างานตามค าสั่ง 

พฤติกรรม: แต่งกายเรียบร้อย 

การเสริมแรงทางบวก 

การเสริมแรงทางลบ 

การลงโทษทางบวก 

การลงโทษทางลบ 

ผลของพฤติกรรม: อาจารย์ชื่นชม 

ผลของพฤติกรรม: อาจารย์ไม่บ่น 

ผลของพฤติกรรม: อาจารย์ให้สอบ
เก็บคะแนนโดยทันที 

ผลของพฤติกรรม: อาจารย์หักคะแนน 

ผลต่อพฤติกรรม: เพ่ิมแนวโน้มของ
การส่งงานทันเวลา 

ผลต่อพฤติกรรม: เพ่ิมแนวโน้มของ
การแต่งกายเรียบร้อย 

ผลต่อพฤติกรรม: ลดพฤติกรรมการ
เข้าเรียนสาย 

ผลต่อพฤติกรรม: ลดพฤติกรรมการ
ท างานไม่ตรงค าสั่ง 

พฤติกรรม: เข้าเรียนสาย 
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ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขทั้งสองรูปแบบข้างต้นเป็นทฤษฎีที่เน้น 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกที่เกิดจากการวางเงื่อนไข ทั้งจากสิ่งเร้าหรือผลของการกระท า  

แต่มีนักจิตวิทยาบางกลุ่มเสนอว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เป็นผู้ถูกกระท าหรือถูกวางเงื่อนไขเสมอ
ไป มนุษย์มีศักยภาพทางสมองที่ส่งผลต่อกระบวนการคิด กระบวนการวางแผน กระบวนการจ า 

ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านั้นถือเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ ดังนั้น จึงต้องมี
ทฤษฎีที่อธิบายการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าว 

4.2.2.3 การเรียนรู้ทางปัญญา 
การเรียนรู้ทางปัญญา (Cognitive learning) เป็นการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย

กระบวนการทางจิตใจ อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการจัดการข้อมูล การแก้ปัญหา และการสร้าง
ภาพภายในจิตใจ เป็นต้น ที่ไม่ได้สามารถสังเกตได้โดยตรงดังการเรียนรู้ตามหลักการวางเงื่อนไข และ
ในบางครั้งการเรียนรู้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องลงมือกระท าหรือได้รับการเสริมแรง (Nevid, 2012: 197) 
ซึ่งผู้ เขียนขอน าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา 3 ทฤษฎี ได้แก่ การเรียนรู้โดยการสังเกต 

การเรียนรู้แบบหยั่งรู้/หยั่งเห็น และการเรียนรู้แฝง 
(1) การเรียนรู้โดยการสังเกต หากเรา

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขในการสอนเพ่ือนเราขับ
รถยนต์ จะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ ค าตอบของค าถามเริ่ม
จากการขับรถเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายในการควบคุมของ
จิตใจ ซึ่งการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเกิดกับพฤติกรรม
อัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ค่อยเหมาะที่จะใช้ในการสอน
ขับรถ การวางเงื่อนไขโดยการกระท าก็เป็นวิธีการที่ยาก 

แม้ทฤษฎีนี้จะอธิบายพฤติกรรมที่อยู่ภายในการควบคุมของ
จิ ต ใ จ  หากแต่ ก า รขั บ รถ เป็ นพฤติ ก ร รมที่ ซั บ ซ้ อน 
ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยมากมาย เราจะใช้การเสริมแรง
ในการขับรถโดยภาพรวมคงเป็นเรื่องที่ยาก นอกจากนี้ 
ยังเป็นกระบวนการที่อันตรายด้วยกว่าเพ่ือนเราจะเชื่อมโยง
ได้ว่าต้องท าอย่างไรจึงจะได้รางวัล อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเป็น
ที่เรียบร้อย ดังนั้น จึงต้องใช้ทฤษฎีอ่ืนอธิบายพฤติกรรมที่ซับซ้อนของมนุษย์นอกเหนือจากทฤษฎี 
การวางเงื่อนไข ทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือ “ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกต” (Observational 

learning) โดยผู้ที่อธิบายการเรียนรู้ในพฤติกรรมที่ซับซ้อนคือ อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) 
แบนดูราเชื่อว่า พฤติกรรมที่ซับซ้อนหลายๆ พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจาก

การสังเกตแบบอย่างที่ดี การสังเกตบุคคลอ่ืนท าให้เราได้รับความรู้ เพ่ิมทักษะ กลยุทธ์ มีความเชื่อ 

รูปที ่4.6 Albert bandura 

ที่มา: https://www.pinterest.com/ 
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และเกิดทัศนคติ เป็นต้น การสังเกตสามารถลดโอกาสของการลองผิดลองถูก ลดเวลาของการเรียนรู้
มากกว่าการวางเงื่อนไข และเช่นเดียวกับการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกและการวางเงื่อนไขโดย 

การกระท า การเรียนรู้โดยการสังเกตมีกระบวนการที่บอกถึงล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ในบุคคลจาก
การสังเกตผู้อ่ืนโดยเฉพาะบุคคลที่ตนสนใจ ชื่นชอบ หรือให้ความส าคัญ 

ทฤษฎีนี้อธิบายว่า การเรียนรู้โดยการสังเกตจะประกอบไปด้วยกระบวนการ
หลัก 4 ขั้นตอน (Coon & Mitterer, 2013:  231) คือ การใส่ ใจ การจดจ า การลองท า และ 

การเสริมแรง โดยขั้นแรก คือ การใส่ใจ (Attention) กับการกระท าหรือการพูดของตัวแบบ มิเช่นนั้น
เราจะไม่สามารถมีข้อมูลเพ่ือใช้ในการลองปฏิบัติยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการเรียนวาดภาพ 

เราต้องให้ความใส่ใจกับการอธิบายและท่วงท่าการใช้อุปกรณ์ในการวาดภาพของอาจารย์ นอกจากนี้ 
จากการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าบุคลิกของตัวแบบสามารถส่งผลต่อความใส่ใจของผู้สังเกตได้
พอสมควร ยกตัวอย่างเช่น ตัวแบบที่ดูอบอุ่น กระฉับกระเฉงมีพลัง ดูแตกต่างไม่เหมือนใคร สามารถ
กระตุ้นความใส่ใจได้มากกว่าตัวแบบที่ดูเย็นชา ไร้พลัง ดูเหมือนคนทั่วไป เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 คือ การจดจ า (Retention) ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญต่อ 

การลองท า โดยเป็นขั้นที่ใช้ศักยภาพของสมองในการท าความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับมาและจัดเก็บใน
ระบบความทรงจ า รวมถึงสามารถดึงข้อมูลดังกล่าวออกมา ใช้งานได้ ตัวอย่างจากขั้นแรกคือ 

เราพยายามจ าค าอธิบายและสิ่งที่อาจารย์สาธิตเกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพ 

ขั้นที่ 3 คือ การลองท า (Motor reproduction) เป็นกระบวนการน าผลที่ได้
จากความตั้งใจและการจดจ าสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง แต่เป็นเรื่องปกติที่พบว่า การเรียนรู้ทักษะต่างๆ 
ของมนุษย์ย่อมมีข้อจ ากัด ต่อให้ให้ความใส่ใจและสามารถจดจ ารายละเอียดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่มี
โอกาสน้อยท่ีจะสามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกันตัวแบบในการลองเพียงครั้งเดียวดังนั้น จึงต้องมีการลอง
ท าซ้ าแล้วซ้ าเล่า เพ่ือให้เกิดการสร้างวงจรการเรียนรู้ในสมอง 

ขั้นสุดท้าย คือ การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นกระบวนการที่จะ
ก าหนดทิศทางของการเลียนแบบว่าจะพัฒนาต่อไปหรือจบลงเพียงเท่านี้ หลังจากการประเมินผลลัพธ์
ที่ได้หลังการลองปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น หากลองวาดแล้วอาจารย์ชื่นชม ค าชมจะเป็นสิ่งเสริมแรงที่
กระตุ้นให้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝีมือต่อไป แต่หากอาจารย์แสดงความไม่พอใจ หรือต าหนิในผลงาน 

จะเป็นผลให้มีโอกาสลดความมุ่งมั่นที่จะวาดภาพ เป็นต้น 

การ เ รี ยนรู้ โ ดยก ารสั ง เ กตถื อ เป็ นปั จ จั ย ส า คั ญประการห นึ่ ง ใ น 

การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคล ซึ่งไม่ว่าตัวแบบจะเหมือนหรือแตกต่างกับ
บุคคลก็สามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เช่นกัน 

ทฤษฎีการสังเกตของแบนดูร่าสามารถเรียกชื่ออ่ืนได้ว่า การเลียนแบบ 
(Imitation) หรือการเป็นแบบอย่าง (Modeling) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสังเกตและเลียนแบบ
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พฤติกรรมของผู้อ่ืน โดยการทดลองที่ได้รับความสนใจคือ การทดลองตุ๊กตาโบโบ้ (Bobo doll study) 
ที่เริ่มด้วยการให้เด็กบางคนดูเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ขณะที่เด็กบางคนได้ดู
เหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่ไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าว โดยในกลุ่มที่ดูพฤติกรรมก้าวร้าว จะเห็นผู้ใหญ่ก าลังท า
ร้ายตุ๊กตาโบโบ้ (ตุ๊กตาล้มลุก) โดยใช้วิธีการต่างๆ อาทิ ทุบ เตะ โยน ใช้อุปกรณ์ในการท าร้าย รวมทั้ง
การใช้ค าพูดที่แสดงถึงการท าร้ายร่างกาย ในกลุ่มที่ไม่แสดงความก้าวร้าวจะเล่นของเล่นอย่างอ่ืน 

แต่ไม่เล่นกับโบโบ้ ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่เห็นแบบอย่างแสดงความก้าวร้าวมีแนวโน้มแสดง
พฤติกรรมดังกล่าวได้มากกว่าอีกกลุ่มเวลาปล่อยให้เล่นคนเดียว ดังปรากฏในรูปที่ 4.7 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเลียนแบบกับกระบวนการท างาน
ของสมอง พบว่า ในสมองมีเซลล์ประสาทชนิดหนึ่งที่ได้รับการตั้งชื่อว่า เซลล์กระจกเงา (Mirror 

neuron) ซึ่งพบว่ามีส่วนส าคัญในกระบวนการสังเกตพฤติกรรมของผู้ อ่ืน โดยเซลล์ดังกล่าว 

จะท าการจดจ าพฤติกรรมของผู้อ่ืนที่เราให้ความสนใจและท าการเลียนแบบพฤติกรรมนั้นๆ กล่าวคือ 
เซลล์กระจกเงาจะช่วยให้เราได้ซักซ้อมพฤติกรรมที่เราสังเกตผ่านทางความคิด ทั้งนี้  การศึกษาหนึ่งที่
ยืนยันข้อมูลข้างต้นได้ท าการศึกษาโดยให้กลุ่มตัวอย่างดูภาพนิ่งที่เป็นภาพของบุคคลที่มีพฤติกรรม
หนึ่งๆ หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างจินตนาการว่าบุคคลในภาพต้องท าอย่างไรจึงจะสามารถออกมาเป็น
ท่าทางที่กลุ่มตัวอย่างได้เห็นในตอนแรก และเพราะเหตุใดเขาหรือเธอจึงท าเช่นนั้น สองค าถามหลักท่ี
ใช้ในการประเมินกระบวนการท างานของสมอง ซึ่งพบว่า การจินตนาการกระบวนการและเหตุของ
การกระท าส่งผลให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดเดา ท านาย และท าความเข้าใจความคิดและ
ความรู้สึกของผู้อื่นท างานมากกว่าปกติ (Feldman, 2013: 203) 
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รูปที ่4.7 ภาพประกอบการทดลองการเรียนรู้โดยการสังเกตตุ๊กตาโบโบ้ 
ที่มา: http://www.krigolsonteaching.com/observational-learning.html 

 

กลุ่มนักจิตวิทยาบางกลุ่มที่ให้ความสนใจในอิทธิพลของกระบวนการคิดที่มี
ต่อการเรียนรู้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้ในเสี้ยววินาทีผ่านความสามารถทางปัญญาใน
การคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้ผ่านการวางเงื่อนไข แต่อาจเกิดจากการลองผิดลองถูกภายในจิตใจ
บนฐานข้อมูลหรือประสบการณ์ในอดีตซึ่งเป็นหลักการที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการวางเงื่อนไข ทฤษฎี
ดังกล่าวได้ชื่อว่า ทฤษฎีการหยั่งรู้หรือการหยั่งเห็น 

(2) การเรียนรู้แบบหยั่งรู้/หยั่งเห็น หนึ่งในผู้ที่มีความเชื่อว่าปัจจัยทางปัญญา 

มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลต่อทฤษฎีการเรียนรู้ คือ นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน
ในกลุ่มเกสตอลท์ผู้มีชื่อว่า วูล์ฟกัง โคห์เลอร์ (Wolfgang Köhler) โดยโคห์เลอร์ได้ท าการทดลอง 

ที่น่าสนใจอยู่ 2 การทดลองกับลิงชิมแปนซี คือ ปัญหากล่อง (Box problem) กับปัญหากิ่งไม้ (Stick 

problem) ซึ่งมีเป้าหมายให้ลิงหยิบผลไม้ที่อยู่ไกลเกินเอ้ือมให้ได้ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างโดย
วิธีการแก้ปัญหากล่อง ลิงต้องต่อกล่องไม้ให้สูงขึ้นเพ่ือเอ้ือมมือให้ถึงผลไม้ ขณะที่ปัญหากิ่งไม้ ลิงต้อง
ต่อกิ่งไม้สองท่อนให้ยาวขึ้นเพื่อเขี่ยผลไม้เข้าหากรงในระยะที่เอ้ือมมือออกไปหยิบได้ ดังปรากฏในรูปที่ 
4.8 
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รูปที ่4.8 ตัวอย่างการทดลองตามทฤษฎีการเรยีนรู้แบบหยั่งรู้/หยั่งเห็น 

ที่มา: https://www.humancondition.com/beyond-how-we-acquired-consciousness/ 
 

จากทัศนะของโคห์เลอร์ การแก้ปัญหาทั้ง 2 ปัญหา ล้วนเกิดจากกระบวนการทางปัญญา
ของลิง ไม่ได้เกิดจากการลองผิดลองถูก หรือจากการเชื่อมโยงสิ่งเร้าเข้ากับการตอบสนอง โดยหาก
บุคคลเกิดการรับรู้แล้วว่าวิธีการเดิมหรือพฤติกรรมเดิมของตนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ บุคคลจะ
พยายามคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาสักระยะหนึ่ง แล้วทันใดนั้นค าตอบก็จะปรากฏขึ้นในความคิด เหมือนกับ
แสงไฟจากหลอดไฟที่สว่างบนหัวโดยฉับพลัน (ปิ๊งค าตอบ) ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า “การเรียนรู้แบบ
หยั่งรู้/หยั่งเห็น” (Insight learning)1 (Nevid, 212: 197) การเรียนรู้แบบหยั่งรู้เป็นกระบวนการที่
ต้องการความสามารถในการคิดนอกกรอบ (Outside the box) โดยทิ้งความคาดหวังหรือ 

ข้อสันนิษฐานเดิม 

กระบวนการหยั่งรู้เป็นการค้นพบค าตอบอย่างฉับพลันโดยค าตอบดังกล่าว
เป็นแนวทางใหม่ของการแก้ปัญหาที่บุคคลไม่เคยเรียนรู้มาก่อน หากแต่ใช้กระบวนการทางปัญญา
ประกอบกับประสบการณ์ เดิมที่ คล้ ายคลึ ง  ดั งนั้ น  การ นึกออกถึ งวิ ธี การแก้ปัญหาหรือ 

การ “ปิ๊งค าตอบ” ที่เราเคยเรียนรู้ เคยปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น อยู่ดีๆ ก็นึกออกว่าต้องโทรศัพท์หาใคร
ยามที่เรามีปัญหา ต้องการค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือ หรือนึกออกว่าต้องขับรถเข้าซอยข้างหน้า
เมื่อเห็นต ารวจตั้งด่าน เป็นต้น ไม่ถือว่าเป็นการหยั่งรู้หรือหยั่งเห็น หากเป็นเพียงการดึงความทรงจ า
มาใช้งานหลังความรู้สึกตกใจ หรือการเกิดความเข้าใจในอะไรบางอย่าง (Flash of inspiration) 

                                           
1 การเรียนรู้แบบหยั่งรู้/หยั่งเห็น (Insight learning) คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่อาศัยกระบวนการทางการคิดจนกระทั่งค้นพบ
ทางออกของปัญหาอย่างฉับพลัน 
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จากทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขบนฐานแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม
ที่ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมภายนอก สรุปความว่าการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ภายนอก หากแต่ความเป็นจริง พบว่า ในบางสถานการณ์บุคคลไม่ได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สังเกต
ได้ เนื่องด้วยความซับซ้อนของกระบวนการทางจิต การสรุปความว่าการไม่แสดงออกถือว่าไม่เกิด 

การเรียนรู้จึงเป็นอันตรายต่อการท าความเข้าใจบุคคล ดังนั้น จึงเกิดทฤษฎีการเรียนรู้อีกลักษณะหนึ่ง
ที่ให้ความส าคัญในการศึกษาการเรียนรู้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีทันใด หากแต่จะปรากฏได้จาก
สถานการณ์ท่ีมีความจ าเป็น การเรียนรู้ดังกล่าวเรียกว่า การเรียนรู้แฝง 

(4) การเรียนรู้แฝง การทดลองหนึ่งได้แบ่งหนูทดลองที่ก าลังหิวเป็น 3 กลุ่ม 
เป้าหมาย คือ หนูต้องหาทางออกจากเขาวงกตให้ได้ กลุ่มหนึ่งวางอาหารไว้ที่ปากทางออก 

(การเสริมแรง) กลุ่มที่สองไม่มีอาหารไว้ให้เลยแม้แต่จุดเดียว และกลุ่มที่สามมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มที่
สองคือไม่มีอาหารที่ปากทางออก แต่เฉพาะ 10 วันแรกของการทดลอง แต่จะมีอาหารให้ตั้งแต่วันที่ 
11 เป็นต้นไป เงื่อนไขส าคัญคือ หนูแต่ละตัวมีโอกาสเข้าไปในเขาวงกตเพียงวันละ 1 ครั้ง (Feldman, 

2013: 200-201) หากอธิบายตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขโดยการกระท า พอสรุปได้ว่ากลุ่มแรกจะเป็น
กลุ่มที่มีการเรียนรู้ในการหาทางออกจากเขาวงกตได้ดีกว่าอีกสองกลุ่มที่เหลือ ซึ่งผลการทดลองพบ
ความสอดคล้องกับสมมติฐานทางทฤษฎี แต่การทดลองยังไม่จบแค่นี้ 

 
รูปที ่4.9 การทดลองเขาวงกตของ Tolman 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.simplypsychology.org/tolman.html 
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เมื่อนักวิจัยเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปในการทดลองโดยการวางอาหารที่ปากทางออก
ให้กับหนูบางตัวในกลุ่มที่ 3 ผลปรากฏว่า หนูที่ได้รับการเสริมแรงดังกล่าวเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็วจนเทียบเท่ากับหนูในกลุ่มแรก ข้อสรุปคือ หนูในกลุ่มสามที่ได้รับการเสริมแรงในภายหลังใช่ว่า
จะไม่เกิดการเรียนรู้ หากแต่การเรียนรู้นั้นๆ ไม่ปรากฏให้เห็นด้วยพฤติกรรมภายนอก (แฝง) แต่ถูกเก็บ
ไว้ในความทรงจ าซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญารูปแบบหนึ่ง จนกว่าจะมีเหตุผลที่จ าเป็น (อาหาร) จึง
จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก นักจิตวิทยาเรียกการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ว่า การเรียนรู้แฝง 

การเรียนรู้แฝง (Latent learning/Implicit learning) เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้
เกิดจากการเสริมแรงและไม่ปรากฏให้เห็นจากพฤติกรรมภายนอกโดยทันทีทันใด  ซึ่งเป็นผลจาก
กระบวนการทางปัญญา 

 
รูปที ่4.10 กราฟแสดงผลการทดลองเขาวงกตของ Tolman 

ที่มา https://psychmeout.wikispaces.com/The+Labyrinth+of+Tolman 

 

ดังการอธิบายตั้งแต่ต้นของหัวข้อที่กล่าวว่าในบางครั้งมนุษย์ไม่ได้แสดงออกซึ่งการกระท าซึ่งเป็น
พฤติกรรมภายนอก หากแต่การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นภายในถือกระบวนการคิด ความรู้สึก หรือเจตคติ 
ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตใจหรือพฤติกรรมภายใน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะประเมินหรือตัดสินว่า
ใครมีการเรียนรู้ มีการปรับตัวหรือใครไม่มี นอกเหนือจากประเด็นการเรียนรู้ยังมีอีกประเด็นที่ถือเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการปรับตัวในสังคมที่ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กระบวนการดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่หลายๆ สังคมให้ความสนใจที่จะปลูกฝังให้บุคลากรภายใน
สังคมได้มีและพัฒนาเ พ่ือความก้าวหน้าของสังคม กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า สติปัญญา 
(Intelligence) 
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4.3 สติปัญญา 
สติปัญญา เชาวน์ปัญญา หรือความฉลาด เป็นค าที่คนไทยเราใช้กันในชีวิตประจ าวัน น ามาใช้ใน

สังคมโดยกว้างในฐานะของความสามารถของมนุษย์ หรือสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น เด็กคนนี้ฉลาด 

เรียนเกง่ ได้เกรดสี่ทุกวิชาเลย หรือผู้หญิงคนนี้ฉลาด ท างานเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว เอาตัวรอดมา
ได้จนถึงทุกวันนี้ หรือแม้แต่เด็กคนนี้ฉลาดเลือก เลือกเรียนอาชีวะแทนมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ความฉลาดที่ใช้กันอยู่ในสังคมจะสอดคล้องกับหลักการทางวิชาการหรือไม่ ความฉลาดจริงๆ แล้ว 

คืออะไร หัวข้อนี้จะน าทางผู้อ่านสู่แนวคิดดังกล่าวผ่านศาสตร์ทางจิตวิทยา 

4.3.1 สติปัญญาคืออะไร 
สติปัญญา (Intelligence) เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งที่ยากต่อการนิยาม เนื่องด้วย

สติปัญญาเป็นกระบวนการทางจิตที่มีขอบข่ายกว้างขวางไม่ชัดเจน การเชื่อมโยงกับพฤติกรรม
ภายนอกจึงเป็นการยาก แต่โดยส่วนใหญ่จะให้นิยามสติปัญญาเชื่อมโยงกับกระบวนการประเมินซึ่ง
เน้นการประเมินทางปัญญา (Cognitive intelligence) ที่แตกต่างตามแต่ความสนใจหรือการให้
ความส าคัญ 

นอกจากนี้ การให้นิยามของค าว่าสติปัญญาหรือเชาวน์ปัญญาจะแตกต่างไปตามแต่ละ
วัฒนธรรม ส าหรับวัฒนธรรมตะวันตกมักให้ประเด็นอยู่ที่การให้เหตุผลและทักษะในการคิด หากแต่
บางวัฒนธรรม เช่น เคนย่าจะให้นิยามที่ประเด็นของความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม  

ในอูกานดาคนที่มีสติปัญญาดีคือ คนที่รู้กาลเทศะ ปาปัวนิวกินีจะบอกว่าสติปัญญาดีหากจ าชื่อเผ่า
ต่างๆ ได้ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 เผ่า เป็นต้น ส าหรับอเมริกาจะนิยามสติปัญญาว่า คือ ทักษะที่
จ าเป็นต่องานที่ต้องใช้กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ เป็นต้น (King, 2011: 253) 

การให้นิยามของค าว่า “สติปัญญา” ถือเป็นประเด็นที่ยุ่งยากและอาจเป็นประเด็นที่
นักจิตวิทยาถกเถียงมากที่สุด (Nevid, 2012: 256) เนื่องด้วยขอบเขตของสติปัญญาที่นักวิชาการ
ก าหนดมีความแตกต่างจึงส่งผลให้นิยามมีความแตกต่าง หากแต่พบว่านิยามต่างๆ ที่แตกต่างกลับมีจุด
ร่วมประการหนึ่งคือ สติปัญญาเป็นทักษะเพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบกาย (Nevid, 

2012: 257) 
ทั้งนี้ นิยามที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิงถึงมากท่ีสุดเป็นนิยามของเดวิด เวสเลอร์ (David 

Wechsler) โดยเวสเลอร์กล่าวว่า สติปัญญา คือ ศักยภาพโดยรวมของบุคคลที่ครอบคลุมการกระท าที่
มีจุดมุ่งหมาย คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล (Nevid, 

2012: 257) 
ส าหรับประเทศไทย นิยามของสติปัญญาจะเหมือนกับประเทศฝั่งตะวันตก นั่นคือ 

ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงนามธรรม ความสามารถในความจ าปฏิบัติการ ความสามารถ 
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ในการค านวณ ความสามารถในการใช้ภาษา ความรวดเร็วในการปฏิบัติการ เนื่องด้วยประเทศไทยใช้
การประเมินเช่นเดียวกับฝั่งตะวันตกที่อ้างอิงนิยามของเวสเลอร์ 

4.3.2 ทฤษฎีสติปัญญา 

จากความแตกต่างของนิยามซึ่งเป็นผลจากวัฒนธรรมส่งผลให้นักจิตวิทยาเกิดค าถามว่า
สติปัญญาเป็นความสามารถเดียวที่ครอบคลุมทุกอย่าง หรือเป็นความสามารถที่แยกย่อยในแต่ละเรื่อง 
ทั้งนี้ แนวคิดแรกที่ได้รับการกล่าวถึงเชื่อว่าสติปัญญาเป็นทักษะทั่วไป ที่เรียกว่า องค์ประกอบทั่วไป 

(g factor) ซึ่งครอบคลุมทักษะที่หลากหลาย อาทิ คณิตศาสตร์ ทักษะทางภาษา หรือแม้แต่การให้
เหตุผลเชิงนามธรรม เป็นต้น (King, 2011: 253) กล่าวคือ แนวคิดนี้เชื่อว่าสติปัญญาของมนุษย์มีเพียง
องค์ประกอบเดียว หากบุคคลมีทักษะด้านการค านวณ หมายความว่าต้องมีทักษะด้านภาษา ด้านมิติ
สัมพันธ์ และด้านอ่ืนๆ ตรงกันข้าม หากบุคคลได้คะแนนประเมินในด้านใดด้านหนึ่งต่ าจะมีแนวโน้มที่
จะได้คะแนนต่ าในด้านอื่นๆ (Feldman, 2013: 286) 

อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาบางกลุ่มมีความเชื่อว่าสติปัญญามีมากกว่า 1 องค์ประกอบ 
ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดหนึ่งแบ่งองค์ประกอบของสติปัญญาออกเป็น 2 ด้าน คือ สติปัญญาที่ได้รับ 

การสืบทอดมาจากพันธุกรรม (Fluid intelligence) ที่เป็นทักษะด้านการให้เหตุผลเชิงนามธรรมและ
ทักษะด้านการประมวลผลข้อมูล อาทิ ความจ า ความสามารถในการค านวณ เป็นต้น และสติปัญญาที่
ได้จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Crystallized intelligence) เป็นทักษะที่เกิดจากการสะสมของ
ข้อมูล ความสามารถเชิงปฏิบัติการ และกลยุทธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ซึ่งสะท้อน
ความสามารถในการดึงข้อมูลจากความจ าระยะยาวมาใช้งาน (Feldman, 2013: 286-287) อาทิ 
ความสามารถทางภาษา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การคิดเชิงเหตุและผล การวางแผนและ  

การตัดสินใจ เป็นต้น 

มีค าถามเกิดขึ้นว่า เหมาะสมหรือไม่หากจะให้ความส าคัญกับสติปัญญาผ่านทักษะทาง
วิชาการ อาทิ ทักษะทางตัวเลขและการค านวณ ทักษะทางภาษา หรือทักษะทางความจ า ทั้งนี้ ได้มี
นักจิตวิทยาพยายามเสนอสติปัญญาที่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะทักษะทางวิชาการ หากแต่เป็นทักษะที่มนุษย์
ใช้อยู่ในสังคม ซึ่งเรียกชื่อว่า “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Multiple intelligences) โดยทฤษฎีที่ได้รับ 

การกล่าวถึงเป็นประจ า คือ ทฤษฎีของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ที่มีความคิดเห็นว่า
ควรเปลี่ยนค าถามจาก “เก่งขนาดไหน” เป็นถามว่า “เก่งอะไร” (Feldman, 2013: 287; จิราภรณ์ 
ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 191-192) โดยทฤษฎีนี้แบ่งสติปัญญาหรือกรอบความคิด (Frames of mind) 
ออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 

สติปัญญาด้านภาษา เป็นกรอบความคิดที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารซึ่ง
หมายรวมถึงความสามารถในการส่งสารและการรับสาร ความละเอียดอ่อนในการเลือกใช้ค า  

เพ่ือการพูดหรือการเขียน 
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สติปัญญาด้านตรรกะและการค านวณ ประกอบด้วยทักษะในการค านวณ การแก้ปัญหา
และการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 

สติปัญญาด้านมิติ ครอบคลุมทักษะในการรับรู้ เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์
ระหว่างระยะห่าง มองเห็นความสัมพันธ์หรือความสวยงานระหว่างสิ่งต่างๆ และสามารถใช้ประโยชน์
ดังกล่าวในการสร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 

สติปัญญาด้านร่างกาย คือ ทักษะในการใช้กล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างกายหรือเพียงบางส่วนใน
การแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงาน 

สติปัญญาด้านดนตรี  ที่ครอบคลุมทักษะในการรับรู้จั งหวะ ท านอง ระดับเสียง 
ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี การแต่งเพลง รวมถึงความสามารถในการเข้าใจและซาบซึ้งใน
ความงดงามของดนตรี 

สติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับทักษะในการท าความเข้าใจ รับรู้อารมณ์ 
แรงจูงใจ และให้ความใส่ใจในปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน รวมถึงสามารถสร้างสัมพันธภาพและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สติปัญญาด้านเข้าใจตนเอง ได้แก่ ทักษะในการเข้าใจและยอมรับในความต้องการ 
อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาตน 

สติปัญญาด้านธรรมชาติ ประกอบด้วย ทักษะในการสังเกตลักษณะ จ าแนกความแตกต่าง
และเข้าใจธรรมชาติ รวมถึงความสามารถในการรักษาและส่งเสริมระบบนิเวศ 

ในทัศนะของการ์ดเนอร์ สติปัญญาแต่ละด้านมีความเป็นอิสระต่อกัน หากแต่ไม่ได้แยก  

การท างานออกจากกันอย่างสิ้นเชิง (Feldman, 2013: 287) ยกตัวอย่างจากการศึกษา พบว่า ยกเว้น
สติปัญญด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ (Bodily-kinesthetic) สติปัญญาทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อกัน 
(Nevid, 2012: 263) ทั้งนี้ มนุษย์ทุกคนต่างมีคุณสมบัติทุกกลุ่มปัญญาหากแต่แตกต่างในระดับ 

ความเข้มข้น ซึ่งยังผลให้แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในการเรียนรู้และความถนัด โดยจะเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดเมื่อเป็นประเด็นที่ถนัดหรือเป็นกลุ่มที่มีระดับสติปัญญาสูงสุด (Nevid, 2012: 262-263) ดังนั้น 
บุคคลหนึ่งอาจเก่งในสติปัญญด้านหนึ่งแต่อาจไม่เก่งในอีกด้านหนึ่งก็ย่อมได้ 

ณ ปัจจุบัน ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ถือเป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่พยายามเปลี่ยนความเชื่อ และค่านิยมของ
ความฉลาดเฉพาะแค่ทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษาเป็นความสามารถที่หลากหลาย อาทิ 
ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น 

นอกจากค าว่าสติปัญญา ในหัวข้อนี้มีค าใหม่เพ่ิมเข้ามาคือค าว่า “ไอคิว” ซึ่งเป็นค าท่ีใช้กัน
โดยทั่วไปทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศ สิ่งที่เราเข้าใจตรงกันคือ  ไอคิวมีความเกี่ยวข้องกับ
สติปัญญา หากแต่ค าถามท่ีเกิดข้ึนคือ ไอคิวคือสติปัญญาหรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสติปัญญา 
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4.3.3 ไอคิว: ระดับที่บ่งบอกความสามารถทางปัญญา 

ไอคิวเป็นค าที่สังคมไทยนิยมใช้บ่งบอกถึงศักยภาพของบุคคลโดยเฉพาะวัยเด็กตั้งแต่
ปฐมวัยจนกระทั่งวัยรุ่นในระดับอุดมศึกษา เป็นค าที่มักใช้แทนความสามารถในการเรียนทางวิชาการ 
หากแต่ในความเป็นจริง นักวิชาการให้ขอบเขตของไอคิวอย่างไร หัวข้อต่อไปนี้จะช่วยอธิบายให้ผู้อ่าน
ได้เข้าใจ 

4.3.3.1 ไอคิวคืออะไร 
ไอคิว (Intelligence quotient: IQ) หรือระดับสติปัญญา/ระดับเชาวน์ปัญญา 

เป็นค่าตัวเลขท่ีใช้แทนระดับความสามารถทางปัญญาของบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตของแบบทดสอบ 
ยกตัวอย่างเช่น แบบทดสอบที่ไม่มีอคติทางวัฒนธรรมชนิดหนึ่ง (Progressive metric test) เป็น
แบบทดสอบสติปัญญาที่ใช้รูปทรงเรขาคณิตมาสร้างเป็นข้อค าถาม โดยให้ผู้รับการทดสอบดู
องค์ประกอบของรูปทรงดังกล่าวในข้อค าถามแต่ละข้อ แล้วเลือกองค์ประกอบของรูปทรงที่คิดว่ามี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือมีความต่อเนื่องกับรูปทรงในข้อค าถาม ซึ่งเป็นการแทนความสามารถทาง
ปัญญาผ่านทักษะทางตรรกศาสตร์ ค่าไอคิวที่ปรากฏจะเป็นตัวแทนของความสามารถในทักษะ
ดังกล่าวไม่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถหรือทักษะด้านอ่ืนๆ เป็นต้น 

เมื่อทราบถึงความหมายโดยสังเขปของไอคิว ในล าดับต่อไปผู้เขียนจึงเล็งเห็น
ความส าคัญของการเปรียบเทียบไอคิวกับสติปัญญาว่าลักษณะความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องของ 
สองประเด็นนี้เป็นไปในลักษณะใด 

4.3.3.2 ไอคิวกับสติปัญญา: ความเหมือนที่แตกต่าง 
ไอคิว (I.Q.: Intelligence Quotient) เป็นค าที่สังคมไทยใช้อย่างแพร่หลาย 

เพ่ือบ่งบอกว่าใครเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีทักษะ มีศักยภาพในการเรียน การท างาน 

หรือการร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จนท าให้หลายๆ คน เข้าใจว่าไอคิวคือความฉลาดหรือ
สติปัญญา ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาที่นิยามของค าว่าสติปัญญาที่มีขอบเขตกว้างขวางไม่สามารถ
จ ากัดกรอบเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างชัดเจน ดังนั้น การประเมินให้ครอบคลุมจึงเป็นไปได้
ยาก รวมถึงหัวข้อข้างต้นที่กล่าวถึงความหมายของไอคิวที่มีความสัมพันธ์กับขอบเขตของแบบทดสอบ
ทางสติปัญญาซึ่งเป็นการทดสอบที่จ ากัดเฉพาะทักษะไม่สามารถทดสอบได้ครอบคลุมตามความหมาย
ของสติปัญญา ดังนั้น ไอคิวจึงไม่ใช่สติปัญญา เป็นได้เพียงค่าแทนความสามารถทางปัญญาใน  

ด้านหนึ่งๆ หรือหลายๆ ด้านประกอบกัน (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 197) 
นอกเหนือจากกระบวนการเรียนรู้และความสามารถทางสติปัญญาที่มีความส าคัญต่อการปรับตัว 

พบว่า กระบวนการทางจิตลักษณะหนึ่งที่มีความส าคัญต่อกระบวนการทางปัญญาเป็นองค์ประกอบ
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ส าคัญของกระบวนการทางจิตทั้งสองดังกล่าวข้างต้น และส าคัญต่อการปรับตัวของมนุษย์ คือ 
ความจ า 
 

4.4 ความจ า 
ภายใต้แสงเดือนและดวงดาวระยิบระยับ คุณก าลังนั่งทานข้าวเย็นกับคนรักในร้านอาหารที่มี

บรรยากาศเป็นส่วนตัว มีเสียงเพลงบรรเลง คุณคิดในใจว่าจะไม่ลืมเหตุการณ์ในวันนี้  ซึ่งในความเป็น
จริงเราสามารถจ าเรื่องราวในเหตุการณ์นี้ หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ได้ แม้เราจะไม่เคยนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆ 
เป็นปี หรือหลายปี หากแต่ความทรงจ ายังคงอยู่กับเราตลอดเวลา ค าถามคือ เป็นเช่นนี้ได้อย่างไร  
ค าถามดังกล่าวเป็นประเด็นหนึ่งที่นักจิตวิทยาให้ความสนใจศึกษาในหัวข้อที่เรียกว่า ความจ า 

4.4.1 ความจ า: กระบวนการสร้างความทรงจ า 

นักจิตวิทยาให้นิยาม การจ า (Memory)  ว่าหมายถึง การเก็บรักษาข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ โดยนักจิตวิทยาเปรียบกระบวนการจ าของมนุษย์เสมือนการท างานของคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งเชื่อว่าความจ าจะเกิดขึ้นผ่านกระบวนการส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ การน าเข้า การจัดเก็บ และ 

การเรียกใช้ (Feldman, 2013: 213) ความจ าของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการน าเข้าข้อมูลจากสิ่งเร้า
หรือเหตุการณ์แวดล้อม (ภาพและเสียงในคืนวันนั้น) มีการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ (จัดเก็บในคลังความทรง
จ าภายในสมอง) และน ามาใช้ในภายหลัง (ระลึกถึงเม่ือมีคนถามถึงเหตุการณ์ในคืนนั้น) 

4.4.2 กระบวนการจ า 

ดังกล่าวในหัวข้อข้างต้นว่านักจิตวิทยาใช้กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์มา
เปรียบเทียบกระบวนการจ าและการเกิดความจ าของมนุษย์ โดยกระบวนการดังกล่าวแบ่งเป็น 

3 ขั้นตอน (Coon & Mitterer, 2013: 242) ดังปรากฏในรูปที่ 4.11 ดังนี้ 
 

 

รูปที ่4.11 กระบวนการจ าและการเกิดความจ า 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Three basic processes of memory (Nevid, 2012: 206) 

 

4.4.2.1 การน าเข้า 

การน าเข้า (Encoding) เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการจ า โดยการน าเข้าข้อมูล
เป็นกระบวนการที่ข้อมูลถูกน าเข้าสู่สมอง นักจิตวิทยาแนวคิดปัญญานิยมแนวใหม่เปรียบขั้นตอนนี้
เสมือนแป้นพิมพ์ (Keyboard) ที่มีไว้เพ่ือลงรหัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ หากเป็นสมองของคน คือ 

การน าเข้า การจัดเก็บ การเรียกใช้ 
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การรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก ลิ้น หรือผิวหนัง) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกเริ่มของกระบวน 

การจ า ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่ก าลังฟังการบรรยาย ฟังเพลง อ่านหนังสือ หรือตอนที่ก าลังสนทนากับ
เพ่ือน เสียงที่เราได้ยิน ภาพที่เรามองเห็น กลิ่นที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศ หรือสิ่งเร้าต่างๆ ที่สัมผัสกับ
ผิวกาย ต่างถูกแปลงเป็นสัญญาณประสาทเข้าสู่สมอง 

4.4.2.2 การจัดเก็บ 

การจัดเก็บ (Storage) ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนหน่วยความจ า (Hard drive) 
ที่ข้อมูลจากประสาทสัมผัสจะถูกจัดเก็บในคลังความทรงจ าที่อยู่ในสมอง ทั้งนี้ คุณภาพของประสาท
สัมผัสที่เป็นช่องทองของการน าเข้าข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันประสิทธิภาพของการจ า 
หากจ าต้องมีการจัดเก็บในที่ที่เหมาะสมหลังจากรับข้อมูลซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการน าเข้าข้อมูล โดยทั่วไป
นักจิตวิทยาแบ่งคลังความจ าออกเป็น 3 คลัง ได้แก่ ความจ ารับสัมผัส ความจ าระยะสั้น และความจ า
ระยะยาว ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

4.4.2.3 การเรียกใช้ 
การเกิดความจ าต้องอาศัยการน าเข้าข้อมูลสู่คลังความจ า หากแต่กระบวนการ  

จะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อสามารถดึงข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น ขั้นตอนที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ การเรียกใช้ (Retrieval) ความทรงจ าที่ถูกจัดเก็บในคลังความจ า (โดยส่วนใหญ่
คือความจ าระยะยาว) ขั้นนี้ เปรียบเสมือนโปรแกรมหรือชุดค าสั่ง (Software) ที่ดึงข้อมูลจาก
หน่วยความจ าให้แสดงผลที่หน้าจอ นั่นคือ การดึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในคลังความจ าออกมาใช้งานได้
อย่างเหมาะสม 

ในทางทฤษฎีแบ่งกระบวนการจ าออกเป็น 3 ขั้นตอน แต่นักจิตวิทยาบางกลุ่มได้
ตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการที่เกิดขึ้นจริงๆ มีเพียง 2 ขั้นตอน คือ ขั้นของการน าเข้าข้อมูล และขั้น
ของการดึงข้อมูลมาใช้งาน ขณะที่การจัดเก็บข้อมูลไม่ได้มีกระบวนการท างานใดๆ เป็นแต่เพียงคลัง
เพ่ือรองรับข้อมูลและรอการถูกดึงไปใช้งาน แต่ไม่ว่าจะยังไงแนวคิดนี้ก็ยังเป็นแนวคิดที่ได้รับ 

ความนิยมต่อการอธิบายการเกิดความจ าของมนุษย์จนถึงปัจจุบัน 

4.4.3 คลังเก็บความทรงจ า 

โดยทั่วไป นักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องความจ านิยมอ้างอิงทฤษฎีความจ า 3 ระบบ (Three-
system memory theory) ดังปรากฏในรูปที่ 4.12 เพ่ือท าการอ้างอิงคลังความทรงจ า โดยทฤษฎีนี้
แบ่งความจ าออกเป็น 3 คลัง (Feldman, 2013: 214) คือ 1) ความจ ารับสัมผัส เป็นคลังความจ า
ล าดับแรกซึ่งจะอยู่ในความทรงจ าในระยะเวลาสั้นๆ 2) ความจ าระยะสั้น จะเก็บข้อมูลในช่วง 15 ถึง 
25 วินาที โดยจะเก็บข้อมูลในรูปแบบของความหมายมากกว่าข้อมูลที่กระตุ้นประสาทสัมผัส และ 

3) ความจ าระยะยาว เป็นคลังเก็บความทรงจ าที่ค่อนข้างจะคงทนถาวร 
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รูปที ่4.12 แบบจ าลองคลังความทรงจ าตามทฤษฎีการจ าของแอตคินสันและชิฟฟริน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Three system memory theory (King, 2011: 212) 

 

4.3.3.1 ความจ ารับสัมผัส 

ความจ ารับสัมผัส (Sensory memory/ immediate memory) ถือเป็นคลัง
ความทรงจ าคลังแรกของระบบความจ า หลังการรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างผ่านประสาทสัมผัส 
ความจ าระยะนี้สามารถเลือนหายไปได้ง่าย โดยเฉลี่ยไม่เกิน 3 วินาที  โดยจากการศึกษาที่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างดูพยัญชนะจ านวน 12 ตัว ในระยะเวลา 1/20 วินาที พบว่า ไม่มีกลุ่มตัวอย่างคนใดสามารถ
ทวนพยัญชนะได้ถูกต้องครบถ้วน โดยส่วนใหญ่จะสามารถทวนได้ประมาณ 4 ถึง 5 ตัว ทั้งๆ ที่กลุ่ม
ตัวอย่างมั่นใจว่าเห็นตัวอักษรมากกว่านั้น แต่มีปัญหา คือ มันเลือนจากความทรงจ าไปเรื่อยๆ หลังจาก
การทวนพยัญชนะไม่ก่ีตัว (Feldman, 2013: 214-215) 

4.4.3.2 ความจ าระยะสั้น 

ความจ าระยะสั้ น  (Short- term memory)  เป็นคลั งที่ เปรียบเสมื อนว่ า 

มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่าคลังความจ ารับสัมผัส ข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะเข้ามาอยู่ใน
ความจ ารับสัมผัสและจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว หากแต่มีข้อมูลบางส่วนที่สามารถเข้าไปสู่ความจ า
ระยะสั้นได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า ความสนใจหรือตั้งใจ (King, 2011: 213) ความจ าระยะสั้นเป็น
ขั้นของความทรงจ าที่ท าให้ข้อมูลจากความจ ารับสัมผัสมีความส าคัญกับเรา ซึ่งมีผลให้ระยะเวลาใน
การคงอยู่ของข้อมูลจะนานกว่าคลังความจ ารับสัมผัส แต่ยังไม่นานพอที่จะใช้งานได้ดังปรารถนาโดย
เฉลี่ยพบว่า ความทรงจ าในคลังความจ าระยะสั้นจะอยู่ได้ประมาณ 15 ถึง 25 วินาที  (Feldman, 

2013: 215) 
จากการศึกษายืนยันว่ามนุษย์สามารถแปลงความจ าที่ผ่านประสาทสัมผัส 

(ความจ ารับสัมผัส) มาเป็นความจ าที่มีระยะเวลาในการใช้งานได้นานกว่า (ความจ าระยะสั้น) หากแต่
ยังไม่ทราบกระบวนการที่แน่ชัดว่าเกิดการแปลงอย่างไร บ้างสันนิษฐานว่าข้อมูลถูกแปลงเป็นภาพหรือ
รูปร่าง บ้างสรุปว่าจะแปลงได้ต่อเมื่อเราท าการเปลี่ยนข้อมูลไปค าเสียก่อน แต่ที่มีหลักฐานยืนยันอย่าง
แน่ชัด คือ รายละเอียดและความชัดเจนของข้อมูลไม่มีความสมบูรณ์เทียบเท่าความจ ารับสัมผัส 
(Feldman, 2013: 215) แต่อยู่ได้นานกว่า (King, 2011: 213) 

ข้อมูลจาก
ประสาท ความใส่ใจ ดึงมาใช้งาน 

จัดเก็บ 

ทบทวน 

ความจ า 

รับสัมผัส 

ความจ า
ระยะสั้น 

ความจ า
ระยะยาว 
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4.3.3.3 ความจ าระยะยาว 

ความจ าระยะยาว (Long-term memory) เป็นรูปแบบของความทรงจ าที่
ค่อนข้างจะคงทนถาวร เป็นคลังที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนมากและอยู่ได้นาน (King, 2011: 
216) โดยหลังจากข้อมูลถูกแปลงจากความจ าระยะสั้นมาสู่คลังความจ าระยะยาว คลังนี้มีเนื้อที่
กว้างขวางพอให้มนุษย์เก็บข้อมูลต่างๆ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะอยู่ กับเราโดยถูกจัดเก็บเป็นอย่างดี 
เพ่ือการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ยามที่เราปรารถนา (Feldman, 2013: 219) 

4.3.3.4 ความจ าปฏิบัติการ 
แม้ทฤษฎีความจ าสามระบบจะมีประโยชน์ในการอธิบายกระบวนการจัดเก็บ

ความทรงจ า แต่พบว่ามีจุดบกพร่องในการอธิบายกระบวนการของความจ าระยะสั้น  (King, 2011: 
214) จึงมีการพยายามสร้างแนวคิดที่มาปิดข้อจ ากัดของทฤษฎีดังกล่าว ทั้งนี้ นักจิตวิทยาบางกลุ่ม 

มีแนวคิดใหม่ที่มองความจ าระยะสั้นในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม โดยมีความเชื่อว่า การมองความจ า
ระยะสั้นเป็นคลังความจ าเชิงรับที่มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเพ่ือรอให้เลือนหายหรือแปลงไปสู่ความจ า
ระยะยาวถือเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาด ที่ถูกต้องคือ กระบวนการจ าของมนุษย์มีการท างานเชิงรุก 
โดยมองว่า ความจ าระยะสั้นเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ประสานการท างานกับความจ ารับสัมผัส
ในการรับข้อมูลใหม่ และความจ าระยะยาวในการดึงข้อมูลที่มีอยู่เดิมมาใช้งาน  โดยเรียกชื่อว่า 
“ความจ าปฏิบัติการ” (Working memory) (Feldman, 2013: 217-218) และให้นิยามความจ า
ปฏิบัติการว่า หมายถึง กลุ่มของหน่วยความจ าที่ท าหน้าที่จัดการและทบทวนข้อมูล นักจิตวิทยาเชื่อ
ว่าความจ าปฏิบัติการเป็นระบบปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการท าความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ช่วยในการตัดสินใจ 
และช่วยในการแก้ไขปัญหา (King, 2011: 214) 

แม้ว่าความจ าปฏิบัติการจะช่วยเราจัดการกับความจ า หากแต่ระบบนี้ต้องใช้
ทรัพยากรทางปัญญาพอสมควร อาทิ สมาธิ กระบวนการคิด การวางแผน ทักษะการค านวณ เป็นต้น 
ดังนั้น จึงถือเป็นข้อจ ากัดในการใช้ระบบนี้พร้อมกับการกระท ากิจกรรมอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น 

การโทรศัพท์มือถือระหว่างการขับรถ หรือการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเดินตามท้องถนน (Feldman, 

2013: 218) 
 

4.5 บทสรุป 

กระบวนการทางปัญญาเป็นจิตลักษณะที่มีความจ าเป็นต่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่มีความเป็นพลวัตรทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม อาทิ ความสามารถในการเรียนรู้ที่เป็น  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายในและ/หรือภายนอกในลักษณะที่ค่อนข้างมีความคงทนถาวร 

ซึ่งในทางจิตวิทยามีแนวคิดมากมายที่ให้ความสนใจอธิบาย แต่ที่นักจิตวิทยานิยม ได้แก่ ทฤษฎี  
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การเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขโดยการกระท า ทฤษฎี  
การเรียนรู้แบบหยั่งเห็น และทฤษฎีการเรียนรู้แฝง 

สติปัญญา อีกศักยภาพหนึ่งของกระบวนการทางปัญญาที่บูรณาการองค์ประกอบหลายทักษะ 
เนื่องด้วยเป็นกระบวนการที่จ าเป็นต่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ครบถ้วนทุกบริบทของ
ชีวิต หากแต่โดยทั่วไปนิยมก าหนดกรอบความสามารถหรือทักษะทางวิชาการ อาทิ การค านวณ 

การใช้ภาษา การประสานมือกับตา ความเร็วในการปฏิบัติการ กระบวนการวางแผน รวมถึงความจ า
ระยะสั้นและความจ าปฏิบัติการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน แนวคิดเรื่องสติปัญญาที่ขยาย 

วงกว้างท าให้เกิดการแบ่งลักษณะของปัญญาออกเป็นหลายลักษณะ เช่น ทฤษฎีพหุปัญญาที่แบ่ง
สติปัญญาออกเป็นด้านต่างๆ ถึง 8 ด้านที่แตกต่าง 

ตัวอย่างสุดท้ายของกระบวนการทางปัญญา คือ ความจ า ที่ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของทั้ง
การเรียนรู้และสติปัญญาที่เป็นกระบวนการสร้างความทรงจ าและน าความทรงจ านั้นๆ มาใช้งาน 

ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การน าเข้าข้อมูลจากอวัยวะรับสัมผัสเพือแปลงเข้าสู่
คลังความจ า การจัดเก็บข้อมูลในคลังความจ าตามลักษณะของข้อมูล และการน าข้อมูลจากคลัง
ความจ ามาใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

กระบวนการทางปัญญาดังตัวอย่างทั้งสามข้างต้นต่างท างานอย่างบูรณาการ การเปลี่ ยนแปลง
ของกระบวนการหนึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการอ่ืนๆ ดังนั้น การพัฒนา
กระบวนการทั้งสามถือเป็นความส าคัญและความจ าเป็นต่อการปรับตัวของบุคคล 

 



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 

 

1. จากพฤติกรรมถือว่าตัวละครเกิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ใด 

1.1 ตะวันเตะลูกบอลลงไปในสระน้ า ไม่สามารถเอ้ือมมือถึงได้ ตอนแรกก็ไม่รู้จะท ายังไง อยู่ดีๆ 
ก็นึกขึ้นมาได้ว่าหากมีของยาวๆ ก็อาจจะเข่ียได้จึงไปหากิ่งไม้มาลองเขี่ย 

1.2 ดาวเดือนชะลอความเร็วของรถตัวเองเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นสีเหลืองอยู่เสมอเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ตนเองถูกต ารวจจับ 

1.3 เหมือนฟ้าสะดุ้งทุกครั้งเมื่อเห็นฟ้าแลบ แม้ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ตาม 

1.4 สายรุ้งเข้าห้องเรียนก่อนอาจารย์ทุกครั้ง เพ่ือให้ได้คะแนนจิตพิสัย 

1.5 จันทรารู้สึกปั่นป่วนท้องทุกครั้งที่เห็นรถประจ าทางขับผ่านหน้าไป 

2. Fluid intelligence กับ Crystallized intelligence แตกต่างกันอย่างไร 

3. ไอคิวกับสติปัญญามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

4. ความจ าเกิดข้ึนได้อย่างไร จงอธิบาย 

5. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความจ าระยะสั้นกับความจ าปฏิบัติการ 
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4. ตัวตน: แกนกลางของบุคลิกภาพ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของบุคลิกภาพได้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับสมองได้ 
3. อธิบายปัจจัยที่มีผลบุคลิกภาพได้ 
4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับสุขภาพกายได้ 
5. บอกความหมายของความก้าวร้าวได้ 
6. อธิบายความหมายของตัวตนได้ 
7. อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที่ 9 

1. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อบุคลิกภาพ: นิยาม
และแนวคิด และบุคลิกภาพกับข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 

2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

 

สัปดาห์ที่ 10 

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว 

2. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อบุคลิกภาพแบบ
ก้าวร้าวต่อต้านสังคม: ด้านมืดของบุคลิกภาพ และตัวตน: แกนกลางของบุคลิกภาพ 
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3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อประกอบการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ภาพเลื่อน 

3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย 

4. แบบฝึกหัด 

 

การประเมินผลการสอน 

1.1 ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

2.1 การท าแบบฝึกหัด 

3.1 ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 การตอบค าถามในห้องเรียน 

 



 

 

บทท่ี 5 

บุคลิกภาพ: ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวตน 

 

5.1 บทน า 
บุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งของมนุษย์ บุคลิกภาพท าให้มนุษย์มีความแตกต่าง 

มีความเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นปัจเจกบุคคล แม้กระทั่งแฝดร่วมไข่ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
บุคลิกภาพเป็นภาพรวมของอารมณ์ความรู้สึก ความคิด การกระท าซึ่งมีความส าคัญต่อการท านาย
ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลที่มีผลต่อการปรับตัวระหว่างเรากับบุคคลนั้นๆ รวมถึงได้รับรู้
ถึงบุคลิกภาพของตนเองเพ่ือท าความเข้าใจในจนเอง เข้าใจถึงปฏิกิริยาของผู้อ่ืนที่มีต่อตนเอง และเพ่ือ
การพัฒนาตนเองต่อไป ดังนั้น ในบทนี้ผู้เขียนขอน าเสนอขอบเขตของบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพกับสมอง บุคลิกภาพแบบก้าวร้าวต่อต้านสังคม รวมถึงตัวตนที่เปรียบเสมือนแก่น
ของบุคลิกภาพ 

 

5.2 บุคลิกภาพ: นิยามและแนวคิด 

บุคลิกภาพเป็นค าไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Personality ที่มาจากภาษากรีก Persona 

ที่แปลว่า หน้ากาก หากแต่ในความเป็นจริงนักจิตวิ ทยาใช้ความหมายจากภาษากรีกหรือไม่ 
เป็นประเด็นที่จะน าเสนอในหัวข้อนี้ รวมถึงแนวคิดที่ว่าด้วยการแบ่งบุคลิกภาพของบุคคลเพ่ือให้ง่าย
ต่อการท าความเข้าใจบุคคล 

5.2.1 บุคลิกภาพคืออะไร 
จากค ากล่าวในสังคม ยกตัวอย่างเช่น “ผู้ชายคนนี้หน้าตาไม่ดีนะ แต่บุคลิกดี” ความหมาย

ของบุคลิกหรือบุคลิกภาพโดยส่วนใหญ่จะหมายถึง การวางตัว ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย การพูดจา 
ซึ่งเป็นลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ แต่ในทางจิตวิทยามีความหมายที่แตกต่าง โดยนักจิตวิทยา
พยายามให้ความหมายของค าว่าบุคลิกภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

คิง (King: 2011:384) กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ รูปแบบของความคิด อารมณ์ความรู้สึก 
และพฤติกรรมที่คงทนและเด่นชัดที่ก าหนดทิศทางการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมของบุคคล 

คูนและมิตเทอเรอร์ (Coon & Mitterer, 2014: 405) กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ รูปแบบ
ความคิด อารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเป็นเอกลักษณ์และค่อนข้างคงท่ี 

ลู (Lau, 2014: 318) สรุปว่าบุคลิกภาพ คือ อุปนิสัยของบุคคล 

เนวิด (Nevid, 2012: 454) กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ กลุ่มของคุณลัษณะทางจิตใจและ
รูปแบบของพฤติกรรมที่คอนข้างถาวรที่ส่งผลให้บุคคลมีเอกลักษณ์ 
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จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556: 215) สรุปว่าบุคลิกภาพ คือ แบบแผนพฤติกรรม 

ซึ่งเกิดขึ้นซ้ าๆ และเป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่ใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม 
แบบแผนพฤติกรรมประกอบด้วยพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออก และพฤติกรรมภายในของบุคคล 

ซึ่งท าให้บุคคลนั้นแตกต่างจากบุคคลอื่น 

กล่าวโดยสรุป บุคลิกภาพ คือ กลุ่มของความคิด อารมณ์ความรู้สึก และการกระท า 

ที่ค่อนข้างคงที่ในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคล ล าดับถัดไปหลัง จาก 

มีนิยาม คือ การแบ่งกลุ่มของบุคลิกภาพซึ่งในทางจิตวิทยามีแนวคิดมากมายที่พยายามแบ่งชนิดของ
บุคลิกภาพ แต่ในที่นี้ขอกล่าวถึงเพียง 3 ทฤษฎีจากหนึ่งแนวคิดในอดีตและหนึ่งแนวคิดปัจจุบันที่เป็น
แนวคิดสากล หากแต่ได้รับความสนใจทั้งจากต่างประเทศและประเทศไทย และทฤษฎีที่ ได้รับ 

การสรรค์สร้างจากนักวิชาการไทยซึ่งเป็นทฤษฎีทางด้านจริยธรรมแต่สามารถประยุกต์ใช้ในประเด็น
ต่างๆ ได้หลากหลาย 

5.2.2 แนวคิดด้านบุคลิกภาพ 

แนวคิดหรือทฤษฎีทางด้านบุคลิกภาพที่นักจิตวิทยาใช้ในการอธิบายลักษณต่างๆ  

ของบุคคลมีมากมายเช่นเดียวกับการศึกษาประเด็นคุณลักษณะอ่ืนๆ ของพฤติกรรม การแบ่งกลุ่มหรือ
มิติมีแนวคิดและทฤษฎีมากมายที่อธิบายโครงสร้างของบุคลิกภาพ อาทิ แนวคิดด้านพลวัตรทางจิต 
แนวคิดด้านมนุษยศาสตร์ แนวคิดด้านสังคม-การรู้คิด และแนวคิดด้านอุปนิสัย ซึ่งแต่ละแนวคิดก็มี
ทฤษฎีที่หลากหลายในการอธิบายบุคลิกภาพ การอธิบายทุกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคงเป็นการไม่สมควรกับ
เอกสารเล่มนี้ ทั้งนี้ ขอน าเสนอตัวอย่างแนวคิดเพียง 2 แนวคิดคือ แนวคิดด้านพลวัตรทางจิต 
(Psychodynamic perspective) และแนวคิดด้านอุปนิสัย (Trait perspective) โดยขอยกตัวอย่าง
เพียงทฤษฎีเดียวในแต่ละแนวคิด คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของฟรอยด์ และทฤษฎีห้า
องค์ประกอบ 

5.2.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของฟรอยด์ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของฟรอยด์ (Psychosexual developmental 

stage) ถือเป็นทฤษฎีที่ เก่าแก่หากแต่ยังได้รับการกล่าวถึงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

แม้จะไม่ได้รับการยืนยันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่าทฤษฎีดังกล่าว
ใช้ได้ในชีวิตจริง แต่ด้วยความเป็นไปได้ในข้อมูลบางส่วนและความทันสมัยของการศึกษาที่ยังไม่
สามารถจับต้องสิ่งที่ เป็นนามธรรมได้ จึงส่งผลให้แนวคิดของฟรอยด์ยังคงได้รับการกล่าวถึง 

ณ ปัจจุบัน 

ฟรอยด์ เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีแรงจูงใจมาจากจิตไร้ส านึก 

ซึ่งมักจะผลักดันออกมาในรูปความฝัน การพูดพลั้งปาก หรืออาการผิดปกติทางด้านจิตใจในลักษณะ
ต่างๆ นอกจากนี้ ยังเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instrnctual drive) และ
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เป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ได้ไม่หยุดนิ่ง บางครั้งจะแสดงออกมาในรูปแบบของ
สัญชาตญาณทางเพศ (Sexual instinct)1ซึ่งแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ สัญชาตญาณเพ่ือการด ารงชีวิต 
(Life instinct) และสัญชาตญาณเพ่ือความตาย (Death instinct) 

นอกจากนี้ ฟรอยด์ยังได้อธิบายว่าสัญชาตญาณจะแสดงออกมาในรูปของพลัง
ทางจิตที่เก่ียวข้องกับแรงขับทางเพศท่ีเรียกว่า พลังลิบิโด (Libido) บริเวณท่ีพลังลิบิโดไปรวมอยู่จะถูก
เรียกว่า จุดของความรู้สึกพึงพอใจ (Erogenous zone) เมื่อพลังลิบิโดไปอยู่ในส่วนใดก็จะก่อให้เกิด
ความตึงเครียดที่จ าต้องได้รับการกระตุ้นหรือเร้าเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด หากไม่ได้รับ  

การกระตุ้นอย่างเหมาะสมจะส่งผลต่อความพึงพอใจซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวโน้มของการเกิดปัญหา  

ในการพัฒนาบุคลิกภาพที่เรียกว่า การติดขัด/ติดตรึง (Fixation) ซึ่งฟรอยด์ได้ท าการแบ่งพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพออกเป็น 5 ขั้น ตามต าแหน่งของพลังลิบิโด (นิดา ลิ้มสุวรรณและศิริไชย หงษ์สงวนศรี, 
2555: 2-5) ได้แก่ 

ขั้นปาก (Oral stage) เริ่มตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณ 1 ปีครึ่ง ในช่วงนี้พลังลิบิโด
จะอยู่บริเวณปาก ดังนั้น จุดของความรู้สึกพึงพอใจจึงอยู่ที่ปาก การได้รับการกระตุ้นหรือเร้าที่ปาก 

จะท าให้เด็กเกิดความพึงพอใจ ท าให้เด็กตอบสนองความพึงพอใจของตนเองโดยการดูด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการดูดนมแม่จึงเป็นความสุขและความพึงพอใจ ซึ่งจะท าให้เขาโตขึ้นอย่างยอมรับตนเอง 
สามารถรักตนเองและผู้อ่ืนได้ ในทางตรงข้าม หากไม่ได้รับความพึงพอใจในขั้นนี้จะส่งผลให้เกิด 

การติดขัดและก่อให้เกิดปัญหาทางด้านบุคลิกภาพที่เรียกว่า Oral personality 

บุคลิกภาพแบบ Oral personality อาทิ มีความต้องการที่จะหาความพึงพอใจ
ทางปากอย่างไม่จ ากัด มีลักษณะพูดมาก ชอบดูดนิ้ว ดูดดินสอหรือปากกาโดยเฉพาะเวลาที่มี
ความเครียด นอกจากนี้ยังชอบนินทาว่าร้าย ถากถาง เหน็บแนม เสียดสีผู้อ่ืน กินจุบกินจิบ ติดเหล้า 
บุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่งเป็นประจ า อย่างไรก็ตามอาจเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีมากเกินไปจนไม่สามารถ
ยอมรับความจริงของชีวิต หรืออาจแสดงตนว่าเป็นคนเก่ง ไม่กลัวใคร และใช้ปากเป็นเครื่องมือ 

ขั้นทวารหรือขั้นอวัยะขับถ่าย (Anal stage) เป็นช่วงอายุตั้งแต่ 1 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี 
ในช่วงนี้พลังลิบิโดจะอยู่ที่บริเวณทวารหนัก โดยเด็กจะมีความพึงพอใจเมื่อมีสิ่งมากระตุ้นหรือเร้า
บริเวณทวารหนัก ในระยะนี้เป็นระยะที่เด็กเริ่มพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง เริ่ มมีความพึงพอใจ 

กับความสามารถในการควบคุมอวัยวะของตนเอง โดยเฉพาะอวัยวะส าหรับขับถ่าย กิจกรรมที่เด็ก  

มีความสุขจะเกี่ยวข้องกับการกลั้นอุจจาระ (Anal retention) และการถ่ายอุจจาระ (Anal 

expulsion) ความขัดแย้งที่มักเกิดขึ้นในขั้นนื้ คือ การฝึกหัดการขับถ่าย ซึ่งจากทฤษฎีกล่าวว่า 

หากผู้เลี้ยงดูให้ความเอาใจใส่และฝึกการขับถ่ายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กผ่านการติดขัด

                                           
1 สัญชาตญาณทางเพศ (Sexual drive) ไม่ได้หมายถึงความต้องการทางเพศ 
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ไปได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความพึงพอใจจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 

ท าให้เกิดลักษณะของบุคลิกภาพที่เรียกว่า Anal personality 

บุคลิกภาพแบบ Anal personality อาทิ เป็นคนเจ้าระเบียบ เข้มงวด ไม่ยืดหยุ่น 
ตระหนี่ หึงหวงคนรักหรือคู่สมรสมากเกินไป และมีอารมณ์เครียดตลอดเวลาเมื่อเป็นผู้ใหญ่ หรืออาจ  

มีบุคลิกภาพตรงข้าม กล่าวคือ อาจเป็นคนใจกว้าง สุรุ่ยสุร่าย ไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง 
ขั้นอวัยวะเพศตอนต้น (Phallic stage) เริ่มตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ในช่วงนี้พลังลิบิโด

จะอยู่ที่อวัยวะเพศ โดยเด็กจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการจับต้องอวัยวะเพศหรือได้รับการกระตุ้น  

ที่บริเวณดังกล่าว ระยะนี้เด็กจะมีความพึงพอใจทางเพศอยู่ที่ตนเอง รวมถึงสนใจความแตกต่าง
ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ช่วงนี้เป็นระยะที่เด็กจะมีความรักใคร่และหวงแหนพ่อหรือแม่ที่เป็น
เพศตรงข้ามกับตน กล่าวคือ เด็กชายจะรักใคร่และหวงแหนแม่และเกิดความรู้สึกอิจฉาและเป็นศัตรู
กับพ่อ ขณะที่เด็กหญิงจะรักใคร่และหวงแหนพ่อและรู้สึกอิจฉาและเป็นศัตรูกับแม่ หากแต่ความรู้สึก
อิจฉาและเป็นศัตรูดังกล่าวจะปรากฏในลักษณะของการเลียนแบบบทบาททางเพศของพ่อหรือแม่ที่
ตนรู้สึกต่อต้าน นั่นคือ เด็กชายจะเลียนแบบพ่อ เด็กหญิงจะเลียนแบบแม่ 

ในขั้นนี้การยอมรับปรากฏการณ์ทางเพศของเด็กจากพ่อแม่เป็นเรื่ องส าคัญ 

หากพ่อแม่ไม่เข้าใจ เข้มงวดเกินไปจะท าให้เด็กรู้สึกผิด โตขึ้นจะมีปัญหาในเรื่องการรักเพศตรงข้าม 

ไม่ยืดหยุ่น ขัดแย้งในตนเองอย่างรุนแรง ต าหนิตนเอง ตีค่าตนเองต่ า ไม่กล้าคิดสิ่งใหม่ๆ และไม่กล้า
ถาม 

ขั้นแฝง (Latency stage) เป็นช่วงอายุตั้งแต่ 6 ถึง 11 ปี ในช่วงนี้พลังลิบิโด 

จะไม่อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่มีจุดของความรู้สึกพึงพอใจเหมือนขั้นอ่ืนๆ 
เสมือนเป็นขั้นแอบแฝงของพลังลิบิโด หากแต่ยังถือเป็นขั้นที่มีความส าคัญ เนื่องด้วยวัยนี้จะมุ่ง 

ความสนใจไปที่สิ่งแวดล้อมรอบตัว เด็กจะเก็บกดความต้องการทางเพศ จะเล่นหรือจับกลุ่มกับ  

เพศเดียวกัน เริ่มมีเพ่ือนสนิทที่เป็นเพศเดียวกัน สนใจบทบาททางเพศของตน เป็นช่วงเวลาที่พร้อม 

จะเรียนรู้การมีเหตุผล รู้ผิดชอบชั่วดี เรียนรู้ที่จะมีค่านิยม ทัศนคติ เป็นวัยที่เตรียมพร้อมต่อ  

การปรับตัวและเตรียมตัวเข้าสู่วัยต่อไป ดังนั้น จึงถือเป็นช่วงเวลาส าคัญต่อพัฒนาการทางสังคมและ
สติปัญญา 

ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย (Genital stage) ตั้งแต่อายุประมาณ 12 ปีขึ้นไป 
ในช่วงนี้เด็กจะเข้าสู่วัยรุ่น ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่และชรา ในขั้นนี้พลังลิบิโดจะกลับมาอยู่ที่อวัยวะเพศ  

อีกครั้ ง  เป็นขั้ นที่ เ ด็ กจะมีการเปลี่ ยนแปลงทางร่ า งกา ย การ เปลี่ ยนแปลงทางอารมณ์ 
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นขั้นที่เด็กจะเริ่มให้ความสนใจในเพศตรงข้าม มีแรงจูงใจที่  
จะรักผู้อ่ืน มีความต้องการทางเพศ ความเห็นแก่ตัวลดลง ต้องการเป็นอิสระจากพ่อแม่ เป็นระยะ
เริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่ ต้องการความสนใจ การยอมรับจากสังคม และมีการเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่  
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พัฒนาการของวัยนี้จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพัฒนาการในขั้นก่อนหน้า หากมีการติดขัดในขั้นก่อนหน้า
อาจส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพในข้ันนี้ 

หลังจากท าความรู้จักกับตัวอย่างของทฤษฎีดั้งเดิม ต่อไปก็ควรท าความรู้จักกับ
ตัวอย่างของทฤษฎีแนวใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในนักจิตวิทยาหลายประเทศทั่วโลก 

5.2.2.2 ทฤษฎีห้าองค์ประกอบ 

ทฤษฎีห้าองค์ประกอบ (The five-factor model of personality/ Big five: 
FFM) ของคอสตาและแมคเคร (Costa & McCrae) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงบุคลิกภาพโดยภาพกว้าง
ของบุคคล 5 ด้าน (King, 2011: 395-397; Lau, 2014: 334; คัดนางค์ มณีศรี, 2554: 201-202) 
ได้แก่ 

 
รูปที ่5.1 แนวโน้มบุคลิกภาพ (ลักษณะนิสยั) ของแต่ละองค์ประกอบ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.boundless.com/psychology/textbooks/bounless-psychology-
textbook/personality-16/trait-perspectives-on-personality-79/the-five-factor-model-311-12846/ 

 

บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) เป็นองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงความมั่นคง
ทางอารมณ์ ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวสูงมีแนวโน้มที่จะเกิดอารมณ์ด้านลบได้ง่าย เนื่องด้วย 

ความแปรปรวนทางอารมณ์ จึงมีโอกาสคิดอย่างไม่มีเหตุผล ควบคุมความต้องการของตนเองได้น้อย 
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และขาดทักษะในการจัดการกับความเครียด ขณะที่ผู้มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวต่ าจะมีความม่ันคงทาง
อารมณ์ สงบเยือกเย็น ผ่อนคลาย และสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาและความเครียดได้เป็นอย่างดี 

บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) เป็นองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงระดับ 

การเข้าสังคม ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวสูงเป็นคนที่ชอบเข้าสังคม ชอบอยู่กับคนหมู่มาก 

กล้าแสดงออก กระตือรืนร้น ช่วงเจรจา ชอบความตื่นเต้น ร่าเริง กระปรี้กระเปร่า และมองโลกในแง่ดี 
ขณะที่ผู้มีบุคลิกภาพแบบสแงดตัวต่ าเป็นคนชอบเก็บตัว รักสันโดษ เป็นตัวของตัวเองสูง หากแต่ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่เป็นมิตรหรือขี้อาย และไม่ได้บ่งบอกว่าไม่มีความสุขหรือมองโลกในแง่ร้าย 

บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Open to experience) เป็นองค์ประกอบ
ที่บ่งชี้ถึงความยืดหยุ่น ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์สูงมีแนวโน้มที่จะมีจินตนาการสูง 
ชอบความแปลกใหม่ ชอบความหลากหลาย มีความสงสัยใคร่รู้ ชอบตัดสินใจด้วยตนเอง ขณะที่ผู้มี
บุคลิกภาพแบบนี้ต่ าจะมีแนวโน้มยึดติด ชอบท าตามแบบแผน อนุรักษ์นิยม ชอบสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่า
ความแปลกใหม่ และไม่ค่อยแสดงออกซ่ึงอารมณ์ 

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) เป็นองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึง
ความอ่อนโยน ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมสูงมีแนวโน้มเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืนเป็นหลัก 

มีความเห็นใจผู้อ่ืน กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือดี ตรงกันข้ามกับผู้มีบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอมต่ าจะมีแนวโน้มยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ชอบการแข่งขันมากกว่าการร่วมมือ  

มีความระแวงในเจตนาของผู้อื่น 

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) เป็นองค์ประกอบที่ประเมิน
ความมีระเบียบวินัย ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูงมีแนวโน้มที่จะควบคุมตนเองได้ดี  มีการวาง
แผนการด าเนินชีวิตในบริบทต่างๆ จัดระบบระเบียบและท างานจนส าเร็จ มีเป้าหมายและความแน่ว
แน่ ขณะที่ผู้มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต่ า ไม่ได้หมายความว่าไม่มีจิตส านึก ไม่มีจริยธรรม หากแต่ไม่
ค่อยได้น าหลักการทางจริยธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตหรือใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ขาดทักษะ
ในการควบคุมตนเอง ไม่มีระเบียบวินัย ขาดความกระตือรือร้นและความใส่ใจในการท างาน 

แม้ทฤษฎีห้าองค์ประกอบจะแบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 5 ด้านหรือมิติ แต่ไม่ได้
หมายความว่าบุคคลหนึ่งจะมีเพียงบุคลิกภาพด้านใดด้านหนึ่ง แต่มีในทุกด้านเพียงแต่มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางใดเท่านั้น ดังปรากฏในรูปที่ 5.2 เป็นตัวอย่างจากการศึกษาเพ่ือทดสอบโปรแกรมการประเมิน
บุคลิกภาพของผู้ท างานในสายงานวิศวกรรม 6 ต าแหน่ง (Martinez, Castro, Licea, Rodríquez-
Díaz, & Alvarez, 2011: 103) หากสังเกตในแต่ละต าแหน่งงานจะพบว่าบุคลิกภาพทั้ง 5 ด้านหรือมิติ 
จะปรากฏให้เห็นได้ทุกต าแหน่งงานเพียงแต่จะมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไปในระดับ  

ความเข้มข้น 
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รูปที ่5.2 คุณลักษณะตามแตล่ะองค์ประกอบในอาชีพท่ีแตกต่าง 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Martinez, Castro, Licea, Rodríquez-Díaz, & Alvarez, 2011: 103 

 

ทั้งทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของฟรอยด์และทฤษฎีห้าองค์ประกอบต่าง
เป็นทฤษฎีสากลที่ได้รับการกล่าวถึงและได้รับการประยุกต์ใช้ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย 
หากแต่มีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยนักวิชาการไทย และประยุกต์ใช้ในบริบทของ
สังคมไทยได้หลากหลายประเด็น รวมถึงประเด็นของบุคลิกภาพ ซึ่งได้กล่าวน าไว้ตั้งแต่บทที่ 1 เรื่อง
ประวัติการศึกษาพฤติกรรม ทฤษฎีนั้นมีชื่อว่า “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม” 

5.2.2.3 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 

ส าหรับประเทศไทย ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) ได้เสนอทฤษฎีที่อธิบาย
ความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมของบุคคล โดยเสนอในชื่อทฤษฎี “ต้นไม้
จริยธรรม” เป็นทฤษฎีที่เสนอจิตลักษณะ 8 ประการที่อาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี เก่ง 
และมีสุขของคนไทย ทฤษฎีนี้แบ่งน าเสนอจิตลักษณะและพฤติกรรมในรูปของต้นไม้ ที่ประกอบด้วย 

3 ส่วน ได้แก่ ราก ล าต้น และดอกและผล 
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รูปที ่5.3 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม แสดงจิตลักษณะพื้นฐาน และองค์ประกอบทางจิตใจของพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ที่มา: ปรับปรุงจากดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2544 

 

ราก ประกอบด้วยรากหลัก 3 ราก ซึ่งแทนจิตลักษณะพ้ืนฐานส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ 1) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ตื่นเต้น ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ 2) ความเฉลียวฉลาด หรือสติปัญญา หมายถึง การรู้การคิดในขั้นรูปธรรมหลายด้าน และ
การคิดในขั้นนามธรรม และ 3) ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ความเอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจ และสามารถคาดเดาหรือท านายความรู้สึกของบุคคลอ่ืน จิตลักษณะทั้ง 
3 ประการนี้จะเป็นจิตลักษณะพ้ืนฐานของจิตลักษณะ 5 ด้านบนล าต้น และเป็นจิตลักษณะพ้ืนฐาน
ของพฤติกรรมของบุคคลในส่วนที่ เป็นดอกและผลด้วย ดัง นั้น บุคคลจะต้องมีจิตลักษณะ 

ทั้ง 3 ประการนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมตามวัย จึงจะท าให้จิตลักษณะอีก 5 ด้านบนล าต้นพัฒนาได้
อย่างมีคุณภาพ 

ล าต้น เป็นผลจากจิตลักษณะพ้ืนฐานที่ราก 3 ด้าน ประกอบด้วยจิตลักษณะ 

5 ด้าน ได้แก่ 1) ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม ทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์-โทษของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ความพอใจ ไม่พอใจต่อสิ่งนั้น และความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น คุณธรรม หมายถึง 
สิ่งที่ส่วนรวมเห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่แล้วมักเกี่ยวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น ความกตัญญู 
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ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ เป็นต้น และค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าส าคัญ เช่น ค่านิยม
ที่จะศึกษาต่อในระดับสูง ค่านิยมในการใช้สินค้าไทย ค่านิยมในด้านการรักษาสุขภาพ เป็นต้น 

2) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระท าท่ีท าเพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหรือพวกพ้อง 
3) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลว่าสิ่งที่กระท าลงไปใน
ปัจจุบัน จะส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถในการรอคอย สามารถ 

อดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ 4) ความเชื่ออ านาจในตน หมายถึง ความเชื่อว่ าผลที่ตนก าลังได้รับอยู่ 
เกิดจากการกระท าของตนเอง มิใช่เกิดจากโชคเคราะห์ความบังเอิญหรือการควบคุมของคนอ่ืน 

เป็นความรู้สึกในการท านายได้ ควบคุมได้ของบุคคล และ 5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะ
พยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ย่อท้อ จิตลักษณะทั้ง 5 ด้านนี้ เป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมที่เหมาะสมที่เปรียบเสมือนดอกและผลบนต้นไม้  

ดอกและผล เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง ซึ่งแสดงพฤติกรรม 

การท าความดี ละเว้นความชั่ว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็ง
เพ่ือส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนเก่ง พฤติกรรมของคนดีและเก่งสามารถ
แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 

ส่วนแรก พฤติกรรมของคนดี ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ พฤติกรรม
ไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เป็นการท าร้ายหรือท าลายตนเอง เช่น พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดยาเสพ
ติด พฤติกรรมไม่เล่นการพนัน เป็นต้น และพฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่
ท าร้าย ท าลาย หรือท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน เช่น พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไม่ก้าวร้าว พฤติกรรมการขับขี่
อย่างมีมารยาท พฤติกรรมซื่อสัตย์ เป็นต้น 

ส่วนที่สอง พฤติกรรมของคนดีและเก่ง ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่
พฤติกรรมรับผิดชอบ เช่น พฤติกรรมการเรียนการท างาน พฤติกรรมอบรมเลี้ยงดูเด็ก พฤติกรรม  

การปกครองของหัวหน้า พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ และพฤติกรรมเคารพกฎหมาย เป็นต้น และ
พฤติกรรมพัฒนา เช่น พฤติกรรมพัฒนาตนเอง (เช่น พฤติกรรมใฝ่รู้ พฤติกรรมรักการอ่าน เป็นต้น) 
พฤติกรรมพัฒนาผู้อื่น (เช่น พฤติกรรมการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนปลอดภัยในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
กัลยาณมิตร พฤติกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนป้องกันโรคเอดส์  เป็นต้น) และพฤติกรรมพัฒนาสังคม 

(เช่น พฤติกรรมอาสา เป็นต้น) 
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมมุ่งอธิบายจิตลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางใน 

การพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพที่มีจริยธรรมซึ่งถือเป็นทฤษฎีที่ได้รับ
ความสนใจในทางพฤติกรรมศาสตร์และยอมรับในทางวิชาการว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในบริบท
ของสังคมไทย 
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หัวข้อนี้เป็นการน าสู่แนวคิดทางด้านบุคลิกภาพเพ่ือให้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ที่นักจิตวิทยาศึกษาและค าศัพท์ที่อาจพบในสื่อสารมวลชนต่างๆ ว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือ
อุปนิสัยต่างๆ ที่นักจิตวิทยากล่าวถึงมีแนวคิดทฤษฎีรองรับ และล าดับต่อไปเป็นการน าเสนอผลของ
การศึกษาทฤษฎีที่ออกมาเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

 

1.3 บุคลิกภาพกับข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 
ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จึงช่วยให้มนุษย์ได้ท าความเข้าใจกับองค์ประกอบต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม หนึ่งในองค์ความรู้ที่ได้คือ บุคลิกภาพซึ่งเกิดจากองค์ประกอบทั้งภายในและ
ภายนอกที่ช่วยให้นักจิตวิทยาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับสมอง ความเป็นไปได้ใน 

การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับสุขภาพ 

5.3.1 บุคลิกภาพกับสมอง 
เหตุเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หัวหน้าคนงานก่อสร้างทางรถไฟผู้มีนามว่า พินีส เกจ 

(Phineas Gage) ก าลังคุมคนงานเพ่ือระเบิดก้อนหินท าทางรถไฟอย่างที่ท าอยู่ประจ า แต่วันนั้นถือ
เป็นวันที่เคราะห์ร้ายส าหรับใครหลายๆ คนในเขตก่อสร้างดังกล่าวรวมถึงเกจด้วย เนื่องด้วยเกิดเหตุ
ระเบิดระหว่างที่ทุกคนก าลังท างาน ผลคือการบาดเจ็บล้มตายของคนงานที่อยู่ใกล้จุดระเบิด หนึ่งใน
นั้นคือ เกจที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ จากการถูกหมุดปักทางพุ่งชนแก้มข้างซ้ายทะลุกะโหลกศีรษะ 

เกจตาบอดโดยทันท ีแต่หลังจากได้รับการรักษาไม่กี่วันอาการก็ดีขึ้นสามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน
ได้ หากแต่ที่ท าให้คนรอบข้างต้องประหลาดใจคือ นิสัยของเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคน จากคนนิสัยดี 
สุภาพ และน่าเชื่อถือ กลับกลายเป็นขี้โมโห ต่อต้าน และไม่วางใจไม่ได้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผล
ให้เกิดค าถามในวงการแพทย์และจิตวิทยาว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้เกจเปลี่ยนไป และค าตอบที่พบคือ 
สมองบางส่วนได้รับบาดเจ็บและถูกท าลาย 

 
รูปที ่5.4 กะโหลกศีรษะของเกจ 

ที่มา: http://braintour.harvard.edu/archives/portfolio-items/phineas-gage 
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จากกรณีศึกษาของเกจและอีกหลายๆ กรณีหรือเหตุการณ์ รวมถึงการทดลองใน
สัตว์ทดลองช่วยให้มนุษย์ได้เข้าใจถึงความเกี่ยวโยงกันระหว่างบุคลิกภาพกับกระบวนการท างานและ
โครงสร้างของสมอง โดยจากการศึกษาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน พบว่า สมองหลายส่วนเกี่ยวกับลักษณะ
นิสัยของบุคคลหลายคุณลักษณะ ยกตัวอย่างเช่น สมองส่วนหน้าด้านซ้าย (Left prefrontal cortex) 
ของคนที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) จะไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งเร้าทางบวก ขณะที่จะ
ไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งเร้าทางลบในบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neurotic) เป็นต้น (King, 

2011: 404) 
5.3.2 บุคลิกภาพ: เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ได้ 

“ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” เป็นสุภาษิตไทยที่แสดงให้เห็นว่ายิ่งอายุมากยิ่งยากต่อ 

การเปลี่ยนแปลง คนไทยโดยทั่วไปเชื่อว่าไม่ต้องรอให้อายุมาก แค่ช่วงวัยรุ่นตอนปลายวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นการเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือบุคลิกภาพถือว่าเปลี่ยนแปลงได้ยากเช่นกัน แต่ไม่เพียงแค่ประเทศ
ไทยที่มีความเชื่อดังกล่าว ต่างประเทศก็มีความเชื่อเช่นนั้น รวมถึงนักจิตวิทยาบางกลุ่ม 

ดังที่กล่าวข้างต้นถึงนิยามของบุคลิกภาพว่า เป็นคุณลักษณะที่มีความคงทน ถาวร 

ดังนั้น ค าตอบก็น่าจะเป็นไปในทิศทางว่าบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของ
การศึกษาบางงานที่พบว่า อุปนิสัยโดยส่วนใหญ่จะเริ่มคงทนถาวรเมื่ออายุประมาณ 30 ปี หากมี 
การเปลี่ยนแปลงก็เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ย่อม  

มีความซับซ้อนและยากต่อการสรุปไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เมื่อการศึกษาอ่ืนๆ พบว่า บุคลิกภาพ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่จ ากัดช่วงอายุ จะเป็นไม้แก่เพียงใดก็สามารถจะดัดได้ 

การศึกษาข้อมูลวิจัยระยะยาวย้อนหลังบนฐานทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ 

จ านวน 92 งาน กลุ่มตัวอย่างหลักพันอายุตั้งแต่ 12 ปี จนถึงอายุมากกว่า 80 ปี พบว่า บุคลิกภาพทั้ง 
5 ชนิดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดช่วงชีวิต ยกตัวอย่างเช่น บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและมั่นคงทางอารมณ์ 
(มิติตรงข้ามกับบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว) พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงอายุ
ระหว่าง 20 ปี ถึง 40 ปี ความมีชีวิตชีวาในการเข้าสังคมซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของบุคลิกภาพ 

แบบแสดงตัวและเปิดรับจะเพ่ิมข้ึนในช่วงวัยรุ่นแต่จะลดลงในช่วงสูงอายุ เป็นต้น (King, 2011: 407) 
การสรุปว่าบุคลิกภาพจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยาก จากที่กล่าวข้างต้น  

ถึงนิยามว่าเป็นคุณลักษณะที่คงที่ อาจเกิดข้อขัดแย้งขึ้นหากสรุปว่าบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงได้ 
แต่หากสรุปว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็อาจเกิดค าถามขึ้นว่าสังคมมนุษย์จ าเป็นต้องมีโรงเรียน สถานบ าบัด 
นักจิตวิทยา จิตแพทย์ หรือเรือนจ าเพ่ืออะไร ในเมื่อวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งขององค์กรเหล่านี้คือ 

การปลูกฝัง ปรับเปลี่ยน และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับบุคคล อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยา
มักมีทัศนะว่าเรามีแนวโน้มที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้ หากแต่จ าเป็นต้องอาศัยเวลาและ
ความพยายามของบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก 



124 

 

5.3.3 บุคลิกภาพกับสุขภาพกาย 

บุคลิกภาพประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ ที่ค่อนข้างมีความคงทนถาวร ซึ่งมีอิทธิพล 

ต่อพฤติกรรม ผลพวงของอิทธิพลจากบุคลิกภาพที่มีต่อพฤติกรรมส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ทางกายดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) เป็นบุคลิกภาพที่ถือว่ามีความส าคัญ
ที่สุดในบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ เนื่องด้วยมีความเกี่ยวข้องกับความยืนยาวของชีวิตและการด าเนิน
ชีวิตแบบรักสุขภาพ โดยการศึกษาระยะยาวในกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1,200 คน เป็นเวลากว่า 70 ปี 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่ง 

วัยชราต่ ากว่ากลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกในระดับต่ า จากการศึกษาอ่ืนๆ พบว่า บุคคล  

ที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้มีแนวโน้มปฏิบัติตามค าแนะน าจากผู้ อ่ืนที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของตน อาทิ 
การออกก าลังกาย การหลีกเลี่ย งสารเสพติด การคาดเข็มขัดนิรภัย จนกระทั่งการใช้ชีวิต 

อย่างระมัดระวัง ซึ่งมคีวามส าคัญต่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาวะ (King, 2011: 412-413) 
บุคลิกภาพแบบควบคุมตนเอง (Personal control) เป็นบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กับ

การใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะเช่นเดียวกับบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การศึกษาพบว่า ความรู้สึกว่า
สถานการณ์อยู่ในการควบคุมมีผลต่อการลดระดับความเครียด และความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหา จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับโรคทางกาย พบว่า บุคลิกภาพแบบควบคุม
ตนเองมีความสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังทั่วไปในระดับต่ า ยกตัวอย่างเช่น โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือด
หัวใจ เช่นเดียวกับบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก บุคลิกภาพแบบควบคุมตนเองมีความเชื่อมโยงกับ 

การหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ (King, 2011: 413) 
บุคลิกภาพแบบรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) เป็นบุคลิกภาพที่พบว่า 

มีความสัมพันธ์กับการประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีหลายๆ ด้าน อาทิ การลด
น้ าหนัก การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ การเลิกบุหรี่ การเลิกยา และการมีพฤติกรรมทางเพศ  

ที่เหมาะสมปลอดภัย จากการศึกษาหนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว พบว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพ 

แบบรับรู้ความสามารถของตนเองสูงมีแนวโน้มประสบกับปัญหาหัวใจล้มเหลวเป็นครั้งที่สองต่ ากว่า
และมีอายุยืนยาวกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ต่ า นอกจากนี้พบว่าบุคลิกภาพชนิดนี้ 
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการจัดการกับปัญหา (King, 2011: 413) 

บุคลิกภาพแบบมองโลกในแง่ดี (Optimism) เป็นบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการปรับตัวและการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะ โดยการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีการมองโลก 

ในแง่ดีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีกว่าบุคคลที่มองโลกในแง่ร้าย  มีการท างานของระบบ 

ภูมิต้านทานที่ดีกว่า จากการศึกษาหนึ่งในกลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ตอนต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
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การประเมินว่ามองโลกในแง่ดีในช่วงวัยนี้มีสุขภาพที่ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการประเมินว่ามองโลก
ในแง่ร้ายเมื่อมีอายุเข้าสู่ช่วงวัยกลางจนกระทั่งสูงอายุ (King, 2011: 413-414) 

บุคลิกภาพแบบเอ (Type A behavior pattern) เป็นบุคลิกภาพที่ประกอบด้วยกลุ่มของ
ลักษณะนิสัยชอบแข่งขัน ขาดความอดทน และไม่เป็นมิตร ก้าวร้าว (Magai & McFadden, 1995: 
258) ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจ หากแต่ระดับความสัมพันธ์ไม่อยู่ในระดับสูง 
อย่างไรก็ตาม พบว่าลักษณะนิสัยของบุคลิกภาพชนิดนี้มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
โดยเฉพาะความไม่เป็นมิตร โดยการศึกษาพบว่าบุคคลที่มีการแสดงความไม่เป็นมิตรต่อผู้อ่ืนหรือแสดง
ความโกรธอย่างชัดเจนมีแนวโน้มพัฒนาโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่ากลุ่มคนที่มีความเป็นมิตร  

นอกจากนี้ พบว่าการเก็บความโกรธไว้ภายในใจมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่ค่อย 

มีความโกรธ (King, 2011: 415) ความโกรธเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่สามารถพัฒนาเป็นการกระท า 

ที่เรียกว่า ความก้าวร้าว/พฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย หากแต่ในทาง
จิตวิทยาจะมีทัศนะว่าสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันดังกล่าวเป็นลักษณะที่เหมาะสม หรือปกติ
หรือไม่ เป็นประเด็นที่จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

 

1.4 บุคลิกภาพแบบก้าวร้าวต่อต้านสังคม 

พฤติกรรมต่อต้านสังคม (Antisocial behavior) ที่ได้รับการศึกษาและกล่าวถึงบ่อยครั้ง คือ 
พฤติกรรมก้าวร้าวที่เป็นพฤติกรรมทางสังคมทางด้านลบที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวันทั้ง
ทางตรงจากการประสบด้วยตนเองหรือทางอ้อมจากข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ความก้าวร้าวเป็นประเด็น
หนึ่งที่นักจิตวิทยาให้ความสนใจ โดยมีข้อสงสัยว่าความก้าวร้าวแท้จริงเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ 
หรือเป็นผลพวงจากสถานการณ์ หัวข้อนี้ขอน าเสนอลักษณะของความก้าวร้าวที่นักวิชาการ  

ท าการแบ่งแยก และท่ีมาของความก้าวร้าว 

5.4.1 ความก้าวร้าวคืออะไร 
โดยส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงความก้าวร้าว นักจิตวิทยาจะให้ความส าคัญในประเด็นของ 

ความจงใจและเป้าหมายของการกระท า ซึ่งมักจะให้นิยามว่า ความก้าวร้าว (Aggression) หมายถึง 
การกระท าที่มีเจตนาเพ่ือท าให้ผู้ อ่ืนเสียหาย (Coon & Mitterer, 2013: 584) ทั้งทางจิตใจหรือ
ร่างกาย อาทิ สงคราม การฆาตกรรม ความรุนแรงในครอบครัว การลอบสังหาร การข่มขืน การท า
ร้ายร่างกาย หรือแม้แต่การรังแกหรือการแกล้ง 

แต่เดิมประเด็นเรื่องความก้าวร้าวมีข้อถกเถียงส าคัญอยู่ประการหนึ่งเช่นเดียวกับ
พฤติกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ สิ่งใดเป็นสาเหตุให้มนุษย์เกิดความก้าวร้าว แต่ ณ ปัจจุบันข้อถกเถียงดังกล่าว
เริ่มลดความส าคัญลง เนื่องด้วย หลักฐานได้ยืนยันว่าความก้าวร้าวไม่สามารถเกิดจากปัจจัยใดปัจจัย
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หนึ่งได้อย่างสมบูรณแ์ละตลอดเวลา เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ หัวข้อต่อไปคงหนีไม่พ้นการน าเสนอว่ามีปัจจัย
ใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อความก้าวร้าว 

5.4.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความก้าวร้าว 

ความก้าวร้าวเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนไม่ได้จ ากัดเพียงแค่พฤติกรรมภายนอกชนิดที่
แสดงออกให้ผู้อ่ืนได้รับรู้รับทราบ หากแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมภายในที่เป็นความรู้สึก ความคิด และ
พฤติกรรมภายนอกชนิดโมเลกุลที่เป็นกระบวนการท างานของร่างกายที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
พฤติกรรมภายใน ดังนั้น การระบุสาเหตุเพียงประการเดียวคงเป็นการเพ่ิมความผิดพลาดในการท า
ความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล ทั้งนี้ ขอน าเสนอตัวอย่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความก้าวร้าว  

ที่ได้รับการยืนยันจากข้อมูลทางการศึกษาพอสังเขป ดังนี้ 
ปัจจัยทางชีววิทยา โดยทั่วไปการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับความก้าวร้าว

ของมนุษย์จะอ้างอิงจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง การศึกษาในมนุษย์ถือเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเป็น
การศึกษาในมนุษย์โดยทั่วไปจะเป็นการศึกษาในฝาแฝด ซึ่งพบว่า ความก้าวร้าวทางร่างกายได้รับ
อิทธิพลจากยีนส์เป็นอย่างมาก ขณะที่ความก้าวร้าวทางสังคมอาจได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม
มากกว่า (King, 2011: 432) ทั้งนี้  การศึกษา ณ ปัจจุบันค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างยีนส์กับ
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง หรือพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น (Feldman, 2013:512) 

จากการศึกษากระบวนการท างานของสมอง แม้จะไม่พบส่วนที่มีหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับ
ความก้าวร้าว แต่โดยส่วนใหญ่พบว่ามีสมองอยู่บางส่วนที่จะปรากฏความสัมพันธ์กับความก้าวร้าว 
ได้แก่ ระบบลิมบิก (Limbic system) โดยเฉพาะในส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจ าทางอารมณ์ 
(Amygdala) และความทรงจ า (Hippocampus) โดยพบว่า หากสมองส่วนระบบลิมบิกได้รับ 

การกระตุ้นหรือมีเนื้องอกในบริเวณดังกล่าวจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าปกติ รวมถึง
พบความสัมพันธ์ของเปลือกสมองส่วนกลีบหน้า (Frontal lobe) ซึ่งเป็นสมองส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานขั้นสูงของกระบวนการทางปัญญากับความก้าวร้าวเช่นกัน ทั้งนี้ การศึกษาโครงสร้าง
และกระบวนการท างานของสมองในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นฆาตกร พบว่า สมองส่วนกลีบหน้าของฆาตกร
มีกระบวนการท างานที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับสมองของผู้ที่ไม่ใช่ฆาตกร (King, 2011: 433) 

ประสบการณ์ที่สร้างความไม่พอใจ เดิมทีนักจิตวิทยามีความเชื่อว่า ความคับข้องใจเป็น
สาเหตุของความก้าวร้าวเสมอ หากแต่การศึกษา พบว่า ความคับข้องใจไม่ได้น าไปสู่ความก้าวร้าวใน
บางบุคคล หากแต่น าไปสู่การนิ่ งเฉย ไม่ต่อสู้  หรือไม่ดิ้นรน (Coon & Miterer, 2013:  585) 
นักจิตวิทยาจึงท าการศึกษาจนสามารถขยายขอบเขตปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวร้าวจากประสบการณ์
ที่สร้างความไม่พอใจให้บุคคลซึ่งรวมถึงความคับข้องใจ อาทิ การเจ็บป่วยทางกาย การถูกท าร้ายจิตใจ 
การอยู่ในฝูงชนแออัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ยกตัวอย่างเช่น 
สภาพอากาศ เป็นต้น โดยจากการศึกษา พบว่า ระดับอุณหภูมิมีความสัม พันธ์ทางบวกกับอัตรา 
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การฆาตกรรม การข่มขืน และการท าร้ายร่างกาย กล่าวคือ ยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งพบสถิติของการกระท า
ผิดดังกล่าวในท้องที่ (King, 2011: 433-434) 

วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับความรุนแรง จากการศึกษาพบว่า สิ่งเร้าที่เป็นวัตถุหรือสิ่งของบางอย่าง
สามารถกระตุ้นความก้าวร้าวได้โดยไม่ทันรู้ตัว โดยการศึกษาหนึ่งพบความสัมพันธ์ระหว่างการพัก
อาศัยในบ้านที่มีการครอบครองอาวุธปีนกับความก้าวร้าว การศึกษาดังกล่าววิเคราะห์ว่า บุคคลที่อยู่
อาศัยในบ้านที่ครอบครองอาวุธปืนมีแนวโน้มก่อการฆาตกรรมได้มากกว่าบุคคลที่อาศัยในบ้านที่ไม่มี
การครอบครองอาวุธถึง 2.7 เท่า (King, 2011: 434) 

การรับรู้  ปัจจัยส่วนบุคคลในกระบวนการรับรู้ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งใน 

การก าหนดทิศทางของพฤติกรรมว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่สร้างความไม่พอใจอย่างไร 

จากการศึกษาพบว่า หากบุคคลที่มีการรับรุ้ว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในที่ท างานมีแนวโน้มจะ
แสดงความก้าวร้าวทั้งทางวาจาและทางร่างกายต่อผู้บัคับบัญชามากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับรู้ในท านอง
ดังกล่าว (King, 2011: 434) 

สังคมวัฒนธรรม การศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับความก้าวร้าวของบุคคล
ในสังคม วัฒนธรรมที่แตกต่างพบลักษณะของความก้าวร้าวที่แตกต่าง ในบางวัฒนธรรมถือว่า 

ความก้าวร้าวรุนแรงเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจ าวัน ยกตัวอย่างเช่น บางประเทศในแถบตะวันออกกลาง
ที่ให้ความส าคัญในเกียรติยศของครอบครัวและเพศชายจนสามารถท าร้ายร่างกายหรือกระท า 

ความรุนแรงต่อผู้หญิงได้โดยไม่ถือเป็นความผิดใดๆ นอกจากนี้  พบว่า ช่องว่างระหว่างฐานะทาง
เศรษฐกิจของคนในประเทศมีความสัมพันธ์กับการก่อคดีอาญา กล่าวคือ ยิ่งช่องว่างระหว่างคนจนกับ
คนรวมมีมากเท่าไหร่ ยิ่งพบอัตราการก่อคดีอาญาที่สูง (King, 2011: 434-435) อีกประเด็นที่พบ 

ความเชื่อมโยงกับความก้าวร้าวคือ ประสบการณ์ในวัยเด็ก โดยการศึกษาพบว่า การถูกกระท าทารุณ
ทั้งทางร่างกายหรือทางเพศ การทอดทื้งหรือปล่อยปละละเลย (Feldman, 2013: 513) 

สื่อและตัวแบบ อาทิ ข่าว รายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ ต่างพบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับความรุนแรง ยิ่งสื่อดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความก้าวร้าวหรืออารมณ์ด้า นลบมากยิ่งได้รับ 

ความสนใจจากประชาชน หลายคนอาจเชื่อว่าความก้าวร้าวในสื่อเป็นสิ่งปกติและยอมรับได้ รวมถึง
ไม่ใช่สาเหตุของความก้าวร้าว เนื่องด้วยเป็นการแสดงความเป็นจริงของสังคมไทยและสังคมโลก 
ขณะที่นักจิตวิทยาและกระทรวงวัฒนธรรมมีค าเตือนว่าสื่อที่มีเนื้อหาก้าวร้าวรุนแรงอาจน าไปสู่ความ
ก้าวร้าวและพฤติกรรมต่อต้านสังคม สังเกตได้จากการท าภาพเบลอกับวัตถุที่เป็นอาวุธในการท าร้าย
ร่างกายผู้อ่ืนในฉากที่ก าลังแสดงความก้าวร้าว หรือการก าหนดระดับและประเภทของสื่อ (เรตติ้ง) 
ก่อนเข้าสู่เนื้อหาของรายการดังกล่าวทุกครั้ง 

เป็นที่ยอมรับในหมู่นักจิตวิทยาว่าสื่อก้าวร้าวรุนแรงไม่ได้เป็นสาเหตุประการเดียวของ
ความก้าวร้าว แต่เป็นเพียงหนึ่งในสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าวดังการอธิบายสาเหตุอ่ืนๆ ข้างต้น 
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นอกเหนือจากนี้ การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการเสพสื่อที่ก้าวร้าวกับ 

ความก้าวร้าวในเด็ก ได้แก่ พ้ืนฐานความก้าวร้าวของเด็ก เจตคติของเด็กที่มีต่อความก้าวร้าวรุนแรง 
และการดูแลจากผู้ใหญ่ รวมถึงการเข้าถึงสื่อของเด็ก จากการศึกษาต่างๆ สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สุดต่อความก้าวร้าว คือ การเห็นความก้าวร้าวในครอบครัวของตน (Feldman, 2013: 
513; King, 2011: 435) ดังได้กล่าวในบทที่ 4 เรื่องการเรียนรู้โดยการสังเกตที่เชื่อว่าบุคคลเรียนรู้
ความก้าวร้าวจากการเห็นผู้อื่นแสดงความก้าวร้าว และเห็นผลจากความก้าวร้าวดังกล่าว 

สื่อต่างๆ อาทิ ละคร ภาพยนตร์ การ์ตูน หนังสือ หรือเว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นความรุนแรง
ทางเพศหรือแสดงให้เห็นถึงการกดขี่ ข่มเหงหรือไม่ให้เกียรติเพศหญิงในกิจกรรมทางเพศถือเป็น
ประเด็นที่นักจิตวิทยาให้ความสนใจในการศึกษาอีกประเด็นหนึ่งถึงผลที่อาจมีต่อความรุนแรงทางเพศ
ที่มีต่อผู้หญิง จากการวิเคราะห์การศึกษาที่เกี่ยวข้อง พบว่า การเสพสื่อลามกอนาจารมีความสัมพันธ์
กับเจตคติที่ยอมรับความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิง แต่มีผลต่อความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงในระดับต่ า  
(King, 2011: 435-436) แต่จากการศึกษามีค าเตือนว่า การเสพสื่อลามกอนาจารที่มีความก้าวร้าว
รุนแรงลักษณะที่มีเนื้อหาทอนองว่ามีการบังคับ ข่มขู่ ใช้ก าลังหรือความรุนแรงให้ผู้ อ่ืนร่วมเพศ 

(โดยเฉพาะผู้หญิง) หรือเนื้อหาในลักษณะว่าผู้หญิงมีความสุข หรือชื่นชอบที่ตนเองเป็นเหยื่อทางเพศ
ของผู้ชาย อาจน าไปสู่ความเชื่อที่ผิดว่าผู้หญิงมีความปรารถนากิจกรรมทางเพศที่ต้องใช้ก าลังบังคับ 
หรือข่มเหง (Rape myth) โดยการศึกษาพบว่า ความก้าวร้าวเป็นสาเหตุหลักของความรุนแรงทางเพศ
ที่รวมถึงการข่มขืน (Coon & Mitterer, 2013:587) 

ปัจจัยต่างๆ ที่น าเสนอเป็นตัวอย่างสามารถกระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าวในบุคคลได้ในสถานการณ์
ที่แตกต่าง ลักษณะนิสัยที่แตกต่าง และลักษณะของความก้าวร้าวที่แตกต่าง  ประเด็นสุดท้ายที่ไม่
สามารถละเลยได้หากกล่าวถึงบุคลิกภาพ คือ ตัวตน ซึ่งนักจิตวิทยาถือว่าเป็นแกนกลางของบุคลิกภาพ
ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดทิศทางในการเกิดความคิดความเชื่อ ความรู้สึก หรือการแสดงออก
ต่างๆ และเป็นปัจจัยที่ช่วยก าหนดสุขภาวะของบุคคล 

 

1.5 ตัวตน: แกนกลางของบุคลิกภาพ 

หากเปรียบตัวเราเหมือนดังต้นไม้ ตัวตนของเราก็เปรียบได้กับแก่นของต้นที่อยู่ใจกลางซึ่งเป็นจุด
ที่แข็งแรงและแสดงความเป็นเราได้ดีที่สุด เนื่องจากเป็นส่วนที่ถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์และ
การเรียนรู้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ด้วยความเต็มใจและไม่เต็มใจ และทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งนี้ 
ในทางจิตวิทยาตัวตนคืออะไร มีที่มาจากไหน และเก่ียวข้องอย่างไรกับการปรับตัวจะเป็นประเด็นที่น า
กล่าวต่อไป 
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5.5.1 ตัวตนคืออะไร 
อรัญญา ตุ้ยค าภีร์และจิระสุข สุขสวัสดิ์ (ม.ป.ป.: 8) กล่าวว่าตัวตนหรือตน คือ ความเชื่อ

ของคนเราเกี่ยวกับตนเอง ที่เป็นผลรวมของส่วนประกอบต่างๆ ทุกส่วนที่หลอมรวมขึ้นภายในตัว
บุคคล เช่น คุณลักษณะ บุคลิกภาพทางรูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง นิสัยใจคอ สติปัญญา และ
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้น เป็นต้น ซึ่งเป็นแก่นแท้ของบุคคลแต่ละคน และเป็นองค์รวมทุก
ด้านที่เป็นการรับรู้ของบุคคลว่าเป็น “ฉัน” หรือเป็นลักษณะเฉพาะตนที่ส าคัญของแต่ละบุคคล 

5.5.2 ตัวตนกับการปรับตัว 

ตัวตนในลักษณะต่างๆ หรือมุมมองที่ตนเองมีต่อตนเองในด้านต่างๆ มีผลต่อทั้งพฤติกรรม
ภายใน อาทิ ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมภายนอก ซึ่งในทางจิตวิทยาได้สร้ างกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับตัวตนกับผลต่อพฤติกรรม รวมถึงจากการศึกษาในทางจิตวิทยาพบข้อมูลน่าสนใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับพฤติกรรม ดังนี้ 

5.5.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับตัวตน 

กลไกอย่างหนึ่งที่บุคคลใช้ในการสร้างตัวตนและมีส่วนส าคัญต่อการก าหนด
ทิศทางของการพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ การรู้จักตนเอง (Self perception) ซึ่งเป็นความสามารถใน
การรู้จักและเข้าใจตนเองผ่านความสอดคล้องขององค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นตัวเรา 
ส่วนที่คิดว่าจะเป็นเราและส่วนที่เราอยากเป็น การรู้จักตนเองเป็นจิตลักษณะที่ส าคัญต่อการปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืน และการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น (อริยา คูหา, 2556:278) ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสอดคล้องดังกล่าวมาจากกลุ่มมนุษยนิยม (แนวคิดที่ศึกษาพฤติกรรมแนวคิดหนึ่งที่กล่าวใน 

บทที่ 1) 
โดยคาร์ล โรเจอร์ส ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลที่สมบูรณ์แบบ (Fully 

functioning person) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีความสอดคล้องของความคิด ความรู้สึก และแรงผลักดัน
ภายในกับการกระท า โรเจอร์สเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความสุขสงบทางจิตใจและมีความผาสุก
อย่างแท้จริง (Coon & Mitterer, 2013: 419) หากแต่จะเป็นเช่นนั้นได้ต่อเมื่อบุคคลสามารถสร้าง
ความสมดุลระหว่างตัวตนได้ 

โรเจอร์สแบ่งตัวตนของบุคคลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ตัวตนที่คิด (Self-image) 
คือ ลักษณะที่ตนเองคิดว่าตนเองเป็น ตัวตนที่เป็น (True self) คือ ลักษณะที่เป็นจริงเกี่ยวกับตนเอง 
และตัวตนที่อยาก (Ideal self) คือ ลักษณะที่ตนเองใฝ่ฝันหรือปรารถนาจะเป็น ดังรูปที่ 5.5 
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รูปที ่5.5 ความสอดคล้องของตัวตน 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.slideshare.net/SSwapnaKumar1/students-personality-development-
43602904 

 

ตามแนวคิดนี้ บุคคลจะรับประสบการณ์ที่ตรงกับตัวตนที่คิด หากประสบการณ์
ใดที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเองคิดว่าตนเองเป็นจะถูกปิดกั้นโดยเฉพาะเมื่อสิ่งที่ตนเองคิดว่าตนเองเป็นอยู่ไม่
ตรงกับสิ่งที่ตนเองเป็นจริงๆ นั่นคือ ผลเสียที่อันตรายต่อการพัฒนาตนเอง ยกตัวอย่างเช่น เราเชื่อว่า
ตนเองเป็นคนที่ใจเย็น ไม่โกรธใครง่าย หากแต่เวลามีใครขัดใจจะมือสั่น ใจสั่น และหายใจถี่ แล้วต้อง
เสียเวลามานั่งข่มใจตนเอง เป็นกรณีหนึ่งของความไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวตนสองส่วน นอกจากนี้ 
ความไม่เข้ากันระหว่างตัวตนที่คิดกับตัวตนที่อยากก็เป็นส่วนส าคัญต่อการรักษาชีวิตที่สมดุล 

ดังนั้น การเปิดใจยอมรับตนเองผ่านการรับรู้ตัวตนของตนเองอย่างที่เป็นจริงผ่าน
การรับรู้อย่างที่คิดจริง รู้สึกจริง กระท าจริง และมีประสบการณ์จริงจะช่วยเกื้อหนุนให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Coon & Mitterer, 2013: 419) 

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจตัวตนของตนเองและผู้ อ่ื น เรียกว่า 
หน้าต่างหัวใจ หรือ หน้าต่างโจอารี (Johari window) ซึ่งประกอบด้วยหน้าต่าง 4 บาน (อริยา คูหา, 
2556: 279-280) ได้แก่ 
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รูปที ่5.6 หน้าต่างโจฮาร ี

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/9961 

 

บานที่ 1 จุดเปิดเผย (Public/Opened) เป็นส่วนที่บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง 
รู้ว่าตนเองมีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร มีความชอบ ไม่ชอบอะไร รู้ว่าตนเองต้องการสิ่งใด รู้สึกอย่างไร 
คิดอะไร ในขณะเดียวกันก็เปิดเผยคุณลักษณะส่วนนี้ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ นักจิตวิทยาเชื่อว่าส่วนนี้จะช่วยให้
บุคคลพร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบข้าง และเชื่อว่าผู้ที่มีสุขภาพจิตหน้าต่างบานนี้จะเปิดกว้าง 
(Opened mind) เพ่ือได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

บานที่ 2 จุดซ่อนเร้น (Hidden/Blinded) เป็นส่วนที่บุคคลยังไม่ทราบหรือเข้าใจ
เกี่ยวกับตนเอง ไม่รู้ว่านิสัยตนเองเป็นอย่างไร มีจุดเด่นหรือมีจุดด้อยอย่างไร ในขณะที่ผู้อ่ืนสามารถ
รับรู้และเข้าใจส่วนนี้ของบุคคล ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อว่าหน้าต่างบานนี้เป็นอันตรายและเป็นปัจจัย
ขัดขวางความก้าวหน้าและการพัฒนาของบุคคล 

บานที่ 3 จุดปกปิด (Private/Closed) เป็นส่วนที่บุคคลรู้จักและเข้าใจในตนเอง 
หากแต่ปิดบังไม่ให้ผู้ อ่ืนรับรู้ซึ่งมีสาเหตุที่แตกต่าง อาทิ ไม่กล้าเปิดเผย หรือไม่อยากให้ผู้ อ่ืนรู้จัก 
หรือไม่ยอมรับความจริง นักจิตวิทยาเชื่อว่าคุณลักษณะเช่นนี้ถือเป็นผลเสียต่อบุคคลเช่นกัน กล่าวคือ 
การอยู่ในสังคมหากปกปิดตัวตน ไม่เปิดเผยให้ผู้ อ่ืนได้ท าความรู้จักถือเป็นการสร้างก าแพงขวาง
ความสัมพันธ์ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในบริบทต่างๆ 
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บานที่ 4 จุดที่ต่างคนต่างไม่รู้ (Unknown) เป็นส่วนที่ทั้งตนเองและผู้อ่ืนก็ไม่รู้จัก
และเข้าใจ ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่ามีจุดเด่นหรือจุดด้อยในเรื่องใด นิสัยเป็นอย่างไร มีความต้องการสิ่งใด 
เป้าหมายคืออะไร ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อว่ามีผลเสียต่อตนเองและต่อสัมพันธภาพระหว่างผู้อื่นมากท่ีสุด 

5.5.3.2 การศึกษาเกี่ยวกับตัวตน 

นักจิตวิทยาเชื่อว่าตัวตนเป็นคุณลักษณะพิเศษ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่มนุษย์
สามารถเข้าถึงได้โดยตรงและที่ส าคัญคือ มนุษย์ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเอง 
ยกตัวอย่างเช่น ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้อง
กับตัวตนและถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของมโนภาพแห่งตน ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นทิศทาง
ของการประเมินตนเอง (Coon & Mitterer, 2013: 406) เป็นคุณลักษณะที่เป็นความรู้สึกที่มีต่อ
ตนเองทั้งทางบวกหรือทางลบซึ่งมีข้อมูลยืนยันว่าความรู้สึกดีที่มีต่อตนเองจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี (King, 

2011: 423) 
ความภาคภูมิใจในตนเองมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเมื่อบุคคลประสบความส าเร็จใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ มีศักยภาพ ได้รับค าชื่นชม หรือได้รับความรัก โดยจาก
การศึกษาพบว่า การมองตนเองทางบวกหรือมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงมีความสัมพันธ์กับ  

การมีความผาสุกหรือสุขภาวะ (King, 2011: 423) นอกจากนี้พบว่า ความภาคภูมิใจในตนเองยังช่วย
ลดผลกระทบต่อประสบการณ์ที่เลวร้าย (Coon & Miterer, 2013: 406) 

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมีคุณลักษณะประการหนึ่ง
ที่มีแนวโน้มในการมองตนเองในทางบวกซึ่งอาจไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง  (Positive 

illusions) โดยพบลักษณะเด่นประการหนึ่งคือ การมองตนเองเหนือกว่าผู้ อ่ืน (King, 2011: 423) 
หากแต่พบว่าอาจมีผลเสียจากการมองตนเองทางบวกได้ เช่นเดียวกัน กล่าวคือ มีแนวโน้ม  

ยกผลประโยชน์จากความส าเร็จของตนเองว่าเป็นผลจากตนเอง แต่จะปฏิเสธความรับผิดชอบหากเกิด
ความล้มเหลว (King, 2011: 423) นักจิตวิทยาเรียกคุณลักษณะนี้ว่า การมีอคติเข้าข้างตนเอง (Self-
serving bias) ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาคนหนึ่งท าข้อสอบกลางภาครายวิชาพฤติกรรมมนุษย์ไม่
คะแนนดี นักศึกษาคนนั้นมีแนวโน้มยกความดีความชอบให้กับตนเอง แต่หากผลการสอบออกมาไม่
เป็นดังที่คาดหวัง เขาหรือเธออาจมองเห็นสาเหตุจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม อาทิ ข้อสอบยาก อาจารย์
สอนไม่รู้เรื่อง เป็นต้น 

การมีความภาคภูมิ ใจในตนเองอย่างแท้จริ ง (Authentic/Genuine self-
esteem) ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการประเมินตนเองอย่างถูกต้อง เข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ตนเองอย่างแท้จริง การประเมินตนเองในทางบวกหรือมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงในลักษณะที่
บิดเบือนความเป็นจริงจะสังเกตได้ง่ายจากการแสวงหาความส าเร็จ ค าชมหรือการยกย่องจากผู้อ่ืน 

ซึ่งไม่มีความมั่นคงและพบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบกับสุขภาพจิต (Coon & Mitterer, 2013: 406) 
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นอกจากจากการศึกษาตัวตนที่ส่งผลดีตัวบุคคล นักจิตวิทยาบางกลุ่มให้ 
ความสนใจศึกษาคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตหากแต่เป็นคุณลักษณะทางลบ คือ 
การมองตนเองเป็นวัตถุ (Self-objectification) เป็นแนวโน้มที่บุคคลมองตนเองเป็นวัตถุหรือสิ่งของ
ในสายตาของผู้อ่ืน โดยจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีแนวโน้มเกิดการรับรู้ในทิศทาง
ดังกล่าวมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะการคิดว่ารูปร่างของตนเองเป็นจุดส าคัญให้ผู้อ่ืนมองตนเองเป็น
สิ่งของหรือวัตถุทางเพศ จากการศึกษาหนึ่งท าการสุ่มให้กลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงแต่งชุดที่ทีมวิจัย
เตรียมไว้ให้ระหว่างเสื้อกันหนาวกับชุดว่ายน้ า หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบทาง
คณิตศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่ใส่ชุดว่ายน้ าท าคะแนนสอบทางคณิตศาสตร์
ได้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืน การศึกษานี้อภิปรายว่าการใส่ชุดว่ายน้ าส่งผลให้เพศหญิงรับรู้ว่า
ตนเองเป็นวัตถุทางสังคม ส่งผลให้เกิดความรู้สึกอาย และลดทรัพยากรทางปัญญาที่จะใช้ใน 

การค านวณ (King, 2011: 423-424) 
จากการศึกษาอ่ืนๆ พบว่า การรับรู้ต่อตนเองในเพศหญิงว่าตนเองเป็นวัตถุทาง

เพศอาจส่งผลให้เกิดความละอายหรือกังวลในรูปร่างของตนเอง ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของการทาน นอกจากนี้ พบว่า การเกิดความรู้สึ กว่าตนเองเป็นวัตถุทางสังคมนานๆ 

มีความสัมพันธ์กับระดับความภาคภูมิใจในตนเองที่ต่ า และระดับคามซึมเศร้าที่สูง (King, 2011: 424) 
 

1.6 บทสรุป 

บุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะส าคัญของมนุษย์ที่บ่งบอกว่าเราแตกต่างจากผู้ อ่ืน บ่งบอกถึง 

ความเป็นปัจเจกบุคคลและความมีเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ที่เฉพาะ บุคลิกภาพครอบคลุมคุณลักษณะ
ต่างๆ ทั้งที่เป็นกระบวนการทางจิตและการแสดงออก ซึ่งมีแนวคิดที่ท าการสร้างทฤษฎีอธิบาย
บุคลิกภาพไว้มากมาย อาทิ ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของฟรอยด์ที่เป็นหนึ่งในแนวคิดพลวัตร
ทางจิตที่ให้ความส าคัญของพลังงานทางจิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตไร้ส านึก เมื่อพลังงาน
ดังกล่าวไปสะสมอยู่ที่อวัยวะใด บุคคลจ าต้องได้รับการกระตุ้นเร้าหรือสร้างความพึงพอใจในอวัยวะ
ส่วนนั้น บุคคลจึงจะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่ เหมาะสม แต่หากไม่ได้รับความพึงพอใจจะส่งผลต่อ
การเกิดปัญหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

ทฤษฎีห้าองค์ประกอบจากแนวคิดอุปนิสัยที่แบ่งบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 5 มิติ แต่ละมิติ
จะกล่าวถึงลักษณะนิสัยที่แตกต่าง ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
ทฤษฎีนี้ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีทุกมิติของบุคลิกภาพดังกล่ าวหากจะมีแนวโน้มที่แตกต่างกันไป 
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อีกทฤษฎีมีชื่อว่า ต้นไม้จริยธรรม เป็นทฤษฎีที่สร้างบนบริบทของสังคมไทย โดยกล่าวถึงอิทธิพลของ
จิตลักษณะพ้ืนฐาน 8 ลักษณะที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 

ทั้งนี้ จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ พบว่า มีสมองหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่าง  

ทางบุคลิกภาพ รวมถึงข้อมูลที่ยืนยันว่าแม้บุคลิกภาพจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคงทนถาวร แต่มี 
ความเป็นไปได้ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลิกภาพในบางลักษณะมีผลต่อ
การเกื้อหนุนวิถีชีวิตที่รักษาสุขภาพ ขณะที่บุคลิกภาพในบางลักษณะมีผลต่อการบั่นทอนการใช้ชีวิตที่
มีสุขภาวะ 

เมื่อกล่าวถึงบุคลิกภาพจะพบว่ามีคุณลักษณะหนึ่งที่พบเจอได้ทั่วไป หากแต่ไม่เป็นที่พึงประสงค์
ของสังคม ได้แก่ พฤติกรรมต่อต้านสังคม เป็นบุคลิกภาพลักษณะหนึ่งที่มีการแสดงออกซึ่ ง 

ความก้าวร้าวและรุนแรงซึ่งมีสาเหตุได้จากหลายปัจจัย อาทิ พันธุกรรม การเลี้ยงดู ประสบการณ์หรือ
กลุ่มเพ่ือน เป็นต้น ทั้งนี้พบว่าวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีลักษณะของความก้าวร้าวที่เด่นชัด สามารถเอาชนะ
ความก้าวร้าวดังกล่าวได้จากการฝึกฝน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกระบวนการท างาน
ของร่างกาย นอกจากนี้ พันธุกรรมยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนความก้าวร้าวของบุคคล 

ทั้งนี้ บุคลิกภาพจะถูกก าหนดด้วยลักษณะของตัวตน กล่าวคือ ตัวตนในลักษณะต่างๆ ของบุคคล
มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของบุคคลต่อสภาพแวดล้อม การรับรู้ตนเองในทางที่ดีและในทางที่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงพบความสัมพันธ์ในทางที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ขณะที่การรับรู้ตนเอง
ในทางท่ีไม่ดีมีแนวโน้มพบความสัมพันธ์กับปัญหาทางอารมณ์และสังคม 

 



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

 

1. จงอธิบายความหมายของบุคลิกภาพ 

2. พลังลิบิโดมีความเก่ียวข้องกับพัฒนาการทางบุคลิกภาพอย่างไรตามแนวคิดของฟรอยด์ 
3. จงอธิบายหลักการของทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 

4. บุคลิกภาพลักษณะใดบ้างของทฤษฎีห้าองค์ประกอบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมเก่งและดีตาม
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม จงอธิบาย 

5. นักศึกษาคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้หรือไม่ อย่างไร 

6. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความก้าวร้าวทางตรงและความก้าวร้าวทางสังคม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

การท างานร่วมกัน: สุขภาวะในองค์กร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การท างานร่วมกัน 

2. งานและสุขภาวะ 

3. แรงจูงใจ: แรงผลักดันเพื่อการท างาน 

4. ความพึงพอใจในงาน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของการท างานร่ามกันได้ 
2. อธิบายลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพได้ 
3. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักความสุข 8 ประการในการเรียนและการท างานได้ 
4. อธิบายผลของความสุขและความเครียดต่อการท างานได้ 
5. อธิบายอิทธิพลของแรงจูงใจที่มีต่อการเรียนและการท างานได้ 
6. อธิบายการให้ความหมายของงานได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที่ 11 

1. ให้นักศึกษาดูคลิป The Power of Teamwork: Funny Animation 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ “ท าอย่างไรกลุ่มถึงจะเป็นทีม” 

3. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้องานและสุขภาวะ 
แรงจูงใจ: แรงผลักดันในการท างาน และความพึงพอใจในงาน 

4. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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สื่อประกอบการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ภาพเลื่อน 

3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย 

4. แบบฝึกหัด 

 

การประเมินผลการสอน 

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

2. การอภิปรายกลุ่ม 

3. การท าแบบฝึกหัด 

4. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 



 

 

บทที่ 6 

การท างานร่วมกัน: สุขภาวะในองค์กร 
 

6.1 บทน า 
กว่าครึ่งชีวิตของมนุษย์ในสังคมต่างๆ รวมถึงประเทศไทยต้องใช้ชีวิตเพ่ือการท างาน โดยทั่วไป 

เป็นงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ลูกค้า หรือแม้แต่องค์กรคู่แข่งทางธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกัน ปัญหา
ความเครียด ปัญหาสุขภาพกาย อุบัติเหตุในที่ท างาน หรือปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของ
บุคลากร เป็นต้น ในบทนี้ผู้เขียนได้น าเสนอประเด็นที่หลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยให้ 
ความสนใจ และรู้จักกันในชื่อ “องค์กรแห่งความสุข” (Happy workplace) ว่าคืออะไร ส าคัญ
อย่างไร และมีกระบวนการอย่างไร รวมถึงแรงจูงใจในการท างาน และความพึงพอใจในงาน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานร่วมกันกับเพ่ือร่วมสาขา ร่วมสถาบัน และเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงเป็นการเตรียมตัวเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่
สังคมแห่งการท างาน 

 

6.2 การท างานร่วมกัน 

ส่วนหนึ่งของความอยู่รอดของสายพันธุ์มนุษย์คือ การร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในเผ่า 

เพ่ือเอาชนะกับความอดอยาก นักล่า และภัยธรรมชาติ คุณลักษณะดังกล่าวปรากฏมาอย่างต่อเนื่อง
ในสังคมมนุษย์ ซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและพบเห็นได้บ่อยจากการท างานร่วมกันตั้งแต่อยู่ใน
ชั้นเรียน นอกชั้นเรียน จนกระทั่งการท างาน ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงนิยามของการท างานร่วมกัน 

ความแตกต่างระหว่างการท างานเป็นกลุ่มและการท างานเป็นทีม และลักษณะของการท างานร่วมกัน
ที่มีประสิทธิภาพตามอุดมคติ 

6.2.1 การท างานร่วมกัน: กลุ่มหรือทีม 

หลายๆ คนคงมีความคิดความเชื่อว่ากลุ่มและทีมเป็นค าที่มีความหมายเหมือนกัน เป็นค า
ที่ใช้แทนกันได้ แต่ในทางจิตวิทยาถือว่าค าทั้งสองมีความแตกต่าง โดยสุรชาติ ณ หนองคาย (ม.ป.ป.: 
65) ได้อธิบายความแตกต่าง ดังนี้ 

กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลมารวมตัวกันจะมีจุดมุ่งหมายในการรวมกลุ่มอย่างเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม ขณะที่ทีม หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มท างานประสานร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ของกลุ่ม 
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ดังนั้น การท างานร่วมกันจึงถือเป็นลักษณะส าคัญของทีม เนื่องด้วยการรวมตัวต้อง  

มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่นกันและกัน และท างานประสานกันเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมาย
ของกลุ่ม 

เช่นเดียวกับการอธิบายของสถาบันให้บริการด้านที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรม UP Training 

(ม.ป.ป.) ที่อธิบายว่า การท างานแบบกลุ่ม (Work group) หมายถึง การรวมกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วม 

เพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกัน และช่วยในการตัดสินใจให้แก่สมาชิกในกลุ่มที่จะท างานภายในขอบข่าย  

ที่รับผิดชอบของแต่ละคน ในการท างานของกลุ่มไม่จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงไม่
มีการเชื่อมโยงทรัพยากรและใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในทางบวก 

ขณะที่การท างานแบบทีม (Work team) หมายถึง การท างานร่วมกันและส่งเสริมกันไป
ในทางบวก โดยผลงานรวมของทีมที่ได้จะมากกว่าผลงานรวมของแต่ละคนมารวมกัน 

กล่าวคือ การท างานแบบกลุ่มเปรียบเสมือนการท างานคนเดียว แต่มีข้อดีที่มีคนอ่ืนอยู่ใน
กลุ่มแต่จุดประสงค์หลักเพ่ือตอบสนองต่อความส าเร็จในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย หากแต่ 
การท างานแบบทีมเป็นการท างานอย่างบูรณาการเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

สรุปได้ว่า การท างานร่วมกัน คือ การท างานเป็นทีมเพ่ือบูรณาการความสามารถและ
ทักษะของสมาชิกแต่ละคนในทีมมาใช้ในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

6.2.2 การท างานร่วมกัน: ลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกันและเพ่ือการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

ทีมควรมีลักษณะส าคัญ (ณรงค์ แพ้วพลสง, ม.ป.ป.) ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่

ต้องการท าให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จที่คาดหวังไว้ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจ การก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ดีควรให้ผู้น าและสมาชิกภายในทีม มีส่วนร่วมในการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้ ควรมีการก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ให้ชัดเจนที่ผลงานมากกว่าการกระท า 

ความเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา เป็นสิ่งส าคัญต่อการท างานเป็นทีม 

ที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกในทีมจะต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา แก้ปัญหา
อย่างเต็มใจและจริงใจ 

การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน สมาชิกในทีมจะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

โดยหากสมาชิกทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา จะส่งผลต่อการสามารถ
ท าให้เกิดการเปิดเผยต่อกัน และกล้าที่จะเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอ่ืน ในการสร้างความร่วมมือเพ่ือความเข้าใจซึ่งกันและกัน
และมีบุคคลอยูส่องฝ่ายคือ ผู้ขอความร่วมมือและผู้ให้ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้เมื่อฝ่ายผู้ให้เต็มใจและ
ยินดีจะให้ความร่วมมือ 
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การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการท างาน ทีมงานที่ดีไม่เพียงแต่ดูจากลักษณะ
ของทีม และบทบาทที่มีอยู่ในองค์กรเท่านั้น แต่ต้องดูวิธีการที่ท างานด้วยการทบทวนงานและท าให้
ทีมงานได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ท า รวมถึงการคิดพิจารณาจากการได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของแต่ละคนหรือของทีม 

การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพประการหนึ่ง คือ สมาชิกทุกคนใน
ทีมทั้งที่เป็นผู้น าและผู้ตามต่างส ารวจตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือตรวจสอบจุดเด่นและจุดด้อยของ
ตนเอง การส ารวจจุดส าคัญทั้งสองลักษณะจะช่วยให้สมาชิกเข้าใจว่าตนเองสามารถพัฒนาส่วนใดใน
จุดเด่นได้อีก และสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขจุดด้อยส่วนใดได้ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและทีม รวมถึง
องค์กร 

ในบริบททางการเรียน การท างานร่วมกันหรือการท างานเป็นทีมสามารถพบเจอได้ทั้งใน
ห้องเรียน อาทิ การร่วมกันอภิปรายหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และน้องห้องเรียน อาทิ การช่วยกันท า
รายงาน การระดมสมองเพ่ือการรับน้อง การประชุมเพ่ือกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งแตกต่างจากการท างานกลุ่มทั่วไป กล่าวคือ การท างานร่วมกันต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลและทักษะต่างๆ บูรณาการความร่วมมือเพ่ือให้งานที่ได้รับ
มอบหมายประสบความส าเร็จ ชณะที่การท างานกลุ่มทั่วไปเป็นเพียงแค่การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายของแต่ละคนแต่ละฝ่าย แล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายมารวมกันเพ่ือให้งานลุล่วง
หรือเสร็จสิ้น หากแต่จะประสบความส าเร็จหรือไม่คงไม่ใช่ประเด็นที่จะได้รับความสนใจ ยกตัวอย่าง
เช่น การท ารายงานที่แต่ละคนในกลุ่มได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ จากนั้นแยกย้ายกันไปท าตามภาระ
ที่ได้รับมอบ และสุดท้ายจึงน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกันเหมือนขนมชั้นที่มีเนื้อแป้งหลายชั้นวาง
ซ้อนกันแต่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน 

ดังนั้น การท างานร่วมกันจึงไม่ใช่แค่การท างานของแต่ละคน หากแต่เป็นการท างานของ
ทุกคน ไม่ใช่แค่การท างานเพ่ือตนเอง แต่เป็นการท างานเพ่ือทุกคน และไม่ใช่แค่การท างาน หากแต่
เป็นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

ชีวิตการท างานถือเป็นบริบทหนึ่งของมนุษย์ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยชีวิตของ
มนุษย์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับการท างาน โดยเฉพาะหากงานใดที่ต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือท างาน
เป็นทีมจ าเป็นต้องใช้ทักษะหลายคุณลักษณะมาประยุกต์ใช้เพ่ือการท างานที่ราบรื่น ทั้งนี้ จะมีความ
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีองค์กรที่ส่งเสริมสุขภาวะของบุคคล บุคคลจะสามารถสร้างสมดุลของชีวิตการ
ท างานกับชีวิตส่วนตัวได้หรือไม่ อย่างไร รวมถึง ทั้งความสุขและความทุกข์จะมีผลต่อการท างาน
หรือไม่ อย่างไร เป็นประเด็นที่จะกล่าวต่อไป 
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6.3 งานและสุขภาวะ 
การท างานร่วมกันเป็นการส่งเสริมกันระหว่างคนท างาน การส่งเสริมดังกล่าวไม่ใช่แค่การส่งเสริม

ประสิทธิภาพของงานโดยตรง หากแต่ต้องมีการส่งเสริมประสิทธิภาพของงานโดยอ้อมผ่าน  

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้ การเริ่มปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้บุคคลต้องมีพ้ืนฐานทางอารมณ์และ
จิตใจในทางที่ดีก่อน ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและยากต่อการปฏิบัติ แต่เพ่ือให้เกิดสุข
ภาวะในทุกบริบทของการใช้ชีวิตซึ่งหมายรวมถึงการท างานจึงมีการพยายามสร้างกรอบแนวคิด 

เพ่ือพัฒนาองค์กรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ทั้งนี้ ประเด็นที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้
ประกอบด้วย กรอบแนวคิดเพ่ือสร้างสุขอย่างสมดุล การศึกษาอิทธิพลของสภาวะทางอารมณ์ที่มีต่อ
การท างาน เพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ดังมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

6.3.1 องค์กรแห่งความสุข 

ความสุขเป็นค าที่มักใช้แทนอารมณ์ความรู้สึกในระดับปัจเจกบุคคล ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่ อง
แปลกหากจะพบว่ามีการกล่าวถึงความสุขควบคู่กับบุคคล หากแต่เริ่มมีการน าเอาความสุขมาใช้กับ
องค์กรจนกลายเป็นองค์กรแห่งความสุข ณ ที่นี้ให้ความส าคัญกับองค์กรในฐานะของหน่วยงานที่เกิด
จากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลเพ่ือเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น องค์กรจึงมีชีวิตและสามารถ
บริหารจัดการได้เช่นเดียวกับบุคคล หากองค์กรมีความสุขบุคคลก็มีความสุข ในทางกลับกันหากบุคคล
มีความสุของค์กรย่อมมีความสุข หากแต่กรอบแนวคิดองค์กรแห่งความสุขของประเทศไทยคืออะไร 

มีองค์กรแห่งความสุขเพ่ือวัตถุประสงค์ใด และลักษณะขององค์กรแห่งความสุขเป็นเช่นไร 

เป็นประเด็นที่ต้องท าความเข้าใจ พอสังเขปดังนี้ 
6.3.1.1 องค์กรแห่งความสุขคืออะไร 

เมื่อกล่าวถึงสุขภาวะในองค์กร ต่างมีแนวคิดในการบริหารจัดการอยู่หลากหลาย
แนวคิด ซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน (กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม, ม.ป.ป.: 1) อาทิ 
จิตวิญญาณแห่งองค์กร องค์กรแห่งความเบิกบานใจ องค์กรที่มีความยืดหยุ่น บริษัทสุขภาพดี สถานที่
ท างานที่ดี และองค์กรแห่งความสุข เป็นต้น แต่หากกล่าวถึงองค์กรในประเทศไทย ค าที่คุ้นเคยคือ 
องค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) เป็นค าที่นิยามโดยส านักงาน
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) ซึ่งให้ความหมาย
ว่า กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กรเพ่ือให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดย มี
ลักษณะที่ส าคัญคือ คนท างานมีความสุข (Happy people) ที่ท างานน่าอยู่ (Happy home) และ
ชุมชนสมานฉันท์ (Happy teamwork) 
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หลังจากท าความเข้าใจในกรอบแนวคิดขององค์กรแห่งความสุขเป็นที่เรียบร้อย 
ล าดับต่อไป คือ การแบ่งมิติขององค์กรแห่งความสุข 

6.3.1.2 ลักษณะขององค์กรแห่งความสุข 

ส านักงานสนับสนุนภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (2552) ได้แบ่งลักษณะขององค์กรแห่งความสุขออกเป็น 3 ด้าน คือ 

คนท า งานมี ความสุ ข  (Happy people)  หมายถึ ง  บุ คลากร ในองค์ กร 

มีความตระหนักว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความส าคัญขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นอยู่ที่
ดีมีครอบครัวที่อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงานและเอ้ืออาทรต่อตนเองและสังคม 

ที่ท างานน่าอยู่ (Happy home) หมายถึง บุคลากรมีความรู้สึกว่าที่ท างาน 

เป็นบ้านหลังที่ 2 ของตนเอง มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร  
ชุมชนสมานฉันท์ (Happy teamwork) หมายถึง ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับองค์กร รวมถึงชุมชน และสังคมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติง านขององค์กร องค์กรต้อง 
มีความสามัคคี มีการท างานเป็นทีม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และเอ้ืออาทรกับสังคมรอบข้าง 

ทั้งนี้พบว่า ความอยู่รอดขององค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรในทางกลับกันความอยู่
รอดในการด าเนินชีวิตของบุคลากรขึ้นอยู่กับองค์กรเช่นเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าบุคลากรใน
องค์กรยังไม่ทราบคุณประโยชน์ของการท างานเพ่ือองค์กร ดังนั้น ในประเด็นถัดไปจึงขอน าผู้อ่าน 

สู่คุณประโยชน์ของการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

6.3.1.3 องค์กรแห่งความสุข: คุณประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กร 
ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชนล้วนมีความปรารถนา 

ที่จะพัฒนาองค์กรของตนเองให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  

เพ่ือความอยู่รอดและมั่นคงปลอดภัยขององค์กรทั้ง ณ ปัจจุบัน และอนาคต และเพ่ือการเตรียม 

ความพร้อมต่อการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องหรือกะทันหันในอนาคต 

องค์การอนามัยโลก (Burton, 2010: 5-9) เสนอความส าคัญในการสร้างกรอบ
แนวคิดสุขภาวะในองค์กร ดังนี้ 

ประเด็นแรกเพ่ือเหตุผลทางจริยธรรมเนื่องด้วยการให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนในบริบทต่างๆ รวมถึงบริบททางการท างานในองค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างความเสมอภาค 

แก่บุคลากรภายในองค์กร ความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจและร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
สุขภาวะในองค์กรที่ให้ความส าคัญกับความสุขทางกายและจิตใจของบุคลากรที่ไม่แบ่งแยกเพศ อายุ 
เชื้อชาติ  ศาสนา ซึ่ งถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ งต่อการสร้างความสุขภาวะในองค์กร 
เพ่ือการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลประโยชน์ต่อบุคลากร องค์กร และประเทศชาติ 



146 

 

ประเด็นที่สองเพ่ือเหตุผลทางเป้าหมาย องค์กรแต่ละแห่งมีเป้าหมายที่แตกต่าง 
หากเป็นองค์กรทางธุรกิจ กิจกรรมที่ท าเป็นหลักคือ ผลก าไร เพ่ือฐานะทางการเงินขององค์กร 

หากเป็นองค์กรไม่หวังผลก าไร กิจกรรมที่ท าคือ เป้าหมายอ่ืนๆ ที่องค์กรก าหนด เพ่ือส่งเสริม
ความส าเร็จขององค์กร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จทางการเงินหรือเป้าหมายใดๆ ขององค์กรก็ตาม 
จ าเป็นต้องมีบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในความส าเร็จ ซึ่งบุคลากรจ าเป็นต้องมีความสุข
ทางกายและใจผ่านการส่งเสริมและสร้างเสริมจากองค์กร 

ประเด็นที่สามเพ่ือเหตุผลทางกฎหมายในหลายๆ ประเทศออกกฎหมาย
ก าหนดให้ต้องด าเนินการในสิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิการของบุคลากรในองค์กรรวมถึงประเทศไทย 

ที่มีกฎหมายแรงงานที่มีข้อก าหนดอย่างชัดเจนในสิทธิ์ของบุคลากรภายในการท างานกับองค์กรนั้นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขภาพ รวมถึงบทลงโทษที่มีต่อองค์กร ผู้เกี่ยวข้อง 
รวมถึงบุคลากร หากไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากร 
ครอบครัว ก าไรขององค์กร หรือเป้าหมายที่ก าหนด เป็นต้น 

ประเด็นสุดท้ายเพ่ือให้มีความเป็นสากล โดยจากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า 
องค์กรต่างๆ หลายองค์กรทั่วโลกยังไม่เข้าใจในคุณประโยชน์ของสุขภาวะในองค์กร หรือยังไม่มีความรู้ 
ทักษะ หรือเครื่องมือที่ช่วยในการเสริมสร้างและส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรซึ่งหากพิจารณาจะพบว่า 
การสร้างองค์กรแห่งความสุขมีผลทางบวกไม่จ ากัดแค่บุคลากร ครอบครัว แต่ยังมีผลต่อผลผลิต 
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน และความมั่นคง ยั่งยืนขององค์กร รวมถึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
และท้ายสุดคือ เศรษฐกิจของโลก 

ทั้งนี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (วศิน มหัตนิรันดร์กุล, 
โชติวุฒิอินนัดดา, อดิทัต วะสีนนท์ และปณิธาน คิวเจริญวงษ์, ม.ป.ป.) ได้สรุปผลประโยชน์ที่มีต่อ
บุคลากร และองค์กรจากการเป็นองค์กรแห่งความสุข ดังปรากฏในตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1 ผลประโยชน์ขององค์กรแห่งความสุขต่อบุคลากรและองค์กร 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.happy-worklife.com/site/images/stories/e-Search/1-Happ_Model_HEHA2-panitan-2.pdf 

 

ประโยชน์ต่อบุคลากร

ได้รับการดูแลอย่างน้อยตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด
• มีความเครียดน้อยลง

ลดการลาออก
• ลดการขาดงาน

ลดการป่วย
• ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ตระหนักและมีความรู้ด้านสุขภาพ
• มีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจดีขึ้น

มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี
• มีคุณธรรม

มีแรงจูงใจในการท างาน
• มีความพึงพอใจต่องานและองค์กร

มีความผูกพันต่อองค์กร

ประโยชน์ต่อองค์กร

ลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ
• ลดอัตราการเรียกร้องสิทธิ์จากการท าประกัน

ลดความเหลื่อมล้ าในองค์กร
• มีบรรยากาศการท างานที่ดี

พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กร
• บริหารอัตราก าลังและทรัพยากรมนุษย์ได้ง่ายขึ้น

ลดอัตราการขาดงาน
• ลดอัตราการลาออก

บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
• บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ิมมากขึ้น

มีผลการด าเนินงานที่ดี
• มีภาพลักษณ์ท่ีดี

สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ง่ายข้ึน
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หลักการส าคัญประการหนึ่งของการสร้างองค์กรแห่งความสุข คือ การสร้าง
บุคลากรในองค์กรให้มีความสุข ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะของ
บุคคล จึงพยายามท าการสร้างกรอบแนวคิดที่จ าเป็นและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตเพ่ือการรักษา
สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว เพ่ือส่งอิทธิพลต่อความสุขของบุคคล 

6.3.2 ความสุข 8 ประการ: แนวคิดเพื่อคนท างาน 

ความสุขถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ปรารถนามากที่สุดของมนุษย์ ทั้งนี้  ความสุขของแต่ละคน 

จะแตกต่างกันไป บางคนมีความเชื่อว่าความสุขของตนเองจะเกิดได้ต่อเมื่อมีทรัพย์สินเงินทอง ขณะที่
บางคนคิดว่าสุขของตนเองต้องมาจากชื่อเสียงเกียรติยศ แต่ข้อสงสัยคือ ต้องท าอย่างไรจึง 
จะมีความสุขอย่างแท้จริง โดยเฉพาะความสุขของคนที่ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากรอบด้านอย่าง
คนในวัยท างาน ค าตอบที่ได้อยู่ในแนวคิดท่ีมีชื่อว่า “ความสุข 8 ประการ” 

ความสุข 8 ประการ (Happy 8) เป็นแนวคิดในการท าให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของ
ชีวิตในองค์ประกอบ 3 ส่วนที่มีความทับซ้อนกัน ได้แก่ ความสุขของตนเอง (โลกส่วนตัวของมนุษย์) 
ความสุขของครอบครัว (โลกครอบครัวของมนุษย์) และความสุขขององค์กร/สังคม (โลกสังคมของ
มนุษย์) (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552: 6-13) 

 
รูปที่ 6.2 Happy 8 workplace 

ที่มา: http://resource.thailealth.or.th/media/thaihealth/12914#0 

 

องค์ประกอบด้านความสุขของตนเอง ประกอบด้วยความสุข 6 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี 
(Happy Body) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ผ่านการด าเนินชีวิตที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างสุขภาพ 
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กล่าวคือ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ให้เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน อาทิ การออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน 

เป็นต้น เหตุที่สร้างความสุขด้านนี้ด้วยมีความเชื่อว่าหากบุคคลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงย่อมมีจิตใจ 

ที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

น้ าใจงาม (Happy Heart) คือ มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ของตนเอง และมีการคิดถึงผู้อ่ืนผ่านการเข้าใจผลการกระท าของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืน ความสุขด้านนี้ 
เกดิจากความเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้ ในองค์กรสิ่งที่จ าเป็นที่สุดที่จะช่วยให้อยู่กับผู้อ่ืน
ในองค์กรได้คือ มีน้ าใจคิดถึงคนอ่ืน มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน ต้องรู้จักแบ่งปัน รู้จักบทบาทของ
ตนเอง รวมถึงต้องยอมรับผลที่จะเกิดข้ึน 

ผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเอง รู้จัก 

การผ่อนคลายที่ถูกต้องและเหมาะสมในการด าเนินชีวิตแต่ละวันโดยเชื่อว่าการที่คนท างานหากไม่รู้จัก
สรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะท าให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผลกระทบ  

ต่อหน้าที่การท างาน รวมถึงต้องผ่านคลายในการใช้ชีวิตส่วนตัวเช่นเดียวกัน ชีวิตจึงจะเกิดความสมดุล
ของชีวิต 

หาความรู้ (Happy Brain) คือ มีการศึกษาหาความรู้  เพ่ือพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

จากแหล่งต่างๆ น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน  เพราะเชื่อว่า 

หากการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกหนึ่ง
แรงผลักดัน ช่วยให้องค์กรพัฒนาด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ เนื่องด้วยค าว่ามืออาชีพ คือ ต้องมีความรู้
ในงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และ  

สอนคนอ่ืนได ้

การมีคุณธรรม (Happy Soul) คือ มีคุณธรรม มีความศรัทธาในศาสนา (ศาสนาใดๆ 

ที่ตนเองนับถือ) และมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต เนื่องจากเชื่อว่าหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ 
ต่างส่งเสริมให้บุคคลด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ท าให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการท างาน 
สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ ยึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ท าดี และมีความศรัทธา 

ในคุณงามความดี โดยเฉพาะหิริ โอตตัปปะ เนื่องด้วยเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
และในการท างานกับผู้อ่ืน คือ ต้องมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าของตนเองโดยเฉพาะ
การกระท าที่ไม่ด ี

การใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ การที่สามารถจัดการรายรับ-รายจ่ายของตนเอง 
มีเงินเก็บ รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้หรือเป็นหนี้อย่างมีเหตุผลและพอดี เหมาะสมกับตนเอง ปลูกฝัง
นิสัยอดออม ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จ าเป็น ยึดหลักค าสอนการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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องค์ประกอบด้านความสุขของครอบครัวมีความสุข 1 ประการ คือ ครอบครัวดี (Happy 

Family) คือ มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว ให้ความส าคัญกับครอบครัว 
เพราะครอบครัวเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกัน เป็นก าลังใจเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค และการมีครอบครัว 

ที่เข้มแข็งถือเป็นปัจจัยสู่ความมั่นคงของสังคม 

สุดท้ายคือ องค์ประกอบด้านความสุขขององค์กรและสังคมที่แยกสังคมออกเป็น 2 มิติ คือ 
สังคมในที่ท างานและสังคมนอกที่ท างานที่มีความสุขแบบภาพรวม 1 ประการ ได้แก่ สังคมดี (Happy 

Society) คือ มีความรักสามัคคี และเป็นสมาชิกที่ดีในที่ท างานและพักอาศัย เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คน 

มีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชนย่อม รวมถึงองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ดี ท าให้ผู้อยู่อาศัยและ 

เพ่ือนร่วมงาน มีความรัก ความปรองดอง สามัคคี พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนและ
องค์กรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ความสุข 8 ประการ เป็นแนวทางในการจัดสมดุลในการด าเนินชีวิต ให้ตนเองมีความสุข 

ไม่ท าให้ครอบครัวเดือดร้อน และไม่กระทบต่อการท างานซึ่งแนวปฏิบัติอาจมีความแตกต่างกันไป 

ในแต่ละบุคคล เนื่องด้วยต้นทุนและบริบทของบุคคลที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น คนวัยท างาน 

ที่เป็นโสดจะมีทั้งจุดเสริมและจุดอ่อน กล่าวคือ มีแนวโน้มให้บุคคลได้รักษาสมดุลของชีวิตส่วนตัวกับ
ชีวิตการท างานได้ง่ายขึ้น เนื่องด้วยไม่มีคู่ครองหรือบุตรให้ต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย
ของบุคคลว่าเป็นเช่นไร มีความม่ันคงทางจิตหรือไม่ เนื่องด้วยข้อดีของการมีครอบครัว (คู่ครอง/บุตร) 
ประการหนึ่งคือเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นต้น ดังนั้น ความสุข 8 ประการ จึงเป็นกรอบ 

ที่วางแนวทางเบื้องต้นให้บุคคลได้น าไปประยุกต์ใช้ หากแต่ต้องใช้ประสบการณ์และกระบวนการ
บริหารจัดการของบุคคลเองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับตนเอง 

เมื่อกล่าวถึงความสุข ประเด็นถัดไปจึงขอน าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับการท างานว่า
สภาวะทางจิตใจที่มนุษย์เรียกว่า ความสุข จะมีผลต่อการท างานได้หรือไม่ อย่างไร 

6.3.3 ความสุขมีผลต่อการท างานหรือไม่ 

ส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ คือ การท างาน ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากงานจะมีผลต่อ
สุขภาพและความเป็นสุขของบุคคล โดยยเฉพาะเมื่อต้องสูญเสียงานที่ท ายิ่งพบว่ามีผลกระทบต่อ
บุคคลเป็นอย่างมาก จากการศึกษา พบว่า คนตกงานมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพ อาทิ หัวใจวาย 
หลอดเลือดในสมองตีบ อ้วน และเบาหวาน เป็นต้น และปัญหาสุขภาพจิต อาทิ โรคเครียด 

โรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวล เป็นต้น ปัญหาครอบครัวและชีวิตคู่ รวมถึงการก่ออาชญากรรมต่างๆ 
โดยการศึกษาหนึ่งพบว่า การท างานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีความสัมพันธ์กับสถานภาพ 

การท างาน โดยพบว่าระบบภูมิคุ้มกันของคนว่างงานมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ า ขณะที่กลุ่มคนที่ 
เพ่ิงมีงานท าจะมีแนวโน้มของระบบภูมิคุ้มกันในระดับสูง (King, 2011: 481) 
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จากการศึกษา พบว่า บุคคลที่มีพ้ืนฐานของอารมณ์ทางบวกและมีความสุขมีแนวโน้มได้รับ
การประเมินผลงานดีกว่าจากหัวหน้างานหรือคนที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาหนึ่ง พบว่า ผู้จัดการให้
คะแนนประเมินของพนักงานที่มีความสุขสูงกว่าพนักงานที่ไม่มีความสุข ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
งาน ปริมาณงาน ความน่าไว้วางใจ และความสร้างสรรค์ของงาน ซึ่งพนักงานที่มีความสุขท าผลงานได้
ดีกว่า การศึกษาอ่ืนๆ ให้ผลไปในทิศทางเดียวกันว่าอารมณ์ทางบวกและความสุขมีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพในการท างาน บางการศึกษายืนยันว่า ความสุขและอารมณ์ทางบวกเป็นเหตุของ
ประสิทธิภาพในการท างาน เหตุผลหนึ่งที่พนักงานที่อารมณ์ดี/มีความสุขมีศักยภาพในการท างานสูง 
นักจิตวิทยาอธิบายว่า เนื่องจากคนที่มีอารมณ์ทางบวกมีแนวโน้มขาดงานน้อย โอกาสหนีงานต่ า 
รวมถึงโอกาสในการเกิดภาวะหมดไฟในการท างานน้อยกว่าคนที่มีอารมณ์ทางลบ (King, 2011: 473) 

6.3.4 ความเครียดในที่ท างาน 

ความเครียดจากงาน (Job stress) มีสาเหตุหลักประการหนึ่งจากความขัดแย้งในบทบาท 
(Role conflict) ความขัดแย้งนี้เกิดจากการที่บุคคลพยายามจัดการกับบทบาทในบริบทต่างๆ ของ
ชีวิตที่มากกว่า 1 บทบาทพร้อมกัน เนื่องด้วยการท างานอาจต้องมีผลกระทบต่อเวลา ความใส่ใจ และ
พลังงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อบริบทอ่ืนๆ ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องยากที่ต้องบริหารชีวิตซึ่งมีหลายหน้าที่ 
หลายบทบาทในเวลาเดียวกัน (King, 2011: 482) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการท างาน ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว การเรียน การเข้าสังคม และการด าเนินชีวิตส่วนตัว 

ทั้งนี้  ความแตกต่างของงานมีผลต่อความเครียดที่แตกต่าง โดยนักจิตวิทยาพบว่า 

มีคุณลักษณะ 4 ประการของงานที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของคนท างานและปัญหาสุขภาพ 
(King, 2011: 482) ได้แก่ งานหนัก ไม่ค่อยมีโอกาสในการร่วมตัดสินใจ หัวหน้าเป็นคนคุมส่วนใหญ่ 
และขาดความชัดเจนในเงื่อนไข/เกณฑ์การปฏิบัติ 

บางคนต้องตกเป็นเหยื่อของภาวะหมดไฟ (Burn out) ซึ่งเป็นสภาวะเครียดทางจิตใจ 

ที่ส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าและมีผลต่อการลดแรงจูงใจในการท างานเป็นอย่างมาก 

ภาวะหมดไฟอาจเกิดจากความรู้สึกว่างานหนักเกินไป ไม่พึงพอใจ ซึ่งอาจน าไปสู่ความรู้สึกหรือ 

อารมณ์ด้านลบ ผลกระทบอาจปรากฏได้ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ หรือพฤติกรรม นอกจากนี้ 
การมีความเครียดสะสมจากงานอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของภาวะหมดไฟได้เช่นเดียวกัน (King, 2011: 
482) 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความคล้ายคลึงกับองค์กรการท างานในบางประเด็น 
อาทิ เป็นสถานที่ที่มีกลุ่มคนท างานร่วมกัน โดยกลุ่มคนดังกล่าวมาจากพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรม 

ที่แตกต่างกัน อีกประการหนึ่งคือ ทั้งสถาบันการศึกษาและองค์กรการท างานต่างมีวัตถุประสงค์ที่ต้อง
ท าให้ส าเร็จลุล่วงร่วมกัน บุคลากรในองค์กรการท างานมีวัตถุประสงค์ร่วมเพ่ือพัฒนาหน่วยงานของตน
ให้ประสบความส าเร็จในทางวิชาชีพหรือผลก าไร ขณะที่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์
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ร่วมเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการเรียน ดังนั้น การประยุกต์ใช้ข้อมูลความสุข 8 ประการ 
จากกรอบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และสภาวะทางอารมณ์ต่อผลกระทบทางการเรียน รวมถึง
แรงจูงใจและความพึงพอใจในการเรียนจึงเป็นสิ่งที่สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความสุข 8 ประการจากการสร้างความสมดุลของขีวิตส่วนตัว 
ชีวิตทางสังคม และชีวิตการเรียนได้อย่างสมดุล กล่าวคือ ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี (Happy body) 
หมั่นฝึกความมีน้ าใจ (Happy heart) รู้จักผ่อนคลาย (Happy relax) ใฝ่หาความรู้ (Happy brain) 
ฝึกฝนจิตใจของตนให้มีความละอายต่อการกระท าผิด (Happy soul) คอยตรวจสอบการใช้เงินของ
ตนเอง (Happy money) สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและคนรัก (Happy family) รวมถึงแบ่ง
เวลาพบปะและสังสรรค์กับเพ่ือน (Happy society) ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตส่วนตัว 
ชีวิตการเรียน และชีวิตทางสังคมได้อย่างสมดุลถือเป็นการสร้างลักษณะนิสัยของการด าเนินชีวิตที่มี  
สุขภาวะ 

การด าเนินชีวิตดังแนวคิดข้างต้นมีแนวโน้มน าพานักศึกษาไปสู่สภาวะทางอารมณ์ด้านบวก
หรือเรียกง่ายๆ ว่าความสุข ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ช่วยลดผลกระทบทางลบจากความเครียด และลดโอกาสเกิดความทุกข์ 

นอกเหนือจากประเด็นความสัมพันธ์เรื่องการท างานกับสุขภาวะ ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับ
ความสนใจจากนักจิตวิทยาด้วยถือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของบุคคลที่จ าเป็นต่อการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน คือ แรงผลักดัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกระท าต่างๆ ของบุคคล อิทธิพลในด้านหนึ่งคือ แรงผลักดัน
ที่มีต่อการท างาน 

 

6.4 แรงจูงใจ: แรงผลักดันในการท างาน 

ทั้งในบริบทของการเรียนหรือการท างานจะพบความแตกต่างของพฤติกรรมการท างานในแต่ละ
บุคคล บางคนได้รับมอบหมายงานจากกลุ่มหรือหน่วยงานก็ลงมือท าโดยทันที ขณะที่บางคนรอจนใกล้
ถึงก าหนดส่งค่อยเริ่มท า หรือบางคนไม่มีทีท่าที่จะท าและสุดท้ายคือไม่สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้เสร็จทันเวลา เป็นต้น ตั้งแต่อดีตนักจิตวิทยาพยายามหาค าตอบถึงเหตุผลเบื้องหลังของ
การมีพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลในบริบทต่างๆ รวมถึงการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มว่าเหตุใดบางคน 

มีพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ขณะที่อีกคนมีพฤติกรรมอีกอย่าง ประเด็นเกี่ยวข้องที่มักได้รับความสนใจ คือ 
แรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งในหัวข้อนี้ ผู้เขียนขอน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ รวมถึงผลการศึกษา
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ในการศึกษาประเด็นของแรงจูงใจและการจูงใจ นักจิตวิทยาต่างอาศัยฐานทางทฤษฎีที่แตกต่าง
เพ่ือใช้เป็นสมมติฐานเบื้องต้นของการศึกษาเหตุของพฤติกรรม ทั้งนี้ มุมมองของสาเหตุแห่งพฤติกรรม
มีความหลากหลาย ดังนั้น ทฤษฎีที่ถูกสร้างข้ึนจึงแตกต่างกันไปตามจุดสนใจ 

6.4.1 แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 

วิธีการหนึ่งที่นักจิตวิทยาพยายามท าความเข้าใจเหตุผลของพฤติกรรมคือ การศึกษา
แรงจูงใจผ่านการแบ่งประเภทออกเป็น 2 ประเภท (King, 2011: 326) คือ 1) แรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic motivation) เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากปัจจัยภายในจิตใจของบุคคล อาทิ ความต้องการ
ทางจิตใจ (ความสามารถ, ความผูกพันใกล้ชิด และความเป็นตัวของตัวเอง) ความอยากรู้อยากเห็น 
ความรู้สึกท้าทาย และความรู้สึกสนุก เป็นต้น เมื่อบุคคลกระท าโดยได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจภายใน 
การกระท าดังกล่าวจะเกิดจากความรู้สึกชื่นชอบ และ 2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) 
เป็นแรงผลักดันที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล อาทิ รางวัลหรือการท าโทษ หากเรา  

มีพฤติกรรมภายใต้อิทธิพลของแรงจูงใจภายนอก พฤติกรรมของเราจะถูกควบคุมจากค าชม คะแนน 
เงิน หรือเพ่ือต้องการหลีกหนีจากการถูกลงโทษ ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาบางคนขยันเรียนเพราะ
ต้องการพัฒนาความสามารถของตนเอง ในขณะที่อีกคนขยันเรียนเนื่องด้วยต้องการผลการเรียนที่ดี
หรือเพ่ือไม่ให้พ่อแม่ผิดหวัง เป็นต้น 

จากการศึกษา พบว่า มนุษย์จะมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกซึ่งสามารถ
เกิดขึ้นพร้อมกันในกิจกรรมเดียวกัน แต่นักจิตวิทยาเชื่อว่าแรงจูงใจภายในเป็นกุญแจส าคัญ  

ในการประสบความส าเร็จมากกว่าแรงจูงใจภายนอก (King, 2011: 326) 
6.4.2 รางวัล: สิ่งกระตุ้นแรงจูงใจ 

บนพื้นฐานของทฤษฎีรางวัลจูงใจ (Incentive theory) มีความเชื่อว่า ความสนใจหรือแรง
ดึงดูดที่มีต่อเป้าหมายหรือวัตถุบางอย่างมีแรงผลักดันหรือจู งใจให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ มากมาย 

โดยรางวัลหรือสิ่งจูงใจดังกล่าวสามารถดึงดูดความสนใจของบุคคลผ่านการรับรู้ว่าสิ่งดังกล่าวสามารถ
สร้างความพึงพอใจหรือเติมเต็มความต้องการของบุคคล (Nevid, 2012: 278) ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเรา
เห็นขนมหวานเราเกิดความรู้สึกอยากทานขึ้นมาโดยทันที ทั้งๆ ที่เราเพ่ิงทานข้าวอ่ิม แต่ด้วยความรู้สึก
อยากส่งผลให้เราเกิดความรู้สึกหิวขึ้นมาอีกครั้ง หรือถ้าเป็นบริบทของการเรียน การท างาน แม้เราจะ
ได้รับคะแนนการท างานจากอาจารย์แล้ว แต่หากอาจารย์มีเงื่อนไขเพ่ือคะแนนพิเศษย่อมมีบางคนที่
พยายามปฏิบัติตามเงื่อนไขเพ่ือให้ได้คะแนนนั้นๆ มาไว้ในครอบครอง หรือการท างานที่ได้เงินทุกเดือน 
แต่ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษเพ่ือเงินพิเศษ ย่อมเป็นสิ่งกระตุ้นให้บางคนพร้อมแลกทรัพยากรส่วนบุคคลเพ่ือ 

ให้ได้รางวัลนั้นๆ มาครอง เป็นต้น 

การเกิดแรงจูงใจจากการดึงดูดของรางวัล พบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ 
ประสบการณ์ของบุคคล และความคาดหวัง ประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจรวมถึง
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ความคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นที่ส าคัญต่อการเกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง 
ในบริบททางการเรียนและการท างานสิ่งกระตุ้น อาทิ คะแนน เกรด เงินโบนัส การขึ้นเงินเดือน 

การเลื่อนขั้น วันลาพักผ่อน รางวัลพิเศษ และรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นต้น สามารถกระตุ้นผลผลิต 
รวมถึงศักยภาพของการท างานของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดได้ (Nevid, 2012: 278) 

6.4.3 ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ 

ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s hierarchy of human needs) เป็นทฤษฎี
ในกลุ่มแนวคิดมนุษยนิยมที่สร้างโดยอับราฮัม มาสโลว์ ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการ 

5 ประการที่แบ่งออกเป็นขั้น ได้แก่ ความต้องการทางร่างกาย (Physiological need) ความต้องการ
ความปลอดภัย (Safety need) ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Love and belonging 

need) ความต้องการความภาคภูมิใจ (Esteem need) และความต้องการพัฒนาความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ (Self-actualization need) ซึ่งบุคคลต้องได้รับความพึงพอใจในแต่ละขั้นตามล าดับ 

ไม่สามารถข้ามขั้นของความต้องการได้ โดยขั้นที่มีความต้องการอย่างแรงกล้า คือ ความต้องการ  

ทางร่างกายซึ่งเป็นขั้นแรกของความต้องการของมนุษย์ และขั้นที่มีความต้องการน้อยที่สุด คือ 

ความต้องการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูงสุด (King, 2011: 324) 

 
รูปที่ 6.3 ความต้องการ 5 ขั้นของ Maslow 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://www.simplypsychology.org/maslow.html 

 

ดังกล่าวข้างต้นว่าความต้องการต้องได้รับความพึงพอใจไปตามล าดับ ไม่สามารถข้ามขั้น
ได้ กล่าวคือ บุคคลจะมีแรงจูงใจในการเติมเต็มความต้องการทางร่างกาย ได้แก่ อาหาร น้ า อากาศ 
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เพศสัมพันธ์ เป็นอันดับแรก หลังจากที่ได้รับความพึงพอใจในความต้องการดังกล่าวถึงจะมีแรงจูงใจ  

ในการตอบสนองความต้องการความปลอดภัยก่อนถึงจะเกิดความต้องการในล าดับขั้นต่อไป 

6.4.4 ทฤษฎีการก าหนดตนเอง 
ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-determination theory) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงแรงจูงใจ

และบุคลิกภาพของบุคคล (Deci & Ryan, 2000: 227) โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดว่า 1) บุคคล 

เป็นตัวจักรส าคัญในการควบคุม จูงใจพฤติกรรมของตนเอง และมีธรรมชาติในการพัฒนาตนเอง 

โดยได้รับผลจากการมีปฏิสัมพันธ์หรือผลกระทบจากปัจจัยทางด้านสังคมที่ เป็นกุญแจส าคัญ 

ในการส่งเสริมหรือบั่นทอนธรรมชาติดังกล่าว โดยเรียกแนวคิดดังกล่าวว่า แนวคิด Organismic 

dialectic (Ryan & Deci, 2000: 68; Ryan & Deci, 2004: 5-6) และ 2) บุคคลมีความต้องการ 

ทางจิตใจ 3 ด้าน คือ ความต้องการรับรู้ความเป็นตัวของตัว เอง ( Need for autonomy) 
ความต้องการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Need for competence) และความต้องการรับรู้ 
ความใกล้ชิด สนิทสนม (Need for relatedness) ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิด Organismic dialectic 

ที่ความต้องการทั้ง 3 ประการ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ และมีผันแปรไปตามปัจจัยทางด้านสังคม 
(Ryan & Deci, 2004: 6; Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991: 327) ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะ 
ศักยภาพ และประสิทธิภาพในด้านต่างๆ 

 
รูปที่ 6.4 ความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://wikispaces.psu.edu/display/PSYCH484/2.+Need+Theories 

 

ดีซีและไรอัน กล่าวว่าจะเกิดกระบวนการพ้ืนฐานทางปัญญาภายในตัวบุคคลอยู่ 
2 กระบวนการที่ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสังคมซึ่ งส่ งผลกระทบต่อแรงจูงใจภายใน คือ 

1) การเปลี่ยนแปลงการรับรู้อ านาจในการควบคุม (perceived locus of causality) ซึ่งเก่ียวข้องกับ
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ความต้องการรับรู้ความเป็นตัวของตัวเอง (need for autonomy) โดยเกิดเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
การรับรู้ของบุคคล ซึ่งหากเปลี่ยนไปในทิศทางที่ยึดติดกับปัจจัยภายนอกจะส่งผลต่อการบั่นทอน
แรงจูงใจภายใน ตรงกันข้ามหากเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่รับรู้ว่าพฤติกรรมเกิดจากตนเองจะส่งผลต่อ 

การส่งเสริมแรงจูงใจภายใน 2) การเปลี่ยนแปลงการรับรู้เกี่ยวกับความต้องการรับรู้ความสามารถ 

ของตนเอง (perceived competence) ซึ่งเก่ียวข้องกับความต้องการรู้สึกถึงความสามารถ โดยเมื่อ
สถานการณ์ท าให้บุคคลเกิดการรับรู้ว่าตนเองเป็นคนที่มีความสามารถจะเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจภายใน 
แต่หากบุคคลแปลความว่าตนเองไร้ความสามารถจะส่งผลต่อการบั่นทอนแรงจูงใจภายใน (Ryan & Deci, 
2004: 11) 

นอกเหนือจากความต้องการพ้ืนฐานทางจิตใจทั้งสอง ยังมีความต้องการรับรู้ความใกล้ชิด 
สนิทสนม (need for relatedness) ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพียงแต่มีความเชื่อว่ามีอิทธิพลน้อยกว่า
ความต้องการ 2 ประการแรก (Deci & Ryan, 2000: 235) 

ในบริบททางการเรียน พบว่า ทั้งแรงจูงใจภายในแรละแรงจูงใจภายนอกต่างมีอิทธิพล  

ต่อความกระตือรือร้นของนักศึกษาโดยเฉพาะแรงจูงใจภายในที่มีความสัมพันธ์กับความขยันหมั่นเพียร 
ความมานะพยายาม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ การศึกษาพบว่า การรับรู้ความเป็นตัว
ของตัวเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรับรู้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับอาจารย์ผู้สอน  

เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อความผ่อนคลายในการเรียนและ 

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน (หัสดิน แก้ววิชิต, 2559) อีกการศึกษาหนึ่ง พบว่า การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันของเพ่ือมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ  

ในการปรับตัว (Leka, 2015: 129) กล่าวคือ แต่ละคนในกลุ่มต้องพยายามช่วยกันหาจุดเด่นของ 
กันและกันเพ่ือน าจุดเด่นดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกัน หากเพ่ือนรับรู้ว่า เรา 

มีความสามารถในเรื่องใดและกระจายงานที่สอดคล้องกับความสามารถของเราหรือให้สิทธิ์  
ในการเลือกแก่เรา อาจส่งผลต่อการรับรู้ในทางที่ดีต่อตนเองและเป็นการเพ่ิมความภาคภูมิใจในตนเอง 
รู้สึกว่าตนเองเป็นตัวของตัวเอง ผลดังกล่าวอาจน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการท างาน 

และประสิทธิภาพประสิทธิผลของการท างานในท้ายที่สุด 

นอกเหนือจากอิทธิพลของแรงจูงใจที่มีต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานของบุคคลซึ่งเป็นหนึ่งใน
สมาชิกของทีม ยังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีอิทธิพลในการส่งเสริมหรือบั่นทอนแรงจูงใจในการท างาน
ของสมาชิกในทีม รวมถึงเป็นปัจจัยที่ เ อ้ือต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจผ่านความรู้สึกทางบวก 
องค์ประกอบดังกล่าวนักจิตวิทยาเรียกว่า ความพึงพอใจในงาน 
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6.5 ความพึงพอใจในงาน 

ความรู้สึกดีที่มีต่องานหรือสิ่งที่ตนก าลังท าย่อมเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรามีความสุขกับสิ่งนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นบริบทของการท างานหรือการศึกษาเล่าเรียนย่อมไม่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม 

หากงานที่จะต้องท าหรือที่ก าลังท าน าพามาซึ่งความรู้สึกทางลบย่อมเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าความสุข
ก าลังถดถอย ทั้งนี้ ความรู้สึกที่มีต่องานจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบุคคล และปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึกดังกล่าว เป็นประเด็นที่ขอน าเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

6.5.1 ความพึงพอใจในงานคืออะไร 

ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานของตน 
ความพึงพอใจในการท างานเป็นค าศัพท์ที่เพ่ิงเกิดขึ้นไม่กี่ทศวรรษ แต่ได้รับความสนใจจากนักจิตวิทยา
เป็นอย่างมากประเด็นหนึ่ง แต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม มีอาชีพท าไร่ ท านา ท าสวน 

ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น หากแต่อิทธิพลของต่างประเทศส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และอาชีพการงาน ดังนั้น จึงเกิดค าถามนอกเหนือจาก “จะมีเงินเก็บ 

จากการท างานนี้หรือไม่” หรือ “เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคหรือไม่” ค าถามนั้นคือ “รู้สึกพอใจกับ
การท างานนี้หรือไม”่ (King, 2011: 471) 

โดยส่วนใหญ่การประเมินความพึงพอใจในการท างานจะใช้วิธีการรายงานตนเองผ่าน  

ข้อค าถามจากแบบสอบถาม ซึ่งมีได้ทั้งการถามถึงความสุขหรือความพึงพอใจในการท างาน  

โดยภาพรวม หรือการถามโดยแบ่งปัจจัยเป็นรายด้าน อาทิ ค่าตอบแทน ภาระงาน ความหลากหลาย
ของาน โอกาสในการเลื่อนขั้น ลักษณะของงานหรือแม้แต่เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น (King, 2011: 473) 

จากการศึกษา พบว่า ความแตกต่างในอาชีพและวัฒนธรรมมีผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการท างาน โดยปัจจัยหนึ่งที่มีผลขัดแย้งกับความเชื่อและความคาดหมาย คือ 
ค่าตอบแทน ที่พบว่าแม้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสุขหรือความพึงพอใจในการท างาน 

แต่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับต่ า ในการศึกษาบางงานพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างที่มีเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนต่ ากลับมีความพึงพอใจในการท างาน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีเงือนเดือนสูงถึง 6 หลัก 

กลับมีแนวโน้มไม่พึงพอใจในการท างาน การศึกษาหนึ่งพบว่า ความพึงพอใจในการท างานไม่ได้ขึ้นอยู่
กับจ านวนหรือปริมาณของค่าตอบแทน แต่เป็นผลจากการรับรู้ของบุคคลในประเด็นว่าตนเองได้รับ
ค่าตอบแทนที่สมควรหรือไม่ (King, 2011: 473) 

ความพึงพอใจในงานมีความส าคัญ เนื่องด้วยความรู้สึกพึงพอใจเป็นสภาวะทางอารมณ์
ด้านบวก ซึ่งอารมณ์ทางบวกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้ความร่วมมือ ประสิทธิภาพ  

ในการท างาน ความรู้สึกอยากช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับการขาดงาน (Coon & Mitterer, 2013: 606) 
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6.5.2 การให้ความหมายของงาน 

นักจิตวิทยา พบว่า การรับรู้ที่มีต่องานของตนเองมีอิทธิพลต่อการท างานและความผาสุก 
นักจิตวิทยานิยมท าการแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอิสระในการท างาน 
ไม่มีความรู้สึกว่ามีอ านาจในการควบคุม ตัดสินใจ และเห็นแต่ผลประโยชน์ที่ได้จากงาน ( Job) 
2) กลุ่มท่ีมองงานเป็นบันไดสู่ความรุ่งโรจน์ การเลื่อนข้ัน การข้ึนเงินเดือน (Career) และ 3) กลุ่มท่ีคิด
ว่างานช่วยพัฒนาตน ให้อิสระและโอกาสในการควบคุม กลุ่มนี้ ไม่ได้ให้ความส าคัญกับค่าตอบแทน 

แต่ให้ความส าคัญในคุณค่าของงาน (Calling) จากการศึกษา พบว่า บุคคลที่ เห็นคุณค่าของงาน 
(Calling) มีแนวโน้มพึงพอใจในชีวิตและการท างานมากกว่ากลุ่มอ่ืน คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มแสดงออกซึ่ง
ความเป็นพลเมืองขององค์กร อุทิศตนเพื่องาน และขาดงานน้อย (King, 2011: 475) 

หากแต่มีค าถามเกิดขึ้นว่าจะมีสักกี่คนที่โชคดีได้งานที่เหมาะกับตัวเอง และโชคดี ที่
มองเห็นคุณค่าของงาน และส่งผลให้โชคดีที่มีความสุขในการด าเนินชีวิต จากการศึกษา พบว่า งานที่
ท ามีคุณค่าหรือไม่ ไม่ได้จ ากัดแค่การรับรู้เฉพาะรายละเอียดของงานที่ระบุเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นักจิตวิทยาพบว่าการเห็นคุณค่าของงานเกิดจากความสา มารถใน 

การเปลี่ยนแปลงการกระท าและความคิดให้สอดคล้องหรือเข้ากับงานที่ท า (Job crafting) ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่บุคคลสร้างสรรค์หรือประยุกต์ความสามารถส่วนตัวมาใช้ในการท างาน ยกตัวอย่างเช่น 
การศึกษาหนึ่งในกลุ่มตัวอย่างต าแหน่งท าความสะอาดรายหนึ่งใช้ความสร้างสรรค์ของตน เองเปลี่ยน
ต าแหน่งของภาพติดฝาผนังห้องผู้ป่วยใหม่ เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีให้กับผู้ป่วย ซึ่งหน้าที่นี้ไม่ได้ระบุไว้
ในสัญญาจ้างงาน (King, 2011 : 475) 

6.5.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
โดยพ้ืนฐานพบว่า ความพึงพอใจในงานจะเกิดจากความสมดุลระหว่างงานและตัวตน 

ยิ่งมีความสอดคล้องระหว่างงานกับคุณลักษณะส่วนตัวของบุคคล อาทิ ความสนใจ ทักษะ 

ความต้องการและความคาดหวัง ยิ่งมีแนวโน้มท าให้บุคคลมีความรู้สึกพอใจในการท างาน อย่างไรก็
ตาม นักจิตวิทยาได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน (Coon & Mitterer, 2013: 607) ซึ่งมี
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อม ดังนี้ 

ความสอดคล้องระหว่างงานกับความคาดหวังและความต้องการ การศึกษาพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความสอดคล้องระหว่างงานกับความคาดหวังและ  

ความต้องการ หากเราอยากท างานาในแนวทางหนึ่ง และหัวหน้าอนุญาตให้ท าย่อมส่งผลดีต่อ
ความรู้สึกเป็นอิสระ มีอ านาจในการควบคุมงานของตนเอง ซึ่งส่งผลดีต่อความรู้สึกท่ีมีต่องาน 

ความสุขหรือความสนุกที่เกิดจากการท างาน ดังกล่าวข้างต้นถึงแรงจูงใจภายใน และ  

การเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองท าหรือก าลังท าย่อมส่งผลในทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา การศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ 
มีความเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่มีต่องาน กล่าวคือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและ/หรือ
หัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน 

การรับรู้ที่มีต่อผลตอบแทนจากการท างาน จากที่กล่าวข้างต้นเรื่องค่าตอบแทนกับ 

ความพึงพอใจในงานซึ่งมีผลออกมาสองทาง ทั้งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์
ในทางตรงกันข้ามซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและลักษณะสังคมเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม 
ค่าตอบแทนยังถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของการจูงใจและพึงพอใจในงาน นอกจากนี้ 
ผลตอบแทนทางอารมณ์ความรู้สึกถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ กล่าวคือ ความรู้สึกภาคภูมิใจหรือ  

มีคุณค่าจากการท างานมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกดีท่ีมีต่องาน 

ความท้าทายและความก้าวหน้าในการท างาน เป็นปัจจัยที่พบได้บ่อยในทฤษฎีแรงจูงใจ
ต่างๆ ที่กล่าวถึงความส าเร็จของการท างาน ลักษณะของความท้าทายจะใกล้เคียงกับความสุขแตกต่าง
ที่ความรู้สึกท้าทายมักเกิดข้ึนในงานที่มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด 

ในบริบททางการเรียน ความพึงพอใจในการเรียนสามารถเกิดได้จากแรงจูงใจภายในโดย
การสร้างคุณค่าของการเรียนหรือการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมกลุ่ม (Calling) ที่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะ 

การเรียนตามหลักสูตร หากแต่เป็นการเรียนให้รู้ ตามแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy brain) 
หากมองการเรียนหรือการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมห้อง/เพ่ือร่วมชั้นเป็นภาระ (Job) ความสุขคงมา
เมื่องานส าเร็จลุล่วง หมดภาระ หรือเป็นเพียงแค่มองงานเป็นงาน (Career) ดังค ากล่าวที่ว่า “งานคือ
เงิน เงินคืองานบันดาลสุข” หากเป็นเช่นนั้นความสุขที่แท้จริงคงจะห่างไกลกับความเป็นจริง จะมี
ความสุขต่อเมื่อคะแนนออกมาดี ได้เกรดดี แต่ไม่ว่าจะมีมุมมองแบบใดระหว่างภาระหรืองาน ระหว่าง
ที่ก าลังท าหรือระหว่างที่ก าลังเรียนมีแนวโน้มจะไม่มีความสุข 

 

6.6 บทสรุป 

การท างานร่วมกัน คือ การท างานที่มีลักษณะของการบูรณาการความสามารถของทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของงานร่วมกันซึ่งต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกทุกคนในทีม เพ่ือดึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนในทีมออกมาใช้ในการจัดการกับงานหรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยแรกเริ่มของการท างานร่วมกัน คือ การสร้างความสุขของสมาชิกในทีมแต่
ละคน กรอบแนวคิดหนึ่งของการสร้างความสุข คือ ความสุข 8 ประการ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือ
สร้างความสุขที่สมดุลทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และชีวิตการท างาน/สังคม เมื่อแต่ละคนมี
ความสุข ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานย่อมเพ่ิมสูงขึ้น โอกาสในการท างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพย่อมมีแนวโน้มเป็นไปได้สูง 
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ปัจจัยประการหนึ่งที่ส าคัญต่อการเสริมสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจต่องานซึ่งเป็นผลดีต่อการท างาน
ร่วมกัน ได้แก่ แรงจูงใจ ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มากมายที่กล่าวถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิก
และทีม อาทิ แรงจูงใจภายในที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความชื่นชอบ และแรงจูงใจภายนอกจากรางวัล 
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ที่กล่าวถึงความต้องการ 5 ขั้นตอนของมนุษย์ที่มีผลต่อแรงจูงใจและ
ทฤษฎีการก าหนดตนเองที่กล่าวถึงความต้องการพ้ืนฐานทางจิตใจที่มีผลต่อแรงจูงใจที่เกิดขึ้นโดย 

การก าหนดทิศทางของพฤติกรรมด้วยตนเอง 
อีกปัจจัยหนึ่ง ได้แก่ ความรู้สึกในสิ่งที่ตนก าลังท าหรือความพึงพอใจในงาน ซึ่งเป็นทั้งปัจจัย

เกื้อหนุนและปัจจัยบั่นทอนแรงจูงใจผ่านการให้ความหมายหรือการรับรู้เกี่ยวกับงานที่ท า 3 ลักษณะ 
คือ มองสิ่งที่ท าว่าเป็นภาวะ (Job) มองสิ่งที่ท าว่าเป็นงาน (Career) และมองสิ่งที่ท าว่าเป็นสิ่งที่มี
คุณค่า (Calling) ทั้งนี้พบว่า ผลลัพธ์จะแตกต่างไปในแต่ละลักษณะโดยมุมมองว่าเป็นภาระจะส่งผล
เสียต่องานและสุขภาวะของบุคคลมากที่สุด ขณะที่มุมมองของคุณค่าจะมีผลดีต่อการท างานและสุข
ภาวะของบุคคลมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่า นอกเหนือจากปัจจัยส่วนบุคคล ยังมีปัจจัย
แวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน อาทิ ความสอดคล้องระหว่างงานกับความคาดหวัง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในที่ท างานและผลตอบแทนจากงาน เป็นต้น 

 



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

 

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างกลุ่มกับทีม 

2. ลักษณะของการท างานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 

3. จงอธิบายแนวคิดของความสุข 8 ประการ 
4. จงอธิบายอิทธิพลของความสุขและความเครียดที่มีต่อการท างาน 

5. จงอธิบายการเกิดแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 

6. จงอธิบายการให้ความหมายของงานทั้ง 3 ลักษณะ 

7. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน เพราะเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

สุขภาพจิตกับการด าเนินชีวิต: ความผาสุกทางจิตใจ 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. สุขภาพจิต 

2. ความเครียด: ส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ 
3. หมดอาลัยในชะตาชีวิต 

4. โรคทางจิตเวช: ความเจ็บป่วยที่ถูกตีตรา 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของสุขภาพจิตได้ 
2. บอกความหมายของความเครียดได้ 
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างความเครียดในแต่ละรูปแบบได้ 
4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้ 
5. บอกความหมายของโรคทางจิตเวชได้ 
6. อธิบายความแตกต่างระหว่างความเชื่อและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที่ 12 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ “ความขัดแย้งในจิตใจ” 

2. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อสุขภาพจิต 
ความเครียด: ส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ หมดอาลัยในชะตาชีวิต และโรคทางจิตเวช 

3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อประกอบการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ภาพเลื่อน 

3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย 
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4. แบบฝึกหัด 

 

การประเมินผลการสอน 

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

2. การท าแบบฝึกหัด 

3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 



 

 

บทที่ 7 

สุขภาพจิตกับการด าเนนิชีวิต: ความผาสุกทางจิตใจ 

 

7.1 บทน า 
การด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบันจ าเป็นต้องใช้ทักษะในการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ เนื่องด้วย 

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมที่มีอย่างต่อเนื่อง หากไม่สามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจซึ่งมีแนวโน้มส่งผลเสียต่อกระบวนการ
ท างานต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้น การให้ความส าคัญในการท าความเข้าใจสุขภาพจิตซึ่งเปรียบเสมือน
แนวป้องกันความเสียหายของต้นทุนหรือทรัพยากรทางร่างกายและจิตใจที่ต้องเสียไปจากการปรับตัว 
ทั้งขอบเขตของสุขภาพจิต ความเครียด ความทุกข์ จนกระท่ังโรคทางจิตเวชจึงเป็นประเด็นส าคัญที่จะ
กล่าวถึงในบทนี้ 
 

7.2 สุขภาพจิต 

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ต่างแนะน าให้ประชาชนในสังคมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทั้งนี้ 
คงเป็นที่ทราบกันดีว่าสุขภาพกายคืออะไร ต้องดูแลอย่างไร หากแต่จะพอทราบกันหรือไม่ว่า
สุขภาพจิตคืออะไร มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต และสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อมนุษย์
อย่างไรบ้าง 

7.2.1 สุขภาพจิตคืออะไร 
องค์การอนามัยโลก (WHO, 2014) ได้ให้ความหมายของค าว่า “สุขภาพจิต” ว่าเป็นภาวะ

ของความอยู่ดีมีสุขที่บุคคลมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจถึงศักยภาพของตน สามารถจัดการ
กับความเครียดในชีวิตประจ าวัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างสัมพันธ์
อันดีกับผู้อื่นได้ 

กองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2533 อ้างถึงในกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข, 2546) ให้ความหมายว่า สุขภาพจิต หมายถึง สภาพความสมบูรณ์ของจิตใจซึ่ง
ดูได้จากความสามารถในองค์ประกอง 3 ด้าน ดังนี้ 

การกระชับมิตร หมายถึง ความสามารถในการผูกมิตรและรักษาความเป็นมิตรไว้ให้ได้ 
รวมทั้งความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและเป็นสุข 

พิชิตอุปสรรค หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวให้อยู่ได้ หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้ในท่ามกลางความเป็นอยู่และความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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รู้จักพอ หมายถึง ความสามารถในการท าใจให้ยอมรับในสิ่งที่อยากได้ อยากเป็นเท่าที่ได้ 
ที่เป็นอยู่จริงได้ด้วยความสบายใจ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554) ได้กล่าวว่าสุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตที่
เป็นสุข มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ 
ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จากนิยามข้างต้นสามารถแบ่งองค์ประกอบของ
สุขภาพจิตออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

สภาพจิตใจ หมายถึง สภาพจิตใจที่เป็นสุขหรือทุกข์ การรับรู้สภาวะของสุขภาพตนเอง 
ความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจและความเจ็บป่วยทางจิต 

สมรรถภาพทางจิตใจ หมายถึง ความสามารถของจิตใจในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
และการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข 

คุณภาพของจิตใจ หมายถึง คุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจในการด าเนินชีวิตอย่างเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ปัจจัยสนับสนุน หมายถึง ปัจจัยที่สนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว ชุมชน การท างาน รายได้ ศาสนา ความเชื่อของแต่ละบุ คคล 
ความสามารถในการท างาน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สรุป สุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถในการยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
สังคม สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาและความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับตามกาลเทศะ นอกเหนือจากค าว่าสุขภาพจิต ยังมีอีกค าหนึ่งที่ถือว่าเป็นค าที่ได้รับ
ความนิยมจากสังคมไทย โดยการกล่าวถึงอย่างสม่ าเสมอในชีวิตประจ าวันของคนในสังคม ค านั้นคือ 
ความเครียด ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของสุขภาพจิต 

 

7.3 ความเครียด: ส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ 
ความเครียด (Stress) เป็นค าที่ยืมมาจากศาสตร์ด้านฟิสิกส์ หากท าการแบ่งกว้างๆ จะแบ่ง

ความเครียดได้ 2 ชนิด คือ ความเครียดทางกาย (Physical stress) และความเครียดทางจิตใจ 
(Psychological stress) แต่ในทางจิตวิทยาความเครียดคืออะไร แบ่งได้เป็นกี่รูปแบบ แต่ละแบบมี
ผลดีหรือผลเสียอย่างไร ความเครียดมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง และมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร  
เป็นประเด็นที่จะกล่าวในหัวข้อนี้ 

7.3.1 ความเครียดคืออะไร 
ในทางจิตวิทยาจะให้ความสนใจความเครียดทางจิตใจ ผู้เขียนขอเรียกความเครียดทาง

จิตใจสั้นๆ ว่า ความเครียด โดยมีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ทั้งนี้ ขอน าเสนอตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้ 
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เฟลด์แมน (Feldman, 2013: 487) กล่าวว่า ความเครียดเป็นการตอบสนองของบุคคลที่
มีต่อเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามหรือท้าทาย 

แกร์เร็ต (Garrett, 2008: 236) สรุปว่าความเครียด หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองของ
กระบวนการท างานของร่างกายที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ 

คิง (King, 2011: 563) ให้ความหมายว่า ความเครียด คือ ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลที่
มีต่อตัวกระตุ้นความเครียดจากสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตัวกระตุ้นความเครียด หมายถึง สถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่คุกคามบุคคลและกระตุ้นให้บุคคลใช้ทักษะการแก้ปัญหา ตัวกระตุ้นความเครียดเป็นได้ทั้ง
สถานการณ์ทางลบและสถานการณ์ทางบวก 

เนวิด (Nevid, 2012: 426) ได้สรุปว่าความเครียด หมายถึง แรงกดดันหรืออิทธิพลของ
สถานการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีกระตุ้นให้บุคคลเกิดการปรับตัว 

สรุปได้ว่า ความเครียด หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลทั้งทางอารมณ์ความรู้สึก 
กระบวนการคิด กระบวนการท างานของร่างกาย และการแสดงออกต่อสถานการณ์ที่กระตุ้นให้บุคคล
เกิดการปรับตัว 

7.3.2 รูปแบบของความเครียด: ผลดีหรือผลเสีย 

ความเครียดเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องประสบในรอบวันและตลอดชีวิต มนุษย์ไม่สามารถหลีก
หนีจากสิ่งนี้ และข้อมูลจากการศึกษาก็ไม่แนะน าให้มนุษย์หนีจากความเครียด เพราะโดยพ้ืนฐาน 

การตอบสนองของร่างกายต่อตัวก่อความเครียดเป็นไปในทิศทางที่ดี และเป็นในลักษณะของการ
ปรับตัว โดยการกระตุ้นระบบซิมพาเทติกเป็นหลัก ทั้งนี้ นักจิตวิทยาแบ่งความเครียดออกเป็น 2 ชนิด 
คือ ความเครียดเฉียบพลันและความเครียดเรื้อรัง 

โดยความเครียดเฉียบพลัน จะกระตุ้นให้มนุษย์ตื่นเต้น กระฉับกระเฉง และมีพลัง (Nevid, 

2012: 426) ซึ่งถือเป็นความเครียดในระดับที่ดีและจ าเป็นต่อการปรับตัวของบุคคล (Garett, 2008: 
236) แต่ในกรณีของความเครียดเรื้อรัง ร่างกายจะถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานส่งผลให้
ฮอร์โมนความเครียดอยู่ในร่างกายในระดับสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้จากผลดีกลับกลายเป็นผลเสีย 
ทั้งนี้ พบว่า ระบบ HPA axis ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน สันนิษฐานว่าเกิดจากอิทธิพลของยีนส์และ
สถานการณ์หรือตัวก่อความเครียดที่แตกต่างกัน (King, 2011: 564) ดังนั้น ผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อ
บุคคลจึงแตกต่างกัน 

7.3.3 เหตุของความเครียด 

นักจิตวิทยาได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด ซึ่งมีทั้งปัจจัยส่วนตัวและ
ปัจจัยแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังรายละเอียดพอ
สังเขปต่อไปนี้ 
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7.3.3.1 เหตุการณ์ที่สร้างหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง 
เหตุการณ์ที่สร้างหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง (Cataclysmic events)เป็น

เหตุการณ์ที่เกิดอย่างฉับพลันและส่งผลต่อสภาพจิตใจคนโดยทั่วไป อาทิ ภัยพิบัติธรรมชาติ (สึนามิ 
น้ าท่วม ดินโคลนถล่ม แผ่นดินทรุด พายุ) อุบัติเหตุจากเครื่องมือเทคโนโลยี  (อุบัติเหตุทางรถยนต์ 
เครื่องบินตก) สงคราม การก่อการร้าย การถูกท าร้ายร่างกายหรือทางเพศ เป็นโรคร้ายแรง  เป็นต้น 
(Nevid, 2012: 431) จากการศึกษา พบว่า ตัวก่อความเครียดชนิดนี้ถือเป็นชนิดที่มีความรุนแรง 
ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์สึนามิถล่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน หรือน้ าท่วมดินถล่มในจังหวัด
ภาคเหนือ เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเครียดเป็นอย่างมากให้กับผู้ประสบภัย รวมถึงผู้ได้รับรู้ข่าวสาร
ดังกล่าว 

บุคคลที่ประสบกับเหตุการณ์ท่ีสร้างหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรงอาจส่งผลให้
มีแนวโน้มเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งชื่อว่า โรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง (Posttraumatic 

stress disorder: PTSD) ซึ่งอาจมีอาการดังปรากฏในรูปที่ 7.1 

 
รูปที ่7.1 อาการหลักของโรคเครยีดจากเหตุการณ์รา้ยแรง 

 

7.3.3.2 เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน (Background stressors/ Daily hassles) ที่เป็น
สิ่งรบกวนจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น รถติด ด่านตรวจหน้ามหาวิทยาลัย สภาพภูมิอากาศ ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม สิ่งแวดล้อมในที่ท างาน เป็นต้น ซึ่งพบว่า มีคนจ านวนมากที่ไม่มีภูมิคุ้มกันความเครียดที่เกิดขึ้น
จากสาเหตุเหล่านี้ ในบางครั้งเหตุการณ์ที่รบกวนจิตใจเพียงแค่เหตุการณ์เดียวอาจไม่ส่งผลให้บุคคล
เกิดความเครียด แต่เหตุการณ์รบกวนจิตใจหลายๆ เหตุการณ์ที่พบเจอในรอบวัน อาจสะสมจนส่งผล
ให้เกิดความเครียดเรื้อรังได้ (Nevid, 2012: 427-428) ยกตัวอย่างเช่น ตื่นสายเพราะไม่ได้ยินเสียง
นาฬิกาปลุก ต้องรีบอาบน้ าแต่งตัวไปเรียน ก าลังจะถึงมหาวิทยาลัยกลับเจอด่านตรวจ ผลคือถูกปรับ
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เงินและท าให้ไปเรียนไม่ทันเวลา ถูกอาจารย์หักคะแนน เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้บุคคลเกิด
ความเครียด และมีแนวโน้มจะเป็นความเครียดเรื้อรัง หากหลังจากนั้นต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ 
ท าให้รู้สึกว่ารบกวนจิตใจตนเองซึ่งจากการศึกษาพบว่า หากบุคคลอารมณ์ไม่ดีจะส่งผลให้มีแนวโน้ม
รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางลบได้ง่ายกว่าปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเครียดได้เกือบทั้งวัน
หรือตลอดท้ังวัน 

7.3.3.3 เหตุการณ์ส าคัญในชีวิต 

เหตุการณ์ส าคัญในชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่ เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่ง 

มีความส าคัญต่อบุคคลซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียด (Nevid, 2012: 428) อาทิ การสูญเสียบุคคลหรือ
สิ่งอันเป็นที่รัก การตกงาน สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความผิดพลาดจากการท างาน 

ที่เป็นเหตุการณ์ที่ไมดี โดยทั่วไปจะเข้าใจว่าตัวก่อความเครียดทางลบ1จะเป็นปัจจัยให้เกิดความเครียด 
แต่ในความเป็นจริง พบว่า เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทางบวก (ตัวก่อความเครียดทางบวก) อาทิ การ
แต่งงาน การได้งานท า การได้เลื่อนต าแหน่ง หรือการมีบุตร เป็นต้น ต่างส่งผลให้บุคคลเกิด
ความเครียดได้เช่นเดียวกัน (Feldman, 2013: 487) 

บุคคลที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ่อยครั้งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
ทางจิตใจและร่างกายมากกว่าปกติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต่างของแต่ละบุคคล บางคนมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดผลกระทบทางลบมากกว่าคนอ่ืน ซึ่งเป็นอิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล 

7.3.3.4 คุณลักษณะส่วนบุคคล 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลบางคน ขณะที่ไม่
มีผลใดๆ ต่อบางบุคคล เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องด้วยกระบวนการทางจิตบางลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ 
ความคับข้องใจและความขัดแย้งในใจ 

ความคับข้องใจ (Frustration) เป็นสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจาก 

ความพยายามในการไปถึงเป้าหมายถูกขัดขวางหรือกีดกัน (Nevid, 2012: 428) ซึ่งพบว่าการเกิด
สภาวะทางอารมณ์ลักษณะนี้มีสาเหตุได้ทั้งจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ยกตัวอย่างเช่น อยากแต่งกาย
ตามความต้องการของตนเองแต่อาจารย์ไม่อนุญาต อยากเข้าเรียนสายและนั่งเรียนอย่างสบายใจแต่
อาจารย์กลับมีข้อบังคับให้ปฏิบัติตาม เป็นต้น และสาเหตุจากตนเอง ยกตัวอย่างเช่น ตั้งเป้าหมายว่า
จะต้องได้เกรดเอทุกวิชาในภาคการศึกษานี้ ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายที่เกินความเป็นจริงจากความตั้งใจ 
ความพยายาม และความสามารถท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบันของตน เป็นต้น 

ความขัดแย้งในใจ (Personal conflict) เป็นสภาวะกดดันทางอารมณ์ที่มีผลมา
จากความจ าเป็นที่ต้องตัดสินใจเลือกทางออกใดทางออกหนึ่งตั้งแต่ 2 ทางเลือกเป็นต้นไป การเกิด

                                           
1 ในทางจิตวิทยา เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อความผาสุกของบุคคล จะเรียกว่า ตัวก่อความเครียด (Stressors) 
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สภาวะกดดันลักษณะนี้ส่งผลให้บุคคลเกิดความลังเลไม่แน่ใจ ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือก เส้นทางใดใน
การแก้ปัญหา และมีโอกาสที่จะเกิดความคิดเช่นนี้ซ้ าแล้วซ้ าเล่า โดยพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะเวลาของการเกิดความขัดแย้งในใจกับระดับของความเครียด หมายความว่า ยิ่งมีความขัดแย้งใน
ใจนานเท่าใดยิ่งมีความเครียดที่สูงขึ้น ทั้งนี้ นักจิตวิทยาได้ท าการแบ่งความขัดแย้งในใจออกเป็น 

4 ชนิด (Nevid, 2012: 429-430) ดังนี้ 
ความขัดแย้งในใจชนิดอยากเข้าใกล้ทั้งคู่ (Approach-Approach conflict) เป็น

สภาวะทางอารมณ์ที่มีเป้าหมายให้บุคคลต้องตัดสินใจเลือกเพียงเป้าหมายเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลชอบ 
พึงพอใจหรือส่งผลให้รู้สึกดีทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ชอบเสื้อทั้งตัวสีส้มและตัวสีเทา หากต้องเลือกซื้อ
เพียงตัวใดตัวหนึ่ง หรือต้องตัดสินใจคบใครสักคนระหว่างเอกับบี ทั้งๆ ที่ดีเหมือนกันทั้งคู่ เป็นต้น ทั้งนี้ 
นักจิตวิทยาเชื่อว่าความขัดแย้งในใจลักษณะนี้เป็นชนิดที่ส่งผลให้เกิดความเครียดน้อยที่สุด 

 
รูปที ่7.2 ความขัดแย้งในใจชนิดอยากเข้าใกล้ทั้งคู ่

 

ความขัดแย้งในใจชนิดอยากหลีกหนีทั้งคู่ (Avoidance-Avoidance conflict) 
เป็นลักษณะที่บุคคลต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งที่ตนเองไม่ได้ชอบ ไม่พึงพอใจ หรือมีความรู้สึก
ทางลบต่อสิ่งเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น สอบเข้าเรียนต่อได้ 2 คณะ แต่ไม่อยากเรียนทั้งสองคณะ 
หรือไม่อยากไปหาหมอฟัน แต่ก็กลัวฟันมีปัญหา เป็นต้น 

 
รูปที ่7.3 ความขัดแย้งในใจชนิดอยากหลีกหนีท้ังคู ่

 

ความขัดแย้งในใจชนิดทั้งอยากเข้าใกล้และอยากหลีกหนีแบบไม่มีตัวเลือก 
(Approach-Avoidance conflict) เป็นความขัดแย้งในใจที่เกิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว หากแต่
บุคคลเกิดความรู้สึกสองจิตสองใจในสิ่งนั้นๆ เนื่องจากทั้งมีความรู้สึกดีและความรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งนั้นใน
เวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น อยากเข้าไปทักทายท าความรู้จักกับสาวที่ชอบ แต่ก็กลัวจะโดนปฏิเสธ 
หรืออยากเปลี่ยนสาขาเรียนใหม่ แต่กลัวจะเรียนสาขานั้นไม่ไหว เป็นต้น 
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รูปที ่7.4 ความขัดแย้งในใจชนิดทั้งอยากเข้าใกล้และอยากหลีกหนีแบบไม่มตีัวเลือก 

 

ความขัดแย้งในใจชนิดทั้งอยากเข้าใกล้และอยากหลีกหนีแบบมีตัวเลือก 
(Multiple Approach-Avoidance conflict) เป็นความขัดแย้งในใจที่ประกอบด้วยความรู้สึกท่ีดีและ
ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสิ่งหนึ่งคล้ายกับแบบไม่มีตัวเลือก หากแต่สภาวะกดดันลักษณะนี้บุคคลต้อง
ตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายตัวเลือกในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เรียนจบมหาวิทยาลัย 
แต่ติดปัญหาที่ว่าจะเรียนต่อหรือท างานก่อน หากเรียนอาจมีโอกาสหาประสบการณ์ท่ีดีในทางวิชาการ 
แต่อาจมีเงินไม่พอเรียน หากท างานก็ถือเป็นการหาประสบการณ์ชีวิตและอาจพบโอกาสใน  

การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนอีก เป็นต้น ความขัดแย้งในลักษณะนี้ถือ
เป็นความขัดแย้งท่ีมีความซับซ้อนมากที่สุด 

 
รูปที่ 0.5 ความขัดแย้งในใจชนิดทั้งอยากเข้าใกล้และอยากหลีกหนีแบบมีตัวเลือก 

 

7.3.3.5 การรับรู้2 
จากหัวข้อข้างต้นในประเด็นเรื่องสาเหตุของการเกิดความเครียดที่นักจิตวิทยา

พยายามหาปัจจัยที่ครอบคลุมในการอธิบายการเกิดความเครียดของบุคคล แต่อย่างไรก็ตามค าถาม
ยังคงเกิดขึ้นว่าเหตุทั้งสามประการเป็นเหตุของความเครียดที่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วจริงหรือ 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญทีเป็นเหตุให้บุคคลเกิดความเครียด คือ การรับรู้หรือการตีความของ
บุคคลที่มีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ (Feldman, 2013: 487-488) 

ในการสอบเก็บคะแนนของรายวิชาหนึ่ง ผลปรากฏว่าคะแนนสอบของนักศึกษา
ต่ าทั้งห้อง ทั้งเราและเพ่ือนหลายคนรู้สึกว่าวิชานี้ยาก หนัก คงไม่ผ่านแน่นอน ขณะที่เพ่ือนบางคน
กลับคิดว่าผลที่ออกมาเป็นเหมือนสิ่งเตือนใจให้เขาต้องขยันมากกว่าเดิม จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า 

                                           
2 การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการแปลความหมายจากการรับสัมผัส 
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สถานการณ์เดียวกันแต่การตอบสนองต่อสถานการณ์ในแต่ละบุคคลต่างกัน บางคนมองสถานการณ์
ด้านลบ อันตราย เสี่ยง ล าบาก น าสู่กระบวนการของความเครียด บางคนมองสถานการณ์ด้านบวก 
ท้าทาย น่าสนใจ น่าทดลอง น าสู่กระบวนการที่คล้ายคลึงกับความเครียดแต่ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ
เทียบเท่าการรับรู้ในทางลบ 

7.3.4 ความเครียดกับกระบวนการท างานของร่างกาย 

ความเครียดถือเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล มีความแตกต่างและเฉพาะเจาะจงในแต่ละ
บุคคล สถานการณ์หรือเหตุการณ์หนึ่งๆ อาจมีผลให้เราเกิดความเครียด ขณะที่ไม่มีผลต่อเพ่ือนของ
เรา ในทางกลับกัน เหตุการณ์บางเหตุการณ์อาจส่งผลให้เพ่ือนของเรามีความเครียด แต่เป็นเรื่อง  

ที่ปกติส าหรับเรา ในบางครั้งพบว่าความเครียดเป็นผลดีต่อบุคคลผ่านการท าหน้าที่ของระบบประสาท
ซิมพาเทติกและฮอร์โมนความเครียดในการช่วยมนุษย์ให้ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอด
พ้นจากอันตราย จากการศึกษาพบว่า การมีความเครียดในช่วงเวลาสั้นๆ จะส่งผลให้ เพ่ิมการท างาน
ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยปกติเมื่อร่างกายต้องรับมือกับความเครียดสักระยะหนึ่งระดับ
ฮอร์โมนความเครียดจะลดต่ าลงไปอยู่ในระดับปกติ ถือเป็นสัญญาณว่าบุคคลจัดการกับความเครียดได้
ส าเร็จ แต่เมื่อความเครียดด าเนินต่อไปกลับพบว่าผลเสียจะตามมา 

จากบทที่ 2 หัวข้อระบบประสาทซิมพาเทติกที่กล่าวว่าหากระบบใดระบบหนึ่งไม่ว่าจะ
เป็นซิมพาเทติกหรือพาราซิมพาเทติกบกพร่องหรือท างานมากกว่าปกติ สิ่งที่ตามมาคือ ผลเสียที่เกิด
ขึ้นกับตัวบุคคล และโดยทั่วไปพบว่า ระบบซิมพาเทติกที่ท างานนานจนเกินไปหรือการท างาน 

ที่มากกว่าปกติจากการเกิดความเครียดร่วมกับฮอร์โมนความเครียด มีผลเสียต่อกระบวนการท างาน
ของร่างกาย 5 ด้าน ดังนี้ 

ระบบทางเดินอาหาร โดยทั่วไปความเครียดในระดับต่ าจะส่งผลให้ระบบซิมพาเทติกลด
หรือหยุดการท างานของระบบทางเดินอาหารชั่วขณะ แต่พบว่าการท างานของระบบซิมพาเทติกจาก
ความเครียดเรื้อรังมีผลให้ระบบการย่อยอาหารลดการท างาน ล าไส้ลดการบีบตัว กระเพาะอาหารลด
การหลั่งน้ าย่อย สามารถส่งผลให้เกิดอาการล าไส้อักเสบ ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย จนถึงโรคล าไส้
แปรปรวน เป็นต้น 

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับ 

ความเจ็บป่วยทางกายที่เป็นผลจากการเสียสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันของร่ างกายเกิดจากฮอร์โมน
ความครียด ซึ่งเปลี่ยนหน้าที่จากผู้ช่วยเหลือความเครียดเรื้อรังมีผลให้เกิดความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย 2 ทาง คือ ระบบภูมิคุ้มกันท างานมากกว่าปกติ และระบบภูมิคุ้มกันท างานน้อย
กว่าปกติ ในกรณีที่ความเครียดไปกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท างานมากกว่าปกติ ผลคือ 
แทนที่ระบบดังกล่าวจะไปต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเพียงอย่างเดียว ระบบกลับท าลายเซลล์
และเนื้อเยื่อภายในร่างกาย ซึ่งมีผลให้บุคคลเกิดอาการแพ้ได้ง่าย ขณะที่การท างานที่น้อยกว่าปกติ
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จากความเครียด โดยฮอร์โมนความเครียดที่ถูกหลั่งอย่างต่อเนื่องจะไปกดการท างานของเซลล์
ภูมิคุ้มกันซึ่งส่งผลให้ระบบการท างานต่างๆ ของเกราะป้องกันร่างกายเสียหายและเจ็บป่วยในที่สุด 
(Nevid, 2012: 438) ซึ่งจะมีผลให้เชื้อโรคเข้าไปแพร่เชื้อและท าลายระบบต่างๆ ของร่างกายได้อย่าง
ง่ายดาย ผลคือ เป็นหวัดง่าย หรือเซลล์มะเร็งขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว (Feldman, 2013: 493) 

ระบบหลอดเลือดหัวใจ โดยการท างานของระบบซิมพาเทติกมีผลให้อัตราการเต้นของ
หัวใจเพ่ิมขึ้น ความดันเลือดสูงขึ้น (Feldman, 2013: 489-490) เพ่ือเพ่ิมการสูบฉีดของเลือดใน
ร่างกาย แต่ความเครียดเรื้อรังส่งผลให้กระบวนการดังกล่าวท างานอย่างต่อเนื่องมีผลให้หลอดเลือด
หัวใจแข็งตัว ความดันเลือดสูงตลอดเวลา เนื่องด้วยการปรับตัวของหลอดเลือดที่ตีบตัว และมีแนวโน้ม
เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

ระบบต่อมไร้ท่อ ได้รับผลจากความเครียดเรื้อรั งโดยการเพ่ิมโอกาสในการเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะบุคคลที่ทานอาหารหวานและคาร์โบไฮเดรตในปริมาณมาก รวมถึง
ลดสมรรถภาพทางเพศ ดังอธิบายในบทที่ 2 เรื่องการบูรณาการระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อ 

ระบบประสาท โดยพบว่าความเครียดที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่าส่งผลให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับอารมณ์ทางลบ (โดยเฉพาะ amygdala) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเหนียวแน่นมากกว่าเดิม
ผลคือ การเกิดอารมณ์ทางลบรวมถึงความเครียดมีแนวโน้มเกิดได้ง่ายมากกว่าเดิม ทั้งนี้ สมองส่วน
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการเก็บความทรงจ าที่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้อง ( Implicit 

memory) โอกาสในการเกิดความเครียด ความวิตกกังวล หรือความเศร้าจึงง่ายมากกว่าเดิม 
(Hanson, 2007: 14) ผลตรงกันข้ามปรากฏกับสมองอีกส่วนหนึ่ง (Hippocampus) ที่เกี่ยวข้องกับ
การเก็บความทรงจ าที่ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ (Explicit memory) จะได้รับผลกระทบจากการหลั่ง
ของฮอร์โมนความเครียดให้มีประสิทธิภาพลดลง ส่งผลให้บุคคลมีปัญหาเรื่องความจ า  (Hanson, 

2007: 15; Oei, Everaerd, Elzinga, Van Well, & Bermond, 2006: 133) 
นอกเหนือจากความเครียด พบว่า นักจิตวิทยาส่วนหนึ่งให้ความสนใจในการศึกษาในอีกประเด็น

หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับความเครียดและมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาวะโดยภาพรวมของ
บุคคล ประเด็นดังกล่าวมีชื่อว่า “ภาวะหมดอาลัยในชะตาชีวิต” 

 

7.4 หมดอาลัยในชะตาชีวิต 

ปรากฏการณ์ที่พบบ่อยข้ึนในการศึกษาไทย รวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ แรงจูงใจใน
การเรียน แม้อาจารย์ผู้สอนจะใช้หลักของการเสริมแรงหรือการลงโทษ กลับพบว่าไม่ได้ผลกับนักศึกษา
บางราย ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่เดิมทีไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ด้วยสอบตกตลอดเวลาจะท าอย่างไร
ก็ไม่เข้าใจ อาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าท าอย่างไรก็ไม่แตกต่าง หลังจากเข้าศึกษาต่อต้องเจอกับ
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วิชาการคิดและการตัดสินใจหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ ผลคือ ปลง ทั้งนี้ อาการที่เรียกว่า 
ปลงคืออะไร ลักษณะเป็นเช่นไร และเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง 

7.4.1 หมดอาลัยในชีวิตคืออะไร 
อาการปลง หรือในทางจิตวิทยาเรียกว่า ปรากฏการณ์หมดอาลัยในชะตาชีวิต (Learned 

helplessness) เป็นการรับรู้ของบุคคลต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในลักษณะว่าตนเองไม่
สามารถควบคุมอะไรได้เลยในสถานการณ์ดังกล่าว จนส่งผลออกมาเป็นการกระท าในท านองยอมแพ้
หรือยอมจ านนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น (Feldman, 2013: 495-496) 

หากแต่พบว่า ประสบการณ์ที่ไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งเร้าที่สร้างความไม่พึงพอใจ
สามารถสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การเรียนรู้เพ่ือหลีกหนีที่เรียกว่า ความสิ้นหวัง ซึ่งเกิดจาก
การรับรู้ของสิ่งมีชีวิตว่าสถานการณ์หรือผลลัพธ์ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของตน ทั้งนี้ ผู้ที่เริ่มใช้ค านี้คือ 
มาร์ติน เซลิกแมน (Martin Seligman) และคณะ โดยเซลิกแมนและทีมงานพบว่า สุขนัขทดลองที่มี
ไม่สามารถหลบหนีจากการถูกไฟฟ้าดูดได้ จะไม่สามารถหนีการถูกไฟฟ้าดูดในการทดลองครั้งต่อไปได้ 
แม้จะมีความเป็นไปได้ก็ตาม นอกจากนี้พบว่า ผลที่เกิดขึ้นจะมีความคงทน สุนัขจะถูกไฟฟ้าดูดเป็น
ชั่วโมง เป็นวัน หรือแม้กระทั่งเป็นสัปดาห์หลังจากนั้น และไม่แม้กระทั่งพยายามหนีจากสถานการณ์
นั้นๆ จากข้อมูลดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่ช่วยให้นักจิตวิทยาสามารถท าความเข้าใจกับบุคคลในบาง
สถานการณ์ได้ อาทิ เหตุใดเหยื่อที่ถูกทารุณจากบุคคลในครอบครัวถึงไม่มีความพยายามหรือความคิด
ที่จะหนีออกจากบ้าน หรือเหตุใดนักศึกษาบางรายจึงไม่มีความขยันในการเรียน สามารถใช้หลักการ
ของความสิ้นหวังในการอธิบาย 

จากการศึกษาพบว่า ภาวะหมดอาลัยในชะตาชีวิตมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกอาย และ
ความรู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่ งอาจน าไปสู่ความผิดปกติทางจิตใจหลายลักษณะ อาทิ ภาวะซึมเศร้า 
(Schwartz, 2013) โรควิตกกังวล โรคกลัว (Cherry, 2016) รวมถึงอาการที่ใกล้เคียงกับโรคจิตเภท 
(Olson, 2014) ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาคนหนึ่งมีความรู้สึกอายตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าคนหมู่
มากจนเกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรในเหตุการณ์นี้ได้ จากความรู้สึกดังกล่าวที่เกิด
จากการรับรู้ว่าตนเองไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และควบคุมสถานการณ์ไม่ได้อาจส่งผลให้นักศึกษา
คนดังกล่าวหยุดให้ความสนใจกับการพบปะผู้คน หรือพยายามเอาชนะจุดอ่อนนั้นๆ ซึ่งอาจมีแนวโน้ม
ให้เกิดความรู้สึกอายเพ่ิมยิ่งขึ้น และอาจพัฒนาไปสู่การเกิดอาการของโรคกลัวการอยู่ต่อหน้าผู้ อ่ืน 
(Social phobia) 

7.4.2 ลักษณะของการหมดอาลัยในชะตาชีวิต 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีลักษณะของภาวะหมดอาลัยในชะตาชีวิตมักมีอาการ (Olson, 

2014) ดังต่อไปนี้ 
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ด้านอารมณ์ พบว่า อารมณ์ความรู้สึกลดลง ในบางกรณีแสดงออกเหมือนปราศจาก
อารมณ์ความรู้สึก น้ าเสียงราบเรียบ ไม่ค่อยแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกทางสีหน้า ไม่มี  
ความกระตือรือร้น ไม่ให้ความสนใจ ไม่มีความสุข และขาดความมุ่งม่ันในการบรรลุเป้าหมาย 

ด้านสังคม พบว่า มีแนวโน้มปลีกตัวออกจากสังคม ทั้ งการแสดงความรู้สึกและ 

การมีปฏิสัมพันธ์ ไม่มีการตอบสนองทางสังคม แยกตัวออกห่าง ขาดเรียนหรือขาดงานบ่อย ในบาง
กรณีพบว่าไม่มีความสนใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 

ด้านพฤติกรรม พบว่า มีพฤติกรรมที่แปลกไปจากเดิม อาทิ นั่งนิ่ง หน้ามองตรงเหมือนคน
เหม่อลอย ไม่ค่อยเคลื่อนไหว เงียบ ไม่มีความใส่ใจหรือสนใจในสิ่งรอบข้าง 

ด้านกระบวนการทางปัญญา พบว่า มีปัญหาในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคิด อาทิ 
มีความคิดที่ยึดติด มีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ ทักษะในการแก้ไขปัญหาลดลง มีปัญหาในการสื่อสาร และ
ปัญหาในกระบวนการจ า 

7.4.3 เหตุของความสิ้นหวัง 
สาเหตุของความสิ้นหวังอาจมีได้หลายประการทั้งจากคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เป็นปัจจัย

ภายในและปัจจัยแวดล้อม แต่ในที่นี้ขอน าเสนอสาเหตุ 2 ประการ ดังนี้ 
7.4.3.1 สถานการณ์ที่สามารถคาดการณ์ได้ 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการก าหนดระดับความเครียด คือ สถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นสามารถคาดการณ์ได้ จากการศึกษาหนึ่ง พบว่า หนูที่ได้รับสัญญาณเตือนก่อนการถูกไฟฟ้าดูด
จะมีระดับความเครียดที่ต่ ากว่าหนูที่ไม่ได้รับสัญญาณเตือน นอกจากนี้ยังพบว่า การเกิดความเครียด
ไม่เพียงแต่เกิดกับสถานการณ์ที่ เป็นภัยคุกคาม หากแต่สามารถเกิดได้กับสถานการณ์ที่สร้าง
ประสบการณ์ดีๆ ยกตัวอย่างเช่น ในการทดลองหนึ่ง พบว่า หนูที่ได้รับอาหารตามเวลาจะมี
ประสิทธิภาพในการแก้โจทย์ที่นักวิจัยให้ในแต่ละวัน หากแต่ท าการสุ่มเวลาการให้อาหาร พบว่า 

หนูจะมีระดับความเครียดที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับมนุษย์ การได้ช่อดอกไม้ในวันวาเลนไทน์หรือของขวัญ
วันเกิดในเวลาที่แน่นอนจะสร้างความสุขให้เรา หากแต่เพ่ือนหรือคนรักจะสร้างความประหลาดใจให้
เราโดยไม่ให้ตรงกับวันที่ถูกก าหนดจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกเครียดไม่มากก็น้อย หรือในการศึกษาหนึ่ง
พบว่า ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราสามารถปรับตัวได้ดีกว่าหากมีผู้มาเยี่ยมในช่วงเวลาที่แน่นอน ไม่ใช่
มาในช่วงเวลาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ (Langer & Rodin, 1976 อ้างถึงใน King, 2011) 

7.4.3.2 สถานการณ์สามารถควบคุมได้ 
ความรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถจัดการหรืออยู่ในการควบคุมถือเป็น

ปัจจัยส าคัญในการเกิดความเครียดในสถานการณ์ปัญหา แม้กระทั่งการประสบกับสถานการณ์ปัญหา
นั้นซ้ าๆ หากบุคคลเชื่อว่าควบคุมได้มักสามารถป้องกันความเครียดได้เป็นอย่างดี 
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จากการศึกษาหนึ่ง พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการเยี่ยมเยียนตามช่วงเวลาที่ก าหนด
ด้วยตนเองจะมีสุขภาวะที่ดีกว่าผู้สูงอายุที่รอเวลาเยี่ยมที่ก าหนดโดยศูนย์ นอกเหนือจากนี้ พบว่า 
ผู้สูงอายุที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลต้นไม้ในกระถาง แบบหนึ่งต่อหนึ่ง จะมีอายุที่ยืนยาวกว่าผู้สูงอายุที่
ไม่มีภาระรับผิดชอบที่แน่นอน หรือจากการศึกษาหนึ่งพบว่า สิ่งเร้าที่ท าให้เกิดความรู้สึกรังเกียจหรือ
กลัวและรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ สามารถลดการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน ตัวอย่าง
ที่เคยกล่าวถึงคือ ความสิ้นหวัง (Learned helplessness) ที่พบว่า สัตว์ทดลองที่ไม่สามารถจะ
ควบคุมผลลัพธ์ของการทดลอง ผลที่ตามมาคือ การไม่ดิ้นรนที่จะหลีกหนีสถานการณ์นั้นๆ 

ความเครียดและการหมดอาลัยในชะตาชีวิต รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกทางด้านลบสามารถส่งผล
กระทบทางด้านลบต่อสุขภาพจิต ซึ่งอาจน าไปสู่ความผิดปกติทางจิตใจที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษา
และเยียวยาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ความผิดปกติทางจิตใจในลักษณะใดที่ต้องได้รับ 

ความสนใจและการรักษาเยียวยา เป็นประเด็นที่จะกล่าวถึงต่อไป 

 

7.5 โรคทางจิตเวช: ความเจ็บป่วยที่ถูกตีตรา 

นอกเหนือจากโรคทางกาย มนุษย์ยังต้องประสบกับโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางอารมณ์ จิตใจ 
และพฤติกรรมที่ภาษาไทยเรียกอย่างเป็นทางการว่า “โรคทางจิตเวช” (Mental disorders) ทั้งนี้ 
โรคทางจิตเวชคืออะไร ใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง มีระบบการจ าแนกอย่างไร ความจริงกับความเชื่อ
เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยมีแนวโน้ม
เป็นอย่างไร หัวข้อนี้จะน าสู่ค าตอบของประเด็นเหล่านี้ 

7.5.1 โรคทางจิตเวชคืออะไร 
สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (DSM-IV) (มาโนช หล่อตระกูล, 2555: 63) ได้ระบุหลักการใน

การพิจารณาว่าเป็นโรคทางจิตเวช 4 ประการ ดังนี้ 
ประการแรก มีลักษณะหรือกลุ่มอาการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่มีความส าคัญทาง

การแพทย ์

ประการที่สอง อาการเหล่านี้ท าให้บุคคลเกิดความทุกข์ทรมาน หรือมีความบกพร่องใน
กิจวัตรต่างๆ หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะถึงแก่ชีวิต หรือบกพร่องในกิจกรรมต่างๆ 

ประการที่สาม อาการท่ีเกิดขึ้นต้องไม่เป็นสิ่งที่สังคมนั้นๆ ยอมรับกันว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น 
อาการซึมเศร้าจากการสูญเสียผู้เป็นที่รัก 

ประการสุดท้าย พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากค่านิยมด้านการเมือง ศาสนา หรือด้านเพศ 
หรือเป็นจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลนั้นๆ กับสังคมไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตเวช นอกจาก
ปัญหาเหล่านี้จะก่อให้เกิดภาวะดังข้อแรก 
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การก าหนดขอบเขตของโรคทางจิตเวชที่ได้น าเสนอข้างต้น เกิดจากการก าหนดเงื่อนไข
ของการแบ่งระหว่างความปกติและความผิดปกติ หากแต่จะใช้เกณฑ์ใดบ้างในการแบ่ง จะน าเสนอใน
ล าดับต่อไป 

7.5.2 เงื่อนไขท่ีใช้แบ่งความปกติและความไม่ปกติ 
ความผิดปกติทางจิตเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ยากต่อการสังเกตหรือพิจารณา เนื่องด้วย

ข้อจ ากัดของการให้นิยาม และในบางครั้งการแยกความปกติกับความผิดปกติเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
อาการที่เกิดขึ้นสามารถพบได้ในคนปกติ (มาโนช หล่อตระกูล, 2555: 63) ทั้งนี้ มิติที่มักนิยมใช้ใน 

การพิจารณาความผิดปกติ ประกอบด้วย 

7.5.2.1 ความถี่ในการพบเห็น 

แนวทางหนึ่งที่ใช้ในการประเมินคือ พฤติกรรมหรือความคิดไม่เหมือนคนทั่วไป 
หรือไม่ค่อยพบเจอ โดยทั่วไปเราจะสรุปว่าพฤติกรรมใดที่พบเห็นได้บ่อยครั้งจะถือว่าปกติ หากไม่ค่อย
พบเจอถือว่าไม่ปกติ ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาคนหนึ่งท าการฝังสิ่งของรูปร่างต่างๆ เข้าไปใต้ผิวหนัง 
ขณะที่นักศึกษาคนอ่ืนไม่ท ากัน หากใช้มิตินี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพียงเงื่ อนไขเดียวจะถือว่า
นักศึกษาคนนั้นผิดปกติ ทั้งนี้ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นความผิดปกติ เนื่องจาก
เป็นเพียงเงื่อนไขเดียว ความผิดปกติบางลักษณะสามารถพบเห็นได้บ่อย ยกตัวอย่างเช่น ความเครียด 
ความก้าวร้าว ที่มนุษย์เราประสบและสามารถพบเจอได้บ่อยครั้ งในสังคมไทย หากยังถูกจัดให้เป็น
ความผิดปกติ 

ข้อจ ากัดอีกประการของเงื่อนไขนี้คือ ไม่มีจุดตัดที่ชัดเจนระหว่างบ่อยครั้งกับไม่
ค่อยพบเจอ สิ่งที่พบคือ การใช้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวเป็นข้อมูลเพ่ือการพิจารณาตัดสิน 
ประเด็นสุดท้ายคือ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม พฤติกรรมบางลักษณะที่ถือว่าปกติในวัฒนธรรมหนึ่ง
อาจถือเป็นสิ่งผิดปกติในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง 

7.5.2.2 บรรทัดฐานทางสังคม 

เมื่อมีใครสักคนในกลุ่มหรือสังคมแสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อบรรทัดฐานของสังคม
นั้นๆ ย่อมถือว่าบุคคลนั้นไม่ปกติ เนื่องด้วยแต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรมมีแนวปฏิบัติ เป็นของตนว่า
พฤติกรรมใดของสมาชิกที่สังคมรับได้ พฤติกรรมใดเป็นที่คาดหวัง พฤติกรรมใดรับไม่ได้ ไม่ได้คาดหวัง 
การที่สมาชิกมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากที่คาดหวังจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับได้ 

แต่ข้อจ ากัดของการใช้บรรทัดฐานเป็นเกณฑ์พิจารณาความผิดปกติคือ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติของสังคมเป็นพลวัตร เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ฉะนั้น 

การใช้มิตินี้เพียงประการเดียวจึงเป็นความอันตรายในการพิจารณาความผิดปกติ เนื่องด้วย หากสังคม
มีแนวปฏิบัติใหม่ ผู้คนที่ยังคงแนวปฏิบัติเดิมก็ถือว่าผิดปกติ ซึ่งเป็นการพิจารณาที่ไม่สมเหตุสมผล 
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นอกจากนี้ การมีพฤติกรรมหรือความคิดที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม
ไม่สามารถสรุปได้ว่าผิดปกติ เนื่องด้วย บรรทัดฐานในบางลักษณะขัดต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
สังคม หรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพมากจนเกินไป 

7.5.2.3 ความบกพร่อง 
มิตินี้เป็นการประเมินความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน อาทิ ความสามารถ

ในการท ากิจวัตรประจ าวัน ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน ซึ่งมีมาตรฐานที่มากมาย 

แต่โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 4 มาตรฐาน คือ 1) บุคคลมีความรู้สึกเครียด รู้สึกไม่สบายจากพฤติกรรม
หรือความคิดที่ประสบ 2) พฤติกรรมของบุคคลส่งผลกระทบทางลบต่อผู้อ่ืน 3) พฤติกรรมนั้นท าให้
บุคคลรู้สึกว่าผิดปกติ หรือสังคมรอบข้างมองเช่นนั้น และ 4) พฤติกรรมนั้นแปลกประหลาด 

เช่นเดียวกับมิติอ่ืนๆ การใช้มาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์เพียงประการเดียวถือเป็น
ข้อจ ากัด ยกตัวอย่างเช่น ความซึมเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์
ต้องโศกเศร้าเสียใจ ความรู้สึกเครียดหรืออารมณ์ด้านลบในบางเวลา บางสถานการณ์เข้าเงื่อนไขตาม
เกณฑ์ดังกล่าว หากแต่ไม่สามารถจัดเป็นความผิดปกติ รวมถึงความรู้สึกว่าผิดปกติทั้งจากตนเอง หรือ
สังคม (เกณฑ์ข้อ 3) ซึ่งเป็นอัตวิสัย ไม่สามารถวัดเป็นปรนัยได้ 

ข้อจ ากัดอีกประการ คือ พฤติกรรมบางลักษณะไม่ได้ส่งผลให้บุคคลเครียด 

แต่ในทางการแพทย์จัดว่าเป็นความผิดปกติ ยกตัวอย่างเช่น การแสดงความก้าวร้าวต่อร่างกายและ
จิตใจของผู้ อ่ืน (อาการหนึ่งของผู้ป่วยบุคลิกภาพผิดปกติชนิดต่อต้านสังคม) 3พบว่า บุคคลไม่มี
ความรู้สึกผิดหรือเสียใจจากการท าให้ผู้อ่ืนเจ็บ นอกจากนี้ พฤติกรรมหรือกิจกรรมบางอย่างที่อันตราย
ต่อตนเอง หรือสังคมมองว่าไม่ปกติ ไม่สามารถจัดได้ว่าผิดปกติ เช่น การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 
หรือการสูบบุหรี่ เป็นต้น 

7.5.2.4 เบี่ยงเบนไปจากอุดมคติ 
เงื่อนไขสุดท้ายที่น ามาพิจารณา คือ การประเมินว่าบุคคลมีคุณลักษณะที่

เบี่ยงเบนไปจากสุขภาพจิตในอุดมคติหรือไม่ โดยคุณลักษณะของสุขภาพจิตที่ดีมีหลากหลายลักษณะ 
อาทิมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง มีความอิสระในความคิดและการตัดสินใจ รับรู้สิ่งต่างๆ ตาม 

ความเป็นจริง มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ หากพิจารณาอย่างผิวเผิน การใช้เงื่อนไขนี้ประกอบการประเมินมีลักษณะของ
การเป็นเกณฑ์ท่ีดี แต่ด้วยค าว่าอุดมคติจึงมีข้อจ ากัดไม่ต่างกับเงื่อนไขอ่ืนๆ 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูล ส่งผลให้วงการวิชาการ
และวงการแพทย์เริ่มเข้าใจในโรคทางจิตเวชมากขึ้นกว่าในอดีต แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีความลับ

                                           
3บุคลิกภาพผิดปกติชนิดต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) 
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อีกมากมายที่มนุษย์เรายังต้องค้นหาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช ซึ่งเป็นสาเหตุประการ
หนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ยังคงคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนทั้งในประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
รวมถึงประโยคซีกโลกตะวันตก 

โดยทั่วไป หากนึกถึงค าว่าไม่ปกติ หรือเบี่ยงเบน มนุษย์เราจะนึกถึงสิ่งที่เป็น
ปัญหาอย่างรุนแรง ข้อบกพร่อง ข้อเสีย ความน่ารังเกียจ เวลาที่เราเห็นพฤติกรรมแปลกๆ จะเกิดรู้สึก
กลัว รังเกียจ และสงสัยว่าท าเช่นนั้นเพราะเหตุใด ในบางครั้ง เราจะพยายามหลีกหนีหรือเลี่ยงการเข้า
ใกล้สิ่งที่แตกต่างจากเราเป็นอย่างมาก มักมีการตีตราว่าบุคคลที่เป็นโรคทางจิตเวชอันตราย ก้าวร้าว 
และคาดเดาไม่ได้ รวมถึงควรแยกให้ห่างจากสังคมภายนอก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องปกติท่ีพบว่ามีอคติหรือ
การรับรู้ในทางลบต่อบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยหรือต้องสงสัยว่าเป็นโรคทางจิตเวช 

การแบ่งพฤติกรรมว่าปกติหรือไม่นั้นถือเป็นเรื่องยากดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึง
จ าต้องให้ความส าคัญและระมัดระวังในการหามาตรฐานและระบบในการวินิจฉัยโรคและแบ่งชนิดของ
โรค เป้าหมายประการหนึ่งของการวินิจฉัยคือ เพ่ือท าความเข้าใจกับปัญหาที่บุคคลก าลังประสบได้
ง่ายขึ้น เพ่ือการหาแนวทางเยียวยารักษาปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการหาแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือลด
โอกาสในการเกิดความผิดปกติดังกล่าว และส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เพ่ือสร้างความชัดเจนและเป็น
สากลระหว่างผู้ท างานที่เก่ียวข้อง รวมถึงระหว่างผู้ท างานกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป ซึ่งถือ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน 

หากแต่ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการพยายามแบ่งความผิดปกติย่อมมีควบคู่กับ
ประโยชน์ อาทิ ความรู้สึกทางลบที่เกิดขึ้นเสมือนตนเองถูกตีตรา ปฏิกิริยาและการปฏิสัมพันธ์จาก 

คนรอบข้างผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ และการน าเกณฑ์การแบ่งชนิดของความผิดปกติไปใช้
โดยไม่ทราบหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติดังกล่าวอย่างแท้จริง เป็นต้น 

 
รูปที ่7.6 แนวคิดจิต-ชีว-สังคม 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://sludgeport240.web.fc2.com/essay/essays-2016124870/ 
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7.5.3 การจ าแนกโรคทางจิตเวช 

โรคทางจิตเวชเป็นอีกหนึ่งลักษณะที่มนุษย์เป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ท างาน
ทางด้านสุขภาพต่างๆ มากกมายพยายามจะก าหนดกรอบความผิดปกติดังกล่าว หน่วยงานหรือองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลเกี่ยวกับประเด็นนี้ ได้แก่ สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ซึ่งได้พัฒนา
ระบบการจ าแนกโรคทางจิต เวชที่ เ รี ยกว่ า  Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM) และองค์การอนามัยโลก ซึ่งพัฒนาระบบที่มีชื่อว่า International Classification 

of Diseases and Related Health Problems (ICD) ทั้งสองระบบนี้ได้รับความนิยมในระดับสากล
รวมถึงประเทศไทย (มาโนช หล่อตระกูล, 2555: 64-65) ดังรายละเอียดพอสังเขป ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบระบบการแบ่งโรคทางจิตเวช 
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7.5.4 โรคทางจิตเวช: ความเชื่อกับความเป็นจริง 
ความเชื่อ: บุคคลที่เป็นโรคทางจิตเวชมีสาเหตุมาจากความเครียด 

ความเป็นจริง: การสืบหาสาเหตุของการเกิดอาการทางจิตเวช ณ ปัจจุบันจะใช้
แบบจ าลองชีว-จิต-สังคม เป็นแกนกลาง โดยพบว่าการเกิดอาการทางจิตเวชไม่ว่าจะโรคใดก็ตามแต่ 
มีความซับซ้อน และเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างปัจจัยทางชีววิทยา จิตใจ และสังคม
วัฒนธรรม 

ความเชื่อ: ผู้ป่วยโรคจิตเวชจะแย่ลงเรื่อยๆ และรักษาไม่หาย 

ความเป็นจริง: ณ ปัจจุบัน โรคทางจิตเวชสามารถรักษาได้หลายโรค อาทิ โรคกลัว 

โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคเครียด โรคย้ าคิดย้ าท า เป็นต้น และแม้จะไม่สามารถรักษาให้หายใน
บางโรค อาทิ โรคจิต แต่พัฒนาการทางการแพทย์ ณ ปัจจุบัน สามารถเยียวยาอาการให้ดีขึ้นจน
สามารถใช้ชีวิตหรือท างานได้อย่างคนทั่วไป แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด 

ความเชื่อ: ผู้ป่วยโรคจิตเวชอันตราย 

ความเป็นจริง: ตามที่เห็นในสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ 
ถึงความก้าวร้าวรุนแรง และไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะของผู้ป่วยโรตจิตเวช ผู้ป่วยบางรายคลุ้มคลั่งท าร้าย
ตนเอง ท าร้ายพ่อ แม่ ลูก คนรัก หรือคนใกล้ชิด ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก บางกรณีดูโหดร้ายเนื่องด้วยท า
ร้ายจนถึงข้ันเสียชีวิต ผู้ป่วยบางรายจึงต้องถูกขัง ล่ามโซ่ หรือถูกโดดเดี่ยวจากผู้คนรอบข้าง เหตุการณ์
ที่กล่าวข้างต้นจะไม่เกิดขึ้นหากผู้ป่วยและคนใกล้ชิดยอมรับและให้ความร่วมมือในการรักษาเยียวยา 

ประเด็นความเชื่อที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความเชื่อที่ขัดต่อความเป็น
จริง อย่างไรก็ตาม หากปรากฏบุคคลที่ผู้อ่านรู้จักหรือรักประสบกับปัญหาจนเกิดความผิดปกติจนถึง
ขั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอาการใดอาการหนึ่งในโรคทางจิตเวช จะต้องท าเช่นไร เป็นประเด็นที่จะ
กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

7.5.5 โรคทางจิตเวชกับการด าเนินชีวิต 

การมีบาดแผลทางจิตใจจากการเป็นโรคทางจิตเวชสามารถน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายจาก
การมีพฤติกรรมทางด้านลบของผู้ป่วย ซึ่งส่งผลให้เกิดอคติจากบุคคลรอบข้างผ่านการตีตรา 
ยกตัวอย่างเช่น โรคจิตเภท หรือที่สังคมไทยเรียกว่า “บ้า” หรือ”วิกลจริต” มักจะมาพร้อมกับค าว่า 
“น่ากลัว” “อันตราย” เป็นต้น การได้รับรู้ว่าตนเองเป็นโรคทางจิตเวชถือเป็นเรื่องสะเทือนใจอยู่แล้ว 
หากยิ่งรับรู้ว่าบุคคลรอบข้างหรือสังคมคิดหรือรู้สึกยังไงต่อตนเองจากการป่วยยิ่งส่งผลร้ายต่อ
กระบวนการคิดและความรู้สึกของผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นสิ่งแรกเพ่ือ
การก้าวสู่หนทางของสุขภาวะ 

บุคคลที่เป็นโรคทางจิตเวชถือว่าได้รับบททดสอบของชีวิต บททดสอบที่ท้าทายต่อการใช้
ชีวิตที่มีสุขภาวะ หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวชสักชนิดหนึ่ง ต้องประสบกับสภาวะที่จะ
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เกิดบาดแผลในใจจากการต้องถูกตีตรา ถูกแบ่งแยก ถูกรังเกียจ ถูกปฏิเสธ เป็นต้น จากการศึกษาหนึ่ง 
ให้บุคคลที่มีสุขภาพจิตดี 8 คน สวมบทบาทเป็นผู้ขอรับการช่วยเหลือจากจิตแพทย์ โดยให้กลุ่ม
ดังกล่าวท าตัวเหมือนปกติยกเว้นให้เล่าว่าตนเองมีอาการหูแว่ว กอปรกับขอร้องให้ร่วมมือในค าแนะน า
ของจิตแพทย์เป็นอย่างดี แต่ไม่ขอรับการรักษาที่โรงพยาบาล จากการศึกษาพบว่า ทุกคนได้รับ  

การวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท และต้องเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลตั้งแต่ 3 ถึง 52 วัน และทีมรักษา
ไม่มีผู้ใดที่สงสัยต่อการวินิจฉัย รวมถึงรับรู้ว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวที่ปกติเป็นพฤติกรรมที่ไม่
ปกติ จากการทดลองดังกล่าวพอจะแสดงให้เห็นถึงการถูกตีตราของบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคทางจิตเวช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบาดแผลในใจ 

โรคทางจิตเวชเป็นโรคที่ท าให้หลายๆ คนในสังคมเกิดความรู้สึกกลัว รังเกียจไม่ต่างกับ
โรคติดต่อ ท าเหมือนตนเองจะติดเชื้อโรคจากผู้ป่วย ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่สามารถติดต่อได้แม้แต่
น้อย ค าถามที่อาจเกิดขึ้นจากคนรอบข้างผู้ป่วย อาทิ จะท างานได้หรือ คบเป็นเพ่ือนได้เหมือนเดิม
หรือไม่ จะรับผิดชอบในฐานะผู้ปกครอง หรือคู่ชีวิตได้หรือไม่ ค าถามต่างๆ เหล่านี้ เป็นเจตคติทาง 
ด้านลบที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่บั่นทอนก าลังใจในการต่อสู้กับโรคดังกล่าว 
รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดที่ต้องคอยให้ความช่วยเหลือ โดยความกลัวที่จะต้องมีบาดแผลในใจอาจเป็น
ก าแพงขวางก้ันไม่ให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา หรือพูดคุยถึงปัญหาให้คนรอบข้างได้รับรู้ 

ทั้งนี้พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การรักษาเยียวยาไม่ได้ผล และอาการป่วยยังคงด าเนิน
ต่อไปหรือกลับไปเป็นซ้ าอีก ได้แก่ ไม่ได้รับการบ าบัดรักษาที่เหมาะสม ไม่ได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่เริ่ม
ป่วยในระยะแรกๆ ณ ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ โรคทางจิตเวชหลายโรคสามารถ
รักษาให้หายขาดได้เช่นเดียวกับโรคทางกาย แต่ผู้ป่วยและญาติหรือผู้ใกล้ชิดมักเกิดความรู้สึกกลัว 

ไม่ยอมรับความเป็นจริงซึ่งส่งผลให้ได้รับการรักษาที่ล่าช้าและอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี นอกจากนี้
พบว่า บรรยากาศของครอบครัวถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วย การมีสภาพ
ครอบครัวที่ตึงเครียด มีความขัดแย้งระหว่างกัน มีการแสดงออกซ่ึงอารมณ์ทางลบและการสื่อสารที่ไม่
ดี เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อาการยังคงด าเนินต่อไป หรือรุนแรงมากกว่าเดิมได้ 

ทั้งนี้ พนม เกตุมาน (2550) ได้สรุปแนวทางในการส่งเสริมและดูแลผู้ป่วย ดังนี้ 
ติดตาม คือ ติดตามดูแล หรือก ากับให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างถูกต้อง ตรงตามที่แพทย์ก าหนด 

อาจเป็นผู้จัดยาให้เอง หรือคอยนับเม็ดยาที่เหลือ ควรมีวิธีจูงใจให้ผู้ป่วยร่วมมือกันดีๆ มากกว่า  

การบังคับข่มชู่กัน 

ตรงนัด คือ พาผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาอย่างสม่ าเสมอ ตามนัด ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมมา
จริงๆ ญาติควรมาพบแพทย์และเล่าปัญหานี้ให้แพทย์ทราบ 
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สังเกต คือ คอยตรวจสอบอาการข้างเคียงของยา แพทย์ผู้รักษามักจะอธิบายให้ฟังก่อน
การสั่งยาครั้งแรกว่าจะมีอาการข้างเคียงอย่างไรบ้าง ถ้าเกิดอาการข้างเคียงควรรีบติดต่อแพทย์ผู้รักษา
ทันที อย่าทิ้งไว้เพราะจะท าให้ผู้ป่วยไม่อยากกินยา และไม่อยากรักษาอีกต่อไป 

สื่อสาร คือ สร้างบรรยากาศที่สงบ อบอุ่น มีกิจกรรมที่ดีท าร่วมกัน มีการสื่อสารที่ดี 
บอกความต้องการกัน และตอบสนองกันอย่างเหมาะสม 

ตีกรอบ คือ บางครอบครัวเข้าใจผิดว่าห้ามขัดใจผู้ป่วยด้วยอาจจะท าให้อาการยแย่ยิ่ง
กว่าเดิม แต่ค าแนะน าทางการแพทย์ระบุว่าไม่ควรตามใจกันมากจนเกินไป หรือให้สิทธิพิเศษจนผู้ป่วย
ท าความเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้อื่น 

เข้าใจ คือ เมื่อผู้ป่วยมีอาการทางจิตผิดปกติ เช่น หวาดระแวง หูแว่ว ไม่ควรพยายาม
อธิบายเพื่อให้ผู้ป่วยยอมรับความจริง นอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังอาจท าให้ญาติโกรธที่ผู้ป่วยไม่ยอมรับ
ฟังเหตุผล ควรรับฟังด้วยท่าทีเป็นกลาง ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย แต่ขอให้ผู้ป่วยพูดถึงสิ่งที่เขาคิด สิ่งที่
เขารู้สึกให้มากท่ีสุด พร้อมกับแสดงความเข้าใจและเห็นใจที่เขาคิดและรู้สึกเช่นนั้น อาการทางจิตจะดี
ขึ้นจากการใช้ยา ดังนั้น ต้องรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์โดยเร็ว 

จดจ า คือ จดจ าอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่บ้านมาเล่าให้แพทย์ฟัง การด าเนินชีวิตที่บ้านจะ
แสดงถึงความส าเร็จของการรักษาด้วย และญาติผู้ใกล้ชิดจะเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่ดีในเรื่องนี้ 

บริหาร คือ บริหารจัดการเวลาในการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยให้สม่ าเสมอเป็นกิจวัตร 
โดยเฉพาะเวลาอาหาร เวลานอน เวลาออกก าลังกาย และเวลากินยา 

ร่วมมือ คือ ควรให้ผู้ป่วยมีบทบาทในการด าเนินชีวิตตามปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
ทั้งความรับผิดชอบส่วนตัว และงานรับผิดชอบส่วนรวม 

ใจเย็น คือ หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตอบโต้กันภายในบ้าน เมื่อมีความขัดแย้งควรน ามา
ปรึกษาแพทย ์

 

7.6 บทสรุป 

สุขภาพจิต คือ ความสามารถในการปรับตัวของบุคคลทั้งในการปรับตัวผ่านการแสดงออกและ
การปรับตัวผ่านทางความคิดและความรู้สึก ซึ่งโดยปกติพบว่า หากบุคคลต้องประสบกับสถานการณ์ที่
จ าเป็นต้องปรับตัว ร่างกายจะมีกระบวนการตอบสนองต่อการปรับตัวดังกล่าวที่เรียกว่า ความเครียด 
การมีความเครียดในระยะสั้นและไม่สะสมจะพบความสัมพันธ์ในทางที่ดีต่อกระบวนการท างานของ
ร่างกาย อาทิ เพ่ิมพละก าลัง เพ่ิมสมาธิ เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการคิดและความจ า รวมถึง  

การเรียนรู้ แต่หากความเครียดอยู่กับบุคคลในระยะยาว หรือเกิดการสะสมที่เรียกว่า ความเครียด
เรื้อรัง รวมถึงความเครียดแบบฉับพลันที่มีความรุนแรงหรือสะเทือนใจ ความเครียดดังกล่าวจะส่งผล
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เสียต่อร่างกาย อาทิ กดการท างานหรือกระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกันมากกว่าปกติ หยุด 

การท างานของระบบย่อยอาหาร ลดความยืดหยุ่นของระบบหลอดเลือดหัวใจ ลดประสิทธิภาพของ
กระบวนการทางปัญญา 

นอกจากความเครียด พบว่ามีอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและพบบ่อยยิ่งขึ้นใน
สังคมไทย คือ ภาวะหมดอาลัยในชะตาชีวิตหรือความสิ้นหวัง เป็นภาวะของความรู้สึกและความคิดที่มี
ผลกระทบต่อศักยภาพในการแสดงออก ภาวะดังกล่าวส่งผลให้บุคคลเกิดความสิ้นหวังในบางเรื่องบาง
ประเด็นที่ตนเองคิดหรือรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมได้ จัดการไม่ได้ จนส่งผลให้เกิดอาการหมดอาลัย
ตายอยากในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีแนวโน้มน าไปสู่ความเสื่อมของสุขภาพจิตจนสามารถพัฒนาเป็น  

โรคทางจิตเวช 

ทั้งนี้ การจะวินิจฉัยว่าใครสักคนเป็นโรคทางจิตเวชจ าเป็นต้องได้รั บการวินิจฉัยจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ มีเกณฑ์ในการแบ่งระหว่างความปกติกับความผิดปกติหลายเงื่อนไข เนื่องด้วยบุคคล
ปกติก็สามารถเกิดความผิดปกติได้ในบางครั้งหรือบางกรณี เพ่ือป้องกันการวินิจฉัยที่ผิดพลาด ด้วยผู้ที่
มีความผิดปกติทางจิตใจจ าต้องประสบกับความยากล าบากในการด าเนินชีวิต และความยากล าบากใน
การดูแลรักษาเยียวยาเพ่ือให้ตนเองสามารถกลับมาเป็นปกติในบางอาการ หรือสามารถอยู่ร่วมกับบาง
อาการที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจของตนเองในชีวิตประจ าวันถือเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากเปรียบเสมือนการสร้างเกราะป้องกัน 

ความผิดปกติและลดผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตไว้ตั้งแต่ต้นคงดีกว่าการไปแก้ไขท่ีปลายเหตุอย่าง
การรักษา 
 



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

 

1. จงอธิบายความหมายของสุขภาพจิต 

2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความเครียดระยะสั้นกับความเครียดเรื้อรัง 
3. ความเครียดเกิดจากสาเหตุใดบ้าง จงอธิบาย 

4. ความเครียดเรื้อรังส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

5. จงอธิบายความหมายของการหมดอาลัยในชะตาชีวิต 

6. จงอธิบายขอบเชตของโรคทางจิตเวช 

7. จงอธิบายเงื่อนไขของการแบ่งความปกติและความผิดปกติทางจิต 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

มนุษยสัมพันธ์: ความผาสุกทางสังคม 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. มนุษยสัมพันธ์: ศาสตร์และศิลป์เพ่ือสัมพันธภาพ 

2. พฤติกรรมการช่วยเหลือ 

3. อคติและการแบ่งแยก: ในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม 

4. ความรัก: มนุษยสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของมนุษยสัมพันธ์ได้ 
2. อธิบายกระบวนการเกิดมนุษยสัมพันธ์ได้ 
3. อธิบายอิทธิพลของตัวตนที่มีต่อมนุษยสัมพันธ์ได้ 
4. อธิบายอิทธิพลของกลุ่มทีส่งผลเสียต่อสังคมได้ 
5. บอกความหมายพฤติกรรมทางสังคมได้ 
6. อธิบายอิทธิพลของพฤติกรรมทางสังคมที่มีต่อมนุษยสัมพันธ์ได้ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที ่13 

1. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อมนุษยสัมพันธ์: 
ศาสตร์และศิลป์เพ่ือสัมพันธภาพ 

2. ให้นักศึกษาอภิปลาย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ “เพราะเหตุใดเราจึงช่วยผู้อ่ืน” “รักแบบใดที่ดีต่อทุก
ฝ่าย” 

4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

6. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเตรียมน าเสนอในบทที่ 9 เรื่องกิจกรรมเพ่ือความผาสุกทางกาย กิจกรรม
เพ่ือความผาสุกทางจิตสังคม และกิจกรรมเพ่ือความผาสุกทางปัญญา 
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สื่อประกอบการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ภาพเลื่อน 

3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย 

4. แบบฝึกหัด 

 

การประเมินผล 

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

2. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัด 

4. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 



 

 

บทที่ 8 

มนุษยสัมพันธ์: ความผาสุกทางสังคม 
 

8.1 บทน า 
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล 

เพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยจากสัตว์นักล่าและความอยู่รอดของสายพันธุ์ เนื่องด้วยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต
ที่ อ่อนแอทางร่างกายและมีการพัฒนาการที่ช้าเมื่อเทียบกับสัตว์สายพันธุ์ อ่ืนๆ เมื่อสังคม  

มีความซับซ้อนมากขึ้นจากการรวมตัวกันของมนุษย์เป็นจ านวนมาก จึงพบว่ามนุษย์มีความบอบบาง
ทางจิตใจ แต่หากได้อยู่ในกลุ่มจะช่วยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในบทนี้จะกล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ที่มากกว่าแค่การอยู่รวมกันซึ่งเราเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ 
 

8.2 มนุษยสัมพันธ์ 
มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของการด าเนินชีวิต เนื่องด้วย

มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมไม่สามารถแยกตนเองออกจากสังคมได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อต้องอยู่
ร่วมกันการปรับตัวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันมีความราบรื่น ดังนั้น ศาสตร์และศิลป์
อย่างมนุษยสัมพันธ์จึงเข้ามามีบทบาท โดยขอน าเสนอในความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบ
ของมนุษยสัมพันธ์ 

8.2.1 ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ 
กัลย์ชีรา อ้นขวัญเมือง (ม.ป.ป.) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมใดๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และด าเนินชีวิตด้วย
ความราบรื่น 

ราชบัณฑิตยสถาน (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของค าว่า มนุษยสัมพันธ์ ว่าหมายถึง 
ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ม.ป.ป.: 44) ได้ให้ความหมายของ
มนุษยสัมพันธ์ว่าหมายถึง การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โดยอาศัยศาสตร์ และ
ศิลป์ในการเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
ความรักใคร่ นับถือ ความจงรักภักดี และความร่วมมือกัน ซึ่งส่งผลท าให้สามารถอยู่ร่วมกันกับบุคคล
อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า มนุษยสัมพันธ์คือ การปฏิสัมพันธ์ระวห่างบุคคลเพ่ือเป็น
การเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เมื่อได้ความหมายในล าดับต่อไปคือการเข้าใจ
ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 

8.2.2 ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
มนุษยสัมพันธ์ช่วยท าให้มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมไม่ว่าสังคมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

แต่ละคนที่มาอยู่ร่วมกนนั้นต่างก็มีความแตกต่างกัน แต่ถ้าทุกคนสามารถบูรณาการความแตกต่าง
เหล่านี้  ย่อมก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคลและสังคม โดยได้มีผู้สรุปความส าคัญของ  

มนุษยสัมพันธ์ ดังนี้ 
เทพ สงวนกิตติพนธ์ (2552) ได้สรุปความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ว่า 
มนุษยสัมพันธ์ท าให้เกิดความสามัคคีธรรมในกลุ่มสังคมและในหมู่คณะ 

มนุษยสัมพันธ์ท าให้การรวมพลังร่วมแรงร่วมใจ เกิดความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีใน  

การปฏิบัติการร่วมกัน 

มนุษยสัมพันธ์ท าให้สังคมเป็นปกติสุข คนในสังคมนั้นๆ อยู่ดีมีสุข 

มนุษยสัมพันธ์ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและเป็นการสร้างสรรค์สังคม 

มนุษยสัมพันธ์ท าให้งานต่างๆ ประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี เพราะอาศัยความร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน 

มนุษยสัมพันธ์ท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตใจ เพราะอยู่
ร่วมกันจะท าให้มนุษย์ได้เรียนรู้ถึงความรักใคร่และมิตรไมตรีที่มีให้กัน รวมถึงความต้องการที่จะบรรลุ
จุดหมายด้วยความภูมิใจ 

มนุษยสัมพันธ์ท าให้บุคคลยอมรับนับถือกัน ตระหนักในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
รู้จักการให้เกียรติกันและการยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์ต่อกัน 

มนุษยสัมพันธ์ท าให้งานทุกอย่างขององค์การบรรลุผลได้เป้าหมายที่ต้องการ เพราะทุกคน
จะเคารพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของแต่ละบุคคลอันจะน าไปสู่ความร่วมมือกัน
ร่วมใจ และการประสานงานที่ดีต่อกัน 

มนุษยสัมพันธ์ท าให้บุคคลคล้อยตามได้ เกิดความชื่นชอบ และจะพัฒนาความชื่นชอบไป
เป็นความศรัทธาได้ พร้อมยินดีที่จะปฏิบัติตามท่ีต้องการ 

พัชรนันท์ กลั่นแก้ว (2008: 28) สรุปว่า การน ามนุษยสัมพันธ์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มีส่วนช่วยอ านวยเกิดสิ่งดีๆ แก่คนในสังคมหลายประการ ได้แก่ 

มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน 

ช่วยสร้างความสุขในสังคม ทุกคนต่างมีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความซื่อสัตย์ และ 

มีความจริงใจต่อกัน 
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มีความส าคัญต่อการบริหารงาน ช่วยสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้คนอยากท างาน 

มีความส าคัญต่อการสร้างมิตร และครองใจคน โดยมีน้ าใจต่อกัน  ยกย่องชมเชย
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และพ่ึงพาอาศัยกัน 

การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย นั่นคือ ตัวเราและ
ผู้อ่ืนทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นใครสิ่งที่ต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญย่อมไม่แตกต่างนั่นคือ เราและเขาใน
หัวข้อต่อไปขอกล่าวถึงองค์ประกอบที่จ าเป็นต่อมนุษยสัมพันธ์ 

8.2.3 องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
จากที่กล่าวในบทที่ 1 ถึงเหตุผลที่ต้องให้ความส าคัญกับจิตวิทยา ประเด็นส าคัญคือ 

เธอ ฉัน และผองเรา เป็นการให้ความส าคัญกับทุกฝ่ายเพ่ือการปรับตัวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2553: 109) มีความเห็นว่าองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
มี 3 ประการ ได้แก่ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น และการเข้าใจสิ่งแวดล้อม 

การเข้าใจตนเองเป็นลักษณะการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงว่าตนเองเป็นใคร มีความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์แค่ไหนระดับใด มีจุดแข็งและจุดอ่อนด้านใดบ้างเรื่องใดบ้าง การเข้าใจตนเอง 

ท าให้บุคคลเกิดการรู้สึกยอมรับในคุณค่าแห่งตน นับถือตนเอง และรู้จักเข้าใจสิทธิหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของตนเอง สิ่งที่ส าคัญในการเข้าใจตนเองจะช่วยให้เรารู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนได้
ดีมาก 

การเข้าใจบุคคลอ่ืนเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของคน ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ความต้องการของบุคคล แรงจูงใจของบุคคล สภาพสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้
ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เมื่อเราต้องการไปติดต่อสัมพันธ์กับใคร เราต้องทราบก่อนว่าบุคคลนั้นเป็น
ใคร มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ทางด้านใด อยู่ในระดับใด เมื่อเราน าเอาบุคคลอ่ืนที่
เราต้องการติดต่อสัมพันธ์มาพิจารณาดูว่า เรามีความเข้าใจในตัวเขาอย่างไร เรายอมรับในตัวเขาได้แค่
ไหน เพ่ือจัดระดับคุณค่าและความส าคัญของบุคคลที่เราต้องมีการติดต่อสัมพันธ์รวมทั้งการที่เราจัก
ปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอ่ืนได้ในการติดต่อสัมพันธ์กัน 

การเข้าใจสิ่งแวดล้อมเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราและบุคคล
อ่ืนซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและมีส่วนสัมพันธ์กับมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งล้วนมีอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น อาทิ สภาพ
ครอบครัว บรรยากาศในที่ท างาน สภาพการณ์ ณ ขณะนั้น เป็นต้น ความรู้จากการเข้าใจสิ่งแวดล้อม
สามารถน ามาปรับใช้กับตัวเราในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้ดีมากขึ้น 
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รูปที ่8.1 องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก พรรณทิพย์ ศริิวรรณบุศย์, 2553: 109 

 

พัชรนันท์ กลั่นแก้ว (2008: 28) ได้เสนอองค์ประกอบที่จะส่งเสริมการเป็นผู้มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ดังนี้ 

การรู้ จักพัฒนาศักยภาพของตน (Self development)  ให้มีความพร้อมทั้ งด้าน
บุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

การเรียนรู้ความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองปฏิบัติ และต่อ
สิ่งที่มีผลกระทบต่อผู้อื่น 

การติดต่อสื่อสารที่ดี  (Communications) ช่วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน น าไปสู่ 
การปฏิบัติทีเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายในองค์การ 

การรู้จักจูงใจคน (Motivation) โดยใช้การจูงใจให้เกิดการยอมรับในความซึ่งกันและกัน 
ช่วยให้มีทัศนคติตรงกัน และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
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การเห็นใจ/เข้าใจความต้องการของผู้อื่น (Empathize) รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
การยอมรับความแตกต่างของผู้ อ่ืน ( Individual differences) ศึกษาความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ด้านความคิด สติปัญญา และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ให้เป็นลักษณะของ  

การแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างของบุคคลแต่ละคนในองค์การ 

หลังจากท าความเข้าใจพ้ืนฐานของมนุษยสัมพันธ์ ต่อไปขอน าเข้าสู่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นการสรุปแนวคิดและการศึกษาทางด้านจิตวิทยาสังคมซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษามนุษย์ในบริบททางสังคม 

8.2.4 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ 
การเกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่นั้น พบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมายโดยเฉพาะปัจจัย

ภายในตัวบุคคล ทั้งนี้ ขอน าเสนอเพียงบางส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์
พอสังเขป ดังนี้ 

8.2.4.1 ความประทับใจแรกพบ 

การเกิดความประทับใจ (Impression formation) คือ กระบวนการที่มนุษย์ใช้
เพ่ือสร้างการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อผู้อ่ืน ทั้งในทางบวกหรือทางลบจากข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งในบางครั้ง
ข้อมูลบางอย่างของคนอ่ืนอาจมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเรา ทั้งๆ ที่อาจจะไม่ใช่ลักษณะส าคัญ ซึ่งอาจ
มีผลให้ข้อมูลอื่นๆ ทั้งท่ีส าคัญและไม่ส าคัญ ไม่มีผลต่อการรับของบุคคล หรือเบี่ยงเบนไปจากท่ีควรจะ
เป็น (Feldman, 2013: 601) ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาหนึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง
ได้รับข้อมูลของอาจารย์พิเศษที่จะมาสอนว่า “อบอุ่น, กระตือรือร้น, เก่ง ฯลฯ” ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่ง
ได้รับข้อมูลเหมือนกันทุกประการยกเว้นเปลี่ยนลักษณะ “อบอุ่น” เป็น “เย็นชา” ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษ
ในการทดลองจะเป็นคนๆ เดียวกันทั้งสองกลุ่ม สิ่งที่เหมือนไม่ใช่แค่บุคคลแต่เป็นวิธีการพูด และ
บุคลิกลักษณะต่างๆ ที่เหมือนกัน แต่ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มแรกรับรู้ว่าอาจารย์อบอุ่นมากกว่ากลุ่ม
หลัง ขณะที่กลุ่มหลังรับรู้ว่าอารมณ์เย็นชามากกว่ากลุ่มแรก (Feldman, 2013: 600)  

ข้อค้นพบอีกประการ คือ การรับรู้ถึงลักษณะนิสัยของผู้อ่ืนจะเกิดจากการรับรู้
โดยภาพรวมคล้ายกับการหาค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ที่ประเมินคุณลักษณะต่างๆ ตามข้อมูลที่มีแล้ว
หาข้อสรุปที่เป็นกลางของคุณลักษณะของบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะประเมินจากข้อมูลบางอย่างหรือ
การประเมินโดยภาพรวม โดยทั่วไปมนุษย์จะใช้ระยะเวลาในการประเมินเพียงไม่กี่วินาที (Feldman, 

2013: 601) ซึ่งอาจถูกต้องหรือผิดพลาด การับรู้ในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นจากการพบเป็นครั้งแรกของ
บุคคลกับผู้อ่ืน นักจิตวิทยาเรียกว่า ความประทับใจแรกพบ (King, 2011: 421) จากการศึกษาพบว่า 
ความประทับใจแรกพบสามารถเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีหรือเทียบได้กับการกะพริบตาแค่ครั้งเดียว 
(Nevid, 2012: 494)  
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หลายคนอาจคิดว่าความประทับใจแรกพบเป็นเพียงประเด็นเล็กๆ เรายังมีเวลา  

ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ ได้ท าความรู้จักกันอีกนาน เพราะฉะนั้นเรื่องเล็กน้อยแค่นั้นคือเป็นสิ่งไม่จ าเป็น 

แต่หากลองจินตนาการว่าเราต้องไปสอบสัมภาษณ์งานหรือต้องไปติดต่อประสานงาน ซึ่งเป็นโอกาส
เพียงครั้งเดียวในการพบเจอกับคนหรือกลุ่มคนในนั้นๆ การพบเจอกันครั้งแรกจะช่วยให้ เราได้พบกับ
คนหรือกลุ่มคนนั้นๆ ในครั้งต่อไปหรือเป็นการพบกันครั้งนั้นครั้งเดียว ปัจจัยส าคัญคือ การเกิด  

ความประทับใจแรกพบ ผู้สัมภาษณ์จะสังเกตเราตั้งแต่หัวจรดเท้า สังเกตทุกอิริยาบถที่เราแสดงออก
ตั้งแต่แรกเห็น ซึ่งอาจประเมินและตัดสินเราไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้กล่าวสิ่งใดแม้แต่น้อย 

ความประทับใจแรกพบ (First impression) ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้าง
และการรักษามนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จากการศึกษาหนึ่งที่ให้กลุ่มตัวอย่างดูภาพใบหน้าบุคคลที่
ไม่รู้จัก พบว่าการตัดสินผู้อ่ืนเกิดในเสี้ยววินาที (0.1 วินาที) ที่เห็นภาพ และเนื่องด้วยการรับรู้ดังกล่าว
อาจติดตัวบุคคลเป็นระยะเวลานานและยากต่อการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีข้อมูลมาขัดแย้งก็ตาม 
(Nevid, 2012: 494-495) จากการศึกษาพบว่า ความประทับใจแรกพบสามารถส่งผลต่อการรับรู้ของ
บุคคลในระยะยาว เนื่องด้วยมนุษย์มีแนวโน้มให้ความสนใจและจดจ าข้อมูลหรือการเรียนรู้ครั้งแรก
ของตน (King, 2011: 421) ยกตัวอย่างเช่น เรามีความประทับใจในคนๆ หนึ่งที่เพ่ิงรู้จักกัน หลังจาก
วันนั้นก็ได้พบกันอีก แต่คราวนี้คนๆ นั้นท าให้เราไม่พอใจ เราจะมีแนวโน้มมองพฤติกรรมของบุคคล
นั้นว่าเป็นเพราะปัจจัยภายนอกตัวบุคคลมากกว่าปัจจัยภายใน แต่หากเราไม่ประทับใจตั้งแต่แรกพบ 
พบว่า พฤติกรรมที่ดีหลังจากนั้นมักถูกหักล้างจากความรู้สึกทางลบของเรา 

8.2.4.2 การเหมารวม 

กระบวนการหนึ่ งที่มนุษย์จะรับรู้ผู้ อ่ืน คือ การรับรู้ผ่ านความเชื่อหรือ 

ความคาดหวังที่มีพ้ืนฐานจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในทางวิชาการ เรียกว่า การเหมา
รวม (Stereotype) ซึ่งมีได้ทั้งการรับรู้ในทางบวกและทางลบ เหตุที่เป็นเช่นนี้ มีข้อสันนิษฐานว่า
มนุษย์พยายามที่จะจัดกลุ่มหรือจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้มีความเป็นระเบียบและง่ายต่อการใช้งาน ดังนั้น 
นอกเหนือจากการมองผู้อ่ืนอย่างเป็นปัจเจกบุคคลมนุษย์ยังมองผู้อ่ืนผ่านการเป็นสมาชิกของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 

กระบวนการดังกล่าวจะมีความคิดความเชื่อว่าบุคคลมีลักษณะนิสัย และ 

การกระท าที่เหมือนกนกับทุกคนในกลุ่มที่คนๆ นั้นสังกัด ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเหมารวมว่า
นักการเมืองเป็นคนโกหก โกงกินบ้านเมือง หรือต ารวจชอบหากินกับประชาชนระดับรากหญ้า เป็นต้น 

นักจิตวิทยาเชื่อว่าการเหมารวมเป็นกระบวนการพ้ืนฐานที่ติดตัวมนุษย์ ซึ่งเป็น
ทางลัดให้มนุษย์ใช้ในการตัดสินหรือประเมินสิ่งแวดล้อมทางสังคม เป็นกระบวนการที่ช่วยให้มนุษย์ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีอยู่แทนที่จะสิ้นเปลืองพลังงานหรือเวลาในการใช้
ทรัพยากรทางปัญญาในการวิเคราะห์หรือประเมินบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่มี
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ประสิทธิภาพหากแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิผล เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของการรับรู้ที่ค่อนข้างสูง 
(Nevid, 2012: 495) 

8.2.4.3 เสน่หา 
ในทางจิตวิทยา เสน่หา (Attraction) หมายถึง ความรู้สึกชอบและมีความคิดใน

ทางบวกต่อคนๆ นั้น รวมถึงมีแนวโน้มจะแสดงออกในทิศทางที่ดีต่อคนๆ นั้น ทั้งนี้ เสน่หาไม่ได้จ ากัด
เฉพาะเสน่หาแบบคู่รักหรือความสัมพันธ์ทางเพศ (Nevid, 2012: 502) แต่ครอบคลุมทุกความสัมพันธ์
ที่ตรงตามนิยามข้างต้น อาทิ เพ่ือน ซึ่งแต่ละความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเสน่หาต่างได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่างๆ (King, 2011: 420-421; Nevid, 2012: 503-505) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ความคล้ายคลึงกัน มนุษย์มีแนวโน้มชอบหรือให้ความสนใจคนที่มี 
ความคล้ายคลึงกับตนเองในคุณลักษณะบางประการ อาทิ เจตคติ ค่านิยม รูปร่างหน้าตา ระดับทาง
สังคม เชื้อชาติ ศาสนา หรืองานอดิเรก เป็นต้น ทั้งนี้พบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ที่แตกต่างมีผลต่อ
ความสนใจในความคล้ายคลึงที่แตกต่าง ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาหนึ่งพบว่าปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกคู่ครอง ได้แก่ ความคล้ายคลึงกันของเจตคติ มุมมองศาสนา และค่านิยม หรือในบางครั้ง
พบว่าเพียงเพราะชื่อหรือนามสกุลมีความคล้องจองกันก็สามารถดึงดูดความสนใจได้ 

แม้การศึกษาหลายงานจะพบความคล้ายคลึงเป็นหนึ่งในการพิจารณาสร้าง
ความสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของคนรักหรือเพ่ือน แต่ค าถามที่ยังคงมีอยู่คือ เพราะเหตุใด ทั้งนี้ ค าตอบที่
ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับอัตลักษณ์แห่งตน กล่าวคือ การที่มีใครบาง
คนมีความคล้ายคลึงกับเรา จะส่งผลให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากกว่าเดิม 

(2) เสน่ห์ทางกาย บางคนอาจเชื่อว่าเหตุที่เราตกหลุมรักใครสักคน เพราะ
ลักษณะนิสัยของคนๆ นั้น แต่เมื่อลองพิจารณาจะพบว่าในบางครั้งเรายังไม่มีเวลาเรียนรู้ลักษณะนิสัย
ซึ่งกันและกัน แต่เราตกหลุมรักไปแล้ว เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า
เป็นเพราะรูปลักษณ์ภายนอกหรือเสน่งทางกาย โดยการศึกษาพบว่าผู้ชายถูกดึงดูดความสนใจด้วย
เสน่ห์ทางกายมากกว่าผู้หญิงในกรณีของการเลือกคู่ครอง หากแต่ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศใน
การเลือกคู่นอน 

นักจิตวิทยาให้ความสนใจในการศึกษาใบหน้าของบุคคลต่อการรับรู้บุคคล 
การศึกษาหนึ่งที่ใช้กลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน โดยใช้ภาพใบหน้าบุคคลที่ได้รับ 

การประเมินจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่จ าแนกระหว่างภาพใบหน้าที่ดึงดูความสนใจ และภาพใบหน้าที่ไม่
ดึงดูดความสนใจ การศึกษาพบว่า เสน่ห์จากใบหน้ามีอิทธิพลต่อการรับรู้ในมนุษย์ตั้งแต่ทารก เด็กใน
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจจ้องดูภาพใบหน้าที่ได้รับการประเมินว่าดึงดูดความสนใจเมื่อเทียบกับภาพที่
ไม่ได้ดึงดูดความสนใจ ค าถามคือ ใบหน้าแบบใดที่ดึงดูดความสนใจ 
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จากการศึกษาโดยใช้จิตวิทยาการทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสร้างภาพ
ใบหน้าที่มีสัดส่วนของอวัยวะในใบหน้าแตกต่างกนจากใบหน้าจริง พบว่า ใบหน้าที่ดึงดูดความสนใจ
หรือมีเสน่ห์ต่อกลุ่มตัวอย่างคือ ใบหน้าที่มีสัดส่วนของอวัยวะบนใบหน้าในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
ต าแหน่งของอวัยวะบนใบหน้าต้องมีระยะเท่าๆ กัน และกระจายทั่วทั้งใบหน้า นอกจากนี้ พบว่ารูป
หน้าที่มีความสมมาตรมีความดึงดูดมากกว่าเมื่อเทียบกับรูปหน้าที่ไม่สมมาตร รวมถึงระดับความอ่อน
เยาว์ของใบหน้าก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งในการดึงดูดความสนใจ 

เหตุผลที่เสน่ห์ทางกายเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของความเสน่หา
สามารถอธิบายได้โดยใช้หลักของการเหมารวม (Stereotype) กล่าวคือ มนุษย์มีแนวโน้มจะเชื่อว่าสิ่ง
ใดสวยงาม สิ่งนั้นย่อมเป็นของดี สิ่งสวยงามไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจของมนุษย์ หากยังลวงให้
มนุษย์ตัดสินว่าสิ่งนั้นดีกว่า หากเป็นบุคคลอาจมีแนวโน้มท าให้เข้าใจว่าเก่งกว่า ฉลาดกว่า 

มีความสามารถกว่า เป็นต้น 

(3) การแลกเปลี่ยน การศึกษาว่า มนุษย์ในแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกชอบคนที่
แสดงท่าทีว่าชอบเราก่อน นักจิตวิทยาเรียกกระบวนการนี้ว่า การแลกเปลี่ยน (Reciprocity) ใน 

การมีปฏิสัมพันธ์หากเรายิ้มแย้ม ทักทาย ให้ความสนใจ แสดงความนอบน้อมให้กับใครสักคน 

มีความเป็นไปได้ว่าคนๆ นั้นจะแสดงออกในลักษณะเช่นเดียวกันกับเราอย่างน้อย 1 ลักษณะ หรือ
ปฏิสัมพันธ์แบบคู่รัก พบว่า การตามจีบใครสักคนโดยที่เราทุ่มเทให้อย่างเต็มที่ แม้จะไม่ได้รับรักตอบ
กลับแต่คนที่เราตามจีบจะลืมเราได้ยาก เป็นการแลกเปลี่ยนในลักษณะความใส่ใจจนได้รับความใส่ใจ
ในห้วงความทรงจ า 

การศึกษาหนึ่งในนักศึกษาหญิง 3 กลุ่ม ประเมินความชื่นชอบในนักศึกษา
ชายกลุ่มหนึ่ง โดยนักวิจัยให้ข้อมูลก่อนการประเมินแก่ทั้งสามกลุ่ม กลุ่มแรกบอกว่านักศึกษาชายให้
คะแนนความชื่นชอบสูงมาก กลุ่มที่สองบอกนักศึกษาชายให้คะแนนในระดับปานกลาง ขณะที่กลุ่ม
สุดท้ายบอกว่าไม่สามารถดูผลได้ อาจจะสูงหรือปานกลาง เมื่อการเปรียบเทียบเฉพาะสองกลุ่มแรก 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มแรกประเมินด้วยความชื่นชอบในระดับสูงกว่า 

8.2.4.4 อคติ 
อคติ (Prejudice) คือ เจตคติที่เกิดขึ้นล่วงหน้าโดยไม่ผ่านการพินิจพิจารณา

ไตร่ตรองหรือประเมินจากข้อเท็จจริง โดยทั่วไปจะเป็นเจตคติในทางลบ อาจมีในบางกรณีที่ใช้ค านี้ใน
เจตคติทางบวก ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลกล่าวถึงสมาชิกในกลุ่มของตนเอง (เชื้อชาติ ศาสนา เป็น
ต้น) มีโอกาสที่จะเกิดการประเมินล่วงหน้าในทางที่ดีต่อกลุ่มคนดังกล่าวมากกว่าสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ 
เช่นเดียวกับการเหมารวม อคติถือเป็นจิตลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก (Nevid, 2012: 507-508) 

อคติทั้งที่เป็นอคติในทางบวกและทางลบต่างมีความเหมือนกับเจตคติในเรื่อง
อ่ืนๆ กล่าวคือ ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ องค์ประกอบด้วนความคิด 
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องค์ประกอบด้านอารมณ์ และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ในองค์ประกอบด้านความคิด คือ ความคิด
ความเชื่อที่มีต่อบุคคลกลุ่มอ่ืน องค์ประกอบด้านอารมณ์ คือ ความรู้สึกทางลบที่มีต่อบุคคลกลุ่มอ่ืน 
และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือ แนวโน้มของการกระท าที่แสดงออกถึงการแบ่งกลุ่ม 1 กลุ่มของ
ตนกับกลุ่มอ่ืน (Nevid, 2012: 508) องค์ประกอบที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนคือ องค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมภายนอก ขณะที่องค์ประกอบด้านความคิดและด้านอารมณ์เป็น
พฤติกรรมภายใน แม้จะอธิบายผ่านค าบอกเล่า แต่อาจไม่สอดคล้องกับการกระท าอ่ืนๆ ยกตัวอย่าง
เช่น การศึกษาหนึ่งให้กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับอคติของตนเองที่มีต่อคนกลุ่มหนึ่ง จากนั้น  

ท าการประเมินอคติผ่านองค์ประกอบด้านพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างโดยการให้ทีมงานที่สวมบทบาท
เป็นคนกลุ่มที่ใช้ประเมินอคติขึ้นไปบนรถโดยการให้ทีมงานที่สวมบทบาทเป็นคนกลุ่มที่ใช้ประเมินอคติ
ขึ้นไปบนรถโดยสารคันเดียวกับที่กลุ่มตัวอย่างก าลังใช้บริการ ผลการศึกษาคือ มีแนวโน้มที่ค าบอก
กล่าวจะขัดแย้งกับการกระท า กล่าวคือ ค าพูดที่เป็นสื่อกลางบ่งบอกองค์ประกอบด้านความคิดและ
อารมณ์ไม่ได้มีทิศทางเดียวกับการกระท า โดยการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความระมัดระวัง
ตนมากขึ้นขณะที่อยู่ใกล้กับกลุ่มคนที่ตนบอกว่าไม่มีอคติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนลักษณะอื่นๆ 

อคติพัฒนามาจากการสะสมของเจตคติที่เป็นการเหมารวมทางลบต่อบุคคลใน
กลุ่มอ่ืนๆ การเหมารวมดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของบุคคล ทั้งจาก  

การอบรมสั่งสอนการเลียนแบบพ่อแม่ ผู้ใหญ่หรือเพ่ือน การเสพสื่อต่างๆ ที่แสดงออกซ่ึงเจตคติในทาง
ลบต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างสม่ าเสมอ หรือการได้รับประสบการณ์ตรงจากบุคคลในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
(Nevid, 2012: 508) 

8.2.4.5 การเปรียบเทียบทางสังคม 

การเปรียบเทียบทางสังคม (Social comparison) เป็นกระบวนการที่บุคคล
ประเมินความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม และทักษะต่างๆ ในลักษณะเปรียบเทียบกับผู้ อ่ืน 

การเปรียบเทียบทางสังคมเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้เราประเมินตนเอง ช่วยท าให้เราเห็นความต่างของ
เรากับผู้อ่ืน และดังกล่าวในบทที่ 5 การเปรียบเทียบทางสังคมช่วยให้เราสร้างตัวตน (King, 2011: 
425) 

นักจิตวิทยาพยายามอธิบายกระบวนการเกิดการเปรียบเทียบทางสังคม 

โดยทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความสนใจ รวมถึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
คือ ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม (Social comparison theory) ที่อธิบายว่าในบางกรณี บุคคล
จะท าการเปรียบเทียบความคิดและความสามารถของตนเองกับผู้อ่ืน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่บุคคลไม่

                                           
1 การแบ่งแยก (Discrimination) คือ พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความไม่ยุติธรรม ไม่ทัดเทียมต่อผู้อื่นบนพ้ืนฐานของกลุ่มที่บุคคลผู้
นั้นสังกัด 
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มีวิธีการประเมินตนเองที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ือให้การประเมินตนเองมีความเที่ยงตรงมากท่ีสุด 
มนุษย์มักเปรียบเทียบตนเองกับคนที่มีความคล้ายคลึงกับตน ขณะที่นักจิตวิทยาบางกลุ่มให้  
ความสนใจกับการเปรียบเทียบตนเองกับคนที่ต่ ากว่าในคุณลักษณะที่ก าลังประเมิน จากการศึ กษา
พบว่า บุคคลที่ก าลังประสบกับช่วงเวลาที่ยากล าบาก อาทิ ประสบสถานการณ์เลวร้ายในชีวิต ได้รับ
การตอบสนองทางสังคมในทางลบ หรือมีความภาคภูมิใจในตนเอง มักจะเปรียบเทียบตนเองกับคนที่
ด้อยกว่าตน เพ่ือช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีข้ึน (King, 2011: 425) 

8.2.4.6 การเปิดเผยตนเอง 
เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน กระบวนการหนึ่งที่ ได้รับความสนใจและให้

ความส าคัญต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ การเปิดเผยตนเอง 
(Self-disclosure) ที่หมายถึง การแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และตัวตนที่เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของ
บุคคลต่อผู้อื่น ค าถามคือ ต้องเปิดเผยตนเองมากขนาดไหนถึงจะดีต่อสัมพันธภาพ 

จากการศึกษาพบว่า การเปิดเผยตนเองมากเกินไป ( Overdisclosure) 
มีแนวโน้มส่งผลเสียต่อสัมพันธภาพ การรับรู้การกระท าลักษณะดังกล่าวส าหรับผู้อ่ืนถือว่าเป็นสิ่งที่  
ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปมักรับรู้ว่าเป็นการกระท าที่มากเกิน ไปจนส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจ 

เกิดความสงสัยในเจตนา และเป็นปัจจัยที่ลดเสน่ห์ของผู้ พูด (Coon & Mitterer, 2013: 577) 
ยกตัวอย่างเช่น เราก าลังนั่งทานข้าวร่วมโต๊ะกับคนที่เราไม่รู้จัก แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งในโต๊ะเล่า
ประสบการณ์ชีวิตของตน เล่าถึงลักษณะนิสัย และรสนิยมส่วนตัว ทั้งๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนตัว 

และไม่เคยพูดคุยกันมาก่อน เราจะรู้สึกอย่างไร 

ในทางตรงกันข้าม การนิ่งเฉยไม่ค่อยพูดหรือพูดในเรื่องทั่วไปที่ไม่มีรายละเอียด
ของความคิดหรือความเป็นส่วนตัว หรือไม่แสดงตัวตนของเรามีแนวโน้มให้ผลเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่
การศึกษาพบคือ การเดินทางสายกลาง กล่าวคือ เปิดเผยตนเองในระดับปานกลางเหมาะเป็น  

การส่งเสริมสัมพันธภาพอย่างเหมาะสม ช่วยสร้างความว้างใจ ความผูกพันใกล้ชิด ความรู้สึกท่ีมีต่อกัน 
และสัมพันธภาพที่ดี (Coon & Mitterer, 2013: 578) 

มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเกิดความประทับใจหรือความพึงพอใจมากกว่าหากผู้อ่ืน
เปิดเผยเรื่องราวของเขาหรือเธอให้ตนได้รับทราบ แต่หากการเปิดเผยดังกล่าวมากจนเกินไปและ
รีบเร่งจนเกินไปก็อาจส่งผลทางด้านลบต่อความประทับใจ บุคคลที่เปิดเผยตนเองมากเกินไปตั้งแต่แรก
ของการมีปฏิสัมพันธ์มีแนวโน้มถูกรับรู้มีวุฒิภาวะต่ า ไม่ระมัดระวังตัว และมีปัญหาในการปรับตัว
มากกว่าบุคคลที่ระมัดระวังค าพูดตนเอง ทั้งนี้ ความแตกต่างในวัฒนธรรมถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การยอมรับในระดับของการเปิดเผย (Nevid, 2012: 494-495) ส าหรับวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนและ
ประเทศในแถบทวีปเอเชียหลายๆ ประเทศมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองใน  

การปฏิสัมพันธ์จากการพบกันครั้งแรก 
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ทั้งนี้ พบความแตกต่างระหว่างเพศกับการเปิดเผยตนเอง โดยเพศชายมีแนวโน้ม
สร้างและรักษาสัมพันธภาพผ่านการเปิดเผยความชอบหรืองานอดิเรก ขณะที่เพศหญิงมีแนวโน้มให้
ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้สึก (Coon & Mitterer, 2013: 578) แต่ไม่ได้หมายความว่า
ผู้หญิงมีสัมพันธภาพระหว่างกันดีกว่าสัมพันธภาพผู้ชาย การเปิดเผยตนเองเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ยังคงมีกระบวนการและพฤติกรรมอ่ืนที่เป็นปัจจัย ส าคัญต่อ 

การมีมนุษยสัมพันธ์ 
ความประทับใจแรกพบ การเหมารวม เสน่หา อคติ การเปรียบเทียบตนเองกับ

ผู้อ่ืนและการเปิดเผยตัวตนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ส่งผลต่อมนุษยสัมพันธ์ ยังคงมีปัจจัยต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องซึ่งคงไม่สามารถกล่าวได้หมดในเอกสารเล่มนี้ ดังนั้น เมื่อทราบถึงปัจจัยพอสังเขปจึงเป็น
ล าดับการสร้างสัมพันธภาพหรือมนุษยสัมพันธ์ 

8.2.5 หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
มนุษยสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดของ

สังคม จากที่กล่าวข้างต้น มนุษยสัมพันธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือต้องทราบหลักกา รและ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การสร้างเสริมและรักษามนุษยสัมพันธ์ เพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติ
และประยุกต์รวมถึงเพ่ือใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน จึงเห็นควรให้ทราบถึง
หลักการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ซึ่งมีผู้กล่าวไว้มากมาย ทั้งนี้ ขอน าเสนอตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้ 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ม.ป.ป.: 48) ได้สรุปหลักการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นพ้ืนฐานในการน าไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ง่ายและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ โดยเสนอแนะให้ค านึงถึง 3 ข้อ ได้แก่ 

ประการแรก หลักของการได้ประโยชน์ร่วมกัน 

ประการที่สอง หลักของการมีความสุขร่วมกัน 

ประการสุดท้าย หลักของการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

พฤติกรรมใดที่เรากระท าหรือแสดงออกแล้วส่งผลให้ทั้งเราและผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ 
มีความสุข และไม่มีผลต่อการยอมรับนับถือหรือความไว้วางใจ นับได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เอ้ือต่อ 

การสร้างสัมพันธภาพหรือมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สุรพงษ์ อ าพันวงษ์ (ม.ป.ป. อ้างถึงในศูนย์วิทยบริการ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา, 2549) ได้เสนอแนะวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ดังนี้ 
พูดจาทกัทายผู้อ่ืนด้วยอารมณ์ชื่นบานแจ่มใสด้วยน้ าเสียงไพเราะน่าฟัง 
ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งสีหน้าและแววตา (คนที่หน้าตาบึ้งตึงต้องใช้กล้ามเนื้อถึง 72 ส่วน 

แต่การยิ้มใช้เพียง 14 ส่วนเท่านั้น) 
เรียกขานคนด้วยชื่อของเขา จะท าให้เกิดความพอใจและแสดงถึงความสนิทสนม 
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เป็นคนมีน้ าใจไมตรี และพยายามท าตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

เป็นคนมีความจริงใจ ค าพูดและการกระท าสอดคล้องกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความไว้วางใจ
และศรัทธาในตัวเรา 

เป็นผู้ฟังที่ดีในการสนทนาให้ความสนใจต่อคู่สนทนา 
มีความใจกว้างและมีสติทั้งต่อค าวิจารณ์และค าชม 

รู้จักนึกถึงความรู้สึกของคนอ่ืน เอาใจเขาใส่ใจเรา 
พร้อมเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเท่าที่จะช่วยได้ ซึ่งการช่วยเหลือกันนั้นถือเป็นสิ่ง

ที่มีคุณค่าที่สุด 

เติมอารมณ์ขันเข้าไว้ มีขันติ อดทน และรู้จักถ่อมตน 

นอกจากนี้ พัชรนันท์ กลั่นแก้ว (2008: 28-29) ได้เสนอหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ดังนี้ 
จากศึกษาตนเองและผู้อ่ืน ท าให้เกิดความเข้าใจ ตนเอง ยอมรับตนเองในส่วนดี และส่วน

บกพร่อง การศึกษาตนเอง และต้องเปิดใจกว้างยอมรับความจริง รวมถึงพร้อมที่จะแก้ไข นอกจากนี้
ควรท าการศึกษาผู้อ่ืนเพื่อให้รู้จักและเข้าใจผู้อ่ืนได้ดีขึ้น 

ศึกษาสภาพวัฒนธรรม ประเพณีและสังคม ศาสนา ความเชื่อ ของแต่ละบุคคล เพ่ือปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นให้สอดคล้องกับความศรัทธาและความเชื่อนั้นๆ 

ศึกษาหลักการและวิธีการไปใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตจริง โดยการแก้ไข
ปรับปรุงตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และรู้จักหลักวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

ทั้งนี้  อีกประเด็นหนึ่ งที่ ไม่สามารถละเลยได้ เนื่องด้วยเป็นคุณลักษณะหนึ่ งของ 

มนุษยสัมพันธ์ที่พบเห็นได้อย่างชัดเจน หากแต่มีความซับซ้อนอยู่ภายใน คุณลักษณะนั้นนักจิตวิทยา 
เรียกว่า พฤติกรรมการช่วยเหลือ 

เมื่อกล่าวถึง มนุษยสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของมนุษย์ องค์ประกอบหนึ่ง 

ที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนคือการแสดงออกซึ่งการกระท า เป็นลักษณะที่แสดงให้เห็น 

ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยการกระท าดังกล่าวได้รับการเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พฤติกรรม 

การช่วยเหลือ” 

 

8.3 พฤติกรรมการช่วยเหลือ 

มนุษยชาติมีทั้งด้านมืดดังตัวอย่างในบทที่ 5 บุคลิกภาพก้าวร้าวต่อต้านสังคม และด้านสว่างที่จะ
ปรากฏภาพของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามประสบปัญหาความเดือดร้อนพฤติกรรม
เหล่านั้นคืออะไร ได้รับอิทธิพลจากสิ่งใด หัวข้อนี้จะน าไปสู่ค าตอบ 
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8.3.1 พฤติกรรมการช่วยเหลือคืออะไร 
จากเหตุการณ์ที่เลวร้ายในสังคมไทยหลายๆ ครั้ง อาทิ กรณีภัยพิบัติสึนามิในจังหวัด

ภาคใต้ อุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออุบัติเหตุทั่วไปตามท้องถนน เราต่างได้
เห็นพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่สังเกตได้ว่ากระท าเพ่ือผลประโยชน์ของผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพศใด
หรือวัยใด ในทางจิตวิทยาเรียกว่า “พฤติกรรมการช่วยเหลือ” (Helping behavior/Prosocial 

behavior) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ตั้งแต่การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย อาทิ การลุกให้คน
อ่ืนนั่งบนรถประจ าทาง การช่วยคนแก่ถือของ เป็นต้น จนถึงขั้นที่เป็นการช่วยเหลือโดยการเสี่ยงชีวิต
ของตนเองเพ่ือผู้อ่ืน หรือเพ่ือใครสักคนที่อาจไม่รู้จักกัน (King, 2011: 429) และไม่ได้มีหลักประกันว่า
เราจะได้รับผลตอบแทนใดๆ แต่พบว่ามนุษย์ยังแสดงพฤติกรรมดังกล่าว อาทิ การกระโดดลงไปช่วย
คนก าลังจะจมน้ า หรือการวิ่งเข้าไปช่วยคนในบ้านที่ก าลังถูกไฟไหม้ เป็นต้น 

พฤติกรรมการช่วยเหลือเป็นพฤติกรรมที่กระท าเพ่ือผลประโยชน์ของผู้อ่ืน นักจิตวิทยา
เรียกกรณีเช่นนี้ว่า การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่หรือการไม่เห็นแก่ตัว (Altruism) ขณะที่พบว่า พฤติกรรม 

การช่วยเหลือในบางกรณีหรือในบางบุคคลอาจไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือผู้อ่ืน หากแต่ เป็นวัตถุประสงค์
เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง กล่าวคือ ให้ความช่วยเหลือเพ่ือหวังผลตอบแทน เพ่ือเพ่ิมความภาคภูมิใจ
ให้ตนเอง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าตนเองมีพลังอ านาจ มีความสามารถ เพ่ือหวังให้คนอ่ืนมองตนเองว่าเป็น
คนดี เพ่ือหลีกเลี่ยงจากค าต าหนิหรือค าวิจารณ์ ทั้งจากตนเองและจากสังคม (Egoism) โดยมี 
ข้อสันนิษฐานว่า มนุษย์จะแสดงความเชื่อใจ ไว้วางใจผู้อ่ืน หรือให้การช่วยเหลือผู้อ่ืน เพ่ือหวังว่าจะ
ได้รับการแสดงออกซึ่งความไว้วางใจ หรือการช่วยเหลือกลับคืนมา (King, 2011: 429-430) ทั้งนี้ 
นักจิตวิทยาสรุปว่าการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลประเมินแล้วพบว่าผลตอบแทนมีน้ าหนักมากกว่า
การสูญเสีย อาทิ ไม่ต้องลงแรงมาก ไม่เสี่ยงอันตราย และไม่ท าให้รู้สึกอาย เป็นต้น (Coon & 

Mitterer, 2013: 583) 
8.3.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือ 

การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องโอบอ้อมอารี มีจิตสาธารณะ 

เป็นค่านิยมที่สังคมไทยพยายามปลูกฝังให้แก่สมาชิกในสังคมตั้งแต่เด็ก ในบางกรณีการช่วยเหลือไม่ได้
ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ช่วยเหลือ หากแต่มีบางกรณีที่ผู้ช่วยเหลือต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองเพ่ือช่วยเหลือ
ใครบางคนที่ตนเองไม่ได้รู้จัก สิ่งที่นักจิตวิทยาตั้งข้อสังเกตไม่ใช่ค าถามว่าเราจะช่วยหรือไม่ หากแต่
เป็นประเด็นว่า เงื่อนไขใดที่เราจะช่วย (Nevid, 212: 506) 

นักจิตวิทยาบางกลุ่มท าการจ าแนกแรงจูงใจภายใต้การกระท าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนหรือ
ที่เรียกว่าพฤติกรรมการช่วยเหลือ (Prosocial behavior) ว่าประกอบด้วยแรงจูงใจจาก 2 สาเหตุ 
ได้แก่ ความรู้สึกอยากช่วยเหลือจากใจจริง และความรู้สึกอยากช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข กรณีของ
ความรู้สึกอยากช่วยเหลือจากใจจริงเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ไม่มีเงื่อนไข
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หรือข้อแลกเปลี่ยนใดๆ ในการช่วยเหลือ เป็นพฤติกรรมที่นักจิตวิทยาบางกลุ่มเชื่อว่าเป็นแรงจูงใจที่
บริสุทธิ์ หากแต่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล เนื่องด้วยเชื่อว่าพฤติกรรมการช่วยเหลือไม่ว่าจะ
รูปแบบใด ย่อมมีผลประโยชน์ต่อผู้ช่วยเหลือไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้น การช่วยเหลือแบบที่ ไม่
ต้องการผลตอบแทนย่อมเป็นไปไม่ได้ ขณะที่ความรู้สึกอยากช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข เป็นแรงจูงใจให้
เกิดการกระท าที่มีข้อแลกเปลี่ยนเพ่ือตนเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ช่วยเหลือเพ่ือให้
ตัวเองรู้สึกดี ช่วยเหลือเพ่ือให้ได้รับค าชมเชยหรือรางวัล หรือช่วยเหลือเพ่ือไม่ให้ตัวเองต้องรู้สึกผิด 
เป็นต้น (Nevid, 2012: 506) ทั้งนี้ นักจิตวิทยาพยายามท าความเข้าใจกับเหตุผลของการช่วยเหลือ
โดยเริ่มจากปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือ (Nevid, 2012: 507) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

อารมณ์ความรู้สึก โดยจากการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีความสุข มีอารมณ์ด้านบวก 

มีแนวโน้มให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนมากกว่าคนที่ก าลังอยู่ในห้วงอารมณ์ด้านลบ แต่อาจมีข้อสงสัยว่าคน
ที่ก าลังอยู่ในอารมณ์ทางลบ ก าลังมีความทุกข์จะมีโอกาสช่วยเหลือผู้ อ่ืนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น 

จากเหตุการณ์ที่ประเทศไทยประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิในจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งผู้ที่อยู่
นอกเขตภัยพิบัติรวมถึงคนที่ประสบเหตุต่างแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการช่วยเหลือ ทั้งๆ ที่คน
เหล่านั้นต่างอยู่ในช่วงเวลาของความเครียด บางรายถึงขั้น เกิดความทุกข์ จากการศึกษา พบว่า 

มนุษย์โดยเฉพาะช่วงวัยผู้ใหญ่มักแสดงพฤติกรรมทางบวกต่อผู้อ่ืนเพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้สึกในทางที่ดี
ต่อตนเองในยามที่ก าลังประสบกับช่วงเวลาของอารมณ์ทางลบ หากบุคคลดังกล่าวมีความคิดว่า 

การช่วยเหลือผู้อ่ืนจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของตนได้ นอกจากนี้ พบว่า การเห็นผู้อ่ืนท าความดี
สามารถช่วยเพิ่มระดับของอารมณ์ทางบวกได้เช่นกัน (King, 2011: 430) 

ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่บุคคลรับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืน 

ที่ท าให้ความรู้สึกดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นความรู้สึกของตนเอง (Coon & Mitterer, 2013: 583) 
โดยจากการศึกษาพบว่า หากบุคคลมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนจะมีแนวโน้มให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ง่ายกว่าผู้ที่มีระดับของความเห็นอกเห็นใจต่ าหรือไม่เห็นใจ ทั้งนี้ การแสดงพฤติกรรม
ช่วยเหลือไม่ได้เป็นไปเพ่ือท าให้ตนเองรู้สึกดี หากแต่กระท าไปเพราะความเป็นห่วงผู้ที่เราให้ 
ความช่วยเหลือ ความเห็นอกเห็นใจสามารถพบเห็นแม้กระทั่งกับบุคคลในกลุ่มที่เป็นอริหรือศัตรูกับ
กลุ่มของตน หรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่บุคคลมีความเชื่อว่าจะไม่เป็นที่รับรู้จากผู้อ่ืน (King, 2011: 
430) ที่ในสังคมไทยเรียกว่า “ปิดทองหลังพระ” 

เพศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีข้อสงสัยต่อเนื่องจากประเด็นของความเห็นอกเห็นใจ โดยม ี

ข้อสันนิษฐานว่าเพศหญิงต้องมีพฤติกรรมการช่วยเหลือมากกว่าเพศชาย หากแต่การศึกษาพบว่า 

ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีโอกาสช่วยเหลือผู้อ่ืนในระดับที่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ประสบ 
โดยพบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มช่วยเหลือผู้อ่ืนมากกว่าเพศชายหากเป็นกรณีของการดู แลสนับสนุน 
ยกตัวอย่างเช่น การมีจิตอาสาร่วมกิจกรรมดูแลเด็กก าพร้าหรือเด็กด้อยโอกาส ขณะที่เพศชาย  
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มีแนวโน้มให้ความช่วยเหลือมากกว่าหากเป็นกรณีของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอันตราย (King, 

2011: 431) หรือการใช้แรง ยกตัวอย่างเช่น การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ การช่วยเปลี่ยนยาง
รถยนต์ เป็นต้น 

จ านวนผู้อยู่ ในเหตุการณ์  โดยนักจิตวิทยาให้ความสนใจปรากฏการณ์ทางสังคม 

ประการหนึ่งที่เรียกว่า ปรากฏการณ์ไทยมุง (Bystander effect) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผู้เห็นเหตุการณ์
หรือผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินอันตรายมีแนวโน้มไม่เข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีผู้เห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์
คนอ่ืนมากกว่าการอยู่ในเหตุการณ์คนเดียว ซึ่งจากการศึกษา พบว่า หากบุคคลเป็นผู้เดียวที่เห็น
เหตุการณ์หรืออยู่ในเหตุการณ์จะมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือมากถึงร้อยละ 75 ขณะที่การมีผู้อ่ืนเห็น
เหตุการณ์หรืออยู่ในเหตุการณ์จะมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือเพียงร้อยละ 50 นักจิตวิทยาอภิปรายว่า
ความแตกต่างของโอกาสในการช่วยเหลือมีสาเหตุจากการปัดความรับผิดชอบ (Diffusion of 

responsibility) ในกลุ่มของผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีแนวโน้มจะรอเพ่ือสังเกตพฤติกรรม
ของผู้อื่นว่าจะท าอย่างไรในสถานการณ์ (King, 2011: 431) 

สื่อสารมวลชน โดยพบว่านอกเหนือจากอิทธิพลของสื่อที่มีต่อความก้าวร้าว นักจิตวิทยา
ยังให้ความสนใจในการศึกษาอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือ โดยการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการช่วยเหลือมีความสัมพันธ์กับการดูรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาทางบวก รวมถึ งพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความมีน้ าใจกับการฟังเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือการแสดงน้ าใจ 
นอกจากนี้ มีการศึกษาผลของการเล่นเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือที่มีต่อพฤติกรรม ซึ่งพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้เล่นเกมที่มีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือตัวละครเกมให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ 

มีแนวโน้มช่วยเหลือผู้วิจัยถือกล่องดินสอมากกว่ากลุ่มที่เล่นเกมเนื้อหาอ่ืนๆ หรือเกมที่มีเนื้อหาก้าวร้าว
รุนแรง อีกการศึกษาหนึ่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเล่นเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือมีแนวโน้มเข้า
ขัดขวางการรังควาญและก่อกวนของทีมงานที่สวมบทบาทเป็นอดีตคนรักของทีมวิจัยที่อยู่ใน
ห้องทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (King, 2011: 431-432) 

พ้ืนฐานการได้รับการเลี้ยงดู นักจิตวิทยาที่ให้ความสนใจพัฒนาการทางจริยธรรมเริ่มให้
ความสนใจในการศึกษาพัฒนาการดังกล่าวผ่านการพฤติกรรมการช่วยเหลือ โดยบางกลุ่มสนใจศึกษา
ที่มาของพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กและพบค าตอบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลในการให้  
ความช่วยเหลือผู้อ่ืนคือ การได้รับการเลี้ยงดูแบบสนับสนุนและการเลี้ยงดูแบบคอยติดตาม ตรวจสอบ
พฤติกรรมของลูก รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ การมีทักษะในการควบคุมตนเอง จากการศึกษาหนึ่ง
กับกลุ่มตัวอย่างวันเตาะแตะจนกระทั่งวัยปฐมวัย พบว่า เด็กเริ่มแสดงสัญญาณของการพัฒนาการทาง
ศีลธรรมตอนอายุประมาณ 3 ปี ผ่านการปลูกฝังของแม่ตั้งแต่เล็กๆ ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่
กับลูกที่ให้ความส าคัญและมีการแสดงออกซึ่งอารมณ์ทางบวก และในการศึกษาระยะยาว พบว่า 
คุณลักษณะในวัยเด็กถือเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ยามเติบใหญ่ 
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ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่มีความอ่อนโยน มีจริยธรรมมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอ่อนโยน และ  

มีจริยธรรม (King, 2011: 299) 
ความชัดเจนของสถานการณ์ การศึกษาพบว่า ในสถานการณ์ท่ีดูคลุมเครือ ระบุไม่ได้อย่าง

ชัดเจนว่าที่มาที่ไปของสถานการณ์เป็นอย่างไรมีแนวโน้มให้บุคคลงดเว้นให้ความช่วยเหลือมากกว่า
สถานการณ์ที่ชัดเจนว่าเกิดสิ่งใด นอกจากนี้ สถานการณ์ที่คลุมเครือยังรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดใน
บริเวณที่บุคคลไม่คุ้นเคย ยกตัวอย่างเช่น การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 

ที่ดูลักษณะการด าเนินชีวิตของผู้คนในเมืองนั้นๆ แตกต่างจากตนมีโอกาสให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ช่วยเหลือน้อยกว่าเมืองที่ตนคุ้นเคย 

ความเสี่ยง การช่วยเหลือจะมีความเป็นไปได้สูงขึ้นเมื่อบุคคลประเมินแล้วพบว่าความเสี่ยง
หรือความเสียเปรียบไม่สูงมาก โดยการศึกษาพบว่า มนุษย์มีแนวโน้มให้ความช่วยเหลือในกรณีที่
ประเมินว่าการช่วยเหลือดังกล่าวจะได้รับการตอบแทนในภายหลังมากกว่าการให้ความช่วยเหลือที่
เสียดุลเพียงฝ่ายเดียว 

จากที่กล่าวตั้งแต่ต้นของบทนี้นิยามของมนุษยสัมพันธ์ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์มีแนวโน้มอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มที่มีลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่รับรู้ว่าคล้ายคลึงหรือเหมือนกับตนเอง ดังนั้น การเกิดกลุ่มเล็กในกลุ่มใหญ่จึงเป็นเรื่อง
ปกติ หากแต่สิ่งที่ตามมาในบางครั้งคือ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเนื่องด้วยไม่มีมนุษยสัมพันธ์ระหว่าง
กัน 

 

8.4 อคติและการแบ่งแยก: ในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม 

การด าเนินชีวิตบนโลกใบนี้ในอดีตมีการสันนิษฐานว่ามนุษย์จ าเป็นต้องรวมกลุ่มกันเพ่ือ 

ความอยู่รอดของตนเองและเผ่าพันธุ์จากนักล่าต่างๆ จนสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักล่าในที่สุด 

เมือ่ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถูกล่า การรวมกลุ่มจึงเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกอปรกับประชากรในสังคม
ที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้ความซับซ้อนทวีความรุนแรง การรวมกลุ่มจึงไม่ใช่แค่เพียงความอยู่รอดของ
ตนเองและเผ่าพันธุ์เพียงประการเดียว หากแต่เพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยทางจิตใจซึ่งกลับ
กลายเป็นว่ามนุษย์รวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กันและกันภายในกลุ่ม และลด  

ความภาคภูมิใจของคนนอกกลุ่ม ในหัวข้อนี้ขอน าเสนออิทธิพลของมนุษย์สัมพันธ์ในกลุ่มที่มีผลต่อ
ความคิด ความเชื่อ และการกระท าท่ีมีต่อบุคคล 

8.4.1 การแบ่งแยก: ความรุนแรงจากการเหมารวมและอคติ 
ดังกล่าวในปัจจัยของมนุษยสัมพันธ์ว่าการเหมารวมที่เป็นการรับรู้ผ่านความเชื่อหรือ 

ความคาดหวังจากการที่บุคคลนั้นๆ เป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจเป็นสาเหตุของอคติหรือเจต
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คติทางลบต่อบุคคลในลักษณะไม่สมเหตุสมผล เนื่องด้วยการเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาทิ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือเพราะคนๆ นั้นแตกต่างจากเรา (King, 2011, 445-447) ที่อาจส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล 

การเหมารวมเป็นการรับรู้แบบเบ็ดเสร็จว่าสมาชิกทั้งกลุ่มเหมือนกันหมด ไม่ได้มอง  

ความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือมองให้เป็นปัจเจกบุคคล จากการศึกษา พบว่า มนุษย์มีแนวโน้มรับรู้
ความหลากหลายหรือความเป็นปัจเจกบุคคลของกลุ่มอ่ืนน้อยกว่ากลุ่มของตนเอง ดังนั้น เราจึงมอง
สมาชิกในกลุ่มเราเป็นปัจเจกบุคคล มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ขณะที่มองคนนอกกลุ่มว่า
เหมือนกันหมด นักจิตวิทยาพบว่า สาเหตุส าคัญของการเกิดอคติ คือ การเหมารวมในทางลบ (King, 

2011: 447) ดังสุภาษิตที่ว่า “ปลาเน่าตัวเดียว เหม็นไปทั้งข้อง” ที่แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของผู้อ่ืนที่
ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกับเราจะเป็นลักษณะเหมารวม ต่อให้มีคนท าผิดพลาดเพียงคนเดียวแต่มักจะมองว่า
เป็นเหมือนกันทั้งกลุ่ม 

การมองแบบเหมารวมด้วยการเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถน าไปสู่อคติ 
(Prejudice) ที่เป็นการประเมินกลุ่มหนึ่งๆ และสมาชิกของกลุ่มนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือ 

ทางลบดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังพบว่า การมองผู้ อ่ืนแบบเหมารวมยังน าไปสู่การแบ่งแยก 
(Discrimination) ที่เป็นการแสดงออกในทางลบหรือการแสดงออกที่อันตราย รุนแรงต่อบุคคลที่เป็น
สมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มของตนโดยไม่มีเหตุผล นักจิตวิทยาพบว่า การเกิดการแบ่งแยก
เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ทางลบกับความเชื่อที่เป็นอคติจึงส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรม
ภายนอก (King, 2011: 447) 

ดังปรากฏในสื่อสารมวลชนต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ หรือสังคมออนไลน์ 
ถึงพฤติกรรมที่รุนแรงระหว่างกันของกลุ่มทางสังคม 2 กลุ่ม เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าค่อนข้างคุ้นเคยและ
คล้ายกับว่าจะกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย ความรุนแรงมีตั้งแต่การแสดงออกซึ่งความก้าวร้าว
ทางค าพูด ลบหลู่ ดูถูก เหยียดหยาม ไปจนกระทั่งการแสดงออกซึ่งความก้าวร้าวทางร่างกาย ท าร้าย
ร่างกายไปจนถึงการฆาตกรรม ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเข้าใจนิยามของการแบ่งแยก ควรรับทราบถึง
ที่มาของการแบ่งแยกเพ่ือประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการปรับตัวยามประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว 

8.4.2 ที่มาของอคติและแบ่งแยก 

นักจิตวิทยาเชื่อว่า มนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมความเกลียดชังใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง แต่เป็นเพราะการเรียนรู้ที่ส่งผลให้เป็นเช่นนั้น โดยจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social 

learning theory) สันนิษฐานว่า พฤติกรรมของพ่อ แม่ ผู้ใหญ่หรือเพ่ือนสามารถก าหนดทิศทางหรือ
ปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และการกระท าของเด็กที่มีต่อกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงผ่าน 

การสั่งสอนด้วยวาจา หรือทางอ้อมผ่านการเป็นแบบอย่างในการแสดงออกให้เด็กได้รับรู้ และ
เลียนแบบ นอกจากนี้ยังพบว่า สื่อต่างๆ ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการน าเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่มต่างๆ 
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ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ทั้งทางบวกและทางลบต่อกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้กับบุคคล อาทิ 
ภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ เป็นต้น 

ในขณะที่ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม (Social identify theory) อธิบายว่า การเป็นสมาชิก
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีผลช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) แต่ในขณะเดียวกันอิทธิพล
ของกลุ่มก็มีผลให้บุคคลมีแนวโน้มประเมินผู้อ่ืนในมุมมองของกลุ่มตน ยังผลให้เกิดการแบ่งแยกกลุ่ม
เรา ( Ingroup)  และกลุ่มเขา (Outgroup)  ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่ ได้รับการปลูกฝังให้ 
มีความภาคภูมิใจในสถาบันของตน เจ้าตัวจะรู้สึกภูมิที่ได้ใส่เครื่องแบบ หรือตราสัญลักษณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งที่แสดงให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ว่าตนเองอยู่ในสถาบันใด ในบางโอกาสสามารถส่งผลให้มองสถาบันอ่ืน
ต่ าต้อย หรือเป็นศัตรู ซึ่งสามารถพัฒนาจนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างสถาบัน เป็นต้น 

การมองแบบเหมารวมไม่ได้มีเพียงผลต่อการับรู้หรือมุมมองของบุคคลที่มีต่อผู้อ่ืน แต่บาง
กรณีหรือบางสถานการณ์อาจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและการกระท าของผู้นั้นที่ถูกมองแบบเหมารวม 
(King, 2011: 424) โดยอาจมีผลให้เกิดความรู้สึกด้านลบและประสิทธิภาพของการกระท าที่ลดลงจาก
การถูกตีตราหรือตัดสินจากผู้อ่ืนในทางลบจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Stereotype 

threat) จากการศึกษาหนึ่งให้กลุ่มตัวอย่างอาฟริกัน-อเมริกันและยูโร-อเมริกันท าแบบทดสอบทาง
คณิตศาสตร์หลักจากการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่เริ่มด้วยข้ อค าถามเกี่ยวกับเชื้อชาติ พบว่า 

กลุ่มอาฟริกัน-อเมริกาท าคะแนนได้น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่หากลดความส าคัญของข้อค าถาม
เกี่ยวกับเชื้อชาติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองไม่มีความแตกต่างในคะแนนสอบ (King, 2011: 425) 

ประเด็นสุดท้ายที่จะกล่าวถึงถือเป็นประเด็นที่ทั้งคนทั่วไปและนักวิชาการให้ความสนใจ 

เนื่องด้วยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ส าหรับวงการจิตวิทยาการให้ความสนใจในการศึกษา
ประเด็นนี้มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เหตุที่เป็นที่ยากและซับซ้อนจึงไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงในทาง
วิทยาศาสตร์หรือทางวิชาการ ประเด็นดังกล่าวได้แก่จิตลักษณะที่มีชื่อว่า ความรัก 

 

8.5 ความรัก: มนุษยสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง 
ความรัก (Love) ถือเป็นจิตลักษณะที่มีความซับซ้อน อีกประเด็นคือ นักจิตวิทยาให้ความสนใจ

ศึกษาเรื่องความชอบดังกล่าวในเรื่องเสน่หา โดยขณะที่การศึกษาเรื่องความชอบได้ขยายวงกว้างจนได้
องค์ความรู้พอสมควร การศึกษาเรื่องความรักยังอยู่ในวงแคบ เนื่องด้วยความเชื่อว่าความรักเป็นเรื่อง
ที่ศึกษายากในทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังไม่สามารถตัดประเด็นนี้ทิ้งได้ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะส าคัญ
ของมนุษย์ 

เช่นเดียวกับพฤติกรรมภายในหรือกระบวนการทางจิตอ่ืนๆ ที่เป็นประเด็นซับซ้อนส าหรับ
นักจิตวิทยา ซึ่งปัญหาพ้ืนฐานที่ยังไม่สามารถสร้างความชัดเจนได้คือ แท้ที่จริงแล้วความรับคืออะไร
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แนวทางหนึ่งในการท าความเข้าใจของนักจิตวิทยา คือ การแบ่งประเภทของความรักที่มีผลต่อรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่แตกต่าง 

8.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรัก 

ความรักเป็นจิตลักษณะที่มีความซับซ้อนเนื่องด้วยประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลาย 
อาทิ ความรู้สึก กระบวนการท างานทางกายภาพ และการแสดงออก ซึ่งในบางครั้งอาจไม่สอดคล้อง
กับจากอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยายังคงให้ความส าคัญและพยายามที่จะท า
ความเข้าใจในประเด็นนี้ด้วยเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มนุษย์ประสบมาตั้งแต่เด็กและต่อเนื่องไป
จนกระทั่งสิ้นลมหายใจ ดังนั้น การสร้างแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรักจึงเป็นส่วนหนึ่งของ 
การท าความเข้าใจ โดยในที่นี้ขอน าเสนอแนวคิดทางซีกโลกตะวันตกและแนวคิดของไทย 

8.5.1.1 แนวคิดสากล 

ในการศึกษาความรัก นักจิตวิทยาพยายามระบุลักษณะของความรักที่แยกออก
จากความชอบ โดยจากการศึกษา พบว่า ความรักกับความชอบไม่ได้แตกต่างกันในเชิงปริมาณ หากแต่
แตกต่างกันในเชิงคุณภาพ กล่าวคือ มีสภาวะทางจิตใจ และกระบวนการท างานทางกายภาพที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ นักจิตวิทยาบางกลุ่มแบ่งความรักออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะความสัมพันธ์ 
(ความสัมพันธ์แบบเพ่ือน และความสัมพันธ์แบบคนรัก) คือ ความรักแบบเมตตา และความรัก  

แบบหวานซึ้ง (King, 2011: 449-450) 
ความรักแบบหวานซึ้ง (Romantic love/passionate love) เป็นสภาวะที่มี

ความสนใจหรือถูกดึงดูดจากใครบางคนเป็นอย่างมาก ซึ่งประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ท างานภายในร่างกายอย่างชัดเจน มีความสนใจเป็นพิเศษ และมีความห่วงใยในความต้องการของ  

อีกฝ่าย เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่บุคคลมีความหลงใหลและความใคร่เป็นองค์ประกอบ และเป็น
รูปแบบหลักที่พบในความสัมพันธ์แบบคู่รักในช่วงแรก  

ความรักแบบเมตตา (Affectionate love/companionate love) เป็นความรู้สึก
ที่รุนแรงที่มีต่อผู้อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล อาทิ พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือนสนิท เป็นรูปแบบ
ความสั ม พันธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ มื่ อบุ คคลอยากอยู่ ใ กล้  มี ค ว ามผู ก พัน  และห่ ว ง ใย ใครสั กคน 

มีความเชื่อว่าช่วงแรกของความสัมพันธ์แบบคู่รักจะเป็นความรักแบบหวานซึ้งดังอธิบายข้างต้น 
หลังจากความรักพัฒนาขึ้นจากความหวานจะเปลี่ยนเป็นความเมตตา 

จากการศึกษาในนักศึกษาวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก พบว่า 
ความรักแบบหวานซึ้งมีความสัมพันธ์กับสภาวะทางอารมณ์ทั้งบวกและลบมากกว่า ขณะที่ความรัก
แบบเมตตามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตมากกว่า (Kim & Hatfield, 2004) 

ขณะที่นักจิตวิทยาบางกลุ่มเชื่อว่า ความรักประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐาน 

3 องค์ประกอบ ที่เกิดการผสมผสานและมีผลให้เกิดความรักในหลากหลายลักษณะ ซึ่ งประกอบ
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พ้ืนฐานดังกล่าว (Coon & Mitterer, 2013: 578-579) ได้แก่ การผูกมัด (Decision/commitment) 
มีความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม ผูกพันกับคนๆ นั้น และความเสน่หา (Passion) มีความรู้สึกที่เกี่ยวกับ
ความต้องการใกล้ชิดทางกายและความสัมพันธ์ทางเพศ 

 
รูปที ่8.2 ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งรกั (Triangle of love) 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://uk.pinterest.com/explore/triangular-theory-of -love/ 
 

การผสมผสานระหว่าง 3 องค์ประกอบดังกล่าว น าไปสู่ความรัก 8 แบบ 

(สัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร, 2551: 222) ได้แก่ 

เฉย (Nonlove) เป็นความรู้สึกของทั่วไปในสังคมที่ไม่รู้จักกันมาก่อน 

รักแบบหลงใหลคลั่งไคล้ (Fatuous love) เป็นความรักที่มีข้อผูกมัดและ
ความรู้สึกหลงใหลแต่ปราศจากความผูกพัน 

ชอบ (Linking) เป็นความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันต่ออีกคน แต่ปราศจากความหลงใหล
หรือข้อผูกมัด 

หมดรัก (Empty love) มีแต่พันธะหรือข้อผูกมัดที่ปราศจากความหลงใหลหรือ
เสน่หารวมถึงปราศจากความผูกพัน สามารถพบได้ในคู่รักที่คบกันมาสักระยะจนความรู้สึกถูกใจเริ่ม
หมดไป 

รักโรแมนติก (Romantic love) มีส่วนผสมของความเสน่หาและความผูกพัน
ใกล้ชิด แต่ไร้ข้อผูกมัดต่อกัน 
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รักแบบกัลยาณมิตร (Companionate love) เป็นความรักที่ผูกพันกัน ปรารถนา
ดีต่อกันโดยไม่มีเรื่องกามารมณ์ จึงมีแต่ความเอ้ืออาทรใส่ใจ 

รักแรกพบ (Infatuated love) เริ่มต้นที่ความรู้สึกหลงใหล เสน่หา ที่พาไปสู่ 
การสร้างความสัมพันธ์ทางกาย แต่ปราศจากความผูกพันหรือข้อผูกมัด 

รั กแท้ ยื นย ง  (Consummate love)  เ ป็ นคว ามรั กที่ มี ค ว ามสมดุ ลของ
องค์ประกอบทั้งสาม คือ มีทั้งความหลงใหล ข้อผูกมัด และความผูกพันใกล้ชิด จัดว่าเป็นความรัก  

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด 

ด้วยความรักเป็นพฤติกรรมภายในหรือจิตลักษณะ เนื่องด้วยไม่สามารถสังเกตได้
โดยตรง ดังนั้น การศึกษาเรื่องความรักจึงเป็นเรื่องที่ยากด้วยความซับซ้อนที่เริ่มตั้งแต่นิยามและ
องค์ประกอบ ดังนั้น ประเด็นนักจิตวิทยามักให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องความรัก ซึ่งเป็นอารมณ์
ทางบวก คือ การศึกษาความสัมพันธ์แบบผูกพันใกล้ชิด ( Interpersonal attraction/close 

relationships) แต่ไม่นิยมศึกษาประเด็นความรักโดยตรง 
จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันทางสังคมกับสุขภาพ 

ยกตัวอย่างเช่น การแยกตัวจากสังคมมีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 6 เท่า เมื่อเทียบกับ
กลุ่มที่ไม่ได้แยกตัวจากสังคม บางงานศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจจ านวนกว่าพันคน พบว่า ผู้ป่วย  

ที่อยู่คนเดียวมีแนวโน้มเกิดอาการหัวใจล้มเหลวเป็นครั้งที่ 2 เกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้
อยู่คนเดียว จากการศึกษาต่างๆ ส่งผลให้นักจิตวิทยาลงความเห็นว่าความเหงาหรือความโดดเดี่ยว  

มีอันตรายต่อสุขภาพการ การมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเรื้อรังสามารถส่งผลต่อการเสี ยชีวิตก่อนวัยอัน
สมควรได้ (King, 2011: 451) 

จากการศึกษา พบว่า การมีเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง เช่น มีคนรักอยู่เคียง
ข้าง มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน และเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ทางสังคมหรือศาสนามีแนวโน้มมีชีวิตที่ยืนยาวกว่ากลุ่มที่มีเครือข่ายทางสังคมที่แคบ จากการศึกษา
หนึ่งที่ศึกษาผลของเครือข่ายทางสังคมกับการติดเชื้อหวัด โดยให้กลุ่มตัวอย่างรายงานการเข้าร่วมหรือ
ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายทางสังคมของตน จากนั้นจึงท าการหยดเชื้อไวรัสหวัดในโพรงจมูก หลังนั้นท า
การติดตามอาการกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ผลการศึกษาพบว่า ยิ่งมีเครือข่ายทางสังคมมากยิ่งมีโอกาส
เสี่ยงต่อการเป็นหวัดน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีเครือข่ายทางสังคมน้อย (King, 2011: 451) 

8.5.1.2 แนวคิดไทย 

ส าหรับประเทศไทยไม่มีแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับความรักโดยตรง หากแต่ 
มีแนวคิดที่ใกล้เคียง โดยสัญฉน์ศักดิ์  อรรฆยากร (2551: 223) ได้ท าการเปรียบเทียบความรักกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจนพบว่า หลักธรรมที่ใกล้เคียงที่สุด คือ พรหมวิหาร 4 ที่ถือเป็นธรรมใน
การด าเนินชีวิตในทางท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
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เมตตา คือ ความรัก มีความปรารถนา ให้ผู้อ่ืนมีความสุข มีความคิดและแผ่ไมตรี
จิตให้ผู้อ่ืนมีความสุข 

กรุณา คือ ความสงสาร มีความคิดที่ช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ เมื่อเห็นผู้อ่ืน  

มีทุกข์ก็พยายามหาทางช่วยเหลือ 

มุทิตา คือ ความยินดี มีความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี เห็นผู้อ่ืนมีความสุข หรือประสบ
ความส าเร็จก็มีความยินดีและสุขไปกับเขา พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุน 

อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง มีความสามารถในการวางใจเฉย ไม่เอนเอียง
ด้วยความชอบหรือไม่ชอบ 

 

8.6 บทสรุป 

มนุษยสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของมนุษย์ มีผลต่อการสร้างความสามัคคี  
การท างานร่วมกัน และการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันผ่านการท าความเข้าใจตนเอง การท าความเข้าใจ
และยอมรับผู้อ่ืน รวมถึงการท าความเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ทั้งนี้ มนุษยสัมพันธ์สาเหตุเกิดได้จาก
ปัจจัยหลากหลายประการ อาทิ  ความประทับใจแรกพบ การเหมารวมในทางบวก เสน่หา อคติใน
ทางบวก การเปรียบเทียบทางสังคม และการเปิดเผยตนเอง 

มนุษยสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดอารมณ์รู้สึกในทางที่ดี เกิดกระบวนการคิด เจตคติและความเชื่อ
ในทางท่ีดี และส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งการกระท าในทางที่ดีระหว่างกัน กลุ่มพฤติกรรมหนึ่งที่มักพบ
เจอได้ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกในยามที่มนุษย์โลกต้องเผชิญกับความยากล าบากในการใช้ชีวิต 

ในยามที่ต้องประสบพบเจอได้ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกในยามที่มนุษย์โลกต้องเผชิญกับ 

ความยากล าบากในการใช้ชีวิต ในยามที่ต้องประสบกับภัยพิบัตินานัประการ นักจิตวิทยาเรียกกลุ่ม
พฤติกรรมเหล่านั้นว่าพฤติกรรมการช่วยเหลือที่ เป็นได้ทั้งการช่วยเหลือที่เป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ระหว่างกัน จนกระทั่งพฤติกรรมการช่วยเหลือที่ผู้ช่วยเหลือต้องเสี่ยงชีวิตเพ่ือช่วยใครบางคนที่ตนเอง
ไม่ได้รู้จักหรือแม้แต่ยังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแม้แต่น้อย ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปัจจัยส่วนบุคคล และ/หรือ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือ 

โดยทั่วไปต่างมีความเชื่อว่ามนุษยสัมพันธ์ภายในกลุ่มมีแต่ส่งผลดีต่อบุคคลและกลุ่ม หากแต่ใน
บางกรณีและในบางมุมมองพบว่า หาบุคคลสร้างมนุษยสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มของตนและยึดติดกับกลุ่ม
ของตน อาจส่งผลเสียทั้งต่อตนเอง กลุ่มของตน และสังคมในภาพรวม กล่าวคือ บุคคลจะให้
ความส าคัญ ให้ความสนใจ มีความภาคภูมิใจกับกลุ่มที่ตนเองสังกัดที่เรียกว่าอคติทางบวก แต่จะไม่
สนใจ ไม่ให้ความส าคัญ ในบางครั้งอาจเกิดการรับรู้หรือมุมมองในแง่ลบต่อกลุ่มอ่ืนๆ ที่เรียกว่า อคติ
ทางลบ เกิดการเหมารวมว่าสมาชิกของกลุ่มนั้นๆ ไม่ดีเทียบเท่ากับกลุ่มของตน จนบางครั้งความรู้สึก
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ความเชื่อ ความคิดต่างๆ อาจน าไปสู่การกระท าที่แสดงออกซึ่งการแบ่งแยกระหว่างกลุ่ม ซึ่งสามารถ
พัฒนาไปจนเกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่ม 

อีกประเด็นที่ต้องกล่าวถึงร่วมกับมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ความรัก ซึ่งเป็นประเด็นที่นักจิตวิทยาให้
ความสนใจด้วยเป็นคุณลักษณะที่พบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน พอเจอในทุกบริบททางสังคม หากแต่
เป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน โดยทั่วไปได้รับความนิยมในการศึกษาระดับสากลจึงมีทฤษฎีความรักใน
ระดับสากล ส าหรับประเทศไทยพบว่ามีความใกล้เคียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบ้างหากแต่
ยั งไม่ เหมือนกันโดยสิ้นเชิ ง  เนื่องด้วยมนุษย์ยั งคงเป็นสิ่ งมีชีวิตที่มีกิ เลส มีความต้องการ 

มีความคาดหวัง อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่า ความรู้สึกที่เรียกว่ารักมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาวะของ
บุคคล 

 



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 

 

1. จงอธิบายความหมายของมนุษยสัมพันธ์ 
2. มนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญกับมนุษย์อย่างไร 

3. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์ จงอธิบาย 

4. พฤติกรรมการช่วยเหลือคืออะไร 

5. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือ จงอธิบาย 

6. จงอธิบายความหมายของการแบ่งแยก 

7. การแบ่งแยกเกิดขึ้นได้อย่างไร จงอธิบาย 

8. ตามแนวคิดสากลแบ่งความรักออกเป็นก่ีลักษณะ อะไรบ้าง จงอธิบาย 

 



 

 

รายการอ้างอิง 
 

กัลย์ชีรา อ้นขวัญเมือง. (ม.ป.ป.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ . [Online] Available: 
http://www.teacher.ssru.ac.th/kunchira_on/pluginfile.php/130/course/summa 
ry/20มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร.pdf [วันที่ค้นข้อมูล 21 เมษายน 2559]. 

เทพ สงวนกิตติพันธุ์. (2552). มนุษยสัมพันธ์ (Human Relationships) ตอนที่ 1. [Online] 
Available:http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/udon/main/socities9_10_52.html 
[วันที่ค้นข้อมูล 21 เมษายน 2559]. 

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ . (2553). มนุษยสัมพันธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พัชรนันท์ กลั่นแก้ว. (2551). การใช้มนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์ความส าเร็จในองค์การ ตอนที่ 1. 
Quality Way, 27-31. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (ม.ป.ป.). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔. [Online] 
Available: http://www.royin.go.th/dictionary/ [วันที่ค้นข้อมูล 20 เมษายน 2559]. 

ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร. (2551). จิตวิทยาความรัก (Psychology of Love). วารสารสมาคม
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 53(2), 221-223. 

ศูนย์วิทยบริการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (ม.ป.ป. ). คอลัมน์: ชีวิตและสุขภาพ: 
บัญญัติ 10 ประการเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์. [Online] Available : http://elib. 
fda.moph.go.th/2008/default.asp?page2=subdetail&id=2777 [วันที่ค้นข้อมูล 13 
กุมภาพันธ์ 2559]. 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. (ม.ป.ป.). บทที่ 5 มนุษยสัมพันธ์. [Online] 
Available: http://ge.kbu.ac.th/Download8_files/img/5.pdf [วันที่ค้นข้อมูล 21 
เมษายน 2559]. 

Coon, D., & Mitterer, J. O. (2013). Introduction to Psychology: Gateways to Mind and 

Behavior. (13rd ed.). New Tech Park: WADSWORTH CENGAGE Learning. 
Feldman, F. S. (2013). Understanding Psychology. (7th ed.). New York,: McGraw Hill. 
Kim, J., & Hatfield, E. (2004). Love types and subjective well-being: A cross-cultural 

study. Social Behavior and Personality, 32(2), 173-182. 
King, L. A. (2011). The Science of Psychology (2nd ed.). New York: McGraw Hill. 



218 

 

Nevid, J. S. (2012). An Introduction to Psychology. (4th ed.). Connecticus: WADSWORTH 

CENGAGE Learning. 
 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

การด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ: ความผาสุกแบบองค์รวม 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การพัฒนาตน: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี 
2. การพัฒนาความผาสุกทางกาย 

3. การพัฒนาความผาสุกทางจิตสังคม 

4. การพัฒนาความผาสุกทางปัญญา 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายเหตุผลของการพัฒนาตนได้ 
2. บอกความหมายของสติได้ 
3. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการส่งเสริมสติในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการจัดการความเครียดในชีวิตประจ าวันได้ 
5. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการควบคุมตนเองในชีวิตประจ าวันได้ 
6. อธิบายกระบวนการส่งเสริมการจ าได้ 
7. อธิบายอิทธิพลของสารอาหารที่มีต่อพฤติกรรมได้ 
8. อธิบายอิทธิพลของการพักผ่อนที่มีต่อพฤติกรรมได้ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที ่14 

1. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอประเด็น “กิจกรรมที่ส่งเสริมความผาสุกทางกาย” 

2. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อการพัฒนาตน 
และการพัฒนาความผาสุกทางกาย 

3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

 

สัปดาห์ที ่15 

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว 

2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอประเด็น “กิจกรรมที่ส่งเสริมความผาสุกทางจิตสังคม” 
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3. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อการพัฒนาความ
ผาสุกทางจิตสังคม 

4. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

 

สัปดาห์ที ่16 

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว 

2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอประเด็น “กิจกรรมที่ส่งเสริมความผาสุกทางปัญญา” 

3. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อการพัฒนาความ
ผาสุกทางปัญญา 

4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อประกอบการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ภาพเลื่อน 

3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย 

4. แบบฝึกหัด 

 

การประเมินผล 

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน 

2. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3. การท าแบบฝึกหัด 

4. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 



 

 

บทที่ 9 

การด าเนินชีวิตอย่างมสีุขภาวะ: ความผาสุกแบบองค์รวม 

 

9.1 บทน า 
จากที่กล่าวในบทแรกว่าเป้าหมายของศาสตร์ทางจิตวิทยาคือ การท าความเข้าใจตนเอง เข้าใจ

ผู้อ่ืน และการปรับตัวเข้าหากัน ซึ่งตั้งแต่บทที่ 2 เป็นต้นมา ผู้เขียนได้น าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งกระบวนการท างานของร่างกายที่มีต่ออิทธิพลต่อ
การแสดงออก ปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน กระบวนการทางปัญญาที่ก าหนด
ทิศทางของการกระท า บุคลิกภาพที่ก าหนดความแตกต่ างระหว่างบุคคล การท างานร่วมกัน 

มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงสุขภาพจิต มาถึงตอนสุดท้ายของเอกสารที่ผู้เขียนขอน าเสนอแนวทางเพ่ิมเติม 
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย จิตสังคม และปัญญา 
 

9.2 การพัฒนาตน 

ในบทที่ 1 ว่าด้วยเรื่องกลุ่มแนวคิดท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม มีกลุ่มแนวคิดหนึ่งที่ให้ความส าคัญ
กับศักยภาพในตัวบุคคล กลุ่มนั้นคือ มนุษยนิยมที่มีความเชื่อว่าหากมนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาย่อยมส่งผลให้มีโอกาสและแนวโน้มในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สิ่งที่ต้องท า
ความเข้าใจเบื้องต้นคือ การพัฒนาตนเองคืออะไร มนุษย์จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองหรือไม่ เราสามารถ
พัฒนาตนเองได้จริงหรือ รวมถึงแบบจ าลองของการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

9.2.1 การพัฒนาตน: นิยามและแนวคิด 

จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556: 264) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนว่าหมายถึง 
กระบวนการปรับเปลี่ยนและจัดระบบความคิด ความรู้สึกและการกระท าของตน ให้เป็นไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือเจริญขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างตนเองและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือ ให้
ตนเองมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่มีความสุขสงบ และมีความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 

ทั้งนี้ ได้มีผู้กล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาตน (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 
264) เพ่ือการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังต่อไปนี้ 

มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีศักยภาพในการพัฒนาตน ทุกคนสามารถเรียนรู้ และฝึกฝน
เพ่ือการพัฒนาได ้

ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง ต่างมีท้ังจุดเด่นและจุดด้อย 

บุคคลต้องให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทั้งความคิด ความรู้สึก และ  

การกระท าของตนเอง 
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การพัฒนาตนจะส าเร็จได้เมื่อกระท าภายใต้ความสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่
ตนอาศัยอยู ่

การเปิดโอกาสให้ตนเองในการเรียนรู้และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยสู่
ความส าเร็จในการพัฒนาตน 

การของความช่วยเหลือและค าชี้แนะจากผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เนื่องด้วยไม่มีใครที่
จะรู้จักตนเองทั้งหมด และไม่มีใครที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองได้ในทุกเรื่อง 

9.2.2 การพัฒนาตน: จ าเป็นด้วยหรือ 

อาจมีข้อสงสัยว่าเราจ าเป้ฯต้องเปลี่ยนแปลงตนเองหรือพัฒนาตนเองเพ่ือใครหรือ  

เพ่ืออะไรด้วยหรือ ค าตอบขึ้นอยู่กับผลลัพธ์จากลักษณะนิสัยที่มีต่อการด าเนินชีวิตของตนเองกับ
บุคคลรอบข้างว่าเป็นในทิศทางใด บุคลิกภาพเป็นกลุ่มของลักษณะต่างๆ ของบุคคลที่มีความคงที่ 
ซึ่งหมายถึงลักษณะนิสัยหลากหลายคุณลักษณะประกอบกันเป็นบุคลิกภาพหรือตัวตน มนุษย์ไม่ได้มี
นิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงลักษณะเดียวดังกล่าวในบทที่ 5 หากบุคคลมีความรู้สึกว่าตนเองมีปัญหา
หรือเกิดความเครียดจากการมีบุคลิกภาพดังกล่าวไม่ว่าจะเกิดจากลักษณะนิสัยใดเฉพาะ และ/หรือ
ลักษณะดังกล่าวมีผลกระทบทางลบต่อคนรอบข้าง ยกตัวอย่างเช่น ติดเที่ยวกลางคืนจนไม่มีเวลา
พักผ่อนท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน เงินไม่พอใช้ ทั้งตนเองเดือดร้อน ผู้ปกครองเหนื่อยล้า และใน
บางครั้งต้องล าบากเพ่ือน ค าแนะน าคือ มีความเหมาะสมที่จะท าการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีลักษณะ
นิสัยที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ 

หากแต่บุคลิกภาพดังกล่าวไม่มีผลกระทบทางลบต่อผู้ อ่ืน หรือไม่ได้สร้างความเครียด
ตลอดเวลา หรือไม่ได้มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตที่ร้ายแรงหรือเสียหาย ยกตัวอย่างเช่น ไม่ชอบ
ออกก าลังกายแต่โชคดีที่ร่างกายแข็งแรงเป็นต้นทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของบุคคลว่าจะท า 

การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งจากที่กล่าวข้างต้นว่ามนุษย์มีลักษณะนิสัยที่หลากหลายในแต่ละบริบท 
จากที่กล่าวในบทที่ 5 ลักษณะนิสัยบางคุณลักษณะมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อคุณภาพชีวิตในทิศทาง
เดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ความมั่นใจในตนเอง และการควบคุมตนเอง 

มีความสัมพันธ์กับการมีสุขภาพกายและการใช้ชีวิตทีมีสุขภาวะเช่นเดียวกัน (King, 2011: 416) 
แม้บุคคลจะมีความมั่นใจในตนเองในระดับต่ า หากแต่มีจิตส านึก และ/หรือมีทักษะในการควบคุม
ตนเองสูง แนวโน้มในการเกิดความเครียดหรือปัญหาในการใช้ชีวิตอาจไปได้ยาก เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากนิยามของการพัฒนาตนว่า “การปรับเปลี่ยน...ให้เป็นไป
ในทางที่...หรือเจริญขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างตนเองและสิ่งแวดล้อม” 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของระบบการศึกษาไทยที่ให้ความส าคัญกับ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

เพ่ือพ้ืนฐานในการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและการเตรียมตัวเพ่ือ
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อนาคต ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะว่า หากต้องการจะพัฒนาศักยภาพของตนเองหรือเพ่ือเตรียมรับมือ
กับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง การพัฒนาตนเองในช่วงเวลาที่มีโอกาสถือเป็นการตัดสินใจที่ดี 

9.2.3 การพัฒนาตน: ท าได้จริงหรือ 

จากที่กล่าวในบทที่ 3 เรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อ
พัฒนาการและพฤติกรรมด้านต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะอิทธิพลจากความพยายามของตนเองใน
การเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น การมีลักษณะนิสัยวิตกกังวล ไม่มั่นคงทางอารมณ์ไม่ได้บ่งบอกว่า
ชีวิตของคนๆ นั้นจะต้องพังทลายหรือเสียหายรุนแรง หากแต่เป็นข้อมูลที่แสดงให้เข้าใจว่าเรามี 
ความไวต่อการถูกกระตุ้นจากความเครียดได้ง่ายกว่าคนอ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ดีที่จะช่วยให้เรา
พยายามหาวิธีการจัดการกับสถานการณ์หรือลักษณะนิสัยของตนเองให้ดีขึ้น (King, 2011: 415-416) 

ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรม 
อาทิ ชั้นเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ (ลักษณะภายนอก) ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โปรแกรมช่วย
เลิกยา โปรแกรมการฝึกสติ เป็นต้น กิจกรรมหรือโปรแกรมเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า
มนุษย์มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดีและเจริญขึ้นได้ 

9.2.4 ทรัพยากรที่มีผลต่อการพัฒนาตนเอง 
การเปลี่ยนแปลงนิสัยของตนเองเพ่ือการส่งเสริมชีวิตให้มีสุขภาวะถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย

เป็นอย่างมาก แต่นักจิตวิทยา พบว่า มนุษย์ยังโชคดีที่มีเครื่องมือ และทรัพยากรทางจิตใจ สังคมและ
วัฒนธรรมที่คอยสนับสนุนส่งเสริมนิสัยสุขภาวะ อาทิ  แรงจูงใจ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ 

ความศรัทธาในศาสนา 
9.2.4.1 แรงจูงใจ 

แรงจูงใจ หมายถึง เหตุของการกระท า นักจิตวิทยาพบว่า เครื่องมือที่เรียกว่า
แรงจูงใจในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีจุดส าคัญคือ การมี เหตุผลที่ เหมาะสมต่อ  

การเปลี่ยนแปลงเหตุผลที่เหมาะสมดังกล่าวคือ การท าเพ่ือตนเองเพราะเราอยากท าจริงๆ จาก
การศึกษาในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่อยากลดความอ้วน พบว่า ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จคือ ความเต็ม
ใจในการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า ในกลุ่มที่อาสาสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการลดน้ าหนักด้วยตนเอง  

มีสัดส่วนการลดน้ าหนักสูงกว่ากลุ่มที่ถูกประเมินว่าต้องเข้าร่วมและถูกบังคับให้เข้าร่วมโปรแกรม 

การศึกษาที่อ้างอิงทฤษฎีการก าหนดตัวเอง (SDT) พบว่า การสร้างบรรยากาศให้
บุคคลรู้สึกว่าตนเองได้ควบคุม ได้คิดได้ตัดสินใจด้วยตนเอง และได้แสดงความสามารถมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมสุขภาวะ อาทิ การควบคุมอาหาร การเลิกบุหรี่ การออกก าลังกาย เป็นต้น 

นอกจากความม่ันใจในตนเองและความรู้สึกมีอิสระทางความคิดและการตัดสินใจ 
พบว่า การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายถือเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมแรงจูงใจ 
การศึกษาพบว่า บุคคลที่สามารถหากลยุทธ์หรือวิธีการที่เหมาะสมต่อการรับมือกับความท้าทายใน
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การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าคนที่ยังอยู่ระหว่าง 

การตัดสินใจเลือกวิธีการ การก าหนดเป้าหมายระยะสั้นและมีความเป็นไปได้เป็นหนึ่งอีกปัจจัยใน 

การส่งเสริมแรงจูงใจ เนื่องจากความรู้สึกพึงพอใจจากความส าเร็จที่ตนเองได้ตั้งไว้ แม้เพียงเล็กน้อยจะ
เป็นสิ่งกระตุ้นและแรงผลักดันให้บุคคลมีความพยายามที่จะมุ่งสู่เป้าหมายในล าดับต่อไป (King, 2011: 
559-560) 

9.2.4.2 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

นักจิตวิทยา พบว่า หนทางหนึ่งที่เครือข่ายทางสังคมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของคนๆ หนึ่งคือ การสนับสนุนทางสังคม (Social support) ซึ่งหมายถึง ข้อมูลหรือข้อมูล
ย้อนกลับจากผู้อื่นที่บ่งบอกได้ว่าบุคคลเป็นที่รัก ได้รับความเอาใจใส่ มีคุณค่า เป็นความภาคภูมิใจและ
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม นักจิตวิทยาอธิบายว่า การสนับสนุนทางสังคมมีประโยชน์ 3 ประการ คือ 1) 
ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ครอบครัวและเพ่ือนฝูงถือเป็นแหล่งของ  

ความช่วยเหลือทั้งการอุปโภคและบริโภค รวมถึงการอ านวยความสะดวกต่างๆ ยามบุคคลประสบกับ
ปัญหา ยกตัวอย่างเช่น เราตั้งเป้าหมายในการออกก าลังกาย เราสามารถยืมอุปกรณ์บางอย่างจาก
เพ่ือน หรือเพ่ือนสามารถหาให้เราได้ หรือแม้แต่การได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการซื้ออุปกรณ์
จากครอบครัว เป็นต้น 2) ได้ข้อมูล การให้ข้อมูลหรือค าแนะน าถือเป็นการสนับสนุนที่สามารถช่วยให้
บุคคลจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล ยกตัวอย่างเช่น การให้ค าแนะน าเรื่องการออก
ก าลังกายหรือการควบคุมอาหาร ข้อมูลเรื่องโภชนาการ ร้านค้า เป็นต้น และ 3) ได้รับการสนับสนุน
ทางอารมณ์ การสนับสนุนทางอารมณ์เป็นสิ่งที่มีผลให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นที่รัก 

การรับรู้ดังกล่าวพบว่า มีความส าคัญต่อการจัดการกับความเครียด ทั้งนี้พบว่า ช่วงเวลาแห่ง
ความเครียด มนุษย์มักประสบความเปราะบางทางอารมณ์ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความซึมเศร้า ความวิตก
กังวล และความรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในตนเอง โดยกลยุทธ์หนึ่งสู่โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
คือ การบอกกล่าว (Social sharing) เล่าเรื่องราวของตนเองให้ผู้อ่ืนที่พร้อมจะรับฟัง ทั้งต่อหน้าและ
ผ่านสื่อออนไลน์ 

นอกเหนือจากการรับคือการให้ จากการศึกษา พบว่า การให้การสนับสนุนทาง
สังคมแก่ผู้ อ่ืนมีประโยชน์สะท้อนกลับแก่ผู้ให้ โดยการศึกษาในกลุ่มคู่สมรสสูงวัย จ านวน 423 คู ่
เป็นระยะเวลา 5 ปี พบว่า การส่งเสริม สนับสนุนคู่สมรสมีผลดีต่อสุขภาพกาย เหตุผลหนึ่งที่มีความ
เป็นไปได้คือ การช่วยเหลือจากจิตใจมีผลให้ลดผลกระทบของฮอร์โมนความเครียด เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบหลอดเลือดหัวใจและเพ่ิมความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (King, 2011: 561) 

9.2.4.3 ความศรัทธาในศาสนา 

ในวัฒนธรรมซีกโลกตะวันตก พบว่า ความศรัทธาในศาสนามีความสัมพันธ์เป็น
อย่างมากกับการด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ บางการศึกษา พบว่า การเข้ากิจกรรมทางศาสนา  
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มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ อาทิ ไม่สูบบุหรี่ กินวิตามิน เดินอย่างสม่ าเสมอ คาดเข็มขัดนิรภัย
ขณะขับขี่ ออกก าลังการเป็นประจ า พักผ่อนอย่างเพียงพอ และดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เพียง
เล็กน้อยหรือไม่ดื่มเลย 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอาจมีผลดีจากการได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือชุมชนที่มีความศรัทธาอาจได้รับความอบอุ่นทางใจ ซึ่งมีความหมายต่อ
บุคคลในยามเผชิญกับปัญหา การศึกษาพบว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจากการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาสามารถป้องกันความวิตกกังวลและความซึมเศร้า รวมถึงป้องกันการแยกตัวและความรู้สึก
เหงา 

เหตุที่ส่งผลให้ความศรัทธาในศาสนาเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อสุขภาพที่ดี คือ การให้
โอกาสแก่บุคคลในการรับรู้ความหมายของชีวิต และป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์ที่สร้าง
ความเครียด ความศรัทธาสามารถช่วยด ารงไว้ซึ่งความหวังและกระตุ้นแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างชาวยุโรปและอเมริกันที่เป็นโรคเอดส์ พบว่า กลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรรม
ทางศาสนา อาทิ สวดมนต์และการเข้าโบสถ์ มีอายุที่ยืนยาวกว่าการวินิจฉันของแพทย์ (King, 2011: 
562) โดยพบว่า วงจรการด าเนินโรคลดระดับลงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา นักจิตวิทยา
เชื่อว่าความเชื่ออย่างแรงกล้าที่เรียกว่า ความศรัทธา สามารถช่วยให้บุคคลลงความคิดและแนวทางที่
มีความหมาย และความส าคัญต่อตนเองต่อไป รวมถึงมีผลให้การรับรู้ถึงปัญหาเป็นไปในด้านบวก 

มองปัญหาในมุมมองที่กว้างข้ึน (King, 2011: 563) 
หลังจากท าความเข้าใจในพ้ืนฐานของการพัฒนาตนเอง ล าดับต่อไปขอน าเสนอตัวอย่างของ  

การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้เขียนของน าเสนอผ่าการแบ่งตัวอย่าง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
ความผาสุกทางกาย การพัฒนาความผาสุกทางจิตสังคม และการพัฒนาความผาสุกทางปัญญา ซึ่งใน
ความเป็นจริงทั้งสามด้านต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

 

9.3 การพัฒนาความผาสุกทางกาย 

“อโรคยา ปรมา ลาภา” หมายถึง ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นประโยคที่คงไม่มีใคร
ขัดแย้ง หากแต่คงไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีมียีนส์ที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของร่างกาย หรือยีนส์ที่
เกี่ยวข้องกับความมีอายุยืน แต่ไม่ว่าจะมีต้นทุนเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถจะสุขภาพดีหรืออายุยืนยาว 
หากไม่ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ดังเคยกล่าวในบทที่ 3 ถึงอิทธิพลของพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีพบว่าต่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แม้พันธุกรรมจะส่งเสริมหากแต่วิถีชีวิตหรือพฤติกรรม
สวนทางกับอิทธิพลของยีนส์ก็อาจส่งผลต่อการยับยั้งการท างานของยีนส์ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน 
รวมถึงในบทท่ี 6 ว่าด้วยเรื่องความสุข 8 ประการ เพ่ือชีวิตที่สมดุล ดังนั้น ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจึงน าเข้าสู่
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การด าเนินชีวิตที่ส่งเสริมความผาสุกทางกายทั้งการดูแลร่างกายผ่านการทานอาหาร การออกก าลัง
กาย และการพักผ่อนที่ส่งผลดีต่อกระบวนการท างานของสมองและร่างกาย 

9.3.1 การออกก าลังกาย 

บางคนอาจเชื่อว่ารอให้ร่างกายอ่อนแอหรือรอให้สูงวัยก่อนค่อยเริ่มออกก าลัง ความเชื่อ
ดังกล่าวคงสวนทางกับผลการศึกษาที่พบว่า สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาใน
การดูแลร่างกาย หมายความว่ายิ่งเริ่มดูแลตนเองตั้งแต่อายุยังน้อยยิ่งมีผลดีต่อตนเองในบั้นปลายของ
ชีวิต (Nevid, 2012: 384) การศึกษาพบว่า การออกก าลังกายมีผลต่อการชะลอความชรา อาทิ ชะลอ
ความเร็วในการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ชะลอความอ่อนแอของกระดูก และชะลอความอ่อนแอของ
กล้ามเนื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลต่อการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ อาทิ 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองแตก และโรคกระดูกพรุน เป็นต้น (Nevid, 2012: 385) 

ทั้งนี้ การออกก าลังกายที่กล่าวข้างต้นต้องเป็นการออกก าลังกายที่สม่ าเสมอเป็นกิจวัตร 
ไม่ใช่การออกก าลังกายเพียงแค่ครั้งเดียวหรือไม่ก่ีครั้งต่อเดือนหรือต่อปี ดังค าแนะน าให้ออกก าลังกาย
ประมาณ 3 ถึง 5 วันต่อสัปดาห์ วันละประมาณ 30 ถึง 45 นาที แต่อาจมีข้อสงสัยว่าหากไม่มีเวลา
ออกก าลังกายจะมีสิ่งใดชดเชยได้หรือไม่ จากการศึกษา พบว่า กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ยกตัวอย่างเช่น การท างานบ้าน หรือการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่าพักจากการท างานหรือระหว่าง  

การท างานก็สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อ กระดูก และสุขภาพกายได้
เช่นเดียวกัน การออกก าลังกายหรือการมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจ าสามารถลดโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าและโรคอัลไซเมอร์ (Nevid, 2012: 385) 

9.3.2 การรับประทานอาหารและสารต่างๆ  
คงเป็นที่ทราบกันดีถึงค าแนะน าว่าหากต้องการอารมณ์ดีให้ทานช็อกโกแลต ซึ่งหลายคน

เห็นด้วยกับค าแนะน าดังกล่าวเนื่องด้วยมีประสบการณ์ตรง หากแต่มีใครสงสัยหรือไม่ว่าเพราะเหตุใด
ช็อกโกแลตถึงท าให้เราอารมณ์ดีได้ และมีอาหารอย่างอ่ืนหรือไม่ที่สามารถส่งผลเช่นเดียวกัน รวมถึงมี
อาหารใดหรือไม่ที่ส่งผลเป็นอย่างอ่ืน ในหัวข้อนี้ผู้เขียนขอน าเสนอเข้าสู่อิทธิพลของสารอาหารที่ได้รับ
จากการทานอาหารต่างๆ ต่อกระบวนการท างานของสมอง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกของบุคคลในท้ายที่สุด 

จากการศึกษาพบว่า อาหารมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ กล่าวคือ การรับประทานอาหาร  

มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก และในทางกลับกัน อารมณ์มี ผลต่อการรับประทานอาหาร ทั้งนี้ 
ผลจะแตกต่างไปในแต่และบุคคล บางคนจะทานได้มากกว่าปกติหากมีอารมณ์ด้านลบ ขณะที่บางคน
จะทานได้น้องกว่าปกติ โดยเฉพาะความรู้สึกเครียด ขณะที่อิทธิพลของการรับประทานต่ออารมณ์
ความรู้สึกมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มบุคคลเช่นกัน จากการศึกษาหนึ่ งพบว่า บุคคลที่มี 
ความภาคภูมิใจในตนเองสูงและมีความรู้สึกถึงการเป็นที่รักและยอมรับสูงได้รับอิทธิพลจาก  
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การรับประทานอาหารในระดับต่ า กล่าวคือ สารอาหารที่รับประทานไม่ค่อยส่งผลต่อแนวโน้มของ
อารมณ์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืน (Hsu, 2014: 219) บางการศึกษาพบว่า การรับประทานอาหาร
เนื่องด้วยอารมณ์ด้านลบ อาทิ โกรธ วิตกกังวล หรือเศร้า มีผลต่อการเก็บสะสมพลังงานมากกว่าที่
ร่างกายต้องการ และมากกว่าการรับประทานอาหารขณะที่มีความรู้สึกหิว ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ในระยะ
ยาว ผลคือ ไขมันสะสม น้ าหนักเพ่ิม โรคอ้วน ปัญหาสุขภาพต่างๆ (Hsu, 2014: 219) 

เหตุที่อาหารมีความเชื่อมโยงกับอารมณ์ เนื่องด้วยพบความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับ
กระบวนการท างานของสารสื่อประสาท โดยพบว่า ระดับของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ได้จาก  

การทานอาหารส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งมีอิทธิพลหลักต่อสภาวะทางอารมณ์ ยกตัวอย่าง
เช่น การศึกษาพบว่าคาร์โบไฮเดรตจะมีอิทธิพลต่อการสร้างซีโรโทนินให้มากขึ้น ท าให้เกิดสภาวะทาง
อารมณ์ในทางดี อาทิ รู้สึกสงบ ลดความวิตกกังวล อย่างไรก็ตามการศึกษาระบุว่าโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไปต้องเป็นสารอาหารจากธรรมชาติไม่ใช่สารสังเคราะห์ อาทิ อาหาร
เสริม ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดผลดังกล่าว (กรมสุขภาพจิต, 2549) 

ขณะที่การรับประทานอาหารมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น อาหารที่มี
ไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็มมากหรืออาหารที่มีรสหวานมากมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวล หรือ 

การทานอาหารที่มีคาร์ โบไฮเดรตสูงในบางรายอาจส่งผลให้ เกิดอาการง่วงซึม แม้กระทั่ ง 

การรับประทานอาหารที่น้อยเกินไปก็ส่งผลเสีย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ก าลังควบคุมอาหารโดยการลด  

การรับประทานหรืออดอาหารส่งผลให้ระดับน้ าตาลในเลือดต่ ากว่าปกติ เนื่องด้วยระดับคาร์โบไฮเดรต
ในร่างกายไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลได้เช่นเดียวกัน (กรมสุขภาพจิต, 2549) 

หลายคนอาจคิดว่าไขมันมีแต่ผลเสียเพราะจะท าให้อ้วน แต่จากการศึกษาพบว่า ไขมัน
บางชนิดรวมถึงกรดไขมันมีประโยชน์ต่อร่างกายและกระบวนการท างานของสมอง โดยการศึกษา
ทางด้านจิตเวชและคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยท างานที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
หรือมีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าด้วยการจัดเมนูปลาทะเลประกอบในตารางอาหารประจ าวัน 
พบว่า ปลาทะเลสามารถรักษาอาการซึมเศร้าในเด็ก และลดอารมณ์เศร้าในกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
เนื่องด้วยในปลาทะเลมีกรดไขมันชนิดหนึ่งเรียกว่า โอเมก้า 3 (กรมสุขภาพจิต, 2549) 

สารอาหารจ าพวกโปรตีนมีผลต่อความตื่นตัว ความกระฉับกระเฉง และสมาธิ ทั้งนี้ 
มีเหตุผล 2 ประการต่อความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดังกล่าว ประการแรกคือ โปรตีนไประงับการสร้าง 

ซีโรโทนิน เหตุผลอีกประการคือ โปรตีนไปเพ่ิมกานสร้างโดปามีนและนอร์อะดรินาลีน (กรมสุขภาพจิต
, 2549) 

นอกจากสารอาหารหลัก 3 หมู่ ดังกล่าวข้างต้น วิตามินและเกลือแร่ก็มีส่วนส าคัญต่อ
กระบวนการท างานของสารสื่อประสาท ยกตัวอย่างเช่น วิตามินบี 1 ที่พบมากในตับ เครื่องในสัตว์ 
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จมูกข้าว หรือในผลิตภัณฑ์นม มีผลต่อการสร้างสังเคราะห์อะซิคิลโคลีน (ณรงค์ ศิขิรัมย์, ม.ป.ป.) และ
ธาตุเหล็กท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างซีโรโทนินเช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตและไขมัน (Hanson, n.d.) 

นิโคตินจากบุหรี่ คาเฟอีนจากกาแฟรวมถึงยาบ้าหรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีนมีผลกระตุ้น
การปล่อยสารสื่อประสาทออกมาในช่องว่างเซลล์เป็นจ านวนมาก ยกตัวอย่างเช่น อะซิติลโคลีนที่ไม่
สามารถข้ามไปยังเซลล์ประสาทตัวถัดไปได้หมดจึงส่งผลให้ร่างกายถูกกระตุ้นเป็นระยะเวลานาน อาทิ 
เกิดการตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น (มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.) 

9.3.3 การนอน 

การนอนหลับเป็นกระบวนการพักผ่อนร่างกายและจิตใจโดยธรรมชาติ หากแต่ยัง 
ไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของการนอนหลับได้ บางแนวคิดสรุปว่า 1) การนอนหลับช่วยให้
สิ่งมีชีวิตรอดพ้นจาการเป็นเหยื่อ และได้รับบาดเจ็บจากประสิทธิภาพในการมองเห็นยามค่ าคืนที่ต่ า 
2) เพ่ือเป็นการรักษาพลังงานของร่างกาย 3) เพ่ือเป็นการกักเก็บ ซ่อมแซม และเสริมสร้างสมองและ
ร่างกายให้พร้อมรับกับวันรุ่งขึ้น และ 4) การนอนหลับเป็นกระบวนการส าคัญในการนจัดการกับ
ประสบการณ์ใหม่ในรอบวันของบุคคล (Brain plasticity) (Nevid, 2012: 140-141) 

เป็นที่ทราบกันดีว่าหากเราพักผ่อนอย่างเพียงพอจะส่งผลดีต่อร่างกายและสมอง 

แต่ในทางตรงกนัข้าม หากเราพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องต้น คือ อาการง่วงซึม นอกเหนือจาก
นี้การศึกษาพบว่า การพักผ่อนไม่เพียงพอมีปัญหาต่อระดับของสติสัมปชัญญะ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการตอบสนอง ศักยภาพในการจ า (Nevid, 2012: 144) การเพ่งสมาธิและการแก้ไข
ปัญหา (Mullington, Haack, Toth, Serrador, & Meier-Ewart, 2009) ลดกระบวนการท างาน 

ขั้นสูงของสมอง (Jeong & others, 2011) มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการคิด (Mander & others, 

2008) จากการศึกษา พบว่า วัยรุ่นต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอเพ่ือการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะส่วน
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการขั้นสูงทางปัญญา (Cerebral cortex) (Dahl, 2004) 

นอกจากนี้พบว่า การนอนหลับมีผลต่อการลดโอกาสการเป็นหวัด จากการศึกษาอธิบาย
ว่า การนอนหลับช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อโรคที่ส่งผลให้เกิดโรคหรืออาการ
ผิดปกติ โดยการศึกษาหนึ่ง พบว่า หลังจากได้รับเชื้อหวัด กลุ่มตัวอย่างที่นอนหลับพักผ่อนน้อยกว่า 

7 ชั่วโมงต่อคืน มีแนวโน้มป่วยเป็นหวัดสูงกว่าเกือบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่พักผ่อนไม่ต่ า
กว่า 7 ชั่วโมงต่อคืน (Nevid, 2012: 141) ทั้งนี้ การพักผ่อนไม่เพียงพอในช่วงเวลาเพียงเล็กน้อย หรือ
บางครั้งบางคราวไม่ได้มีผลต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือเรื้อรัง หากแต่การนอนไม่เพียงพอต่อ  

ความต้องการที่ติดกันเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง และ  

โรคที่เก่ียวกับหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น (Nevid, 2012: 145) 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนทั้งนอนหลับยาก หรือนอนไม่เพียงพอ พบว่า หากบุคคล 

ท าการบริหารจัดการหรือท าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวผ่านการท าความเข้าใจกับรูปแบบ
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การนอนของตนเองและลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนอนและความคิดจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ผู้เขียนขอเสนอข้อแนะน าบางประการ ดังนี้ (Feldman, 2013: 153; Nevid, 

2012: 168; ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ม.ป.ป.) 
นอนให้เป็นเวลาโดยพยายามปรับเวลาการเข้านอนและการตื่นของตนเองให้คงที่ทุกวันทั้ง

ในวันธรรมดาของการเรียน การท างาน รวมถึงวันหยุด เพ่ือปรับนาฬิกาชีวิต (ช่วงเวลาและแบบ
แผนการท างานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย) ของตนเองให้คงที่และชัดเจน 

อย่าบังคับตัวเองให้นอนหลับ ทั้งนี้ การนอนเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
ซึ่งพบว่าไม่สามารถบังคับได้ หากวันใดที่รู้สึกว่าตนเองยังไม่ง่วง ตายังเบิกกว้าง พลังงานยังเหลือล้น 
แนะน าให้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือลดพลังงานและเพ่ิมความล้า รวมถึงให้เกิดความผ่อนคลายแก่ร่างกาย
และจิตใจก่อนเข้านอน 

หากิจกรรมก่อนนอน จากการศึกษาพบว่า การเพ่ิมกิจกรรมบางอย่างเข้าไปในกิจวัตร
ประจ าวันก่อนนอน พบว่า มีผลช่วยส่งเสริมให้ร่างกายเตรียมตัวส าหรับการนอนหลับได้อย่างง่ายดาย 
อาทิ การอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงการฝึกสมาธิ เป็นต้น 

สร้างบรรยากาศเพ่ือการนอน โดยจัดสภาพเตียงหรือห้องนอนให้เอ้ือต่อการนอนมากที่สุด 
โดยการลดสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นก่อนนอน และระหว่างนอน อาทิ จ ากัดกิจกรรมต่างๆ บนเตียง
นอกเหนือจากการนอน เช่น การอ่านหนังสือ การกิน การท างาน การดูโทรทัศน์ และการใช้โทรศัพท์
บนเตียง เป็นต้น 

หลีกเลี่ยงการนอนระหว่างวันหากนอนไม่เพียงพอ ทั้งนี้ การนอนกลางวันหรือที่เรียกว่า
การงีบเป็นวิธีการที่แนะน าส าหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จ ากับเฉพาะเด็กปฐมวัย โดยการศึกษา
พบว่ามีประโยชน์ต่อสมองเป็นอย่างมาก หากแต่นิยามการนอนกลางวันหรือการงีบหมายถึง การนอน
หลับในระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างช่วงพักเที่ยง การนอนที่นอกเหนือจากนี้จะเรียกว่า การนอนระหว่าง
วันซึ่งมักมีข้อแนะน าให้หลีกเลี่ยงในบุคคลปกติ 

หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลายคนอาจคิดว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์จะช่วยให้ง่วงนอนและหลับสบาย ในความเป็นจริง พบว่า ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มีผล
ต่อร่างกายอยู่ 2 ลักษณะ คือ กระตุ้นและกดตามระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด หากดื่มเครื่องดื่ม
ในปริมาณไม่มาก แอลกอฮอล์ในระดับต่ าจะเข้าไปกดการท างานของระบบประสาท โดยเฉพาะสมอง
ส่วนควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรรม (Prefrontal cortex) มีผลให้บุคคลมีความมั่นในมากขึ้น 

มีความตื่นตัว แต่ในปริมาณที่สูงจะส่งผลให้เกิดอาการง่วงซึม เนื่องจากสมองส่วนที่ควบคุม  

การหลับ-ตื่น สมองส่วนควบคุมสติถูกกดการท างาน สังเกตได้จากการนอนในช่วงแรก แต่หลังจากนั้น
จะตื่นและหลับไม่ยาก 
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ออกก าลังกาย จากการศึกษาพบว่า การออกก าลังกายระหว่าง 4 ถึง 6 ชั่วโมงก่อนเข้า
นอนจะช่วยให้นอนหลับได้อย่างสบาย แต่การออกก าลังกายที่ใกล้เวลานอนจะส่งผลที่ตรงข้าม 
กล่าวคือจะกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว และอาจท าให้นอนไม่หลับ ค าแนะน าคือ หลีกเลี่ยงการออก
ก าลังกายภายใน 2 ชั่วโมงก่อนเข้านอน 

หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ ช็อกโกแลต 

หรือยาบางชนิด เป็นต้น ก่อนเข้านอน จากการศึกษาพบว่ า การดื่มหรือทานคาเฟอีนระหว่าง 

4 ถึง 6 ชั่วโมงก่อนเข้านอน อาจส่งผลให้นอนไม่หลับสนิท 

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ก่อนเข้านอน เนื่องด้วยนิโคตินที่เป็นส่วนผสมหนึ่งในบุหรี่หรือยาสูบ
มีฤทธิ์กระตุ้นการท างานของร่างกายให้ตื่นตัว จึงอาจส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ 

หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในปริมาณมากเกินไป หรืออาหารรสเผ็ดก่อนเข้านอน 

ผลที่คล้ายกันของการทานมากจนเกินไป หรือการทานอาหารรสเผ็ดคือ มีโอกาสเกิดอาการกรดไหล
ย้อน ซึ่งอาจเป็นผลเสียระยะยาวต่อการนอนหลับ 

ไม่ควรงดอาหารมื้อเย็นหรือปล่อยให้ท้องว่างเป็นระยะเวลานานก่อนนอน เนื่องด้วย 

ความหิวหรืออาการท้องว่างอาจรบกวนการนอน โดยท าให้นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท 

ทานมื้อเบาที่มีสารช่วยหลับก่อนนอน จากการศึกษาพบว่า อาหารที่มีสารทริปโตเฟน 
(Tryptophan) อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากนม กล้วย โยเกิร์ต แครกเกอร์ และธัญพืช จะช่วยในการนอน
หลับ เนื่องด้วยสารดังกล่าวมีความส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์สารสื่อประสาทชนิดหนึ่ง 
(Serotonin) ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีผลต่อการสร้างฮอร์โมนการนอน (Melatonin) 

จ ากัดปริมาณของเหลวจากการดื่มก่อนนอนอย่างน้อย 90 นาที โดยจากการศึกษาพบว่า 
ร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 90 นาที เพ่ือขับปัสสาวะ หากดื่มน้ าหรือของเหลวก่อนนอนเป็นปริมาณ
มากและในรอบ 90 นาที มีแนวโน้มที่ต้องตื่นขึ้นกลางดึกเพ่ือเข้าห้องน้ าซึ่งอาจมีผลต่อการรบกวน 

การนอนต่อของบางคน 

หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ คุณสมบัติของยานอนหลับ คือ การช่วยให้ผู้ทานหลับได้ง่าย
มากกว่าเดิม หากแต่พบว่า การใช้ยาในระยะเวลายาวมีผลเสียมากกว่าผลดี กล่าวคือ ฤทธิ์ของยานอน
หลับจะไปมีผลต่อการรบกวนการนอนหลับพ้ืนฐานของบุคคล ซึ่งอาจส่งผลให้วงจรการหลับ -ตื่น
แปรปรวน 

จากการศึกษาพบว่า ร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กัน ต่างฝ่ายต่างส่งผลซึ่งกันและกัน ดังนั้น 
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาความผาสุกทางกายจึงมีความจ าเป็นต้องกล่าวถึงการพัฒนาความผาสุกทางจิต
สังคม เพ่ือเป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
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9.4 การพัฒนาความผาสุกทางจิตสังคม 

ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนท าการบูรณาการองค์ประกอบทางจิตใจ (Psychological factor) และ
องค์ประกอบทางสังคม (Social factor) เข้าด้วยกัน รวมเรียกว่า องค์ประกอบด้านจิตสังคม 
(Psychosocial factor) ที่หมายถึง ลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับสังคม การบูรณาการองค์ประกอบ
ทั้งสองเข้าด้วยกัน เนื่องด้วย มีเป้าหมายเพ่ือน าเสนอตัวอย่างการพัฒนาตนเองทางด้านจิตใจที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นการพัฒนาที่ได้ประโยชน์กับตนเองและการปรับตัวเข้าสังคม 
โดยขอเสนอตัวอย่างจิตลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ความเครียด ความโกรธ และการควบคุมตนเอง 

9.4.1 ความเครียดได้แต่อย่าทุกข์ 
ความเครียดเป็นสิ่งที่คลายกับปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิตประการหนึ่งที่ไม่สามารถลบเลือนไป

จากชีวิตมนุษย์ได้ เราสามารถเพ่ิมหรือลดระดับของความเครียดได้ แต่ยังไม่มีใครสามารถลบ
ความเครียดออกไปจากชีวิตของตนเองได้ทั้งหมดและถาวร ดังนั้น เพ่ือให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และยิ่งทวีความสับสนอลหม่าน ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจึงขอน าทุก
ท่านเข้าสู่ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือไม่ให้ความเครียดต้อง
กลายเป็นความทุกข์ 

9.4.1.1 การลดความเครียด 

มีวิธีการมากมายที่ช่วยลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่นักจิตวิทยาค้นพบ
จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างพอสังเขป (Feldman, 2013: 498) 

ลดปริมาณของความเครียดเป็นวิธีการหนึ่งที่นักจิตวิทยาแนะน าส าหรับฝึก
บริหารจัดการชีวิตของตนเองในรอบวัน เนื่องด้วยความเครียดในบางกรณีเกิดจากตัวก่อความเครียด  

ที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือจัดการได้ อีกท้ังเป็นตัวก่อความเครียดที่เป็นผลจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
บุคคลเอง ยกตัวอย่างเช่น ความเครียดจากรถติดหน้ามหาวิทยาลัยในตอนเช้า หรือความเครียดเกิด
จากการตั้งด่านตรวจของต ารวจ เป็นต้น ซึ่งเราจ าต้องประเมินสถานการณ์ว่ามีวิธีการใดที่สามารถ
จัดการได้ด้วยตนเอง อาทิ เปลี่ยนแปลงเวลานอนให้เร็วขึ้นจะได้ตื่นเช้าและไปเรียนเช้ากว่าเดิมถึงจะ
หลีกเลี่ยงการจราจรคับคั่ง หรือไปท าใบขับขี่ ติดป้ายวงกลมพรบ.รถจักรยานยนต์และใส่หมวกนิรภัย
ต ารวจจะได้ไม่ปรับ เป็นต้น 

รู้ขีดจ ากัดของตนเป็นอีกหนึ่งค าแนะน าที่ยากต่อการปฏิบัติ แต่มีประโยชน์
ส าหรับการควบคุมปริมาณความเครียดให้อยู่ในระดับที่ร่างกายและจิตใจรับได้ ในบางครั้งของ 
การเรียนและการท างานที่มีสิ่งต่างๆ รุมเร้าเข้ามาในชีวิตทั้งจากการเรียนหรือการท างานเอง บุคคล
รอบข้าง ครอบครัว คนรัก หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ความรับผิดชอบและการจัดการกับสิ่งต่างๆ 
อย่างเต็มความสามารถ ถือเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หากแต่ในบางกรณี การแบ่ งงานหรือ 
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ความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนได้มีส่วนร่วมจะเป็นวิธีการจัดการที่นักจิตวิทยาแนะน า เนื่องด้วยในบางครั้ง
การรับภาวะที่หนักและปริมาณมากอาจมีผลเสียต่อร่างกายและจิตใจโดยไม่มีความจ าเป็น 

จัดตารางชีวิตเป็นวิธีการบริหารจัดการที่หลายคนมองว่าเป็นปัจจัยก่อ
ความเครียดมากกว่าผ่อนคลายความเครียด ทั้งนี้พบว่า การจัดตารางชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางสาย
กลางตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เข้มงวดเกินไปก็อาจส่งผลให้มีความเครียดมากกว่าปกติ
หรือที่เรียกว่าความทุกข์ปล่อยไปตามสถานการณ์ไม่มีการจัดตารางอาจส่งผลให้เกิดความทุกข์จาก
สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด และเส้นตายที่ไม่ได้คาดฝัน เป็นต้น ดังนั้น การจัดตารางชีวิตในสิ่งที่
สามารถจัดการได้ด้วยตนเองจึงเปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเครียดไว้ล่วงหน้า 
การจัดตารางชีวิตในแต่ละรอบวันมีค าแนะน าให้เรียงล าดับความส าคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
ตนเอง ทั้งนี้ การจัดตารางจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การตัดสินใจเลือกความส าคัญตามเหตุและผล
มากกว่าอารมณ์ความรู้สึก 

พักเป็นระยะ ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการท างานหรือการเรียนย่อมเป็นสิ่งที่
ดีต่อตนเอง หากแต่การสูญเสียพลังงานเพ่ือการท างานหรือการอ่านหนังสือก็สามารถส่งผลเสียต่อ
ร่างกายได้เช่นเดียวกัน จากการศึกษาพบว่า ความตึงเครียดหรือความเหนื่อยล้าทางกายมีผลกระทบ
ต่อความตึงเครียดทางจิตใจ ลักษณะอาการหนึ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันคือ ออฟฟิศซินโดรม 
(Office syndrome) ที่เป็นกันโดยทั่วไปในวัยท างานและวัยเรียน ดังนั้น การพักเพ่ือผ่อนคลายเป็น
ระยะ ๆ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จ าเป็นต้องป้องกันอาการดังกล่าวและถือเป็นการเติมพลังงานให้พร้อม
ท างานต่ออีกระยะหนึ่ง 

ฝึกการผ่อนคลาย การผ่อนคลายมีวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและ
ความชื่นชอบของแต่ละบุคคล อาทิ การเล่นดนตรี การฟังเพลง เล่นเกม ดูภาพยนตร์และละคร 

เล่นกีฬา อ่านหนังสือ หรือการเข้าวัดฟังธรรมที่เป็นวิธีการทั่วไปในชีวิตประจ าวัน หรือแม้แต่วิธีการี่
ต้องใช้การฝึกฝนเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ การฝึกสติ/สมาธิ การเขียนบันทึกความรู้สึก 
เป็นต้น ส าหรับบางคนการผ่อนคลายโดยใช้กิจกรรมในชีวิตประจ าวันอาจช่วยผ่อนคลายความเครียด
ได้ง่าย ขณะที่อาจไม่ได้ผลกับบางคน ดังนั้น ในบางคนจ าเป็นต้องฝึกฝนวิธีการผ่อนคลายที่เป็น
ทางการเพื่อปกติสุขของการด าเนินชีวิต 

ดูแลสุขภาพกาย ดังได้กล่าวในหัวข้อที่ผ่านมา ร่างกายกับจิตใจมีความสัมพันธ์กัน 
ความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบหนึ่งมีอิทธิพลต่ออีกองค์ประกอบ การดูแลจิตใจให้ปกติมีผลต่อ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และการดูแลร่างกายให้แข็งแรงย่อมีผลกระทบต่อจิตใจให้แข็งแรง
เช่นเดียวกัน จากการศึกษาพบว่า การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะช่วยลดผลกระทบของ
ความเครียดทั้งต่อร่างกายและอารมณ ์
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เสพสิ่งข าขัน ความตลกขบขันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งของอารมณ์เชิงบวก 

จากการศึกษาพบว่า การมีอารมณ์ดีจะส่งผลทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดี การดูรายการที่มี  
ความบันเทิง ชวนหัวเราะ ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการสร้างเสริมอารมณ์ดีให้กับตนเอง 

ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มต่อการเป็นปัจจัยน าทางบุคคลไปสู่อารมณ์เชิงบวกอ่ืนๆ อีกต่อไป 

9.4.1.2 ปัจจัยลดผลกระทบของความเครียด 

จากการศึกษาพบว่า จิตลักษณะบางประการมีผลต่อการป้องกันผลกระทบของ
ความเครียดต่อบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การสนับสนุนทางสังคม จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเหงา โดดเดี่ยว และการแยกตัวออกจากสังคมกับปัญหาสุขภาพกาย อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ 
และปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย การศึกษาดังกล่าวน าไปสู่การให้ความส าคัญกับ  

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม โดยจากการศึกษาพบว่า บุคคลที่ชอบเข้า
สังคมและมีเครือข่ายทางสังคมให้ปฏิสัมพันธ์มากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยกว่าบุคคลที่ไม่ชอบ
เข้าสังคมหรือมีเครือข่ายทางสังคมน้อย โดยการศึกษาดังกล่าวได้ท าการแบ่งกลุ่มอาสาสมัครออกเป็น 
2 กลุ่มตามลักษณะบุคลิกภาพและระดับของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หลังจากนั้นจึงท าการฉีดเชื้อไวรัส
หวัดให้ทุกคนและท าการติดตาม ผลคือ กลุ่มที่มีเครือข่ายทางสังคมมีสัดส่วนของผู้ป่วยน้อยกว่า 

กลุ่มท่ีไม่ค่อยมีเครือข่ายอย่างเห็นได้ชัด (Nevid, 2012: 439) 
ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-efficacy) คือความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถใน

การจัดการกับสิ่งที่ตนเองได้ตั้งเป้าหมายไว้ จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างระดับ 

ความเชื่อมั่นในตนเองกับความเครียด กล่าวคือ บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะมีระดับ
ความเครียดต่ า บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะรับรู้สถานการณ์ที่ก่อความเครียดว่าเป็น 

ความท้าทายมากกว่าเป็นอุปสรรค และความมั่นใจในความสามารถของตนเองถือเป็นปัจจัยส าคัญใน
การต่อสู้กับความเครียด (Nevid, 2012: 439) 

การรับรู้ที่มีต่อสถานการณ์ คือ การประเมินหรือตีความสถานการณ์ว่าคาดเดาได้
หรือไม่ จากการศึกษาพบวา อิทธิพลของสถานการณ์ท่ีมีต่อความเครียดในบุคคลจะแตกต่างกันไปตาม
การรับรู้ของบุคคล การรับรู้ว่าสถานการณ์นั้นๆ คาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต้องเจอกับอะไรต่อไป 
และควบคุมได้ จัดการได้จะช่วยให้บุคคลเกิดความเครียดในระดับที่ต่ ากว่าการรับรู้ว่าตนเองไม่รู้ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง และรับรู้ตนเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นๆ ได้ (Nevid, 2012: 439) 

ความเข้มแข็งทางจิตใจ (Psychological hardiness) คือ กลุ่มของจิตลักษณะ 

ที่มีหน้าที่ในการปกป้องจากผลกระทบของความเครียด ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ความยึดมั่น 
เปิดใจรับ และความเชื่ออ านาจในตน (Nevid, 2012: 440) โดยความยึดมั่น (Commitment) คือ 

มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และเชื่อว่าสิ่งที่ตนเองท านั้นเป็นสิ่งส าคัญ เปิดใจรับ (Openness to 

challenge) คือ มีการรับรู้ถึงสถานการณ์หรือตัวก่อความเครียดที่ตนเองประสบว่ามีความท้าทาย
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มากกว่าการรับรู้ว่าเป็นอุปสรรคที่ก้าวข้ามไม่ได้ รวมถึงเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตมากกว่าการมองว่าเป็นสิ่งที่ เลวร้าย และความเชื่ออ านาจภายในตน ( Internal locus of 

control) คือ การรับรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมชะตาชีวิตของตน ไมว่าจะดีหรือร้าย ทั้ งนี้ 
จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางจิตใจกับความสามารถในการจัดการกับ
ความเครียดและผลดีหลายประการ 

การมองโลกในแง่ดี (Optimism) คือ การรับรู้สถานการณ์ที่ก่อความเครียด
ในทางที่ส่งเสริมการคิดในทางที่ดี โดยจากการศึกษาพบว่า การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการจัดการกับความเครียดและปัญหามากกว่าการหนีปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่
มองโลกในแง่ดีมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการของโรคหัวใจและอัตราการเสียชีวิตต่ ากว่าผู้หญิงที่มอง
โลกในแง่ร้าย การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ความเครียดในระดับต่ า มีการปรับตัวทางจิตใจที่
ดีกว่า และเจ็บป่วยน้อยกว่าการมองโลกในแง่ร้ายในกลุ่มผู้ป่ วยโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงตั้งครรภ์ที่มองโลกในแง่ดีกับผลลัพธ์ที่ดีของการคลอด อาทิ น้ าหนักแรกเกิด
ของทารก (Nevid, 2012: 440) 

9.4.2 ความโกรธไม่ช่วยอะไร 
ความโกรธเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งที่มีในมนุษย์โดยทั่วไป ความโกรธจัดเป็น

อารมณ์ด้านลบที่พบแต่ผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงสังคม ดังนั้น ในหัวข้อนี้จึงน าเสนอวิธี  
การจัดการความโกรธ รวมถึงวิธีการตั้งค่าอารมณ์ 

9.4.2.1 วิธีการจัดการกับความโกรธ 

วิธีการจัดการกับความโกรธในแต่ละสถานการณ์และในแต่ละบุคคลย่อมแตกต่าง
กัน แต่ทั้งนี้นักจิตวิทยาได้แนะน าวิธีการจัดการกับอารมณ์เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์ที่ถูกกระตุ้น
ให้โกรธ ซึ่งพบว่ามีผลดีต่อผู้ปฏิบัติและมีผลลัพธ์ที่ดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Feldman, 2013: 
630) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ใจเย็น เป็นกลยุทธ์ที่แนะน าให้หากิจกรรมที่ช่วยหันเหความสนใจของบุคคลออก
จากสถานการณ์ที่กระตุ้นให้โกรธ เพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ทางด้านลบ เช่น เดินเล่นหรือออกก าลังกาย 
เป็นต้น รวมถึงการหันเหความสนใจทั้งที่ยังอยู่สถานการณ์ เช่น การนับเลขหรือลมหายใจ เป็นต้น 

มองเหตุการณ์ในมุมมองที่แตกต่าง จากการศึกษาพบว่า การมองเหตุการณ์ที่
กระตุ้นความโกรธในมุมมองของผู้อ่ืนสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์มากกว่าเดิม และ
อาจมีผลต่อการเพ่ิมความอดทนต่อสถานการณ์นั้นๆ ในอนาคต 

ลดความส าคัญของเหตุการณ์ เป็นวิธีที่บุคคลจ าต้องเปลี่ยนการประเมิน
สถานการณ์จากสถานการณ์ที่ส าคัญมากให้กลายเป็นสถานการณ์ที่ส าคัญน้อยลงหรือไม่มีความส าคัญ
เพ่ือลดความหงุดหงิด ร าคาญใจ หรืออารมณ์ทางด้านลบ 
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ใช้สุนทรียสนทนา เป็นวิธีการแนะน าส าหรับเหตุการณ์ที่จ าเป็นต้องให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่ผู้อ่ืนหรือบุคคลคิดว่าตนเองต้องแจ้งให้เขาหรือเธอรับทราบ ค าแนะน าคือ ใช้ข้อความ
ที่เป็นการโทษ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ค าสรรพนามแทนคนผู้นั้นขึ้นต้นประโยค แต่เปลี่ยนเป็นสรรพ
นามแทนตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น แทนที่จะบอกว่า “คุณท าผิด” ให้เปลี่ยนเป็น “ผมคิดว่าผลที่ออกมา
ยังไม่ใช่” 

แค่จินตนาการ เป็นวิธีการที่แนะน าหากรู้สึกว่าทนกับสถานการณ์นั้นๆ ไม่ไหว 
ยกตัวอย่างเช่น ถูกอาจารย์ต าหนิด้วยค าพูดที่รุนแรงและก้าวร้าวเพราะท างานไม่ตรงกับที่อาจารย์
ต้องการ หากรู้สึกว่าทนไม่ไหวกับค าพูดเหล่านั้นให้จินตนาการว่าตนเองให้เอาคืนสิ่งที่อาจารย์ท ากับ
เรา แล้วก็ปล่อยผ่านไป ย้ าว่าแค่จินตนาการ 

ผ่อนคลาย โดยทั่วไปการผ่อนคลายที่นักจิตวิทยาแนะน าคือ การฝึกสมาธิหรือ
การฝึกสติ ซึ่งพบว่ามีผลต่อการลดความรุนแรงของอารมณ์ทางด้านลบซึ่งรวมถึงอารมณ์โกรธ 
นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาของการเกิดความโกรธและเพ่ิมความอดทนต่อการเกิดความโกรธ 

9.4.2.2 การปรับพื้นฐานทางอารมณ์ 
จากการศึกษาพบว่า มีสมองหลายส่วนที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก

ทั้งทางบวกและทางลบซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เนื่องจากอิทธิพลของยีนส์ที่แตกต่าง ทั้งนี้
พบว่านอกเหนือจากน้ าหนักตัวที่มีจุดตังรับ (Set point)1 อารมณ์ก็มีจุดตั้งรับเช่นกัน กล่าวคือ บุคคล
จะมีระดับของอารมณ์ที่มีค่าปกติแตกต่างกัน ไม่ว่าจะมีอารมณ์ทางบวกหรืออารมณ์ทางลบสักเท่าใด 
เมื่อเวลาผ่านไปอารมณ์ดังกล่าวจะเพ่ิมหรือลดระดับกลับสู่ระดับปกติของบุคคลนั้นๆ (King, 2011: 
340) แต่จากที่กล่าวข้างต้น คุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลได้รับอิทธิพลพ้ืนฐานจากพันธุกรรมกับ
สิ่งแวดล้อมจุดตั้งต้นทางอารมณ์ก็เช่นเดียวกันที่ได้รับอิทธิพลพ้ืนฐานจากพันธุกรรมแต่สามารถ
เปลี่ยนแปลงจุดตั้งต้นจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีบุคคลประสบพบเจอ 

จากการศึกษาพบว่า อิทธิพลทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมต่ออารมณ์ โดยเฉพาะ
อารมณ์ทางบวกมีผลต่อบุคคลเพียงชั่วคราว ยกตัวอย่างเช่น ถูกลอตเตอร์รี่รางวัลที่ 1 ตกหลุมรักใคร
สักคน หรือได้เกรด A วิชาเอกที่ใครๆ ก็บอกว่ายาก โดยทั่วไปเรามักจะมีอารมณ์ทางบวกไม่ว่าจะ
ประสบกับเหตุการณ์แบบใด อาทิ ดีใจ มีความสุข ปลื้มปลิ่มยินดี แต่ไม่นานอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าว
จะกลับสู่ระดับปกติที่เคยเป็นอยู่ทุกวัน ค าถามคือ หากกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่สร้างอารมณ์ทางบวก
ไม่ได้ส่งเสริมอารมณ์ทางบวกอย่างถาวรแล้ว อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมจะมีผลต่ออารมณ์ได้จริงหรือไม่ 
ถ้าจริงต้องท าอย่างไร 

                                           
1จุดตั้งรับ (Set point) คือ ค่าหรือระดับปกติในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของบุคคล 
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ค าถามดังกล่าวได้รับการตอบจากกลุ่มของนักจิตวิทยาที่สนใจหาแนวทางพัฒนา
อารมณ์ทางบวกระยะยาว หรือการเพ่ิมจุดตั้งต้นของความสุข (Happiness set point) โดย 

การเปลี่ยนการศึกษาจากกิจกรรมที่สร้างความสุขโดยทันทีทันใดเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างความสุขโดย
ทันที ทั้งนี้ บางกิจกรรมต้องอาศัยความมุ่งมั่นพยายามเพ่ือความส าเร็จซึ่งเป็นเรื่องยากต่อบุคคลใน  

การกระท ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจวัตรประจ าวัน และกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างความสุขทันทีโดยทั่วไป
ต้องอาศัยระยะเวลาที่นานกว่าจะเห็นผล (King, 2011: 341-342; จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 
143-144) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

การนอนหลับให้เพียงพอ โดยทั่วไปแนะน าให้นอนหลับอย่างน้อยคืนละ 8 ชั่วโมง 
การนอนไม่หลับจะส่งผลให้จุดกระตุ้นทางอารมณ์ต่ า กล่าวคือ ง่ายต่อการเกิดอารมณ์ทางด้านลบ 

การออกก าลังกาย โดยพบว่า การออกก าลังกายสามารถเพ่ิมความสุขให้บุคคลได้
ผ่านการหลั่งสารสื่อประสาทที่เรียกว่า “สารแห่งความสุข” (Endorphins) ที่มีฤทธิ์สร้างความพึง
พอใจและลดความเจ็บปวดของร่างกาย จากการศึกษาพบว่า การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะมีผล
ต่อการกระทบทางอารมณ์ท่ีมีต่อความเครียด อาทิ ความวิตกกังวลและความเศร้า 

สร้างคุณค่าให้กับตนเอง การเป็นอาสาสมัครเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
การใส่ใจและเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกดีให้แก่ตนเอง และลดโอกาสในการหมกมุ่น
อยู่ในโลกส่วนตัว จากการศึกษาพบว่า การมีพฤติกรรมเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมีผลต่อการเพ่ิมความสุขอย่างถาวร 

การสะท้อนตนเองทางบวก การศึกษาหนึ่งให้กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึกส่วนตัว
เกี่ยวกับประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจ ความดีใจ หรือความปีติยินดีที่เกิดขึ้นกับตนเองในรอบ
วัน ผลการศึกษาพบว่า วิธีการดังกล่าวช่วยเพิ่มความสุขและความผาสุกทางจิตใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างเห็นได้ชัด 

การตั้งเป้าหมายที่ส าคัญต่อชีวิต การศึกษาพบว่า การตั้งเป้าหมายที่ส าคัญต่อ
ตนเองแล้วพยายามมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวพบว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเพ่ิมระดับความสุขอย่าง
ถาวรให้บุคคล จุดส าคัญของวิธีการนี้คือ การก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญหรือมีคุณค่าต่อตัวเราจริงๆ 
นอกจากนี้เป้าหมายดังกล่าวต้องสะท้อนความปรารถนาภายในจิตใจเกี่ยวกับความผูกพันใกล้ชิด 
(Relatedness) ความสามารถและศักยภาพส่วนบุคคล (Competence) และความเป็นตัวของตัวเอง
ในการคิดและการตัดสินใจ (Autonomy) 

การฝึกคิด นักจิตวิทยาแบ่งการฝึกคิดออกเป็น 2 เป้าหมายคือ ขจัดความคิดเชิง
ลบและเสริมสร้างความคิดเชิงบวก กล่าวคือ การมองโลกในแง่ดี เห็นคุณค่าในตนเองและมีความรู้สึก
ดีต่อผู้อื่นจะช่วยลดความตึงเครียดและเพ่ิมความสงบสุขให้แก่จิตใจ 
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จากตัวอย่างข้างต้นได้ผลยืนยันว่าหากต้องการเป็นผู้ที่มีอารมณ์เชิงบวกมากกว่า
อารมณ์เชิงลบหรือต้องการลดผลกระทบของอารมณ์ทางลบที่มีต่อร่างกายและจิตใจ บุคคลจ าเป็นต้อง
สร้างนิสัยที่เอ้ือต่อการมีอารมณ์เชิงบวกอย่างถาวร กล่าวคือ ต้องกระท าอย่างสม่ าเสมอจนกลายเป็น
ความเคยชิน 

9.4.3 การควบคุมตนเอง 
การควบคุมตนเอง (Self-control)  เป็นความสามารถของบุคคลในการยับยั้ ง 

ความปรารถนาของตนเอง ณ ขณะนั้นๆ การควบคุมตนเองเป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
ตนเองอย่างมีสติของบุคคล รวมถึงต้องอาศัยทรัพยากรทางจิตใจเป็นอย่างมาก (Ego depletion) 
เนื่องด้วยบุคคลต้องควบคุมท้ังความคิด ความรู้สึก ความปรารถนา และการแสดงออกของตนเอง 

เทคนิคการควบคุมตนเองจึงเป็นกระบวนการจัดการกับองค์ประกอบทางความคิด 
ความรู้สึก ความปรารถนา และการแสดงออกของตนเองที่ไม่พึงประสงค์ และเพ่ือเป็นการพัฒนา
บุคคลต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย 

จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556: 269-270) ได้น าเสนอเทคนิคการควบคุมตนเองที่อาศัยแนวคิดจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่าน 2 กระบวนการ ได้แก่ การควบคุมสิ่งเร้า และการควบคุมผลของการตอบสนอง 

การควบคุมิสิ่งเร้า (Stimulus control) หมายถึง การควบคุมตนเองโดยใช้กระบวนการ
จัดการหรือปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ (สิ่งเร้า) เพ่ือหลีกหนีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ยกตัวอย่าง
เช่น วางโทรศัพท์ไห้ไกลตัวหรือเก็บไว้ในที่ที่มองไม่เห็น (สิ่งไม่เร้า) แทนที่การวางไว้ใกล้มือ (สิ่งเร้าเก่า) 
เพ่ือลดความอยากเล่นและเพ่ิมสมาธิในการอ่านหนังสือ 

การควบคุมผลของการตอบสนอง (Consequence control) หมายถึง การควบคุมตนเอง
โดยใช้กระบวนการให้ผลตอบแทนต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการท าพฤติกรรมเป้าหมายของ
ตนเอง การให้รางวัลหรือผลตอบแทนทางบวกเพ่ือให้ตนเองเกิดก าลังใจในการท าพฤติกรรมเป้าหมาย
ซ้ าอีก ยกตัวอย่างเช่น เล่นโทรศัพท์ได้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหลังจากอ่านหนังสือและเข้าใจเนื้อหาได้หนึ่ง
หัวข้อ และในบางกรณีการลงโทษหรือการให้ผลตอบแทนทางลบเพ่ือให้เกิดความหวาดกลัวอย่างหลีก
หนีจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือล้มเหลว ยกตัวอย่างเช่น ไม่เล่นเกมทั้งวันหากไม่สามารถท า
ความเข้าใจเนื้อหาหัวข้อได้ 

เงื่อนไขส าคัญ เช่น บุคคลจะต้องตระหนักว่าอะไรคือสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดการตอบสนองที่ไม่
พึงประสงค์และอะไรคือผลของการตอบสนองดังกล่าวเป็นล าดับแรก หากรับรู้ได้ตามความเป็นจริงจึง
เป็นขั้นของการหาวิธการจัดการหรือควบคุมสิ่งเร้าและผลของการตอบสนองซึ่งเป็นต้นเหตุของ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
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กล่าวถึงตัวอย่างการพัฒนาความผาสุกทางกายและความผาสุกทางจิตสังคมที่เรียบร้อย 

หากแต่เพ่ือให้ครบถ้วน เป็นความผาสุกแบบองค์รวม จึงจ าเป็นต้องยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
กระบวนการคิดซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความผาสุกทางปัญญา 

 

9.5 การพัฒนาความผาสุกทางปัญญา 
การพัฒนาความผาสุกทางปัญญา คือ การพัฒนากระบวนการคิดซึ่งถือเป็นกระบวนการที่มี

ขอบข่ายกว้างขวางและซับซ้อน เนื่องด้วยเป็นกระบวนการขั้นสูงของสมองมนุษย์ ทั้งนี้ ขอน าเสนอ
ตัวอย่างที่ช่วยพัฒนากระบวนการดังกล่าวผ่านการเปลี่ยนแปลงความคิด และการส่งเสริมกระบวนการ
จ าและเรียนรู้ 

9.5.1 การเปลี่ยนแปลงความคิด 

ในการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพส่วนใหญ่พบว่า บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับ
ความผาสุกทางจิตใจ (Psychological well-being) โดยเฉพาะบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และ
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวที่พบว่า ความรู้สึกหวั่นไหวมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในระดับต่ า ขณะที่
การชอบแสดงตนมีความสัมพันธ์กับความผาสุกในระดับสูง (King, 2011: 415) อาจมีข้อสงสัยว่าผล
การศึกษาต่างๆ ที่พบว่าตัวแปรหนึ่งมีความสัมพันธ์กับอีกตัวแปรหนึ่งได้มาอย่างไร ส่วนหนึ่งของ
การศึกษามาจากการประเมินตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการศึกษาเรื่องความผาสุกหรือสุขภาวะ
นักจิตวิทยาจะใช้แนวคิดความผาสุกเชิงอัตวิสัย (King, 2011: 415) 

ความผาสุกเชิงอัตวิสัย (Subjective well-being) เป็นการประเมินตนเองของบุคคล
เกี่ยวกับระดับของอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ รวมถึงการประเมินตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
โดยทั่วไปของชีวิต แนวคิดนี้เป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นความส าคัญของการรับรู้ตนเองที่มีความสัมพันธ์
กับสภาวะทางจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ที่ประกอบด้วยลักษณะนิสัยที่มีแนวโน้ม
วิตกกังวล ถูกกระตุ้นให้เครียดได้ง่าย รวมถึงมีอารมณ์ความรู้สึกทางลบมากกว่าทางบวก (King, 2011: 
415) จึงไม่ใช่สิ่งที่เหนือความคาดหมายว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้จะมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีเมื่อเทียบ
กับบุคลิกภาพชนิดอื่น เนื่องด้วยมีแนวโน้มในการมองตนเองในทางลบมากกว่าทางบวก 

9.5.1.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิด 

ยามที่ต้องประสบกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ส่ งผลให้ เราประเมิน
สถานการณ์นั้นๆ เป็นความเครียด ความกดดัน นักจิตวิทยาเชื่อว่าความคิดหรือการรับรู้ดังกล่าวไม่ได้
ถูกก าหนดให้เป็นเช่นนั้นแบบตายตัวหรือตลอดเวลา จากการศึกษาพบว่ามีวิธีการหนึ่งที่สามารถ
จัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ การเปลี่ยนแปลงความคิด (King, 

2011: 271) 
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การเปลี่ยนแปลงความคิด (Cognitive reappraisal) เป็นกระบวนการที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้หรือความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มีผลให้บุคคลเกิด
ความเครียดผ่านการคิดในมุมมองหรือวิธีการคิดที่แตกต่าง จากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลง
ความคิดส่งผลให้บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทางลบที่มีต่อสถานการณ์ รวมถึงมีผลให้
กระบวนการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางอารมณ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาหนึ่งท าการศึกษากระบวนการท างานของสมองกลุ่มตัวอย่างที่
ให้ภาพที่กระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างเกิดอารมณ์ด้านลบ จากการทดลองพบว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้ดูภาพ
ดังกล่าว สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มีการท างานมากกว่าปกติ (Amygdala, prefrontal cortex) 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้แนะน าให้กลุ่มตัวอย่างให้ดูภาพเหล่านั้นอีกครั้งแล้วลองคิดถึงภาพในแบบที่จะลด
อารมณ์ดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด (King, 2011: 271) 

การเปลี่ยนแปลงความคิดถือเป็นวิธีการที่มีความท้าทาย เนื่องด้วย บุคคลต้อง
คิดถึงสถานการณ์ที่สร้างความเครียดหรืออารมณ์ด้านลบให้กับตนเอง แล้วหาข้อดีหรือเหตุผลที่เป็น
ประโยชน์ให้กับตนเองในการประสบกับสถานการณ์นั้นๆ ดังค ากล่าวที่ว่า “พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” 
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากหากไม่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง บางคนอาจคิดว่าการท าเช่นนี้ เป็นการเพ่ิม
ความเครียดให้กับตนเอง เพราะต้องไปนึกถึงสถานการณ์ที่สร้างความอึดอัด ความคับข้องใจ ความไม่
พึงพอใจต่างๆ ให้เกิดข้ึนกับตนเองอีกครั้ง ทั้งนี้ เป้าหมายของวิธีการนี้ไม่ได้ต้องการให้มนุษย์เครียดซ้ า
แล้วซ้ าเล่า หากแต่ต้องการให้มนุษย์ลองฝึกฝนการคิดในมุมมองที่แตกต่างและสร้างความเครียดหรือ
อารมณ์ด้านลบที่อาจประสบหรือเกิดขึ้นในอนาคต ผลคือจะได้รับมือทางอารมณ์และความคิดกับ
สถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างทันท่วงท ี

 
รูปที ่9.1 กระบวนการเกิดความเช่ือ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก A-B-C model of rational-emotive behavior therapy, (Feldman, 2013: 569) 
 

จากรูปที่ 9.1 เป็นแบบจ าลองกระบวนการเกิดความคิดความเชื่อของบุคคลซึ่ง
เป็นกระบวนการหนึ่งที่นักจิตวิทยาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลผ่านการเปลี่ยน
กระบวนการคิด โดยกระบวนการเริ่มที่เหตุการณ์ท่ีบุคคลประสบจะกระตุ้นความคิดด้านลบของบุคคล
ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ด้านลบ หลักการของวิธีการนี้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงการรับรู้หรือความคิดที่มีต่อ
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เหตุการณ์เพ่ือการปรับเปลี่ยนทิศทางของอารมณ์ ซึ่งหากบุคคลสามารถฝึกอย่างสม่ าเสมอและเกิด
กระบวนการคิดทางบวกโดยอัตโนมัติ ผลที่เกิดขึ้นคือ การป้องกันอารมณ์ทางด้านลบจากการประสบ
เหตุการณ์ที่ไม่ดีรวมถึงผลกระทบของอารมณ์ทางด้านลบ และท้ายที่สุดคือ พฤติกรรมที่แสดงออก 

9.5.1.2 การพัฒนานิสัยที่เน้นการใช้ความคิดเชิงปัญญา 

นิสัยที่เน้นการใช้ความคิดเชิงปัญญา คือ ลักษณะประจ าตัวของบุคคลที่มี 
การแสดงออกอย่างชาญฉลาดเมื่อเผชิญกับปัญหา (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ , 2556: 119) 
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมที่เน้น
การใช้ความคิดเชิงปัญญาเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญและเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความส าเร็จทางครอบครัว การเรียน สังคม อาชีพและความส าเร็จด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้ นิสัยที่เน้นการใช้
ความคิดเชิงปัญญาประกอบด้วยพฤติกรรมและจิตลักษณะด้านปัญญา อาทิ การใช้เหตุผลเชิงกลยุทธ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความอุตสาหะ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ความสามารถในการปรับตัวและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น เป็นต้น 

การพัฒนานิสัยที่เน้นการใช้ความคิดเชิงปัญญา คือ การฝึกควบคุมตนเองใน 

การเรียนรู้สิ่งใหม่ เพ่ือให้เกิดปัญญาในการหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนิน
ชีวิต (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 120) ดังกล่าวข้างต้นว่านิสัยที่เน้นการใช้ความคิดเชิงปัญญา
เป็นจิตลักษณะที่เกิดจากการบูรณาการคุณลักษณะต่างๆ ดังนั้น การฝึกควบคุมตนเองจึงต้อง
ประกอบด้วยหลายคุณลักษณะ (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 121-127) อาทิ 

ความแน่วแน่ เป็นคุณสมบัติเป็นของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะ
ของความแน่วแน่คือ ให้ความส าคัญและจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการจะท าจนส าเร็จ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือ
ท้อแท้ง่ายเวลาประสบกับปัญหาระหว่างการท างานจะพยายามหาหนทางในการจัดการผ่าน
กระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นเหตุเป็นผล 

การจัดการกับความหุนหันพลันแล่น ด้วยการพัฒนาอารมณ์ทางด้านบวกและลด
อารมณ์ทางด้านลบจะส่งผลต่อความสุขและการมองโลกในแง่ดี อีกทั้งมีผลต่อประสิทธิภาพใน
กระบวนการคิดสุขุม รอบคอบ ไม่รีบเร่งจนขาดสติ 

การฟังด้วยความเข้าใจและเห็นใจ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการับสาร
ทักษะการฟังถือเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นต่อกระบวนการคิดเชิงปัญญา การฟังที่มีความตั้งใจ 

ใส่ใจและพยายามรับรู้เกี่ยวกับมุมมองของผู้อ่ืนจะช่วยให้เข้าใจความคิด ความรู้สึกได้อย่างถูกต้องและ
แม่นย า 

ความคิดแบบยืดหยุ่น เป็นกระบวนการคิดที่ตรงข้ามกับความคิดแบบยึดติดซึ่ง
พบว่าความคิดแบบยืดหยุ่นมีความสัมพันธ์กับการประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตสูงกว่า 
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เนื่องด้วยความคิดแบบยืดหยุ่นมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการควบคุมตนเอง ความสามารถใน
การปรับตัวตามสถานการณ์ มีความอดทนต่อความสับสนและคลุมเครือของสถานการณ์สูง 

การคิดเกี่ยวกับความคิดของตนเอง เป็นความสามารถในการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเอง ตลอดจนผลกระทบของการกระท าต่อผู้ อ่ืน 
นักจิตวิทยาเรียกกระบวนการนี้ว่า อภิปัญญา (Metacognitive) ซึ่งส าคัญต่อการสร้างแผนที่ทาง
ความคิด (Mental map) ที่เป็นกระบวนการวางแผนเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมต่อการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

ความอุตสาหะ เป็นการตั้งมาตรฐานเพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการกระท า
ต่างๆ ซึ่งความส าคัญต่อการตรวจสอบและปรับปรุงการกระท าดังกล่าว เพ่ือการพัฒนาทักษะต่างๆ ให้
มีความถูกต้องและแม่นย าส าหรับการปฏิบัติงานหรือด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การตั้ งค าถาม เป็นทักษะที่ส าคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยความสามารถในการตั้งค าถามกับสิ่งที่ตนเองก าลังด าเนินการจะช่วยในการอุดช่องว่างระหว่าสิ่งที่
รู้กับสิ่งที่ไม่รู้ หรือระหว่างสิ่งที่ก าลังเป็นอยู่กับสิ่งที่ปรารถนาจะเป็น เพ่ือส่งเสริมให้เปลี่ยนสิ่งที่ไม่รู้ให้
เป็นสิ่งที่รู้ และอาจมีผลดีต่อสิ่งที่รู้อย่างไม่ถูกต้องให้กลับกลายเป็นรู้ได้อย่างถูกต้อง 

การประยุกต์ใช้ความรู้ ถือเป็นสิ่งส าคัญของการประสบความส าเร็จส าหรับ 

การใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ เมื่อเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ใหม่ การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก
การเรียนรู้หรือประสบการณ์เดิมเพ่ือการแก้ปัญหาถือเป็นวิธีการที่เหมาะสม 

การคิดและสื่ อสารที่ ชัด เจนและตรงประเด็น เป็นคุณสมบัติที่ท้ าทาย
ความสามารถเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยต้องบูรณาการทักษะการคิดและทักษะการสื่อสารเข้าด้วยกัน 
เริ่มจากการมีกระบวนการคิดที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ ผ่านการพิจารณาและประเมินอย่างมีเหตุผล 
รวมถึงต้องมีทักษะทางภาษาในการสื่อสารความคิดของตนเองให้ชัดเจนและตรงประเด็น 

การรวบรวมข้อมูลผ่านสื่อประสาทสัมผัส คุณสมบัตินี้เหมือนจะง่าย เนื่องด้วย
ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างต้องผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย มนุษย์ใช้
กระบวนการดังกล่าวในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่อยู่ ในครรภ์ หากแต่คุณสมบัตินี้คือ 

การสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการบูรณาการข้อมูลที่ได้รับจากประสาทสัมผัสต่างๆ ในประเด็น
หนึ่งๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งต้องให้ความส าคัญและความเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ  ที่ได้รับ
จากประสาทสัมผัสแต่ละชนิดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

การสร้างสรรค์ เพ่ือการคิดสิ่งใหม่ๆ หรือท าสิ่งใหม่ๆ รวมถึงแนวทางใน 

การแก้ปัญหาที่วิธีการที่แตกต่างจากเดิมและมีความสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดได้จากความ
หลากหลายในมุมมองของความคิดและไม่จ ากัดขอบเขตการับรู้ของตนเอง เปิดรับสิ่งใหม่ๆ และพร้อม
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ยอมรับความผิดพลาดและเสียงวิพากษ์จากผู้อ่ืน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ปัญหา 

มีความสุขและท้าทาย อารมณ์ความรู้สึกร่วมระหว่างการด าเนินกิจกรรมใดๆ 
โดยเฉพาะอารมณ์ทางด้านบวกถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ การด าเนินชีวิตไม่ว่าจะในบริบทใด 

หากมุ่งเป้าท่ากรท าให้ส าเร็จลุล่วงเพียงประการเดียว โดยไม่ค านึงถึงความสุข สนุกและท้าทายย่อม
เป็นสิ่งที่บั่นทอนแรงจูงใจในระยะยาว การกระท าที่ประกอบด้วยความรู้สึกสนุก รู้สึกเป็นสุข หรือ  

มีความรู้สึกท้าทายถือเป็นปัจจัยเสริมต่อการสร้างก าลังใจ 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน คุณสมบัติที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการมีนิสัยที่เน้น
กระบวนการคิดเชิงปัญญา คือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน เนื่องด้วยกลุ่มมีประโยชน์ต่อการเกื้อหนุน
ความผาสุกทางจิตใจ และมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมแนวทางในการแก้ปัญหา การได้ช่วยกันคิด 
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดและผลประโยชน์ถือเป็นสิ่งจ าเป็น 

การเปิดรับประสบการณ์ ถือเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาไทยในปัจจุบัน 

เนื่องด้วยการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ มีผลต่อการสร้างนิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม
และเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การเปิดรับและเรียนรู้อยู่เสมอถือเป็นปัจจัยที่เ อ้ือต่อ  

การปรับปรุงและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของบุคคล 

9.5.2 การส่งเสริมกระบวนการจ าและการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้เป็นแนวทางที่สร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของคุณสมบัติของระบบ

ประสาท ที่กล่าวในบทที่ 2 และกระบวนการจ า 3 ขั้นตอน ที่กล่าวในบทที่ 4 กระบวนการส่งเสริม 

การจ าและการเรียนรู้ต้องอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ แล้วแต่รูปแบบของข้อมูลหรือความถนัดของบุคคล แต่ที่
พบโดยทั่วไป ต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกเพ่ือให้วงจรความทรงจ าในสมองมีการเชื่อมโยงที่
เข้มแข็ง เพ่ือข้อมูลที่คงทนถาวรคล้ายกับการออกก าลังกายที่ต้องฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงจาก  

การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้คือแนวทางส่งเสริมความทรงจ าและการเรียนรู้ที่เป็นผลการศึกษาใน
ระดับสากล 

การจัดการข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกของการเตรียมตัวเพ่ือเสริมสร้างความทรงจ าในกลยุทธ์
ต่างๆ มีค าแนะน าว่าควรตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจนของข้อมูล และจัดการข้อมูลให้ถูกต้องและ
ชัดเจนในกรณีที่ตรวจสอบพบความบกพร่องก่อนการใช้กลยุทธ์ต่างๆ นอกจากนี้ พบว่าการจัดล าดับ
ข้อมูลมือถือว่ามีความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดจ า ยกตัวอย่างเช่น การจัดล าดับข้อมูล
ที่จะอ่านให้มีความต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน หัวข้อใดที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้จัดกลุ่มใหม่ (King, 

2011: 235) ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาสองคนเตรียมตัวสอบโดยคนแรกหนังสือเรียงล าดับตังแต่หน้ า
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แรกจนถึงหน้าสุดท้ายไม่มีการข้ามหัวข้อ ขณะที่อีกคนท าการแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็นหลายหัวข้อ
ตามแต่ความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องของข้อมูลในแต่ละหัวข้อ เป็นต้น 

ความตั้งใจ เพ่ือเริ่มกระบวนการเข้าข้อมูล เราจ าเป็นต้องให้ความสนใจ (Attention) กับ
ข้อมูลนั้นๆ เนื่องด้วย ศักยภาพของสมองมนุษย์มีจ ากัด ไม่สามารถจะรับข้อมูลและคงซึ่งคุณภาพของ
ข้อมูลนั้นๆ จากข้อมูลที่หลากหลายในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องให้ความสนใจหรือ
ตั้งใจเพียงข้อมูลบางข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ ณ ขณะนั้นๆ ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ผลปรากฏคือ เราไม่
สามารถจะจดจ าผู้คนที่เราเดินสวนได้หรือไม่สามารถจ ารายละเอียดของรถที่ขับผ่านหน้าไปในคืนที่
ทานอาหารเย็นกับคนรัก เนื่องด้วยเราให้ความสนใจอยู่แต่กับคนรัก รายละเอียดต่างๆ ที่เราไม่ได้ให้
ความสนใจจะไม่ถูกน าเข้าเพ่ือท าการจัดเก็บในคลังความจ า (King, 2011: 208-209) 

ทั้งนี้ พบว่า การให้ความสนใจหรือตั้งใจของมนุษย์ไม่ได้จ ากัดแค่เพียงข้อมูลชนิดเดียว 
หากแต่สามารถรับข้อมูลตั้งแต่ 2 ชนิดได้พร้อมกัน (Divided attention) ยกตัวอย่างเช่น หลายคน
สามารถฟังเพลงไปพร้อมกับอ่านหนังสือเรียน หรือท างาน ในขณะที่บางคนสามารถนั่งฟังบรรยายใน
ชั้นเรียน พร้อมกับการพิมพ์ข้อความโต้ตอบกับเพ่ือนผ่านโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งเล่นเกมพร้อมไปด้วย 
แต่จากการศึกษา พบว่า การท างานหลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking) ถือเป็นวิธีการที่บั่นทอน
สมาธิ ความจดจ่อ ตั้งใจ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานโดยภาพรวม (King, 2011: 209, 235) 
ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่นั่งฟังบรรยายพร้อมเล่นเกมและพิมพ์ข้อความ พบว่า ความสามารถใน
ความตั้งใจฟังจะลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ าสิ่งที่อาจารย์บรรยาย 

การจัดกลุ่ม (Chunk) เป็นวิธีการแบ่งข้อมูลที่ได้รับออกเป็นชุดหรือเป็นกลุ่ม ยกตัวอย่าง
เช่น เวลาที่เราต้องจ าหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือการจ าค า หรือ
พยัญชนะที่ ไม่มีความหมาย เป็นต้น ถ้าจะให้ เราจ าตัวเลขทีละตัว หรือพยัญชนะทีละตัว  

คงเป็นการยากที่เราจะจ าอย่างแน่นอน ดังนั้น วิธีการที่ท าให้ง่ายมากกว่าเดิม คือ การจัดค าหรือ
ตัวเลขให้เป็นกลุ่ม (Feldman, 2013: 216) ยกตัวอย่างเช่น 

ก ก น ม อ ก ส ป ช ส ค ก 

เราสามารถจัดกลุ่มเป็น กกน มอก สปช สคก ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการลดจ านวนข้อมูลให้
น้อยลง หรือการจดจ าเบอร์โทรศัพท์ที่เราเคยใช้อยู่เป็นประจ าในอดีต ร่วมกับการจดในสมุดบันทึก
ก่อนที่โทรศัพท์จะมีคุณสมบัติในการบันทึกโทรศัพท์ในเครื่อง เพ่ืออ านวยความสะดวกของผู้ใช้ ณ 
ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น 

0 8 5 0 4 0 5 8 9 3 

เราสามารถจัดกลุ่มเป็น 085 040 58 93 เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สมองแปลงความจ ารับสัมผัส
เป็นความจ าระยะสั้นได้ง่ายขึ้น หรือการจดจ าค าบางค าที่อาจยากส าหรับการเขียนในบางบุคคล เช่น 
ปรารถนา ถ้าไม่สามารถจ าได้ทั้งหมดท้ังค า วิธีการคือ ปรา รถ นา เป็นต้น  
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นอกจากนี้ พบว่า การจัดกลุ่มไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ตัวเลข หรือแค่ตัวอักษร แต่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในสิ่งของ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นค า ตัวเลข ตัวอักษร หรือสิ่งของ ต่างต้องอาศัยประสบการณ์
และระยะเวลาในการจดจ า วิธีการนี้จึงจะมีประสิทธิผล (Feldman, 2013: 216) 

ทั้งนี้ การใช้วิธีการจัดกลุ่มเพียงวิธีเดียวคงไม่สามารถท าให้การจดจ ามีประสิทธิผล วิธีการ
จัดกลุ่มจะมีประสิทธิผลต้องอาศัยประสบการณ์ จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการอ่ืนเข้ามาช่วยให้มีประสบการณ์ 
นอกจากนี ้โดยส่วนใหญ่วิธีการจัดกลุ่มมักพบในข้อมูลที่ไม่มีความหมาย หากสามารถจัดกลุ่มให้ข้อมูล
มีความหมายจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ า และเพ่ือให้การแปลงความจ าไม่จบอยู่ความจ าระยะสั้น 
แต่สามารถจ าได้นาน นั่นคือ การแปลงจากความจ าระยะสั้นเป็นความจ าระยะยาว อีกวิธีการที่พบว่า
มีประสิทธิผลคือ การทบทวน (King, 2011: 214) 

การทบทวน (Rehearsal) เป็นวิธีการที่รู้จักกันดีและเป้ฯที่นิยมของใครหลายๆ คน 

เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการว่าต้องอาศัยวิธีการนี้เป็นส่วนใหญ่ในการแปลงความจ าระยะสั้นเป็น
ความจ าระยะยาว โดยวิธีการทบทวน คือ การทวนข้อมูลที่เข้ามาในความจ าระยะสั้นซ้ าๆ ทั้งนี้ 
นักวิชาการเชื่อว่าวิธีการทบทวนจะให้ผล 2 ประการ คือ 1) ตราบเท่าที่ยังมีการทบทวน ข้อมูล
ดังกล่าววจะยังคงอยู่ในคลังความจ าระยะสั้น และ 2) การทบทวนช่วยให้ความจ าระยะสั้นแปลง 

เป็นความจ าระยะยาวได้จากการทวนซ้ าๆ จากการเพ่ิมขั้นของปริมาณการส่งข้อมูลระหว่างเซลล์ 
ที่รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว กล่าวอีกนัยคือ การท าให้วงจรประสาทในข้อมูลนั้นๆ แข็งแรงขึ้น (Long-
term potentiation: LTP) (Feldman, 2013: 222) 

วิธีการทบทวนสามารถท าได้ทั้งการอ่านซ้ าแล้วซ้ าเล่า การเขียน หรือพิมพ์ข้อมูลหลายๆ 
รอบ รวมถึงการเล่าหรืออธิบายให้ผู้อ่ืนฟังในสิ่งที่เราเรียนรู้มา หรือแม้แต่การตั้งค าถามจากสิ่งที่ตนเอง
เรียนรู้และตอบค าถามนั้นๆ เป็นต้น (King, 2011: 235) 

การเชื่อมโยง (Elaboration) หมายถึง การเชื่อมโยงข้อความที่มีอยู่เดิมกับข้อมูลใหม่ใน
รูปแบบต่างๆ โดยพบว่า ยิ่งมีการต่อเติมยิ่งส่งผลดีต่อความจ า (King, 2011: 210) ทั้งนี้ การต่อเติมจะ
ได้ผลเพียงใดขึ้นอยู่กับระดับของการน าเข้าข้อมูล (Level of processing) ซึ่งเป็นคุณภาพของ
กระบวนการน าเข้าข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการสร้างความทรงจ า ซึ่งแบ่งออกเป็น 

3 ระดับ คือ 1) ระดับตื้น (Shallow processing) คือ การจดจ าเฉพาะลักษณะทางกายภาพหรือ
รูปร่างของข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้การท่องจ าทีละตัวอักษร 

2) ระดับกลาง (intermediate processing) เป็นการจดจ าที่ใช้ชื่อแทนข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การจ า
ศัพท์ภาษาอังกฤษผาการอ่านเป็นค าหรือการอ่านเป็นค าพร้อมค าแปลเป็นภาษาไทย และ 3) ระดับลึก 
(Deep processing) เป็นการจดจ าที่ใช้สัญลักษณ์หรือสร้างความหมายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของตนเอง 
หากสังเกตจะพบว่าการต่อเติมจะเป้นกระบวนการที่เกิดขึ้ นเฉพาะการน าเข้าข้อมูลระดับลึก 
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ดังนั้น ค าแนะน าจากข้อมูลทางวิชาการ คือ พยายามท าให้ข้อมูลที่เราอยากสร้างความทรงจ า 
มีความหมายกับเรา (King, 2011: 209) 

ในการประยุกต์ใช้ส าหรับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ หากเป็นภาษาไทยจะพบว่าระดับ
ของการน าเข้าข้อมูลจะมีระดับกลางและระดับลึกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องด้วยข้อความที่อ่านเกิดจาก 

การรวมตัวของค าที่เราคุ้นเคยและเราต้องสร้างความเข้าใจจากภาพรวมของข้อความ ดังนั้น จึงไม่มี
การน าเข้าข้อมูลในระดับตื้น ในระดับกลางกับระดับลึกจะต่างกันที่การต่อเติมหรือการเชื่อมโยง 
ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาสองคนก าลังอ่านหนังสือเตรียมสอบวิชาเดียวกัน คนแรกอ่านทุกข้อความใน
ประเด็นที่ใช้สอบ คนที่สองอ่านเช่นเดียวกับคนแรก แต่ท าการเชื่อมโยงประเด็นที่อ่านกับข้อมูลที่มีอยู่
เดิมหรือเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

การเชื่อมโยงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการอ่ืน อาทิ การทบทวน โดยจาก
การศึกษา พบว่า รูปแบบของการทบทวนมีผลต่อการแปลงความจ าระยะสั้น ยกตัวอย่างเช่น หากเรา
ท่องจ าเนื้อหาในวิชาเรียน โดยทั่วไปเราต้องอ่านซ้ าแล้วซ้ าเล่าหลายๆ รอบ ข้อมูลที่อ่านถึงจะถูก
จัดเก็บในคลังความจ าระยะยาว แต่หากเราใช้รูปแบบการทบทวนแบบเชื่อมโยง (Elaborative 

rehearsal) โอกาสในการแปลงความทรงจ าจะง่ายมากกว่าเดิม 

วิ ธี ก ารที่ ช่ ว ยจ า ได้ อย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพ อีกวิ ธี ก ารหนึ่ ง คื อ  การจิ นตนาการ 
(Imagery/mental imagery) เป็นวิธีการต่อเติมหรือสร้างรูปแบบของข้อมูลใหม่เพ่ือให้ง่ายต่อ 

การจดจ า อาทิ การแต่งเป็นเพลง การแต่งเป็นบทกลอน การสร้างเป็นเรื่องราว หรือการแปลงข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบที่เราสนใจหรือเข้าใจ เช่น การจ าเป็นภาพ (King, 2011: 210-212) 

วิธีการนี้เป็นวิธีการจัดการกระท าอะไรบางอย่างกับข้อมูลที่ได้รับมาที่ไม่ใช่แค่เพียง 

การท่องจ าข้อมูลโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น การจ าพยัญชนะอักษรกลาง ที่ประกอบด้วย ก จ ด ต ฎ ฏ 
บ ป อ มักท าการแปลงพยัญชนะเป็นค า คือ ไก่ จิก เด็ก ตาย เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง เป็นต้น 

เป็นวิธีการสร้างค า/ประโยคที่มีความหมายเพ่ือช่วยจ า การสร้างเสียงสัมผัสหรือการท าให้เป็นบท
กลอน เช่น บทกลอนเรื่องไม้ม้วนยี่สิบค า “ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ...” หรือการสร้างค า
จากอักษรตัวแรกของแต่ละค า (อริยา คูหา , 2556: 218-219) หรือกาสร้างชื่อย่อที่เป็นที่นิยมของ
ระบบราชการไทย เช่น มรภ.อด. ที่หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ คสช. ที่หมายถึง คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เป็นต้น 

การอ่านออกเสียงเป็นการพูดกับตนเองในลักษณะที่มีเสียง เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยส่งเสริม
ความทรงจ า เนื่องด้วยการอ่านออกเสียงเป็นการสะท้อนข้อมูลผ่านประสาทหู คือ นอกจากการเห็นยัง
ได้ยินเสียง เป็นการบูรณาการประสาทสัมผัสสองชนิดพร้อมกันจึงถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยส่งเสริม
กระบวนการจ าได้อีกวิธีหนึ่ง (อริยา คูหา, 2556: 209) 
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นอกเหนือกลยุทธ์ในการเสริมสร้างทรงจ าที่เป็นวิธีการพัฒนาความเข้มแข็งชองการส่งผ่าน
ข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทในสมองผ่านการฝึกฝน เรายังต้องให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา  

ความสมบูรณ์ของสมอง เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่าน  

การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การดูแลเรื่องโภชนาการ การหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด การดูแลร่างกาย
ให้แข็งแรง รวมถึงการดูแลและจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556, 107-109) ได้เสนอวิธีการเรียนรู้อย่าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังต่อไปนี้ 

เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา เนื่องด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจะช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการจ า ยิ่งเรียนรู้ยิ่งส่งผลให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจ า (Hippocampus) 
มีกระบวนการท างานที่ดีและรวดเร็ว และหากการเรียนรู้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับทักษะการปฏิบัติการยิ่ง
ส่งผลต่อสมองหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยหนึ่งพบว่า การเล่นกล
อย่างต่อเนื่องมีผลต่อการเพ่ิมความหนาแน่นของกลีบสมองส่วนหลัง (Occipital lope) ที่เก่ียวข้องกับ
การมองเห็น และความจ าจากการมองเห็น ในทางกลับกันพบว่า สมองส่วนดังก ล่าวจะลด 

ความหนาแน่นลงเมื่อหยุดฝึกฝน 

เรียนรู้จากหลายช่องทาง เท่าที่มีช่องทางที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในเนื้อหาหรือทักษะนั้นๆ ไม่
ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากประสาทตาผ่านการอ่านหรือการสังเกต ประสาทหูผ่านการฟัง หรือกล้ามเนื้อ
ผ่านการปฏิบัติจะสามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ได้อย่างรวดเร็วและค่อนข้าถาวรมากกว่าการเรียนรู้
เพียงช่วงทางใดช่องทางหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การหัดขับรถยนต์ที่ไม่สามารถฟังการบรรยายเพียงอย่าง
เดียวแล้วจะช่วยขับรถได้ทันที หากแต่จ าเป็นต้องทดลองขับ ต้องสังเกตการณ์ขับของผู้อื่น และต้องฟัง
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการฝึกฝนเท่าที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ เป็นต้น 

สอนสิ่งที่เรียนรู้มาให้แก่คนอ่ืน ถือเป็นวิธีการที่นักวิชาการให้ความส าคัญและแนะน าเป็น
อย่างมาก เนื่องด้วยการถ่ายทอดสิ่งที่ตนได้เรียนรู้มาให้แก่ผู้อ่ืนถือเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน
บุคคลจ าเป็นต้องการแปลงข้อมูลในรูปของความคิดออกมาเป็นค าพูดหรือภาษาเขียนเพ่ือให้ผู้ อ่ืน
เข้าใจเช่นเดียวกับท่ีตนต้องการน าเสนอ ซึ่งถือเป็นฝึกฝนการใช้ทักษะทางสมอง รวมถึงการสอนเล่าให้
ผู้อ่ืนได้รับรู้ถือเป็นการทวนความจ าและเข้าใจของผู้สอน ส่งผลให้ข้อมูลเหล่านั้นฝังแน่นคลังความจ า
มากกว่าเดิม 

ใช้การเรียนรู้เก่าปรับปรุงการเรียนรู้ใหม่ ที่เรียกว่า การเรียนรู้ความสัมพันธ์ (Relational 

learning) ซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเก่าที่มีอยู่เดิมกับข้อมูลใหม่ที่เพ่ิงได้รับมา การเชื่อมโยงข้อมูล
ดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ทักษะในการค้นหาเนื้อหาที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลสองชุด หรือมี
ความแตกต่างกันในลักษณะที่สามารถหาความสัมพันธ์กันได้ ซึ่งหากสามารถท าเช่นนั้นได้จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการจ าเพิ่มสูงขึ้น 



247 

 

หาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ส าหรับเนื้อหาหรือทักษะบางลักษณะที่เอ้ือต่อการฝึกฝน 

ทั้งที่เป็นการฝึกฝนผ่านการใช้กระบวนการคิด ยกตัวอย่างเช่น การจดบันทึกตามค าบรรยายของ
อาจารย์ ถือเป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมการท างานประสานกันระหว่างมือกับตา ( Eye-hand 

coordination) ฝึกฝนทักษะการจ าผ่านการฟังเพียงรอบเดียว หรือการฝึกแก้โจทย์ค านวณ อาทิ 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือเคมี เป็นต้น ที่เป็นการฝึกฝนการประยุกต์เนื้อหาทางทฤษฎีสู่การใช้งานจริง 
เนื่องด้วยการอ่านเพียงอย่างเดียวคงไม่ช่วยให้สามารถแก้โจทย์ในข้อสอบได้เสมอไป 

ค้นหาค าตอบแทนการจ า เป็นวิธีการส่งเสริมความจ าและการเรียนรู้โดยการย้อน
กระบวนการ กล่าวคือ การเรียนรู้ผ่านการท่องจ าเพียงอย่างเดียวคงไม่ช่วยให้เกิ ดการเรียนรู้หรือ 

มีความทรงจ าอย่างถาวร ดังนั้น การย้อนกระบวนการผ่านการตั้งค าถามและค้นหาค าตอบในระหว่าง
การอ่านแทนอาการอย่างเพียงอย่างเดียวโดยไม่ท าความเข้าใจจะเป็นการย้ าเตือนความทรงจ าในสิ่งที่
เรียนรู้  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ได้อย่างรวดเร็วและสามารถดึงข้อมูลนั้น ๆ มาใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ในการทดสอบกระตุ้นการเรียนรู้ เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการจ า
และยังถือเป็นข้อมูลสะท้อนกลับที่ดีต่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ การทดสอบที่ไม่จ าเป็นต้องเป็น
ข้อสอบเสมอไป ในเนื้อหาบางลักษณะที่เป็นการปฏิบัติก็สามารถประยุกต์ใช้วิธีการนี้ได้ ยกตัวอย่าง
เช่น การเตรียมสารชนิดหนึ่งที่มีขั้นตอนและกระบวนการเฉพาะ เราสามารถทดสอบการเรียนรู้ของเรา
ผ่านกระบวนการที่ละข้ันตอนโดยที่ไม่ได้ดูในหนังสือหรือคู่มือ เป็นต้น 

หยุดการท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ดังกล่าวในหัวข้อเรื่องสติว่าประสิทธิภาพของ
สมองจะลดลงหากบุคคลท างานตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปพร้อมๆ กัน ซึ่งหมายรวมถึง การเรียนรู้และ 

การจ าที่เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน ดังนั้น การเรียนรู้ในสิ่ งใดสิ่งหนึ่งต้องใช้สมาธิและเวลา 

หากเรียนรู้หลายอย่างพร้อมกันจะส่งผลให้สูญเสียเวลาในการสลับเนื้อหาในการเรียนรู้ ส่งผลให้ 
การเรียนรู้เป็นไปได้อย่างช้า หรืออาจไม่เกิดการเรียนรู้หากข้อมูลไม่ไปในทิศทางเดียวกันหรือ 

มีความสัมพันธ์กัน 

พยายามหาวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดส าหรับตนเอง เป็นวิธีการที่ถือว่ายุ่งยากส าหรับหลายๆ 
คน เนื่องด้วยต้องเสียเวลาในการค้นหาว่าตัวเองถนัดอะไร ไม่ถนัดอะไร ต้องเสียเวลาทดลองวิธีการ
ต่างๆ เพ่ือประเมินว่าตนเองชื่นชอบวิธีการนั้นๆ หรือไม่ หรือวิธีการนั้นๆ เข้ากับลักษณะของตัวเอง
หรือไม่ หากวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถค้นพบสิ่งที่ลงตัว ซึ่งสามารถช่วยให้  
การเรียนรู้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแบบของตนเอง เนื่องด้วยแต่ละคน 

มีความแตกต่าง วิธีการต่างๆ ที่น าเสนอทั้งในประเด็นนี้หรือประเด็นอ่ืนๆ จะไม่ได้ผลหรือมีประสิทธิผล
ในระดับต่ าหากวิธีการดังกล่าวไม่เหมาะสมกับเรา รวมถึงพัฒนาการของขอมูลที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
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ส่งผลให้เราต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา วิธีการที่ได้ผลในอดีตอาจไม่ได้ผลในปัจจุบัน ดังนั้น 

การค้นหาวิธีการใหม่ๆ ส าหรับตนเองจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ 
 

9.6 บทสรุป 

การพัฒนาตนเองเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกของตนในทางที่ดีขึ้น
หรือเจริญขึ้น เพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นและส าคัญต่อบุคคลในยุค
ข้อมูลข่าวสาร สามารถปฏิบัติได้จริงและเห็นผลจริงจากการใช้ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ ต้องอาศัยปัจจัย
หลายประการที่เอ้ือและเกื้อหนุนการพัฒนา ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยสิ่ งแวดล้อม 

ซึ่งการพัฒนาตนเองสามารถแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ อาทิ การพัฒนาความผาสุกทางกายที่
สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือความสุขสบายทางร่างกายผ่านการออกก าลังกาย การรับประทาน
อาหารที่มีสารอาหารต่างๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกายและสมอง รวมถึงการหลีกเลี่ยงสารบางชนิดที่อาจเป็น
อันตรายต่อร่างกายและสมอง นอกจากนี้ การนอนอย่างมีสุขภาวะยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาร่างกาย 

การพัฒนาความผาสุกทางจิตสังคมที่สามารถกระท าผ่านการจัดการหรือบริหารความเครียดให้
เหมาะสมไม่ให้ลุกลามจนกลายเป็นความทุกข์ การจัดการกับสภาวะทางอารมณ์ โดยเฉพาะความโกรธ 
และการฝึกการควบคุมตนเอง รวมถึงการพัฒนาความผาสุกทางปัญญาซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมทักษะ
และความสามารถทางความคิดและองค์ประกอบอ่ืนๆ ของกระบวนการทางปัญญา ยกตัวอย่างเช่น 
การฝึกการเปลี่ยนแปลงความคิดในทางลบให้เป็นความคิดในทางบวก และการส่งเสริมกระบวนการจ า
และการเรียนรู้ เป็นต้น 

ทัง้นี้ การพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขทางร่างกาย การพัฒนาความอยู่ดีมีสุขทางจิตและสังคม และ
การพัฒนาเพ่ือความอยู่ดีมีสุขทางความคิด ความจ าและการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
ระหว่างความอยู่ดีมีสุขด้านต่างๆ เพ่ือช่วยให้บุคคลได้มีความผาสุกอย่างรอบด้าน 

 



 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 

 

1. จงอธิบายความหมายของการพัฒนาตน 

2. การพัฒนาตนมีความจ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

3. การพัฒนาตนสามารถท าได้จริงหรือไม่ อย่างไร 

4. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความเครียดกับความทุกข์ 

5. ความผาสุกทางกาย ความผาสุกทางจิตสังคม และความผาสุกทางปัญญามีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างไร จงอธิบาย 
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