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บทท่ี 1 

การท างานร่วมกัน 

 

การท างานร่วมกัน 

 

ในการทํางานเราไม่สามารถทํางานเพียงลําพังคนเดียวได้ ต้องมีการประสานงานกับบุคคล
อ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินงาน ซึ่งการประสานงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้อง
เริ่มจากการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน จึงจะช่วยให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ดี แต่ก็อาจมีบางคนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ ซึ่งก็ส่งผลทําให้เกิดปัญหาในการทํางานตามมา 
และอาจส่งผลกระทบไปถึงคุณภาพของงานอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนนั้นเป็นสิ่ง
สําคัญที่ทุกคนควรมี อาจจะด้วยการฝึกฝน ปรับทัศนคติ มุมมอง แนวคิด มองโลกในแง่บวก หรือด้าน
อ่ืนๆ เพ่ือให้ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเมื่อคุณได้รับความร่วมมือจากบุคคลอ่ืนๆ ก็ส่งผลทําให้คุณมี
ความสุข สนุกกับงานที่ทํา และอาจส่งผลไปยังหน้าที่การงานของคุณได้อีกด้วย 

 

ทักษะและวิธีการท างานร่วมกัน 

 

ทักษะและวิธีการทํางานร่วมกัน   เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคล สังคม และ
ความสําคัญของการทํางานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เมื่องานที่ทําออกมามีคุณภาพ ก็แสดงให้เห็น
ความสามารถในการสื่อสาร และการติดต่อสื่อสารจะมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การ
ยอมรับและโต้ตอบอย่างมีเหตุผล  โดยไม่ก่อเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์   ขั้นตอน  4  อย่างที่ต้อง
เรียนรู้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ  ได้แก่  

➢ ค้นสาเหตุที่ทําให้มีการสื่อความเข้าใจผิด ๆ  

➢ เรียนรู้วิธีการสื่อความเข้าใจที่มีคุณภาพ   

➢ นําวิธีการต่าง ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้   
➢ ค้นหาและหลีกเลี่ยงจุดบกพร่อง หรือจุดอ่อนในการใช้วิธีการนั้น ๆ  

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คนเราสามารถใช้วิธีง่าย ๆ ในการสื่อสาร และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมปีระสิทธิภาพ  ดังนี้คือ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสะท้อนคําพูด  ใช้ความพยายามที่จะเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่ได้ยิน 



หรือได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูด ท่าทาง น้ําเสียง และกิริยาอาการ โดยการจับประเด็นสําคัญ  การ
ทวนคํา(เน้นย้ํา) การสรุป การพูดซ้ํา 
         การวิเคราะห์ข้อมูลและการสะท้อนคําพูด  ใช้ความพยายามที่จะเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่ได้ยิน 

หรือได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูด ท่าทาง น้ําเสียง และกิริยาอาการ โดยการจับประเด็นสําคัญ  การ
ทวนคํา(เน้นย้ํา) การสรุป การพูดซ้ํา 
       การโต้ตอบโดยไม่ใช้คําพูด แต่ด้วยการฟังอย่างตั้งใจ  เราสามารถช่วยผู้อ่ืนได้โดยไม่ต้องพูด 

การเงียบอย่างตั้งใจเป็นการกระตุ้นให้อีกฝ่ายพูด  การตอบโต้โดยไม่พูดเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันไม่ให้
เราพูดอะไรออกไปโดยไม่ยั้งคิด  สามารถรับรู้พฤติกรรมของตนเอง  เข้าใจและเปลี่ยนรูปแบบให้ดี
ขึ้น  การใช้ความเงียบจะช่วยให้เราประหยัดเวลา และได้รับรู้ปัญหาทุกขณะ และเมื่อถึงเวลาที่เราจะ
พูดก็สามารถตอบโต้ไปเป็นฉาก ๆ และการใช้ความเงียบจะช่วยให้เราสังเกตและรับรู้ปฏิกิริยาของอีก
ฝ่ายได้ดีโดยที่อีกฝ่ายล่วงรู้ความลับของเราน้อยมาก 

       การซักประเด็นโดยการตั้งคําถาม การถามว่า ทําไม เป็นการกระตุ้นให้อีกฝ่ายปกป้องตัวเองและ 

หาเหตุผลมาอธิบาย  การจับประเด็นจะช่วยให้เราสามารถมุ่งจุดของปัญหา และช่วยให้เราให้ความ
สนใจเฉพาะสิ่งที่ตัวเราและอีกฝ่ายจะต้องแก้ไข  

       การแสดงออกและเน้นสิ่งที่คิดและรู้สึก  การแสดงความรู้สึกความต้องการและความรับผิดชอบ 

เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ก็คือความยินดีจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างการปฏิบัติต่อตน 
ไม่ใช่ต่อสิ่งของ การใช้คําว่า “ฉัน”  แบบเผชิญหน้าย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรากําลังให้อะไร
บางอย่างแก่อีกฝ่าย และบุคคลนั้นย่อมเชื่อถือเรามากขึ้นในความเปิดเผยของเรา 

        การมุ่งที่ข้อตกลง  วิธีการมุ่งเฉพาะข้อตกลงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายเริ่มตําหนิ 
การเห็นพ้องกับอีกฝ่ายอาจทําให้เราตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ และการเห็นพ้องกับผู้อ่ืนโดยเปิดทาง
เพ่ือหารือ เช่น เห็นด้วยในบางส่วน เห็นด้วยเฉพาะส่วนที่เราสามารถจะตําลงได้ โดยให้ข้อมูล
ปราศจากการคัดค้าน เป็นการตอบโต้อีกฝ่ายในสิ่งที่เป็นความจริงโดยไม่จําเป็นต้องขัดแย้ง และ
ยอมรับความผิด เผชิญหน้ากับการโจมตีในสิ่งที่เป็นความจริงด้วยการยอมรับความผิด 

    ในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เราสามารถจะประยุกต์วิ ธีการและเทคนิคต่ าง  ๆ 
ถึง 5 วิธีการ  คือ 

1.  วิธีการรับฟังผู้อ่ืน และการสนับสนุนให้อีกฝ่ายเป็นผู้พูด โดยการใช้การโต้ตอบเป็นวิธีที่
ใช้ได้ผลอย่างดีที่สุดในกรณีที่อีกฝ่ายมาหาเรา และต้องการให้เรารับฟัง วิธีนี้ทําได้ง่ าย ๆ โดยการเป็น
ผู้ฟังไม่ต้องใช้ความคิดอะไรกับเนื้อหาสาระมากนัก นอกจากนั้นยังช่วยให้เราไม่สามารถต้องตก
หลุมพรางจนกลายต้องรับผิดชอบกับปัญหาของคนอ่ืน 

2. วิธีการช่วยให้ผู้อ่ืนคิดแก้ปัญหาของตนเอง  เป็นการรับฟังและตอบโต้   เพ่ือเป็นการช่วย
เกื้อหนุนให้อีกฝ่ายสามารถวิเคราะห์ปัญหาของตนเองได้จะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการเรียบเรียงขั้นตอน



การคิดอย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสะท้อนกลับจุดสําคัญของปัญหา คุณค่าของอีกฝ่ายที่มี
ต่อปัญหา ทางเลือกและการตัดสินใจช่วยให้อีกฝ่ายสามารถมุ่งไปยังการแก้ไขปัญหาแต่เพียงอย่าง
เดียว 

3. วิธีการช่วยเหลือผู้อ่ืนยอมรับผิด  เป็นการพยายามช่วยให้อีกฝ่ายยอมรับผิดชอบและ
ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยชี้ให้เขาเห็นจุดสําคัญของปัญหาเพราะจะช่วยให้เขาสามารถมุ่งที่ตัวปัญหา
โดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อต้าน มีอยู่ 4 ประการ คือ การค้นหาสําคัญของปัญหา   การตัดสินปัญหา 
ทางเลือก การตัดสินใจ(แต่ทุกอย่างจะสําเร็จได้ก็ต้องลงมือปฏิบัติเสียก่อน) 

4. วิธีการต่อรอง   จุดสําคัญของการเจรจา-ต่อรองในกรณีที่เรามีปัญหา คือ การใช้คําว่า
“ฉัน” เพ่ือเรียกร้องในสิ่งที่เราต้องการแทนการใช้คําว่า “คุณ” เพราะทําให้อีกฝ่ายเกิดปฏิกิริยา
ต่อต้าน นอกจากนี้การรับฟังและการสะท้อนกลับก็มีความสําคัญพอ ๆ กัน เพราะช่วยให้เราเข้าใจ 
และตอบโต้อีกฝ่ายเพื่อหาทางออกได้เป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่าย 

 วิธีการวิเคราะห์ปัญหา  ไม่ว่าเราจะมีความสามารถในการจัดการกับบุคคลอ่ืนเพียงไร
บางครั้งเราก็อาจจะถูกอีกฝ่ายใช้วิธีการแย่งอํานาจได้ และเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้เราอาจจะเผลอตัวมี
ปฏิกิริยาตอบโต้ หรือต่อต้านกลับไป  การวิเคราะห์ปัญหาเพียงต้องการหาวิธีการจัดการกับมันเท่านั้น 
หรือต้องการเปลี่ยนการจู่โจมเป็นการสนทนาแบบมุ่งท่ีตัวปัญหา 

 

ทักษะในการท างานร่วมกันเป็นทีม 

 

1. ทักษะในด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ (Communication & Relation skills) 

              สิ่งจําเป็นในการทํางานร่วมกันคือ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นศิลปะในการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ อันดีแก่กันกับบุคคล   เ พ่ือให้ได้มาซึ่ งความรักใคร่  ความนับถือ   ความ
จงรักภักด ี และความร่วมมือ ดังนั้นทักษะด้านนี้ จึงเป็นทักษะสําคัญอันดับต้นๆ ในการทํางานร่วมกัน
กับผู้อ่ืน เพราะทักษะด้านนี้เป็นกลไกที่สามารถลดความขัดแย้ง และยังเป็นการช่วยอํานวยการให้การ
ติดต่อประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะนํามาซึ่งความสําเร็จ 

          2. ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) 

             การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สําคัญอย่างหนึ่งในการทํางานและบริหารงาน เพราะการ
ปฏิบัติงานไม่ว่าในตําแหน่งใดๆ ก็ตาม จะต้องเผชิญกับปัญหา และสภาวะการณ์ต่างๆ ดังนั้น
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียดทางกายจิตใจ เป็น
สิ่งที่จําเป็นที่จะทําให้ปัญหาไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข  การแก้ปัญหาต้องมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกําหนดและแยกแยะสาเหตุของปัญหา มีการตั้ งเป้าหมายในการ



ดําเนินการแก้ไขและวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการและการวัดผลหลังการแก้ไข และสร้างมาตรฐานเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาเดิม 

  3. ทักษะในการวางแผน(Organizing and Planning Skills) 

              การทํางานที่ขาดการวางแผนที่ดีเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ ดังนั้น 
การมีทักษะในการวางแผนของพนักงานย่อมหมายถึงความสําเร็จ เพราะการวางแผน คือ การหา
ทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงาน เช่นการใช้แผนระยะยาวในการพัฒนาทักษะและ
ฝีมือของแรงงาน ทําให้งานที่ออกมามีคุณภาพ เพ่ิมมูลค่าให้กับชิ้นงานหรือผลงานนั้นได้ 
          4. ทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (Technology and Computer Skills) 

    ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้และเท่าทัน  
สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและการทํางานได้ 
 

การท างานร่วมกัน  กลุ่มหรือทีม 

 

          การทํางานในสมัยปัจจุบันหรือการบริหารงานแนวใหม่นี้จะทําแบบ“ข้ามาคนเดียว”  

หรือ “วันแมนโชว์” หรือ“ศิลปินเดี่ยว” หรือ “อัศวินม้าขาว” หรือ …อ่ืน ๆ ดูจะเป็นไปได้ยาก 

การทํางานเป็น “ ทีม  - Team ”  

         ทีม (Team) หมายถึง บุคคลที่ทํางานร่วมกันอย่างประสานงานภายในกลุ่ม กล่าวคือ เป็น
การรวมตัวของกลุ่มคนที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ในการทํางานเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ  

          ทีมงาน (Team Work) หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิดและ 

คงความสัม พันธ์ อยู่ ค่ อนข้ า งจะถาวรซึ่ งประกอบด้ วยหั วหน้ า งานและเ พ่ือนร่ วมงาน   

โดยร่วมกันทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงาน  

          “การทํางานเป็นทีม”  เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคล เพ่ือที่จะบรรลุ เป้ าหมาย
ร่วมกัน โดยต้องมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ (3P) ได้แก่  

          1. มีวัตถุประสงค์ (Purpose) ต้องชัดเจน  

          2. มีการจัดลําดับความสําคัญ (Priority) ในการทํางาน  

          3. มีผลการทํางาน (Performance)  

การทํางานแบบกลุ่ม (Work group) หมายถึง การรวมกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วม เพ่ือใช้ข้อมูล
ร่วมกัน และช่วยในการตัดสินใจให้แก่สมาชิกในกลุ่มที่จะทํางานภายในขอบข่าย ที่รับผิดชอบของแต่
ละคน ในการท างานของกลุ่มไม่จําเป็นที่จะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงไม่ มีการเชื่อมโยง
ทรัพยากรและใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในทางบวก  



ขณะที่การทํางานแบบทีม (Work team) หมายถึง การท างานร่วมกันและส่งเสริมกันไป ใน
ทางบวก โดยผลงานรวมของทีมที่ได้จะมากกว่าผลงานรวมของแต่ละคนมารวมกัน กล่าวคือ การ
ทํางานแบบกลุ่มเปรียบเสมือนการท างานคนเดียว แต่มีข้อดีที่มีคนอ่ืนอยู่ใน กลุ่มแต่จุดประสงค์หลัก
เพ่ือตอบสนองต่อความสําเร็จในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย หากแต่ การท างานแบบทีมเป็นการท า
งานอย่างบูรณาการเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (หัสดี: 2559) 
 

การท างานร่วมกัน  ลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ 

 

          ความแตกต่างระหว่างการทํางานแบบทีมและกลุ่ม (Teams vs Groups ) 

การทํางานแบบกลุ่ม (Work group) คือ การรวมกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วมเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกัน  และช่วย
ในการตัดสิ้นใจให้แก่สมาชิกในกลุ่มที่จะทํางานภายในขอบข่ายที่รับผิดชอบของแต่ละคนนั้น ในการ
ทํางานของกลุ่มไม่จําเป็นที่จะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงไม่มีการเชื่อมโยงทรัพยากรและใช้
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลในทางบวก นั่นคือเราใส่การทํางานของแต่ละคนเข้าไปผลงานที่ออกรวมกัน
แล้วจะได้เท่ากับที่ใส่เข้าไปหรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้  
            การทํางานแบบทีม ( Work teams) เป็นการทํางานร่วมกันและส่งเสริมกันไปในทางบวก  

ผลงานรวมของที มที่ ไ ด้ ออกมาแล้ วจะมากกว่ า ผลง านรวมของแต่ ละคนมารวมกั น   

            ชนิดของทีมงาน   การแบ่งทีมในองค์กรสามารถที่จะแบ่งประเภท ตามวัตถุประสงค์
ได้ 4 รูปแบบคือ 

           1. ทีมแก้ปัญหา (Problem - Solving Teams) ประกอบด้วยกลุ่มของพนักงาน และ 

ผู้บริหารซึ่งเข้ามารวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ และประชุมร่วมกันอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ืออภิปรายหา
วิธีการสําหรับการแก้ปัญหา โดยทั่วไปทีมแก้ปัญหาทําหน้าที่เพียงให้คําแนะนําเท่านั้น แต่จะไม่มี
อํานาจที่จะทําให้เกิดการกระทํา ตามคําแนะนํา ตัวอย่างของทีมแก้ปัญหาที่นิยมทํากัน คือ ทีม QC  

(Quality Circles)  

           2. ทีมบริหารตนเอง (Self - Managed Teams) หมายถึง ทีมท่ีสมาชิกทุกคนล้วนรับผิดชอบ
ต่อลักษณะทั้งหมดของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารซึ่งสมาชิกจะ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสําหรับงานทีมบริหารตนเองสามารถที่จะเลือก
สมาชิกผู้ร่วมทีม และสามารถให้สมาชิกมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

            3. ทีมที่ทํางานข้ามหน้าที่กัน (Cross - Function Teams) เป็นการประสมประสาน 

ข้ามหน้าที่งาน ความสามารถในการดึงทรัพยากรบุคคลผนวกเข้าด้วยกันจากหน้าที่ทางธุรกิจที่
แตกต่างกัน เพ่ือสร้างสมรรถภาพในด้านความแตกต่าง โดยเป็นการใช้กําลังแรงงาน ตั้งเป็นทีมข้าม
หน้าที่ชั่วคราวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคณะกรรมการ (Committees) เข้ามาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน



, พัฒนาความคิดใหม่ๆ ร่วมมือกันแก้ปัญหา และทําโครงการที่ซับซ้อน ทีมข้ามหน้าที่ ต้องการเวลา
มากเพ่ือสมาชิกจะต้องเรียนรู้งานที่แตกต่าง ซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้ใจ และสร้าง
การทํางานเป็นทีมเนื่องจาก แต่ละคนมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน  

          4. ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) ลักษณะการทํางานจะเป็นทีม แต่สภาพการทํางาน 

จะแยกกันอยู่ ดังนั้นจึงต้องการระบบในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาศั ย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทีมจะมุ่งเน้นความสําเร็จของงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของงานร่วมกัน 
แต่จะมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้านความรู้สึกทางสังคมในระดับต่ํา  

 

ข้อควรระวัง : การท างานเป็นทีมไม่ได้เป็นค าตอบในการแก้ไขปัญหาเสมอไป เนื่องจาก 

 

การทํางานเป็นทีมต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าการทํางานคนเดียว ยกตัวอย่างเช่น  

- ต้องเพ่ิมการติดต่อสื่อสารมากขึ้น  

- ต้องบริหารความขัดแย้งระหว่างกัน  

- ต้องมีการจัดการประชุม  

- ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

อย่างไรก็ตามในบางกรณีผลประโยชน์ที่ได้จากการทํางานเป็นทีมก็จะได้รับผลตอบแทน 

ที่คุ้มค่า ดังนั้น ผู้บริหารต้องทําการประเมินว่างานใดควรทําคนเดียว และงานประเภทใด ที่ต้องใช้
ความร่วมมือของทีม  

ค าถาม 3 ข้อ เพื่อดูว่าควรใช้วิธีการท างานเป็นทีมในการท างานหรือไม่  

1. งานนั้นสามารถทําได้ดีขึ้นหรือไม่ หากใช้คนมากกว่าหนึ่งคน  

2. งานนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือทุกคนในกลุ่ม หรือ เพื่อคนใดคนหนึ่ง  
3. การเลือกใช้ประเภทของทีมให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
“การท างานเป็นทีม” คือ อีกหนึ่งรูปแบบการทํางานในฝันของใครหลายคน เพราะผลลัพธ์ของ

การทํางานรูปแบบนี้มักจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ทําให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้
เป็นส่วนสําคัญในการผลักดันบุคลากรให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะหากในทีมช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน ทํางานเข้าขากัน ตลอดจนมีความสนิทชิดเชื้อกัน ทําผลงานเป็นที่น่าพอใจ ก็มีสิทธิได้ปรับเลื่อน
ตําแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งทีม โดยลักษณะและแนวทางของการทํางานเป็น 
Teamwork อย่างมีประสิทธิภาพ มี 6 ข้อ ดังนี้ 
  1. เข้าใจการท างานของตนเอง และคนอ่ืน 

    จุดเริ่มต้นแรกของการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ “ผู้ปฏิบัติงาน” แม้จะ
เป็นหน่วยเล็กท่ีสุดของทีม แต่ก็สําคัญที่สุดเช่นกัน เพราะการที่ทีมมีบุคลากรที่ดีมารวมตัวกัน รวมทั้งมี



ความเข้าใจถึงการทํางานของผู้อื่นในทีม โดยอาศัยข้อดีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หากมีจุดไหนที่แตกต่าง
กันมาก ก็พร้อมจะเข้าใจ 

2. สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน 

    เมื่อทํางานเป็นทีมก็ควรเริ่มวางแผนโดยสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือโฟกัสเป้าหมายใน
การเดินไปข้างหน้าร่วมกัน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุความสําเร็จตามภารกิจ 
ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ควรมีการกําหนดขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้
ชัดเจน แต่โฟกัสในสิ่งเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือร่วมมือร่วมใจและวัดความสําเร็จของทีม โดยอาจ
เขียนวัตถุประสงค์และหน้าที่ของแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าใจง่ายและทําได้จริง สนอง
นโยบายองค์กร 

3. สร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่นของแต่ละคน 

    เมื่อกําหนดหน้าที่และภาระงานของแต่ละคนตามความสามารถ ตําแหน่ง และ
ประสบการณ์แล้ว หัวหน้าทีมก็ควรมองหาจุดเด่นของแต่ละคน ทั้งในเรื่องการทํางานและทัศนคติต่าง 
ๆ เพ่ือต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แต่ละอันให้เข้ากันประสานเป็นหนึ่งเดียว อาจสร้างระบบบัดดี้เพ่ือให้รองรับ
การทํางานซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและลดความผิดพลาดของงาน 

4. ตรงไปตรงมา จริงใจต่อกัน ให้การสนับสนุนกัน 

    เมื่อทํางานร่วมกันเพ่ือจุดประสงค์เดียวกันแล้ว ก็ควรเปิดใจต่อกัน ตรงไปตรงมาทั้งใน
เรื่องของงาน และความจริงใจระหว่างกันในทีม มีข้อเสนอแนะ เห็นพ้องเห็นต่างในจุดไหนอย่างไรก็
กล้าที่จะพูดออกไปตามตรงโดยไม่ใช้อารมณ์หรือเรื่องส่วนตัว เมื่อเห็นต่างแล้วก็ควรมีเหตุผลที่ดี
สนับสนุนให้เกียรติกัน พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือให้เพ่ือนร่วมทีมได้แก้ไขจุดบกพร่อง สิ่งนี้ไม่นับเป็นการ
ทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่คือความจริงใจและให้การสนับสนุนกันอย่างแท้จริง  

5. เพิ่มความสนิทสนม สานสัมพันธ์ 
    ฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานในหลาย ๆ องค์กร มีนโยบายละลายพฤติกรรมของทีม เช่น 

การไปเที่ยว Outing กิจกรรมสนุกสนานร่วมกันต่าง ๆ เพ่ือหนุนให้เกิดความสนุกสนานสานสัมพันธ์
กันในองค์กร เมื่อมีความสนิทสนมกันระดับหนึ่งแล้ว ก็จะยิ่งทําให้ทีมทํางานไปด้วยกันอย่างราบรื่น
มากขึ้นไปอีก กิจกรรมแบบนี้จึงควรจัดขึ้นปีละหลายครั้งหน่อย เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องการ
ทํางานเป็นทีมแล้ว ยังช่วยลดภาวะความตึงเครียดจากการทํางานได้อีกด้วย 

 

6. เป็นผู้น าที่ดี และเป็นผู้ตามที่มีวินัย 

    บุคคลในทีมที่มี Teamwork ดี มักจะประกอบด้วยคนที่มีลักษณะภาวะความเป็นผู้นํา
และเป็นผู้ตามในขณะเดียวกัน คําว่าผู้นําในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการเป็นหัวหน้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่
หมายถึงการกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น รู้หน้าที่ของตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ มี



ข้อเสนอแนะที่ดีให้เพ่ือนร่วมทีมอยู่เสมอ และในขณะเดียวกัน เมื่อผู้อ่ืนในทีมแสดงภาวะความเป็น
ผู้นําบ้าง ก็สามารถเป็นผู้ตามที่มีวินัย เปิดกว้าง ยอมรับข้อเสนอแนะแล้วนํามาปรับปรุงตนเองได้ ให้
สมาชิกในทีมได้พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา 

ข้อดีของการทํางานเป็นทีมที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน เช่น ทักษะการประสานงาน ทักษะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะทางการเงิน ฯลฯ เพราะไม่มีใครที่เพอร์เฟคมีความสามารถครบทุกด้าน 
การทํางานเป็นทีมจึงเป็นการช่วยกันอุดช่องโหว่ของแต่ละคน โดยที่ไม่ลืมการมีผู้นําที่มาช่วยเติมเพ่ิม
พลังในการโฟกัสจุดประสงค์ของงานร่วมกัน มีการพัฒนาสัมพันธภาพในทีมให้ดีอยู่เสมอ เพียงเท่านี้ก็
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หลักของ P-S-Y-C-H-O  

ในการพัฒนาทักษะ หรือความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนนั้น ก็มีแนวทางปฏิบัติง่ายๆ 
ตามหลักของ P-S-Y-C-H-O ดังนี้ 

P = Positive Thinking  คิดแต่ทางบวก สร้างโลกสวยงาม   
ทัศนคติ มุมมอง หรือความคิด เป็นสิ่งสําคัญ เพราะถ้าคุณมีทัศนคติ มุมมองความคิดที่ดีแล้ว

นั้นก็ย่อมส่งผลทําให้คุณมีพฤติกรรมที่ดีตามด้วยเช่นกัน แต่หากคุณมีทัศนคติในเชิงลบ คุณก็จะมี
พฤติกรรมที่ไม่อยากให้ความร่วมมือใดๆ นินทาว่าร้าย ก้าวร้าว หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็
จะส่งผลทําให้คุณไม่มีความสุขกับการทํางาน ดังนั้นเพ่ือให้เราสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข คุณก็ต้องปรับทัศนคติมุมมองความคิดของตัวคุณเองให้กว้าง มองโลกในทางบวกไว้เสมอ 

S = Smile  ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ 

การมอบรอยยิ้ม เป็นการสร้างความคุ้นเคย และความประทับให้กับผู้อ่ืน และยังเป็นเสน่ห์
ให้กับผู้อื่นอยากจะคบหาสมาคมด้วย ถ้าหากคุณเอาแต่หน้าบึ้งตึง ทําสีหน้าท้อแท้เบื่อหน่าย ก็ไม่มีใคร
ที่อยากจะคบหาสมาคม หรืออยากร่วมทํางานด้วยกับคุณ การทํางานด้วยรอยยิ้มจะส่งผลให้คุณ
ทํางานอย่างมีความสุข และทําให้คุณพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ วางแผนการทํางาน หรือตัดสิน
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

Y = Yours  จริงใจให้กัน ช่วยเหลือการงาน 

คุณควรมีความจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทํางาน
แก่เพ่ือนร่วมงานของคุณ ความจริงใจจะส่งผลให้คุณเป็นผู้รับฟัง และเป็นผู้ให้ที่ดี ซึ่งคุณไม่จําเป็นที่
จะต้องรอให้บุคคลอ่ืนมาร้องขอให้คุณช่วยแต่คุณสามารถที่จะอาสาช่วยเหลือในการทํางานหรือ
จัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ และความจริงใจที่คุณแสดงออกมานั้นย่อมสร้างความประทับใจ และ
ทัศนคติที่ดีจากบุคคลรอบข้างตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกัน 

C = Compromise  สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม 



ความสามัคคีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนทําให้การทํางานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะงานที่มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือกัน ความสามัคคี ความรักใคร่ปรองดองกัน 
ให้อภัยซึ่งกันและกัน มีความประนีประนอมต่อกัน ซึ่งถ้าทุกคนมีเช่นนี้ก็จะทําให้สามารถลดความตึง
เครียด หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนระหว่างกันได้ 

H = Human Relations สัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรผูกพัน  

การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ควรเริ่มต้นจากการทักทาย การแสดงความเป็นมิตรกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้งที่รู้จัก 
หรืออาจไม่รู้จักมาก่อน อีกท้ังการแสดงความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย การแสดงไมตรีจิตกับผู้อ่ืน รวมไปถึง
กิริยาท่าทางที่แสดงออก คําพูด วาจาเพ่ือสร้างความคุ้นเคย และรักษาสัมพันธ์อันดีงามไว้ พฤติกรรม
ต่างๆ เหล่านี้จะทําให้คุณมีเพ่ือน หรือกลุ่มเพ่ือนที่กว้างขวาง ซึ่งก็เป็นผลดีในการทํางานร่วมกันอย่าง
ราบรื่น และทําให้งานออกมามีประสิทธิภาพอีกด้วย อีกทั้งเพ่ือน หรือกลุ่มเพ่ือนก็พร้อมที่จะคอยให้
ความช่วยเหลืออยู่เสมอ 

O = Oral Communication  สื่อสารชัดเจน แก้ไขข้อขัดแย้ง  
การสื่อสารไม่ว่าจะด้วยการสื่อสารประเภทใด ถือเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่จําเป็นและสําคัญสําหรับการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน อีกทั้งข้อมูลที่สื่อสารออกไปนั้นก็ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่สร้างความขัดแย้ง หรือความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน และต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สื่อสารด้วยความชัดเจน เพราะ
ข้อมูลและสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปนั้น อาจเป็นประโยชน์อย่างมากกับการทํางานของหน่วยงานอ่ืน 
อีกท้ัง หากการสื่อสารมีประสิทธิภาพก็สามารถลดปัญหา หรือข้อขัดแย้งในการทํางานลงได้ 

สรุปว่า การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนให้ประสบผลสําเร็จได้นั้น คุณควรเริ่มต้นจากการมองตัวคุณ
เองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี การยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ  

มีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือ การประนีประนอม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น รวมทั้ง
การให้ข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมจะทําให้คุณมีเสน่ห์และสร้างความประทับที่ดี
กับบุคคลอ่ืนที่คุณต้องทํางานร่วมด้วย 

 

วิธีปรับตัวให้เข้ากับการท างานเป็นทีม 

 

ต้องยอมรับว่าในแต่ละองค์กรนั้นประกอบด้วยพนักงานที่มาจากหลากหลายสถานที่ หรือ
เรียกให้เข้าใจกันง่าย ๆ ว่า “ร้อยพ่อพันแม่” ไม่มีใครที่มีอะไรหรือคิดอะไรเหมือนกัน อีกทั้งยังมี
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การที่เราจะทําให้คนที่มีพ้ืนฐานที่แตกต่างกันเข้ากันให้ได้นั้น เป็นเรื่อง
ค่อนข้างยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ 



          การทํางานหากจะให้เกิดความราบรื่น ต้องเริ่มจากการรู้จักปรับตัวเราเพ่ือเข้าหาสิ่ง ๆ นั้นให้
ได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเจ้านายคนใหม่ เพ่ือนร่วมงานใหม่ หรือวิธีการทํางานใหม่ ๆ สิ่ง
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องมีจุดเริ่มต้นที่มาจากการยินยอมที่จะปรับตัวแทบทั้งสิ้น 

          ความพยายามในการปรับตัวให้เข้ากับทีม หรือเพ่ือนร่วมงานจะทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้น 
และลดปัญหาความขัดแย้งในการทํางานได้ แต่จะทําอย่างไรจึงจะทําให้คนที่ทํางานร่วมกับเรารับรู้ 
และยอมรับในความพยายามของเรา ลองมาดูวิธีปรับตัวให้เข้ากับการทํางานเป็นทีม ซึ่งมีอยู่ดังนี้ 
 

เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ 
 

          เมื่อต้องทํางานร่วมกับผู้อ่ืน แม้ว่าจะเป็นคนที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อน เราก็ควรแสดงความเป็น
มิตร เพ่ือให้เขาอยากสอนงานเรา หรือทํางานร่วมกับเราด้วยความเต็มใจ หากเป็นไปได้ให้ใช้รอยยิ้ม 
เป็นตัวช่วยให้เรากล้าที่จะพูดคุยกับเพ่ือนคนใหม่ และเปิดใจให้กว้าง อย่ามีอคติกับการเรียนรู้ บางคน
จะรู้สึกว่าตัวเองก็มีความรู้ในงานที่ตัวเองทําอยู่แล้ว ทําไมจึงต้องไปเรียนรู้กับคนอ่ืนอีก ในการทํางาน
เป็นทีมเราต้องคิดว่าการทํางานร่วมกัน คือการแบ่งปันความรู้กัน ไม่ใช่การเอาความรู้มาอวดกัน หาก
เราเปิดใจให้กว้างเราจะได้รับความรู้ใหม่อีกมากมาย ซึ่งเราสามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานของ
ตัวเองได้ อีกท้ังการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ยังทําให้เราได้รับการยอมรับจากคนในทีมได้เร็วขึ้นด้วย 

 

เรียนรู้และจดจ าอย่างเป็นระบบ 

 

          เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม เราต้องพยายามเรียนรู้ว่าทีมของเรามีระบบการทํางาน
อย่างไร แล้วจึงค่อย ๆ จดจํา เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ในตอนแรกเราอาจจะทําได้ไม่ดี เนื่องจากเพ่ิงจะ
คุ้นเคยกับระบบ แต่ครั้งต่อ ๆ มาเราต้องทํางานให้ดีข้ึนมากกว่าเดิม โดยพยายามจดจําให้มากที่สุด แต่
ในการเรียนรู้งานนั้นควรทําอย่างเป็นระบบ ทําความเข้าใจก่อน แล้วจึงเรียบเรียงออกมาเป็นคําพูด
ของตัวเอง เราจะเข้าใจระบบการทํางานได้ง่ายขึ้น จากนั้นไม่นาน เราก็จะทํางานร่วมกับทีมได้ดีขึ้น 

 

ยอมรับค าวิจารณ์ 

 

          เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทํางาน เราควรเปิดใจเพ่ือยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์อันอาจจะ
เกิด คําวิพากษ์วิจารณ์การทํางานเกี่ยวกับการทํางานเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ
ต้องการตําหนิเพ่ือให้เราได้รับความอับอาย แต่เพราะต้องการให้รับเรียนรู้ข้อผิดพลาด เราจึงต้องเปิด
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ใจให้กว้าง โดยไม่มีอคติ เพราะหากเรายังคงมีอคติเกิดขึ้นภายในใจเรา เราจะไม่สามารถทํางาน เพราะ
เราจะรู้สึกว่าเรากําลังโดนตําหนิ หรือคิดว่าเราทํางานไม่ดี เราก็จะไม่สามารถเข้ากับทีมได้ สิ่งที่เราควร
ทําคือการยอมรับคําวิจารณ์ และนํามาปรับปรุงตัว เพ่ือให้เราทํางานได้ดีขึ้น 

ยอมรับความสามารถของคนอื่น 

 

          การเชื่อว่าเราคือคนที่ทํางานเก่งที่สุด ดีที่สุด และมีความสามารถมากกว่าคนอ่ืน ๆ ภายในทีม 
จะทําให้เราเข้ากับทีมได้ค่อนข้างยาก เพราะเราจะไม่เชื่อว่าคนอ่ืนสามารถทํางานได้ดี หรืออาจจะ
ทํางานผิดพลาดได้ หากเราคิดเช่นนั้น เราจะทํางานร่วมกับทีมไม่ได้ หากเราเป็นหัวหน้างาน เราก็จะ
รู้สึกว่าลูกน้องของเราทํางานไม่ดีเลยสักอย่าง ผิดพลาดตลอด ทั้ง ๆ ที่เขาเพ่ิงจะทํางานได้ไม่นานเท่าไร 
ยังไม่ทันได้เห็นความสามารถทั้งหมดของเขา ก็กังวลไปก่อนแล้วว่าเขาอาจจะทําไม่ได้ เราควรปล่อย
ให้เขาได้ทํางานเสียก่อน แล้วค่อยตักเตือนทีหลัง หากเกิดความผิดพลาดในการทํางานเกิดขึ้น ในการ
ทํางานเป็นทีม เราต้องเชื่อมั่นว่าคนอ่ืนทํางานได้ดี และมีความสามารถไม่ต่างจากเรา การทํางานเป็น
ทีมจึงจะราบรื่น 

 

รับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด 

 

          หากเราต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของความผิดพลาดในการทํางาน สิ่งแรกที่เราควรทํา คือการ
กล่าวคําขอโทษที่ทําให้ทีมได้รับการตําหนิ หรือเกิดความล่าช้าในการทํางาน อย่าดึงดันที่จะปฏิเสธ 
หรือโยนความรับผิดชอบให้คนอ่ืน เพราะเราจะสูญเสียความเชื่อถือจากคนในทีมได้ เราต้องยืดอก
ยอมรับความผิดนั้น รับปากว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร และจะไม่ให้ความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น
อีกในอนาคต เมื่อเราทํางานผิดพลาดไม่ต้องพยายามที่จะหาข้อแก้ตัว แต่ให้พยายามหาข้อแก้ไข 
เพ่ือให้งานที่ผิดพลาดนั้นดีขึ้น แล้วจําไว้เป็นบทเรียนว่าอะไรที่ทําให้เกิดความผิดพลาด เราจะไม่ทําอีก 
เพียงเท่านี้เพ่ือนร่วมทีมก็จะไว้ใจให้เราทํางานเช่นเดิม 

          การทํางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพต้องมาจากการเตรียมพร้อม และเริ่มต้นให้ดี ก้าวแรกที่
มั่นคงส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน หากเรามีความมุ่งมั่น เต็มใจที่จะเรียนรู้ และยอมรับความ
คิดเห็นของทีม เราก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับทีม แล้วทํางานร่วมกับองค์กรได้อย่างราบรื่นมากขึ้น 

 

การท างานเป็นทีมดีกว่าการท างานคนเดียวอย่างไร 
 

การทํางานอยู่ในองค์กรเดียวกัน ก็เหมือนกับการลงไปอยู่ในเรือลําเดียวกัน เมื่อต้องการไปให้ 
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ถึงจุดหมาย สมาชิกทุกคนที่อยู่ในเรือก็ต้องช่วยกันพายเรือ ยิ่งช่วยกันพายมากเท่าไร เราก็ยิ่งไปสู่
ความสําเร็จในการทํางานได้เร็วขึ้นเท่านั้น ไม่เหมือนกับการต้องทํางานคนเดียว หากอยากจะไปให้เร็ว
ขึ้นก็ต้องยิ่งทํางานให้มากขึ้น 

          แม้ว่าการทํางานคนเดียวจะทําให้เราได้รับความสําเร็จอย่างที่ใจเราคิด ไม่ต้องเสียเวลารอใคร 
ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเป็นตัวถ่วงที่จะทําให้การทํางานของเราช้า แต่ก็ต้องยอมรับว่าการทํางานคน
เดียวนั้น เป็นการทํางานที่เหนื่อยเป็นอย่างยิ่ง อีกท้ังยังทําให้เราไม่ได้ฝึกทักษะการปรับตัวให้เข้ากับคน
อ่ืนด้วย 

          หลาย ๆ องค์กรเล็งเห็นว่าการทํางานเพียงคนเดียวนั้น ทําให้การทํางานสําเร็จผลช้า หากยัง
มัวมานั่งทํางานโดยใช้กําลังคนเพียงไม่กี่คนในการทํางานหลาย ๆ อย่าง เราคงไปถึงความสําเร็จได้ไม่
ทันใจอย่างแน่นอน แต่หลายคนก็ยังคงเกิดคําถามขึ้นภายในใจว่า จริงหรือไม่ที่การทํางานเป็นทีมจะ
ให้ผลสําเร็จของงานดีกว่าการทํางานเพียงคนเดียว แล้วมีจุดใดบ้างที่การทํางานคนเดียวให้ผลดีกว่า
การทํางานเป็นทีม ลองมาดูการเปรียบเทียบที่ทําให้เห็นข้อแตกต่างของการทํางานทั้ง 2 แบบ ดังนี้ 
          1. ความรวดเร็วในการท างาน 

    ท างานคนเดียว: การทํางานทุกอย่างโดยอาศัยคนเพียงคน ๆ เดียว ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็วอย่างที่ใจเราคิด เรียกได้ว่างานเสร็จเร็ว แต่เหนื่อย เพราะงานแต่ละอย่างต้องอาศัยทักษะ
ในการทํางานที่ต่างกัน หากเราต้องทํางานที่ไม่เคยทํามาก่อน เราจะรู้สึกว่าการทํางานของเราไม่
ราบรื่น ติดขัด 

    ท างานเป็นทีม: หากมีงานหนึ่งงานใดที่เราไม่เคยทํามาก่อน เราสามารถให้คนที่เชี่ยวชาญ
กว่าทําแทนเราได้ อีกทั้งการทํางานแบบส่งต่อกันเป็นทอด ๆ ยังช่วยให้การทํางานของเรารวดเร็วขึ้น 
เราเพียงแค่ทํางานส่วนของเราให้ดีที่สุด จากนั้น ให้เพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนช่วยทํางานส่วนของเขาต่อ 
การทํางานก็จะเร็วขึ้นเป็นเท่าตัว 

          2. ความร่วมมือในการตัดสินใจ 

      ท างานคนเดียว: การทํางานเพียงคนเดียว ทําให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
เพราะไม่ต้องรอการตัดสินใจของคนอ่ืน เพียงแต่เราต้องมั่นใจในความสามารถของตัวเราเอง เราต้องรู้
ว่าการตัดสินใจของเราจะกระทบต่อการทํางานหรือไม่ 

    ท างานเป็นทีม: อาจจะเสียเวลาในการรอความคิดเห็นจากคนอ่ืน แต่ทุกคนในทีมได้มี
ส่วนร่วม ทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราได้ทําตามความคิดเห็นของส่วนรวม ไม่ใช่ความคิดของคนใดคนหนึ่ง 
หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เราก็ไม่ต้องมาโทษว่าเป็นความผิดของใคร เพราะทุกคนต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน ทําให้เกิดความผูกพันธ์ในทีมมากขึ้น 

          3. ความคิดสร้างสรรค์ 
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    ท างานคนเดียว: การทํางานเพียงคนเดียวทําให้ความคิดสร้างสรรค์ไม่หลากหลาย
เท่าที่ควร หรือหากจะต้องคิดให้หลากหลาย เราก็ต้องคิดให้เหมือนว่ามีคนหลายคนช่วยกันคิดอยู่ ซึ่ง
ค่อนข้างใช้พลังงานในการทํางานมากกว่าเดิม ทําให้เหนื่อยมากกว่าเดิม 

    ท างานเป็นทีม: การทํางานเป็นทีมทําให้เราได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย การที่มีคน
หลาย ๆ คนช่วยกันคิด จะทําให้เราได้แนวคิดที่หลากหลาย สามารถนําไปปรับใช้ได้มากขึ้น และทุก
คนยังมีส่วนร่วมในการทํางาน ในการออกความคิดเห็นเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดด้วย 

          4. การสร้างความสัมพันธ์ 
   ท างานคนเดียว: เมื่อเราต้องทํางานคนเดียว เราแทบจะไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับใคร 

ไม่ได้คุยกับใครเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หากเรากําลังหาคําตอบให้กับงานที่กําลังทําอยู่ เรา
จะต้องคิดเพียงลําพัง ไม่มีคนคอยให้คําปรึกษา อาจจะทําให้เราเกิดความเครียดได้ 

   ท างานเป็นทีม: เมื่อต้องทํางานเป็นกลุ่ม อาจจะมีบ้างที่ผิดใจกัน หรือทะเลาะเบาะแว้งกัน 
แต่ท้ายท่ีสุดแล้ว เราจะกลับมาคุยกันดี ๆ ได้ เพราะความสัมพธ์ที่มาจากการทํางานเป็นทีม จะช่วยให้
เราไม่สามารถโกรธกันได้นาน เพราะเรามีความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวมร่วมกัน 

          5. ท างานที่ตรงกับความสามารถ 

   ท างานคนเดียว: เมื่อเราต้องทํางานคนเดียว เราต้องเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้าน ไม่
มีสิทธิเลือกว่าจะทํางานส่วนนี้ แต่ไม่ทํางานส่วนนี้ได้ เพราะในทีมมีเราเพียงคนเดียว ไม่สามารถ
โอนย้ายไปให้คนอ่ืนทําได้ เรียกได้ว่าคนหนึ่งคนต้องทํางานให้ครบทุกอย่าง 

   ท างานเป็นทีม: เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทํางานอะไร เพราะทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กัน
ให้ชัดเจน หากเราไม่ถนัดที่จะทํางานอีกอย่าง เราสามารถเลือกมาทํางานอีกอย่างได้ เพียงแต่ต้องบอก
ความจําเป็น และขีดจํากัดของความสามารถของเราให้ทีมได้รับรู้ก่อน การได้ทํางานที่ตรงกับ
ความสามารถ จะช่วยให้เราทํางานออกมาได้ดี 
          ก่อนที่เราจะตัดสินว่างานแบบนี้ทําคนเดียวดีกว่า หรือทําแบบเป็นทีมดีกว่านั้น อาจจะต้องดู
บริบทของงานให้รอบด้านเสียก่อน เพราะงานบางงานก็เหมาะกับวิธีการบางอย่าง จะเหมารวมว่าต้อง
ใช้วิธีการทํางานแบบทีมโดยตลอดก็คงไม่ได้ เพียงแต่ต้องเลือกให้ถูกวิธี การทํางานก็จะราบรื่น และ
ประสบผลสําเร็จตรงตามเป้าหมายอย่างแน่นอน 

 

เทคนิคการท างานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

   การที่จะทําให้องค์กรก้าวไปสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้อง
อาศัยกระบวนการและเทคนิคที่หลาย ๆ คนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่า “ทีมเวิร์ก” ซึ่งการทํางานแบบทีม

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81


เวิร์กจะมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่อาศัยเทคนิคง่าย ๆ 
ก็จะทําให้การทํางานแบบทีมเวิร์กสําเร็จได้ไม่ยากเย็น 

 

 

สร้างจุด “โฟกัส” เพ่ือการท างานเป็นทีม 

 

          หนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่จะทําให้การทํางานเป็นทีม (Teamwork) ประสบความสําเร็จนั้น 
ทีมงานต้องไม่หลงลืมที่จะสร้างจุด “โฟกัส” ให้กับการทํางาน เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น 
ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เมื่อเราเข้าใจทิศทางของการทํางานอย่างถูกต้องครบถ้วน
เหมือนกันแล้ว ก็จะทําให้การทํางานง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะเมื่อเรารู้ทิศทาง ตลอดจนรู้หน้าที่
ของเราว่าเราจะต้องทํางานอย่างไรจึงจะทําให้ทีมก้าวไปสู่เป้า หมายได้อย่างมั่นคง ไม่เพียงแต่การ
สร้างจุด “โฟกัส” จะช่วยให้การทํางานมีจุดมุ่งหมายเท่านั้น แต่การทํางานอย่างมีจุดโฟกัสยังช่ วยทํา
ให้เกิดความรู้สึกร่วม อันจะนําไปสู่การความสําเร็จของการทํางานเป็นทีมอีกด้วย 

 

เพ่ิมความรู้สึกร่วมต่อการท างาน 

 

          การจะทําให้การทํางานแบบทีม เวิร์กมีจุดแข็งนั้น ทีมต้องไม่ละเลยที่จะสร้างความรู้สึกร่วม 
ให้มีแรงบันดาลใจในการทํางานร่วมกัน ไม่ใช่แต่จะมาทํางานโดยที่ต้องเฝ้ารอคําสั่ง ไร้ทิศทาง หรือ
ปล่อยเวลาให้หมดไปวัน ๆ เท่านั้น เพราะการจะบรรลุเป้าหมายโดยนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้นั้น 
ต้องไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียวที่จะออกคําสั่งหรือดําเนินการ แต่ทุกคนในทีมต้องมีความรู้สึกร่วมกัน 
ต้องการรับผิดชอบร่วมกัน โดยสร้างภาวะผู้นําให้กับทุก ๆ คนในทีม อีกท้ังยังต้องให้ทีมรับรู้และเข้าใจ
ตรงกันว่าจุดมุ่งหมายร่วมกันนั้นคือ อะไร เพ่ือจะได้เกิดความรู้สึกร่วม และช่วยกันออกความคิดเห็นให้
ไปในแนวทางเดียวกัน 

 

ภาวะผู้น ากับความส าเร็จของทีมเวิร์ก 

 

          หลายคนอาจรู้สึกคัดค้านขึ้น ภายในใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการทํางานเป็น
ทีมว่าจะเกิดขึ้นได้ อย่างไร เราต้องไม่ลืมว่าการแสดงออกถึงความเป็นคนที่มีภาวะผู้นํานั้น ไม่ได้
หมายความว่าคน ๆ นั้นจะต้องการทําให้ตัวให้โดดเด่นเหนือกว่าใครในการทํางาน หากแต่เป็นหนทาง
หนึ่งที่จะแสดงความคิดเห็น และดึงความสามารถที่ตนเองมีออกมาช่วยให้ทีมได้ทํางานอย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยภาวะผู้นําจะช่วยให้เราอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมภายในทีม ทําให้เราได้ทํางานได้
ตรงตามหน้าที่ของเรา โดยที่ไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวถ่วงที่จะทําให้การทํางานล่าช้า ภาวะผู้นํานั้น
ต้องมาจากการฝึกฝนตนเองเพ่ือทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าอยากจะ ทํางานโดยสํานึกรู้ถึงหน้าที่ของตน 
ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ และการทํางานอย่างมีภาวะผู้นํานี้ยังอาจจะช่วยให้คนรอบข้างเราได้รับ
อิทธิพล ของการทํางานอย่างมีระบบนี้ไปใช้ให้การทํางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ปลดปล่อยพลังในการท างาน 

 

          วิธีหนึ่งที่จะทําให้การทํางาน แบบทีมเวิร์กสําเร็จได้นั้น ผู้ทํางานต้องรู้จักปลดปล่อยพลังใน
การทํางานให้ออกมามากที่สุด เพ่ือให้เกิดไฟในการทํางานและศักยภาพที่เต็มเปี่ยม อันจะส่งผลให้
ผลลัพธ์กลับมาสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงประเด็นและเป้าหมายที่ทีมได้วางไว้ โดยไม่
เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญ การส่งเสริมการปลดปล่อยพลังของคนทํางาน แทนการเก็บกดและปิดบัง
ศักยภาพ ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อการทํางาน แต่ยังช่วยสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่เกี่ยงกัน
ทํางาน ซึ่งจะทําให้การทํางานเป็นทีมมีความแข็งแกร่งและยั่งยืนมากข้ึน 

 

พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทีมงาน 

 

 ในการทํางานร่วมกันเป็นทีมนั้น  สมาชิกแต่ละคนจะตระหนักว่า  พฤติกรรมของตนนั้น  ย่อม
มีผลกระทบต่อความเป็นปึกแผ่นหรือความร้าวสลายของกลุ่มได้  ในระดับดีกรีที่แตกต่างกัน   

จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เอ้ือ
อํานวยการทํางานร่วมกันและถ่วงความเจริญของกลุ่ม  ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมแบบ ยีราฟ มักจะสนใจต่องาน พฤติกรรมเรื่องราวของผู้อ่ืน สอดรู้สอดเห็น  
เพ่ือหาจุดอ่อน  จุดบกพร่องของผู้อ่ืน  มีนิสัยชอบจับผิด  คนที่จ้องจะจับผิดผู้อ่ืน  ย่อมหาข้อผิดมาจน
ได้  ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง 
 2. พฤติกรรมแบบ เม่น มักมีความหวาดระแวงผู้ อ่ืนอยู่ลึกๆว่าจะคิดร้ายกับตน  เขาไม่
สามารถไว้วางใจผู้อ่ืนได้  เมื่อไรก็ตามที่เขารู้สึกระแวดระวังตัว  เขาจะพองขนแข็งๆออกมาเพ่ือ
ป้องกันตัวเองไว้ก่อน หรือสลัดขนทิ่มแทงผู้อ่ืน  แต่ขนเม่นไม่มีอันตรายร้ายแรง  เพียงแต่รู้สึกเจ็บๆ
คันๆเท่านั้น 

 3. พฤติกรรมแบบ แรด มักชอบใช้กําลัง เป็นอันธพาล มีความก้าวร้าวสูง เมื่อเกิดความโกรธก็
จะแสดงออกรุนแรง  เช่น อาละวาด ขว้างปาข้าวของ  ชกต่อยเตะตี  ไปถึงขั้นทําลายล้างชีวิตผู้อ่ืน 



 4. พฤติกรรมแบบ หนู มักจะเกียจคร้านเอาเปรียบผุ้อื่น มักแสวงหาความสุขจากการกินและ
นอน ไม่ใช้สมองคิดในการทํางาน เวลามีประชุมมักนั่งหลับ เมื่อถึงเวลาลงมติจะตื่นและยกมือเห็นด้วน 
หรือไม่เห็นด้วย  ตามแต่พวกมากจะลากไป 

 5. พฤติกรรมแบบ สุนัข มักพูดมากกว่าทํา พูดไร้สาระ พูดเรื่อยเปื่อยและเป็นการพุดที่เสียดสี 
นินทาว่าร้าย ประชดประชันมากกว่าพูดเพ่ือสร้างสรรค์หรือพูดเพ่ือปกป้องนาย โดยไม่ดุเหตุผล ผิด
ชอบชั่วดี รวมถึงประจบประแจงสอพลอ เพ่ือใจหรือแสวงหาผลประโยชน์ บางทีก็เที่ยวไล่เห่าชาวบ้าน 

 6. พฤติกรรมแบบ งู มักชอบหลีกเลี่ยง เวลามีการประชุม ชอบเลื้อยหนีการประชุม เพ่ือไป
ทํากิจกรรมอ่ืน เช่น สูบบุหรี่ โทรศัพท์คุยกับผู้อ่ืน  เวลาไม่สบอารมณ์มักแสดงความโกรธ  ไม่พอใจ  
ราวกับงูแผ่แม่เบี้ยออกมา แสดงอํานาจ พร้อมจะฉกกัดผู้อ่ืน แต่ถ้าในกลุ่มมีคนที่มีอํานาจเหนือกว่าก็
จะยอศิโรราบให้  เหมือนงูกลัวหมองู 

7. พฤติกรรมแบบ เสือ มักก้าวร้าว โผงผาง เสียงดัง พูดจาโวยวายไม่เกรงกลัวผู้ใด หยิ่งผยอง 
เผด็จการ มักข่มขู่  ท้าทาย เมื่อโกรธมักพูดรุนแรง ชอบใช้อํานาจและดันทุรัง 

พฤติกรรมเหล่านี้ มักพบเห็นอยู่เสมอในกลุ่มต่างๆ รวมทั้งตัวเราเอง ฉะนั้นจึงหมั่นตรวจสอบ
ตัวเองเพ่ือแก้ไข  ปรับปรุง เพ่ือการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2  
งานและสุขภาวะ 

 

องค์กรแห่งความสุข 

 

จากสภาพสังคม การเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเข้ามามีบทบาทต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่
เชื่อมโยงถึงกัน ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว  สังคม  องค์กร  และประเทศ ด้วยเหตุของการพัฒนาที่มี
เป้าหมายของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพ่ือมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของปัจเจก
บุคคลและกลุ่มคนเพียงบางส่วน แต่ขาดการคํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมซึ่งกระทบมากมายต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สําคัญคือ สภาวะจิตใจของคน ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคม และยังเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาที่ยั่งยืน  เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐและ
เอกชนจึงหันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากข้ึนนั่นคือ “ความสุข” ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ 

ประเทศ ภูฏาน เป็นประเทศที่สร้างความตื่นตัวให้กับนานาประเทศด้วยการวัดความสุขมวล
รวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) มากกว่า GDP ในการวัดความอยู่ดีกินดีและ
ความสงบสุขของประชากร ตั้งแต่ พ.ศ.2515 เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ ภายใต้
นโยบายสําคัญ 4 ประการ คือ 

 (1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 (2) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 (3) การส่งเสริมวัฒนธรรม และ 

 (4) ธรรมาภิบาล  
โดยในปี 2548 รายงานสํามะโนประชากรและเคหะของภูฏาน พบว่า ประชากรทั้งประเทศมี

ค ว า ม สุ ข  ร้ อ ย ล ะ  96. แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ น า ตั ว ชี้ วั ด ค ว า ม สุ ข ม ว ล ร ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร 
ภูฏาน  ออกเป็น 10 องค์ประกอบ ซึ่งมีการสํารวจทุกปีได้แก่  

1) ความอยู่ดีมีสุขทางใจ ที่พิจารณาในด้านสุขภาพ  ความสุขทางวัตถ ุ ความสมดุลในด้าน 

งานกับชีวิต และสัมพันธภาพ  

2) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

3) การศึกษา  
4) สุขภาวะ   

5) การใช้เวลาและความสมดุล  



6) การบริหารจัดการที่ดี  
7) ความเข้มแข็งของชุมชน  

8) การดํารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ   

9) มาตรฐานการดํารงชีพ  

   10) เกษตรกรรม 

สําหรับประเทศไทยมีการนํา “ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข” มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  8 (พ.ศ.2540-2544) ต่อเนื่อง
มาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมและคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 

 1) สุขภาพอนามัยและโภชนากร    

2) การศึกษา  
3) ชีวิตการทํางาน  

4) ชีวิตครอบครัว   

5) การเติบโตทางเศรษฐกิจ  ความยากจน  การกระจายรายได้และสวัสดิการ  

6) สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  และ  

7) ประชารัฐ  
และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) มีเป้าหมายมุ่งไปสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมกัน” เพ่ือเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาที่มีต่อคนในสังคมไทย 

ประเทศไทย ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้สํานักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร  สํานักงานกอบทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สร้างแนวทางการสร้างสุขในที่
ทํางานข้ึน เป็นความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์หลายมิติ ได้แก่        

1) ด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body) ,  

2) การมีน้ําใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ (Happy Heart),  

3) การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax),  

4) การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจําใจ (Happy Soul)  

5) มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money),  

6) การพัฒนาความรู้ (Happy Brain),  

7) การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family),  

8) และมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) เป็นตัวชี้วัด การสร้าง “ความสุขมวล
รวมของ  



การทํางาน” ในทุกๆองค์กร เพ่ือนํามาประมวลรวมกันสะท้อนความอยู่ดีมีสุขและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน(กกกร  ขลายแย้มและอธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล: 2554) 

องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข  ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนแรก  ความหมาย 
ขององค์กรแห่งความสุขเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในความหมาย ความสําคัญขององค์กรแห่ง
ความสุข  ส่วนที่สอง กรอบแนวคิดของสุขภาวะในการทํางาน และส่วนที่สาม แนวทางในการสร้าง
องค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุข  คือ องค์กรที่สามารถกระตุ้น  จูงใจ สร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กร
ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ความส าคัญของ องค์กรแห่งความสุข 

 

องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดําเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทํางานใน
องค์กร”ที่ถือเป็นบุคคลสําคัญและเป็นกําลังหลักของทั้งครอบครัว  องค์กร  ชุมชน และสังคม มีการ
ส่งเสริมและพัฒนานโยบาย  การสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตคนทํางาน  ด้วยเป็นความสําคัญว่า เมื่อคนทํางานในองค์กรมีความสุข  ย่อมส่งผลดีต่อผล
ประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร  ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่
ยั่งยืน 

การสร้างความสุขในที่ทํางาน นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากร
ทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทํางาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งาน
ที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทํางาน และสภาพแวดล้อมลด
ความขัดแย้งในองค์กรความสุขที่เกิดขึ้นจากการทํางานเปรียบเสมือนน้ําหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคน
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีข้ึน 

 

กรอบของสุขภาวะในที่ท างาน (WHO : Healthy Workplace Framework) 

 

องค์การอนามัยโลก (Burton, 2010) ได้กําหนดแนวทางของการสร้างเสริมสุขภาวะในที่
ทํางานขึ้น เพ่ือผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตและการแข่งขัยขององค์กร
นั้น องค์กรจะต้องพิจารณาแนวทาง 4 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 



1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง ส่วนของสิ่งอํานวยความสะดวกในที่ทํางาน เช่น 
สิ่งก่อสร้าง 
ต่าง ๆ อากาศ  เครื่องจักร  เฟอร์นิเจอร์  ผลิตภัณฑ์  เคมี  วัสดุ และกระบวนการที่ปรากฏในสถาน
ประกอบการ  ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนสุขภาวะและความ
เป็นอยู่ของพนักงาน  สภาพแวดล้อมทางกายภาพนับเป็นพ้ืนฐานของความปลอดภัยและสุขภาวะใน
การประกอบอาชีพ และส่งผลกระทบต่อการทํางาน  ความเจ็บป่วย  การบาดเจ็บ และอาจก่อให้เกิด
การพิการหรือเสียชีวิตได้ 
  2 .  สภ าพแว ดล้ อม ทา งจิ ต สั ง ค ม   หมายถึ ง  อ งค์ ก ร   กา รทํ า ง าน วัฒ น ธ ร ร ม
องค์กร  ทัศนคต ิ ความเชื่อ  ค่านิยม และการปฏิบัติ และส่งผลกระทบต่อความผาสุกของพนักงานทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดขึ้นได้ เช่น การขาดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในองค์กร  ขาดการสนับสนุนรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ  เป็นต้น 

3. แหล่งของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน  หมายถึง  สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนบริการ 

สุขภาพ ข่าวสาร ทรัพยากรและโอกาสที่บริษัทหรือองค์กรจัดเตรียมไว้สําหรับพนักงาน หรือสนับสนุน 
หรือกระตุ้นเพ่ือปรับปรุง  หรือคงไว้ซึ่งวิธีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ  มีการติดตามและ
สนับสนุนทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต 

4. ชุมชนบริษัท   เป็นความเชื่อมโยงของชุมชนและบริษัท  อันประกอบด้วย กิจกรรม ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญและแหล่งทรัพยากรอ่ืน ๆ ความผูกพันของบริษัท  สภาพชุมชนทั้งทางกายภาพและ
สังคม  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ   ความปลอดภัยและความผาสุกของ
พนักงานและครอบครัว 

สําหรับประเทศไทย นายแพทย์ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ (2553) ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะ
องค์กรภาคเอกชน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  กล่าวถึง องค์กรที่มีความสุขว่า
จะต้องประกอบด้วยหัวใจสําคัญหลายอย่าง คือ การทํางานเป็นทีม ( Teamwork) การมี
ความสุข  (happy)  มีความคิดสร้างสรรค์ที่นําไปสู่ความก้าวหน้า (creativity) โดยได้เสนอแนวคิด
และหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุข  แบบความสุข 8 ประการ คือ 

1. Happy body มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจมาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จัก
กิน รู้จักนอน ชีวิตมีความสุข 

2. Happy heart มีน้ําใจงาม สิ่งที่จําเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่กับคนอ่ืนได้ต้องมีน้ําใจ
คิดถึงคนอ่ืน เอ้ืออาทรต่อกัน เพราะคนเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ ต้องรู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสม 

3. Happy relax การผ่อนคลาย ต้องรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่างๆ ในการดําเนินชีวิต เพ่ือไม่ให้
ตนเองรู้สึกกดดันมากเกินไป หากทํางานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการทํางาน หรือแม้แต่ชีวิต
ส่วนตัวก็ด้วย ต้องรู้จักผ่อนคลายให้เหมาะสม 



  4. Happy brain การหาความรู้ มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การเป็นมืออาชีพและเกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการทํางาน 
หรือพูดง่ายๆ คือ เรียนเพื่อรู้ และสอนคนอ่ืนได้ในงานที่ตนรู้ 
         5. Happy soul การมีคุณธรรมอันเป็นสิ่งจําเป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ใน
สังคม คือการมี หิริโอตตัปปะ ในการทํางานเป็นทีม หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อ
การกระทําของตนเองโดยเฉพาะการกระทําที่ไม่ดี คนดีมีคุณธรรมนํามาซึ่งความสุขขององค์กร เพราะ
คนมีความศรัทธาในศาสนาและมี ศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 

6. Happy money รู้จักใช้เงินให้เป็น สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ มีเงินรู้จัก
เก็บรู้จักใช้ เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะวันนี้คนปฏิเสธการเป็นหนี้ไม่ได้ แต่
สามารถจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับตนเองได้ 

7. Happy family ครอบครัวที่ดี การให้ความสําคัญกับครอบครัวทําให้ครอบครัวมีความ 

อบอุ่นม่ันคง เกิดกําลังใจที่ดีในการทํางาน เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรค
ในชีวิตได้ 

8. Happy society สังคมดี สังคมมีสองมิติ คือ สังคมในที่ทํางานกับสังคมนอกที่ทํางาน 
มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย เพ่ือให้เกิดสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ดีตามมา 

การสร้างความสุขในที่ทํางานไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในองค์กร เป็นหน้าที่ของทุกคน
ในองค์กร ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพ่ือสร้างความสุขให้เกิดในที่ทํางาน ทําให้ที่ทํางานเป็นเสมือนบ้าน
หลังที ่2 ของคนทํางาน 

 

 

 

แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

 

การสร้างองค์กรแห่งความสุข ไปปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จนั้นองค์กรจะต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  มีระบบการจัดการและการร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งหลัก
สําคัญที่เป็นแกนกลางจะต้องปรากฏอยู่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ   คือ  ความเป็นผู้นํา 
(Leadership  engagement)  การมีส่วนร่วมของพนักงาน (worker involvement) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
จริยธรรมและ    การให้คุณค่า (values and ethics) 



ความเป็นผู้นํา Leo J Hindery  (ทศ  คณนาพรและ พันโทอานันท์  ชินบุตร, 2555 :72-

73) ได้เขียนหนังสือเรื่อง It  takes a CEO : It’s time to lead with  integrity ได้เขียนถึงคุณสมบัติ
ของ “ผู้นําองค์การในอนาคต” ที่น่าสนใจมากคือ 

  1. Bright. Well educated  and  well-informed : เป็นคนเฉลียวฉลาด  การศึกษาดี และ
มีข้อมูลพร้อม 

  2. An  inquiring  mind  : มีจิตใจใฝ่รู้ 
  3. Articulate  : สามารถสื่อสารถ่ายทอดความคิดออกมาได้เป็นภาพพจน์อย่างชัดแจ้ง 
  4. Exceptionally  hard working : ตั้งใจมุ่งมั่นทํางานหนัก 

  5. Honest  and  ethical : มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
  6. Demonstrates  a  sense  of  fairness  and  fair  play  : แสดงออกให้เห็นถึงการมี
ความเป็นธรรมและยอมรับการแข่งขันอย่างยุติธรรม 

  7. Lives  life  with  grace  : ตั้งมั่นบนชีวิตแห่งความโอบอ้อมอารีและรู้จักให้อภัย 

  8. Loves  peple  : รักผู้คน 

  9. Hates  bigotry : ไม่ดันทุรัง  เกลียดการดูถูกเหยียดหยาม 

10. Shows  courage : แสดงออกซ่ึงความกล้าหาญ 

11. Take (smart)risks : ยอมรับความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด 

  12. Make  tough  decisions  in  a  timely  way : สามารถตัดสินใจในเรื่องยากๆได้
ภายในเวลาอันเหมาะสม 

13. Acts on conviction : สามารถดําเนินการบางอย่างเพ่ือยอมรับความผิด 

14. Demonstrates  patience-up to a point : มีความอดกลั้นได้ถึงในระดับหนึ่ง 
15. Spots  talent  and  keeps  on  looking : รู้จักเลือกและแสวงหาคนเก่ง 
16. Delegates  without  second  question : มอบอํานาจให้โดยปราศจากความกังวลใจ 

17. Acknowledges  multiple  constituencies : เปิดเผยและมีความรับผิดชอบต่อ
บรรดากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

18. Know  where  the  buck  really  stops : รู้ว่าต้องเป็นผู้ตัดสินใจ  โยนออกไปให้ใคร
ไม่ได้อีกแล้ว 

19. Tolerates  loneliness : ทนสภาพการถูกโดดเดี่ยว 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน (worker involvement)  ผู้นําต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของการ
ทํางานต้องมี “สติ” รู้ตระหนักในหน้าที่อันควรทําและไม่ควรทําทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีชีวิตที่มีทั้ง 
“คุณค่า”และ “คุณภาพ” เพราะความสุขกับความเป็นจริงในปัจจุบัน  สุขอย่างมีสติ และ สุขอย่างมี
คุณภาพ  ถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่มีความสําคัญยิ่งต่อองค์กร พนักงานทุกคน คือทรัพยากรที่มี



ค่าสูงสุดขององค์กร  ผู้นํามีหน้าที่ที่จะต้องสร้างทายาทในการทํางาน  สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งให้เป็น
ที่ยอมรับ 

นอกจากความเป็นผู้นํา  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรแล้ว  ยังมีเงื่อนไขจําเป็น
ต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุข  อยู่ที่บุคคล 3 ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันคือ  

1) ผู้นําองค์กร           

2) ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร  และ 

3) บุคลากรทุกคนในองค์กร 

สิ่งสําคัญในการเตรียมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ทุกคนในองค์กรจะต้องทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดองค์กรแห่งความสุขให้เข้าใจเสียก่อน เพราะการดําเนินการกิจกรรมส่งเสริม
องค์กรแห่งความสุขไม่จําเป็นต้องทําทั้ง 8 กล่องแห่งความสุข แต่ทุกคนในองค์กรสามารถช่วยกัน
ประเมินความพร้อมได้ว่าองค์กรแห่งความสุขที่แท้จริงขององค์กร มีเรื่องใดมาก น้อย สภาพ
บริบท  ทุนเดิมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร 

  อธิวัฒน์  เจี๋ยวิวรรธน์กุล(2553) ได้เสนอแนวคิด  7 Cs ปัจจัยสู่ความสําเร็จของการทํางาน
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเชิงพ้ืนที่ โดยนําร่อง 6 จังหวัด 

ชลบุรี  เชียงราย  นครราชสีมา  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  และราชบุรี)ในระยะที่ 1 และ
ขยายผลไปจังหวัดใกล้เคียง ของจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพในการดําเนินงานโครงการเสริมสร้าง
องค์กรสุขภาวะในจังหวัดในระยะที่ 2 (2554-2556) ซึ่งได้แนวคิดจากการทํางาน สามารถระบุปัจจัยสู่ 

ความสําเร็จของการทํางานเชิงพ้ืนที่ในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ  อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
สําคัญในการทํางานเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร  หรือองค์กรแห่งความสุขในจังหวัดนําร่อง ได้เป็น7 

Cs  ดังนี้ 
1. Construction (โครงสร้างของคณะทํางาน) จะต้องมีการกําหนดโครงการสร้างการทํางาน 

ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ต้องอาศัยคนที่มีจิตอาสา   อยากเห็นคนทํางานในองค์กรมี
ความสุข  ดังนั้นคนที่จะช่วยขับเคลื่อนงานได้สําเร็จ ต้องเป็นคนคอยประสานงาน   มีความสามารถ
วิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่จะนํามาใช้ในการทํางาน  การติดตาม  ประเมินผลกรดําเนินงาน  แสวงหา
แนวคิดในการทําให้คนทํางานมีความสุขจากการให้ โครงสร้างของคณะทํางาน จึงควรประกอบด้วย
ทีมที่ปรึกษา  ทีมวิชาการ  ทีมวิทยากรกระบวนการ  ทีมสนับสนุน ประสานงานเครือข่าย ซึ่งแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน 

  2. Context (บริบทในการทํางานเชิงพ้ืนที่) เป็นการวิเคราะห์บริบทในด้านทุนทาง 
สังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางปัญญาที่จะหนุนเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กร เพ่ือวางแผนการ
ทํางาน  การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามบริบท และตามศักยภาพที่แท้จริง 



3. Conception (ฐานคิดเรื่ององค์กรสุขภาวะ)  เป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องทําความเข้าใจให้
ตรงกัน ว่า องค์กรสุขภาวะ  หรือองค์กรแห่งความสุข มีที่มาจากไหน   หมายถึงอะไร  ทําเพ่ือ
ใคร  ทําไมต้องทํา  ทําอย่างไร  ทําที่ไหน  หรือทําเมื่อไร  คณะทํางานต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจน
และหาคําตอบร่วมกัน  พร้อมจะเป็นผู้เรียนรู้ผ่านการลงมือทําจริงโดยเริ่มนําแนวคิดหรือฐานคิดนี้ไป
ใช้กับองค์กรของตนก่อน  แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อไป 

4. Contact (การติดต่อประสานงาน) 
           5. Contribution (การหนุนเสริมจากภาคีเครือข่าย) ต้องค้นหาแหล่งทุนที่จะมาหนุนเสริม 
ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม  และทุนทางปัญญา ต้องอาศัยแรงใจและแรง 
ความคิดที่จะให้ความช่วยเหลือ  ให้คําปรึกษา และการที่จะเกิดความยั่งยืนในการทําให้องค์กรมี
ความสุขนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

6. Control (การติดตามประเมินผลภายใน) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน ว่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่  อย่างไร  ในการดําเนินการประเมินผลภายในโครงการ 

  7. Continuity (การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)  เป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่ความสุขในองค์กรที่
ยั่งยืนได้  ต้องเกิดจากการพัฒนาและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและการ
สนับสนุนของผู้บริหารองค์กรที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางานใน
องค์กร  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในองค์กร  และวัฒนธรรมองค์กรที่กําหนดไว้
ชัดเจน 

สรุป   การสร้างองค์กรแห่งความสุข  จะต้องสร้างสมดุลของการทํางานให้เกิดขึ้นทั้งทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  สังคม และปัญญาเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ หรือองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศในอนาคตโดยอาศัยภาวะผู้นําที่ต้องร่วมกัน ขับเคลื่อนสุขภาวะที่สมบูรณ์ 4 ด้านคือ 

1) กาย   ได้แก่ การประกอบสัมมาชีพ  ความปลอดภัยในการทํางานหรือสภาพแวดล้อมของ
การทํางานมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจาก 

  สารพิษ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร ฯ  มีสุขภาพทางด้านร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มี
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยทั้งต่อตนเองและครอบครัว 

2)  จิต ได้แก่ ความมีสติ   ความสงบ ความงาม และความดี  ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 
3)  สังคม  ได้แก่  สังคมสัมพันธ์ มีการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในองค์กร ระหว่างองค์กร

โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ   การสร้างสังคมเข้มแข็ง การช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน การ
รู้จักใช้จ่าย การรู้จักความพอดี  พอประมาณ และการใช้เหตุผล  การสร้างสังคม 

ยุติธรรม  ให้ความเสมอภาคและสร้างโอกาสในการทํางาน สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สร้างขวัญกําลังใจ
ให้เกิดขึ้นในองค์กร   และสร้างสังคมสันติสุข  มีการประนีประนอม การแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



4) ปัญญา  ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากร คิดเป็น  ทําเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มีอิสระได้รับ
ความไว้วางใจในการทํางาน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม
ใหม่ และการตัดสินใจตามศักยภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

คนในองค์กรมีความสุขในการทํางานตามที่ตนถนัดและได้ รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสม ก็จะทําให้ได้คนเก่งไว้ในองค์กรซึ่งส่งผลต่อผลิตผลขององค์กรที่จะบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างแน่นอน 

 

 

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในยุคสังคม 4.0 อย่างยั่งยืน   

Thailand4.0 คืออะไร ? 

           ตอนนี้หลายคนคงได้ยินคําว่า “Thailand4.0” กันมากขึ้น หลายคนก็คงจะมีความเข้าใจ
คําพูดประโยคนี้ไม่น้อย แต่ก็คงมีอีกหลายคนเหมือนกันอยากเข้าใจว่าคืออะไร เกี่ยวข้องกับงานสร้าง
สุขหรือไม่ อย่างไร ผู้เขียนเองก็สนใจในเรื่องดังกล่าวไม่น้อย จึงพยายามหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง 
เพื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความสุของค์กร 

Thailand4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้
รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
(คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งมีภารกิจสําคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ในเรื่องนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ผู้มีหน้าที่ดําเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้อธิบายว่า ภารกิจประการสําคัญของ
รัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพ่ือให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 นี้ หลายประเทศได้กําหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษ
ที่ 21 อาทิ สหรัฐอเมริกาพูดถึง A Nation of Makers อังกฤษกําลังผลักดัน Design of Innovation 

ขณะที่จีนได้ประกาศ Made in China 2025 ส่วนอินเดียก็กําลังขับเคลื่อน Made in India หรืออย่าง
เกาหลีใต้ก็วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy เป็นต้น 

สําหรับประเทศไทยเอง หากย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจ 

อยู่หลายครั้ง เริ่มจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตรไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” 

ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่  “โมเดลประเทศไทย 3.0” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรม
หนัก อย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น นอกจากต้องเผชิญกับกับดักประเทศรายได้
ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ําของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่
สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทายรัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพ่ือ
ก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 



“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ 
ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทํา
น้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสําคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสําคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้น และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่ รั ฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ํา ไปสู่ High Value 

Services 

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
 

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 
2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 

อาท ิเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 



3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็น
ต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) 

อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยี
การศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง(Creative, Culture & 

High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle 

Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service 

Enhancing) เป็นต้น 

ส่วนใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายใน “ประเทศไทย 4.0” จะเป็นส่วน
ที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยอดด้วยเครือข่ายความร่วมมือจาก
ต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับ “บันได 3 ขั้น” ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ “การพ่ึงพาตนเอง 
พ่ึงพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง” นั่นเอง 

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ได้กล่าวถึง
สังคมในยุค 4.0 ไว้ว่า เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่  Value-Base 

Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซ่ึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่เครื่องมือที่
จะพัฒนา แต่ยังเป็นในส่วนของการดําเนินงานที่กําลังจะพัฒนาโดยใช้แนวคิดที่สร้างสรรค์ในการ
ดําเนินงาน พร้อมทั้งเห็นความสําคัญของคนเป็นศูนย์กลางในการทํางาน ในปัจจุบันสภาพสังคมมี
ความเป็นปัจเจกมากขึ้น ซึ่งจะแสวงหาการเติมเต็มในจิตใจ รวมไปถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
เช่น ภาวะความเครียด โรคติดต่อใหม่ ๆ หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เน้นความสะดวกสบาย ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย ดังนั้น จึงจะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนโดยเน้นไปที่พฤติกรรม วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่เพ่ือให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและสามารถตอบโจทย์คนทํางานได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งจะช่วยส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงจากภายในจิตใจ ตลอดจนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องไปถึง
พฤติกรรม พฤติกรรมที่พูดถึงในที่นี้ คือเป็นพฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของคน เป็นการดําเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับการทํางาน โดยนําไปสู่พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งการพัฒนาคนเป็นสิ่ง
สําคัญที่สามารถพัฒนาไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  แสดงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในยุคสังคม 4.0 อย่างย่ังยืน 

 

อาจกล่าวได้ว่า คนเป็นศูนย์กลางในการทํางาน เนื่องจากคนเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
งานด้านต่าง ๆ ของประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ต้องคิดกลวิธีในการดูแลหรือพัฒนาคน เพราะสิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยส่งผลดีกับงานโดยมีความสืบเนื่องเชื่อมโยงกันหากทําสําเร็จ ช่วยส่งเสริมทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม เป็น
ต้น  

ในบริบทของการพัฒนาองค์กรนั้น “คน” เป็นหัวใจสําคัญที่จะต้องพัฒนา โดยไม่เพียงแต่
พัฒนาศักยภาพหรือคําถึงถึงปริมาณของผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย แต่จะต้องลงลึกไปถึงตัวตนของ
คนทํางานในองค์กรในด้านต่าง ๆ และช่วยส่งเสริมทําให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

สิ่งเหล่านี้ทําให้การพัฒนาองค์กรต้องมาตั้งคําถามที่ว่า “ทําไมต้องทําให้พนักงานมีความสุข
อย่างยั่งยืน” ซึ่งกระบวนการมีความสุขอย่างยั่งยืนจะต้องมีเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาอยู่ที่คน แล้วจะต้องเป็นแนวคิดที่เห็นภาพและเกิด
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ คือ ทํางานดี มีความสุข ในที่นี้คือ การมีวิถีชีวิตและการ
ดําเนินงานที่สมดุลกัน สามารถจัดการชีวิตตนเองได้ ทั้งด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด หรือเรียกว่า
ชีวิตสามารถออกแบบเองได้นั่นเอง การทํางานด้วยความสุขนั้น มีประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
1) คนทํางานได้ 2) ใช้ชีวิตอยู่ได้ และ 3) อยู่ในที่ทํางานด้วยบรรยากาศที่ดี เมื่อสิ่งเหล่านี้มาประกอบ
กันจะเป็นเส้นทางนําไปสู่การทํางานที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 

 



สุข 8 ประการ  : แนวคิดเพื่อคนท างาน 

 

 “ชีวิตที่สุขสบาย” คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่การจะมีความสุขได้ดั่งใจต้องการนั้น ไม่
เพียงแต่สุขกาย สุขใจ แต่ทุกอย่างต้องเพียบพร้อมไปทั้งฐานะทางการเงิน รวมถึงความเป็นอยู่ที่
สมบูรณ์แบบ และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีดีด้วย 

             happy 8 workplace จึงเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิดเพ่ือมุ่งเน้นกาพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในที่ทํางานและนอกที่ทํางาน โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทํางานอย่าง
มีความสุขตามแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ คือ 1.happy body การมีสุขภาพดี 2.happy 

heart การมีน ้าใจงาม 3.happy relax การผ่อนคลาย 4.happy brain การใฝ่หาความรู้ 5.happy 

soul การมีคุณธรรมหริโอตัปปะ  6.happy money การจัดการรายรับ  – รายจ่ายของตนเอง
ได้ 7.happy family การมีครอบครัวที่ดี และ 8.happy society การมีสังคมด ี

             ความสุขทั้ง 8 ประการที่ว่านี้  ถือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน  corporate social 

responsibility หรือ csr ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่มีต่อสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ประเทศ
พัฒนาแล้วอาจนํามาใช้เป็นเงื่อนไขใหม่ในการทําค้ากับประเทศต่าง ๆ ในอนาคตอันใกล้จึงถือเป็น
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีรูปแบบหนึ่ง หากองค์กรธุรกิจใดไม่เร่งปรับตัวให้เข้ากับแนวคิด
ดังกล่าวก็อาจถูกปฏิเสธการทําธุรกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการค้าและการลงทุนได้ 
             เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา คณะกรรมการบริหารแผนคณะ
ที่ 4 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยพร้อมรอยยิ้มว่า ปัจจุบัน
นี้ csr เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนแก่องค์กรและสนันสนุนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม happy 8 workplace คือ กิจกรรมที่ผลักดัน และพร้อมจะมอบความสุขให้พนักงานทุกคน 
นอกเหนือจากสวัสดิการทางสังคมขององค์กรที่ดีอยู่แล้ว 

             ความสุขคือปัจจัยส่งผลต่อสภาพจิตใจ และร่างกายของคนเราได้ เมื่อเกิดความสุขพลังงาน
ในร่างกายจะเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม สมองจึงสั่งการไปยังระบบประสาทได้ดี ประสิทธิภาพในการทํางานจึงดี
เยี่ยมตามกัน รวมถึงจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมของพนักงาน และองค์กรเอง ก็จะตามมา 
             “happy 8 workplace” ไม่เพียงแต่จะสร้างสุขให้กับองค์กรและคนทํางานได้แล้ว แต่
การที่คนในสังคมมีสุขภาวะทางจิตใจที่ดี ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็จะลดลงได้ เพียงแค่เรารู้จักปรับทุก
อย่างให้เป็นบวก และหากใครยังคิดไม่ออกว่าจะทําความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างไร  “happy 8 

workplace” คงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ไขปริศนานั้นได้ เพราะ “ความสุขเริ่มได้ที่ตัวคุณ” 

 

Happy 8 หรือความสุขทั้งแปด ประกอบด้วย  

 



1. Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้า
มนุษย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับ ปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่าง
ดี  

  2. Happy Heart (น้ าใจงาม) มีน้ําใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน เนื่องจากมีความว่าเชื่อ
ความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้  

3. Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ตนทํางาน และพักอาศัย 
มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อม
เป็นพ้ืนฐานที่ดี ทําให้ผู้อยู่อาศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคีกัน ต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดําเนินชีวิต เพราะเชื่อว่า
การที่คนทํางานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะทําให้ร่างกายและจิตใจเ กิด
ความเครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทํางาน  

5. Happy Brain (หาความรู้) มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่ง
ต่างๆ นําไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทํางานเพราะเชื่อว่า ถ้าเราทุกคน
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่สม่ําเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน 
ช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ  

6. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 
เพราะเชื่อว่า หลัก ธรรมคําสอนของศาสนา เป็นสิ่งที่จะช่วยการดําเนินชีวิตของทุกคนให้ดําเนินไปใน
เส้นทางที่ดีได้ ทําให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทํางาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ ยึดหลัก
สนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ทําดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดีท้ังปวง  

7. Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม 
ประหยัด รู้จักใช้ วิธีเงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จําเป็น ยึดหลักคําสอนการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว 
เพ่ือนําไปเป็นหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิด
เป็นคนดี ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพ่ือน รักในสิ่งที่พอเพียง) 
  

 ความเครียดในที่ท างาน 

 

  ภาวะเครียด (Stress) หมายถึง ผลรวมของปฏิกริยาของร่างกายละจิตใจที่ตอบสนองต่อ
สภาวะหรือการกระทําใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพทั้งร่างกายและ



จิตใจของบุคคลในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ส่วนใหญ่มักส่งผลในทางลบต่อความพึงพอใจของ
บุคคลนั้นๆ ความพึงพอใจเป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคล หากเสีย
ผลประโยชน์ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ ตรงกันข้ามหากได้ประโยชน์ก็จะเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นไม่ว่า
เราหรือผู้อ่ืนจะทําอะไรก็ตามที่มีผลต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ย่อมทําให้เราเกิดความเครียดไม่
มากก็น้อย ตราบใดที่เรายังรู้สึกตัว ไม่นอนหลับหรือหมดสติ คนเราย่อมมีความเครียดเกิดขึ้นเสมอ ใน
ชีวิตนี้เราจึงหลีกหนีความเครียดไม่ได้ ความเครียดที่เกิดขึ้นอาจมีทั้งประโยชน์และโทษ ความเครียดที่
ไม่รุนแรง (กระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียน้อย) อาจเป็นสิ่งกระตุ้นให้สามารถพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว
และสังคมให้เจริญก้าวหน้า ความเครียดที่รุนแรงมากก็อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี   คนทุกคนจะทน
และจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้ไม่เท่าเทียมกันและไม่เหมือนกัน คนที่ทนและจัดการได้ดีก็จะ
เกิดผลข้างเคียงของความเครียดน้อยลง การที่เราไม่รู้สึกเครียดก็เพราะ ความเครียดนั้นมีผลกระทบ
ต่อความไม่พอใจของเราน้อยถึงน้อยมาก หรือเราอาจสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆที่มารุมเร้าเราได้ดี
นั่นเอง ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่สามารถทนและจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม ก็จะเกิด
ผลข้างเคียงจากความเครียดอย่างใหญ่หลวง อาจถึงข้ันคิดสั้นตัดสินใจผิดพลาดจนถึงกับเสียชีวิต 

               ผลของความเครียด 

               เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดความเครียดขึ้น ผลกระทบและการจัดการกับความเครียดจะ
เกิดขึ้นในทันที การอบรมเลี้ยงดูสั่งสอน ความรู้สึกนึกคิด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้สะสมมาของ
แต่ละบุคคล จะเป็นสิ่งสําคัญในการรองรับความรุนแรงของความเครียดที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดจาก
ความเครียดเป็นผลมาจากปฏิกริยาของร่างกายในการหลั่งสารเคมีเพ่ือสนองตอบต่อสิ่งที่ทําให้เกิด
ความเครียดนั้น ได้แก่ สาร adrenaline, endorphin และ cortisol อาจแบ่งผลกระทบได้ดังนี้ 
                ผลต่อบุคคล (Personal stress) ในระยะสั้น สารเหล่านี้จะทําให้หัวใจเต้นเร็วและแรง
ขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น หายใจเร็วและแรงขึ้น ขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายผิดปกติ ทําให้
ระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดสูงขึ้น อารมณ์และความประพฤติส่วนบุคคลผิดไปจากเดิม เช่น เกิด
อารมณ์โกรธง่าย ฉุนเฉียว หงุดหงิด ท้อแท้ โศกเศร้า สิ้นหวัง กินจุ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ การ
ตัดสินใจผิดพลาด ติดสุรายาเสพติด เป็นต้น และอาจก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงในระยะยาว เช่น ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน และโรคหัวใจ 

                ผลต่อครอบครัว สังคมและการท างาน (Organizational stress) ความเครียดนอกจาก
จะส่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อตนเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและมีผลต่อการ
ทํางานอีกด้วย เมื่อพฤติกรรมส่วนตัวเปลี่ยนไป สัมพันธภาพกับคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันก็จะลดลง หย่อนประสิทธิภาพในการทํางาน เกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
จากการทํางาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลดลง เกิดภาวะทุพพลภาพ ค่าชดเชยและสวัสดิการ
ต่างๆรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลก็จะสูงขึ้นด้วย 



   ความเครียดจากการท างาน 

         เป็นผลรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในหลายปัจจัยทั้งทางด้านบุคคล องค์กร และสังคม 
ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ 

  1. ความเครียดที่เกิดจากจากสังคม (Social stress) สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
ในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวรวมเป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัว
เดี่ยว ต่างคนต่างอยู่ ความสัมพันธ์ทางญาติผู้ใหญ่ลดลง เปลี่ยนจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง คน
ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นทั้งในเรื่องความเป็นอยู่ประจําวันและการเข้าสังคม ต้องการสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆทั้งด้านไฟฟ้า การสื่อสาร และการคมนาคมขนส่ง  เปลี่ยนจากกสิกรรมเป็น
อุตสาหกรรม ต่างเข้ามาหางานทําให้เมืองใหญ่ๆ นโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นให้ทุกคนเรียนรู้เท่ากัน 
การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานจากนโยบายคุมกําเนิด การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า และเทคโนโลยีในการ
ค้นหาและรักษาดีขึ้น ประชากรมีอายุยืนมากขึ้น แต่แรงงานเข้าสู่ตลาดน้อยลงไม่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือไปต่างประเทศ และบทบาทของสตรีในตลาดแรงงานที่
เทียบเท่าผู้ชายมากขึ้น จึงเกิดการแข่งขันสูง และเกิดข้อขัดแย้งระหว่างบ้านกับงานมากข้ึน 

  2. ความเครียดที่เกิดจากองค์กร  (Organizational stress) ในยุคของการสื่อสารไร้
พรมแดนในปัจจุบัน ธุรกิจถูกกําหนดโดยผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ ทําให้เกิดการแข่งขันสูง องค์กร
จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันต่อการแข่งขัน นั่นคือ ต้องเพ่ิมรายได้ (ในขณะที่ต้องคง
หรือลดราคาสินค้าและบริการ) และลดต้นทุน (ในขณะที่วัตถุดิบและแรงงานในการผลิตมีแต่สูงขึ้น) 
โดยที่สินค้าและบริการนั้นยังคงหรือมีคุณภาพดีขึ้น เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค องค์กรจึงจําเป็นต้อง
ปรับโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย กลยุทธและยุทธวิธี ปรับสายการบังคับบัญชาใหม่ ใช้เทคโนโลยีใหม่
เข้ามาเสริมแทนแรงงานและเพ่ิมการผลิต เพ่ิม product และ service ใหม่ ปรับเวลาทํางาน 
พนักงานมีความรู้สึกถูกใช้งานมากขึ้นไม่เหมาะสมต่อผลตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ เหล่านี้ย่อม
ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการทํางาน ทําให้เกิดความเครียดขึ้นในบุคคลและองค์กร 

  3. ความเครียดที่เกิดจากตัวบุคคล (Personal stress) เป็นความเครียดที่เกิดจากการปรับ
สมดุลย์ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งมีผลมาจากทั้ง 
     3.1 ปัจจัยส่วนตัว เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย จากการทํางานหนัก การอดหลับอดนอน 
พักผ่อนไม่เพียงพอ กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี และการมีโรค
ประจําตัว 

     3.2 ปัจจัยครอบครัว เช่น การกระทบกระทั่งในระหว่างคู่ชีวิต ญาติและบุตร การเป็นหนี้
เป็นสิน การเจ็บป่วยของคนในครอบครัว รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว (ปัดกวาดเช็ดถู การ
ทําอาหาร ล้างถ้วยล้างชาม และความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล) 



     3.3 ปัจจัยในที่ท างาน ความไม่พึงพอใจในกฎระเบียบและการกระทําของผู้บริหาร 
หัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน ทั้งในเชิงนโยบาย ระบบ และวิธีทํางาน การถูกให้ทํางานที่มากและหนัก
เกินไป การไม่ได้รับการยอมรับและยกย่อง ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ การถูกตําหนิ การไม่ได้รับ
ความยุติธรรม ความรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน การจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่
เหมาะสม การถูกคาดหวังจากผู้บริหารมากเกินไป หรือสภาพของที่ทํางานไม่เหมาะสม ย่อมทําให้เกิด
ความเครียดได้ง่าย 

          ผลจากความเครียดในที่ทํางานมักจะส่งผลกระทบย้อนกลับไปที่ บุคคลและครอบครัว เพราะ
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คือ อยู่รอด ปลอดภัย ยอมรับ นับถือ และ ก้าวหน้า ความต้องการนี้
จะเกิดจากขั้นแรกไปสู่ขั้นสุดท้ายเสมอ ความเครียดก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ 
ขณะนั้น กล่าวพอสังเขปได้ดังนี้ 

เม่ือแรกเข้าท างาน ความเครียดก็จะอยู่ในสองประการแรก คือ การปรับตัวให้เข้ากับที่
ทํางานใหม่ (การเดินทาง สถานที่ ระบบ ระเบียบ และบุคลากร ทั้งหัวหน้าและผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
ขั้นตอนวิธีการทํางานต่างๆ และการมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานอ่ืนๆนอกหน่วยงาน) หากผ่านระยะนี้
ไม่ได้ ก็จะเกิดความท้อแท้ โศกเศร้า และลาออกไปจากองค์กร แต่หากผ่านระยะนี้ได้ ก็จะเข้าไปสู่
ความต้องการการยอมรับนับถือ 

เม่ือสามารถท างานได้แล้ว เมื่อผ่านขั้นตอนของการอยู่รอด ปลอดภัยมาได้แล้ว ก็จะเข้าสู่
ขั้นตอนต่อไป คือ การยอมรับ นับถือ ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากลําบากกว่าขั้นตอนแรก 
เพราะต้องแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ต้องมีหลักการและเหตุผล สามารถทําได้ตามนโยบายและ
เป้าหมายของหน่วยงานและระดับองค์กรเป็นอย่างดี ความเครียดจะเกิดจากความต้องการที่จะแสดง
ความสามารถที่เก่งกว่าและดีกว่าผู้อ่ืนให้ทุกคนเห็น จึงต้องหาโอกาสและมีผู้สนับสนุนที่ดี หากไม่
สามารถผ่านปราการนี้ไปได้ จะเกิดการโกรธแค้น ตีโพยตีพาย ท้อแท้ ปฏิเสธงาน พฤติกรรมเปลี่ยนไป
จากเดิมอย่างมาก หากผ่านด่านนี้ไปได้ ก็มักจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บริหาร
ต่อไป 

      เม่ือขึ้นเป็นผู้บริหาร ความเครียดจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่ต้องทําเองมาเป็นให้ผู้อ่ืนทํา ต้อง
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากในการกําหนดให้ผู้อ่ืนปฏิบัติแทน จึงต้องรู้จัก
ตัวเองให้มากขึ้น รู้จักผู้ร่วมงาน และต้องรู้จักงานที่ตนเองได้รับมอบหมายด้วย นั่นคือ  รู้ตน รู้
คน และ รู้งาน หากไม่พัฒนาตน พัฒนาคน แม้รู้งานก็จะไม่สามารถทํางานให้ลุล่วงตามที่องค์กร
มอบหมายได้ ความเครียดจะเกิดจากการที่ต้องลงไปทําเองทุกอย่างโดยเฉพาะงานที่ไม่ไว้วางใจใครได้
เลย ต้องใช้เวลาและพละกําลังอย่างมาก จึงกลายเป็นผู้บริหารเชิงเสมียน 

ความเครียดจากที่ทํางาน หมายถึง ผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจเนื่องจากงาน 
โดยเฉพาะงานที่ไม่เหมาะกับความสามารถของพนักงาน ทรัพยากร และความต้องการของคนงาน 



สําหรับคนทํางานมีคําหนึ่งที่พูดกันมากคือความท้าทาย Challenge คือภาวะทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจที่กระตุ้นให้เราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เกี่ยวกับงานเพ่ือผลสําเร็จของงาน เมื่องานนั้นสําเร็จก็จะเกิด
การผ่อนคลาย และพอใจ Challengeเป้นสิ่งที่ดีทําให้สุขภาพจิตดีและสร้างงานจึงเป็นคํากล่าวที่ว่า 
ความเครียดเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิต แต่หากความท้าทายนั้นได้กลายเป็นงานที่ต้องทําหรือ
หน้าที่ประจํา และไม่สามารถทําให้สําเร็จก็จะกลายเป้นความเครียดจากท่ีทํางาน 

  สาเหตุของความเครียดจากท่ีทํางานมาจากสาเหตุใหญ่สองประการ จากตัวคนงานเอง คนที่มี
สุขภาพจิตที่ดี มีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ รับประทานอาหารที่ถูกต้อง มีครอบครัวที่อบอุ่น มี
ความสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเครียดและความสามารถในการปรับตัว สิ่งเหล่านี้จะทําให้
คนงานไม่เครียดหรือเครียดน้อย จากสภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่งแบ่งได้เป็นปริมาณงาน ปริมาณ
งานที่มาก การที่ไม่ได้พัก การที่ทํางานเป็นระยะเวลานาน การทํางานเป็นกะ งานที่ต้องใช้ทักษะใน
การทํางาน วิธีการบริหาร การบริหารงานโดยขาดการมีส่วนร่วมของคนงาน ขาดการสื่อสารที่ดีภายใน
องค์กร สภาพการทํางานที่เป็นเจ้านายและลูกน้องไม่เป็นแบบเพ่ือนหรือครอบครัว เหล่านี้ล้วน
ก่อให้เกิดความเครียด ความสัมพันธ์ของพนักงานและเจ้านาย หากความสัมพันธ์ในองค์กรไม่ดีจะเกิด
ความเครียดในองค์กร ระเบียบการทํางาน หากมีระเบียบมากไป ความรับผิดชอบมากไป หรือหน้าที่
มากไป ความคาดหวังเกี่ยวกับงานมากไป เหล่านี้จะก่อให้เกิดความเครียด  ความมั่นคงความก้าวหน้า
ในการทํางาน หากไม่มีความมั่นคงหรือความก้าวหน้า หรือการให้ความดีความชอบ หรือการเปลี่ยน
ตําแหน่งอย่างไม่คาดหวัง เหล่านี้ล้วนทําให้ เกิดความความเครียด  สภาพแวดล้อมในการ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นเสียง อุณหภูมิ กลิ่น มลภาวะ ความแออัด เหล่านี้จะเกิดความเครียด 

เราจะจัดการกับความเครียดในการทํางานได้อย่างไร หากมีความเครียดในการทํางานมีวิธีที่
จะลดความเครียดในที่ทํางานโดย การจัดการกับความเครียด Stress Management เปน็การสอนให้
รู้จักเรื่องความเครียด ผลเสียของความเครียด เทคนิคการลดความเครียด การจัดการกับความเครียด
จะทําให้ลดอาการของความเครียดและอาการนอนไม่หลับ การจัดการเกี่ยวกับความเครียดเป็นเพียง
ลดอาการของความเครียดชั่วคราวเท่านั้น อย่าลืมปัญหาที่เป็นรากเหง้าของความเครียดต้องได้รับการ
แก้ไขด้วยจึงเป็นการป้องกันที่ถาวร  

การเปลี่ยนแปลงองค์กร Organizational Change เป็นการวิ เคราะห์หาสาเหตุของ 
ความเครียดและเปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ือลดความเครียด แต่ผู้บริหารมักจะไม่ชอบเนื่องจากจะกระทบ
ต่อการทํางาน ผลผลิตรวมทั้งต้นทุนของการดําเนินงาน จัดปริมาณงานให้เหมาะกับความสามารถและ
ทรัพยากร จัดงานที่มีความหมายท้าทายและใช้ทักษะในการทํางานรวมทั้งความก้าวหน้า จัดตาราง
ความหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน ให้มีการ
สื่อสารที่ดีเพื่อลดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน จัดให้มีการสังสรรค์ในหมู่ผู้ทํางาน 

การป้องกันความเครียดที่เกิดที่ท างาน 



การที่จะรอให้เกิดปัญหาหรือการร้องอาจจะสายเกินแก้เนื่องจากพนักงานอาจจะกังวล
เกี่ยวกับการจ้างงานก็เป็นไปได้ ดังนั้นต้องมีวิธีที่จะป้องกันปัญหาความเครียดที่เกิดจากท่ีทํางานดังนี้ 

1. การค้นหาปัญหาซึ่งสามารถกระทําได้โดยการประชุมกลุ่มทํางานเช่นกลุ่มผู้บริหารกลุ่ม
หัวหน้าคนงานกลุ่มตัวแทนคนงาน  ซึ่งจะทําให้ทราบปัญหา 

2. การทําแบบสอบถามงานที่ทําให้เกิดความเครียดอาการของความเครียด 

3. การสํารวจการหยุดงานความเจ็บป่วยและการเปลี่ยนงาน 

4. การวิเคราะห์ปัญหา 

5. การวางแผนและการแก้ไข เมื่อทราบปัญหาเราก็จะทราบแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งแจ้งให้แก
พนักงานทราบแนวทางและผลที่จะได้รับ 

6. การประเมินผล หลังจากท่ีได้ปฏิบัติตามแผนแล้วก็ต้องมีการประเมินโดยทําเหมือนกับข้อ
แรก 

วิธีลดความเครียดในการท างาน 

การทํางานเป็นสาเหตุให้คนเราเกิดความเครียดได้เสมอไม่มากก็น้อย และ เมื่อเกิดความ 
เครียดแล้ว แต่ละคนจะมีปฏิกิริยาแตกต่างกันออกไป บางคนอาจปวดศีรษะ ไมเกรนกําเริบ บางคน
ท้อง อืดเฟ้อ บางคนหงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย บางคนถอนผม บางคนกัดหรือฉีกเล็บ บางคนนั่งเขย่า
ขาโดยไม่รู้ตัว เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนให้คุณรีบผ่อนคลายความเครียดได้แล้ว 
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
          ประการแรก คงต้องออกกําลังกายเพ่ือระบายฮอร์โมนแห่งความเครียดออกไปให้หมด จะ 
เป็นการออกกําลังกายระหว่างการทํางาน เช่น การเดินขึ้นลงบันได หรือจะเป็นการเล่นกีฬา หรือ
ทํางาน บ้านในตอนเย็นหลังเลิกงาน หรือในวันหยุดก็ได้ การออกกําลังกายจนได้เหงื่อจะกระตุ้นให้ 
รา่งกายหลั่ง ฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา ช่วยให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นกระปรี้กระเปร่า 

          ประการที่สอง คือต้องพักผ่อนให้พอ ไม่จําเป็นอย่าเอางานกลับไปทําที่บ้าน ต้องรู้จัก บริหาร
เวลา เพ่ือจะได้มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวและมีเวลาให้ครอบครัวด้วย อย่าลืมว่าเครื่องจักรยังต้องมีเวลา 
หยุดพัก และซ่อมบํารุง คุณเองก็เช่นกันต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างเพ่ือจะได้มีพลังสําหรับการทํางานในวัน
ต่อไป 

          ประการที่สาม คือการพูดคุยปรึกษาปัญหาที่คุณหนักใจกับคนใกล้ชิด แม้บางครั้งเขาอาจ 
ช่วยคุณแก้ปัญหาไม่ได้ แต่การได้พูดสิ่งที่อัดอ้ันในใจออกไป และได้คําปลอบประโลมกลับมา คุณจะ
รู้สึก ดีขึ้น สบายใจขึ้น และเม่ือใจสบาย สมองปลอดโปร่ง ก็อาจคิดแก้ปัญหาได้ในเวลาต่อมา 

          ประการที่สี่ คือการรู้จักปรับเปลี่ยนความคิด อย่าเอาแต่วิตกกังวลให้มากเกินไป ลองคิดใน 
หลายๆ แง่มุม คิดในสิ่งดีๆ คิดอย่างมีความหวังบ้าง และอย่าคิดหมกมุ่น แต่ปัญหาของตัวเอง คิดถึง
คนอ่ืน บ้าง ยังมีคนลําบากกว่าคุณอีกมาก จะได้มีกําลังใจต่อสู้ปัญหาต่อไป 



ประการสุดท้าย คือการฝึกเทคนิคคลายเครียด เช่น การหายใจเข้าลึกๆ ให้ท้องพองออก และ หายใจ
ออกช้าๆ ให้ท้องแฟบลง จะช่วยชะลอความโกรธ คลายความกังวล ลดความกลัว และความตื่น เต้นลง
ได้ นอกจากนี้ควรฝึกสมาธิเพ่ือสงบจิตใจ โดยมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก จะช่วยคลายเครียดได้เป็น 
อย่างดี 
  

 10 วิธีผ่อนคลาย จากความเครียดในการท างาน 

 

การมุ่งม่ันเอาจริงเอาจังกับการท างานเป็นสิ่งดี แต่ถ้าท าให้ถึงกับเครียดจนเกินไปก็ไม่ใช่
สิ่งสมควร เพราะเม่ือเกิดความเครียดขึ้นแล้ว นอกจากจะท าให้ไม่ได้งานดีอย่างที่ตั้งใจไว้ ยังส่งผล
เสียด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ท าให้เกิดอาการเจ็บป่วย ท าให้เสียความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ทั้ง
ผู้ร่วมงานและคนในครอบครัว ท าให้ชีวิตไม่มีความสุข ดังนั้น การรู้จักผ่อนคลายความเครียดจึง
เป็นเรื่องส าคัญ เพราะนอกจากจะช่วยคลายเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ยังช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนเกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน ท า
ให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้นด้วย กรมสุขภาพจิตจึงขอนําเสนอวิธีปฏิบัติเพ่ือช่วยคลายเครียดในการ
ทํางาน 10 วิธี ดังต่อไปนี้ คือ 

1. ออกก าลังกาย 

    เมื่อรู้สึกเครียดจากการทํางาน การออกกําลังกายจนได้เหงื่อจะช่วยคลายเครียดได้ หลัง
เลิกงานหรือในวันหยุดควรออกกําลังกายหรือกีฬาบ้าง และถ้าได้เล่นกับกลุ่มเพ่ือนจะยิ่งสุกสนานมาก
ขึ้น และการช่วยกันทํางานบ้านในวันหยุด ก็ถือเป็นการออกกําลังกายที่ดีและยังช่วยให้สมาชิกใน
ครอบครัวรู้สึกรักใคร่สามัคคี เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันด้วย 

2. การพักผ่อนหย่อนใจ 

    หลังเลิกงานแล้วควรจะได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างเพ่ือผ่อนคลายจิตใจ ทําให้พร้อมที่ จะ
กลับไปทํางานอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจมีอยู่มากมาย ควรเลือกที่
ตรงข้ามกับงานประจํา เช่น งานประจําต้องนั่งโต๊ะทั้งวัน ยามว่างควรทํากิจกรรมกลางแจ้งที่ได้
เคลื่อนไหวร่างกาย หรือถ้างานประจําต้องให้บริการผู้อ่ืน ยามว่างควรไปให้ผู้อ่ืนบริการบ้าง เพ่ือให้
ชีวิตสมดุลและผ่อนคลาย 

 

 

3. การพูดอย่างสร้างสรรค์ 
   การพูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ควรหมั่นพูดคําว่า สวัสดี 

ไม่เป็นไร ขอโทษ และขอบคุณให้ติดปาก เพราะจะแสดงถึงความมีมารยาท มีน้ําใจ ให้อภัย และรู้
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คุณค่าการกระทําของผู้อ่ืนซึ่งเป็นเสน่ห์แก่ผู้พูด และผู้ฟังก็สบายใจด้วย ควรหมั่นพูดชมเชย ให้กําลังใจ 
ไต่ถามทุกข์สุข ปลุกปลอบใจ และประสานความเข้าใจกัน บางเรื่องไม่ควรพูดก็อย่าพูด จะช่วยตัด
ปัญหาและลดความเครียดลงได้มาก 

4. การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม 

    การเก็บกดอารมณ์ที่ไม่ดี หรือแสดงอารมณ์ที่ไม่ดี จะทําให้เกิดความเครียด ควรฝึก
ควบคุมอารมณ์ คิดก่อนทํา และทําอย่างเหมาะสม จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์และไม่ทําให้เกิดปัญหา
ตามมา เมื่ออารมณ์ดี ควรยิ้มแย้มทักทาย พูดเล่น ฮัมเพลง จะทําให้ผู้ใกล้ชิด พลอยรู้สึกดีตามไปด้วย 
เมื่ออารมณ์ไม่ดี อย่าเพิ่งพูดหรือทําอะไรลงไป เพราะอาจเสียใจภายหลัง ให้หลบออกจากสถานการณ์
สักพัก หรือหายใจเข้าออกช้า ๆ สัก 4-5 ครั้ง หรือนับ 1-10 ในใจก็ได้ พยายามคิดถึงผลเสียที่จะเกิด
ตามมา จะทําให้มีสติและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ทําให้ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนดีขึ้นและ
เครียดน้อยลง 

5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 

     การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน จะช่วยให้รู้สึกมีความสุขในการทํางานและช่วยให้
ทํางานได้ดี มีประสิทธิภาพเพราะมีผู้คอยให้กําลังใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานสามารถ
ทําได้โดยการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ อยากให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อเราอย่างไรก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้น
กับผู้อ่ืนเช่นกัน 

6. การบริหารเวลา 

    การบริหารเวลาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเวลา
เหลือเพียงพอสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจส่วนตัว และมีเวลาให้ครอบครัวอย่างเพียงพอ ทําให้เครียด
น้อยลง ควรทบทวนดูว่าในแต่ละวันได้ใช้เวลาไปกับเรื่องใดบ้าง เสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมาก
น้อยแค่ไหน จากนั้นจัดแบ่งเวลาเสียใหม่ รีบทํางานสําคัญและเร่งด่วนให้เสร็จก่อน แล้วจึงทํางานอ่ืน
ภายหลัง ลดการคุยเล่น เดินไปเดินมา กินขนม ฯลฯ ให้น้อยลง ก็จะประหยัดเวลาและได้งานมากขึ้น 
ลองสังเกตเพ่ือนร่วมงานที่บริหารเวลาได้ดี แล้วลองทําดูบ้าง อาจช่วยให้สามารถทํางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี 
    ในการทํางานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าแก้ปัญหาอย่างใช้อารมณ์ ไม่มีเหตุผล

จะทําให้เครียดมาก เพราะบางทีปัญหาเก่าก็ยังแก้ไม่ได้ แต่กลับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก ควรเริ่มต้น
แก้ปัญหาที่สาเหตุ หาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ แล้วแก้ตรงนั้น ถ้าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็ต้องแก้ที่
ตัวเราด้วย ถ้าคิดแก้ปัญหาเองไม่ได้ ก็ไม่ควรอาย หรือกลัวว่าจะเสียหน้าที่จะปรึกษาหารือและขอ
ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน เมื่อรู้วิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็ควรลงมือทําทันที บางปัญหาอาจแก้ยาก ก็ให้
อดทน อย่าท้อแท้ เพราะเม่ือแก้ปัญหาได้สําเร็จก็จะภูมิใจและหายเครียดไปเอง 
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8. การปรับเปลี่ยนความคิด 

    ความเครียดส่วนหนึ่งจะมาจากความคิดของคนเรานั่นเอง ถ้ารู้สึกว่าตัวเองคิดมาก คิด
สับสนวนเวียนหาทางออกไม่ได้ ควรหยุดคิดสักพัก เปลี่ยนอิริยาบถไปทําอย่างอ่ืนก่อน เมื่ อรู้สึกดีขึ้น
ค่อยกลับมาคิดใหม่ ลองปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เช่น คิดอย่างใช้เหตุผล คิดหลาย ๆ แง่มุม ลอง
คิดอย่างที่คนอื่นเขาคิด คิดเรื่องดี ๆ และคิดถึงคนอื่นบ้าง อย่าเอาแต่หมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไป การ
คิดแบบใหม่ ๆ จะช่วยให้รู้สึกดีข้ึนและหายเครียดได้ 

9. การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ 

     "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" จิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้เอาชนะความเครียดได้ การสร้าง
ความเข้มแข็งของจิตใจ ทําได้โดยการสร้างความเชื่อม่ันในตัวเอง ให้กําลังใจตัวเองอยู่เสมอว่า "เราต้อง
ทําได้" ต้องเข้าใจชีวิตให้ถ่องแท้ว่าไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีอะไรยั่งยืน จะได้ไม่ยึดติดกับลาภ ยศ 
สรรเสริญ และต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด ไม่ติดอยู่กับอดีตหรือวิตกกังวลกับอนาคตให้มาก
เกินไป อย่าลืมที่จะสร้างความอบอุ่นในครอบครัว จะเป็นกําลังใจช่วยให้เราต่อสู้กับปัญหาและ
อุปสรรคได้อย่างดีที่สุด 

10. การรู้จักยืนยันสิทธิ์ของตน 

      ความเครียดอาจเกิดได้จากการยอมอ่อนข้อหรือเกรงใจผู้อ่ืนมากเกินไปจนทําให้ตัวเอง
เดือดร้อน หากรู้จักยืนยันสิทธิของตนเสียบ้าง จะช่วยให้เป็นที่เกรงใจของผู้อ่ืนมากขึ้นและเครียด
น้อยลง สิทธิ์ที่ควรยืนยัน ได้แก่ สิทธิ์ที่จะทํางานเร่งด่วนของตนเองให้เสร็จก่อน สิทธิ์ที่จะไต่ถามเพราะ
ไม่รู้หรือไม่เข้าใจ สิทธิ์ที่จะเลือกทําสิ่งที่ตนเองพอใจโดยไม่ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจเมื่อ
ได้ข้อมูลใหม่ และสิทธิ์ที่จะชี้แจงเมื่อถูกเข้าใจผิด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

แรงจูงใจ : แรงพลักดนัในที่ท างาน 

 

แรงจูงใจ 

 

แรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังกําหนดทิศทางและเป้าหมายของ
พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระทําไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่
คนที่มีแรงจูงใจต่ํา จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระทํา ก่อนบรรลุเป้าหมาย 

 

ความหมายของแรงจูงใจ และการจูงใจ (Definition of motive and motivation) 

 

  แรงจูงใจ (motive) เป็นคําที่ได้ความหมายมาจากคําภาษาละตินที่ว่า movere ซึ่งหมายถึง 
"เคลื่อนไหว (move) " ดังนั้น คําว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังนี้ 
  แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลทําให้บุคคลต้องกระทํา 
หรือเคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเป้าหมาย" (Walters.1978 :218) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผล ของการกระทํา นั่นเอง 
  แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลัง ทําให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ไปใน
ทิศทางที่มีเป็าหมาย ที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่นภาวะสิ่งแวดล้อม" (Loundon 

and Bitta,1988: 368) จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สําคัญ 
2 ประการ คือ 

1. เป็นกลไกที่ไปกระตุ้นพลังของร่างกายให้เกิดการกระทํา  
2. เป็นแรงบังคับให้กับพลังของร่างกายที่จะกระทําอย่างมีทิศทาง 
ส่วนการจูงใจ (motivation) เป็นเงื่อนไขของการได้รับการกระตุ้นโดยมีการให้ความหมายไว้ 

ดังนี้ 
  การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลมีการกระทํา" 
(Schiffman and Kanuk, 1991: 69) 

  การจูงใจ เป็นภาวะภายใน ของบุคคล ที่ถูกกระตุ้นให้กระทําพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและ
ต่อเนื่อง (Anita E. Woolfolk, 1995) 

  การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม การกระทําหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจ 
กระทําพฤติกรรม นั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ (Domjan, 1996) จากคําอธิบายและ



ความหมายดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า การจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลถูก กระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ 
ให้กระทําหรือดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมที่เกิดจาก การจูงใจ 
เป็น พฤติกรรม ที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความ
เข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และ พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นผลสืบ
เนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรือ แรงกระตุ้น ที่เรียกว่า แรงจูงใจ ด้วยแรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมี
พฤติกรรม และยังกําหนดทิศทางและเป้าหมาย ของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความ
พยายามในการกระทําไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ํา จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่
ก็ล้มเลิก การกระทํา ก่อนบรรลุเป้าหมาย 

 

ความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจ (Definition of motive and motivation) 

 

  แรงจูงใจ (motive) เป็นคําที่ได้ความหมายมาจากคําภาษาละตินที่ว่า movere ซึ่งหมายถึง 
"เคลื่อนไหว (move) " ดังนั้น คําว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังนี้ 
  แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลทําให้บุคคลต้องกระทํา 
หรือเคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเป้าหมาย" (Walters. 1978: 218) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผล ของการกระทํา นั่นเอง 
  แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลัง ทําให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ไปใน
ทิศทางที่มีเป็าหมาย ที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่นภาวะสิ่งแวดล้อม" (Loundon 

and Bitta. 1988: 368) 

จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

1. เป็นกลไกที่ไปกระตุ้นพลังของร่างกายให้เกิดการกระทํา และ 

2. เป็นแรงบังคับให้กับพลังของร่างกายที่จะกระทําอย่างมีทิศทาง 
  ส่วนการจูงใจ (motivation) เป็นเงื่อนไขของการได้รับการกระตุ้นโดยมีการให้ความหมาย

ไว้ ดังนี้ 
  1. การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลมีการกระทํา" 
(Schiffman and Kanuk, 1991: 69) 

  2. การจูงใจ เป็นภาวะภายใน ของบุคคล ที่ถูกกระตุ้นให้กระทําพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและ
ต่อเนื่อง (Anita E. Woolfol, 1995) 

  3. การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม การกระทําหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจง
ใจ กระทําพฤติกรรม นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ (ไมเคิล ดอมแจน Domjan, 1996) 



จากคําอธิบายและความหมายดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า การจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลถูก 
กระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ ให้กระทําหรือดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
พฤติกรรมที่เกิดจาก การจูงใจ เป็น พฤติกรรม ที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ 
ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และ 
พฤติกรรมที่เกิดข้ึน เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรือ แรงกระตุ้น ที่เรียกว่า แรงจูงใจ ด้วย 

 

แรงจูงใจ มี 2 ประเภท 

 

  1. แรงจูงใจที่เกิดจากความกลัว 

      แรงจูงใจ คือพ้ืนฐานของการมีชีวิตอยู่รอดและเป็นส่วนหนึ่งในตัวตนของเราตั้งแต่เกิด 
มนุษย์ถูกผลักดันโดยธรรมชาติเพ่ือให้แน่ใจว่าจะมีชีวิตรอด เมื่อบรรพบุรุษของเราจําเป็นต้องออกล่า
สัตว์และเก็บเกี่ยวอาหาร ค้นหาที่อยู่อาศัยหรือวิ่งหนีผู้ล่า สมองจึงหลั่งสารเอนดอร์ฟินช่วยเป็นเกราะ
กําบังความเจ็บปวดและช่วยให้พวกเขามีแรงต่อสู้เพื่อความอยู่รอดต่อไป 

แรงจูงใจพ้ืนฐานที่จะมีชีวิตรอดนั้น ก็มาจากความกลัวในผลที่จะตามมา ถ้าเราไม่กิน ไม่วิ่งหนีผู้ล่า 
หรือไม่สืบพันธ์ุ เราก็จะตาย บรรพบุรุษของเราต้องคิดเรื่องเหล่านี้  พวกเขาแค่ทํามันไปตาม
สัญชาตญาณ 

  2. แรงจูงใจที่เกิดจากความปรารถนา 
     ในทุกวันนี้เราก็ยังคงทําเช่นเดียวกันเมื่อเราทํางานป้องกันความทุกข์ของเรา เพราะเรากลัว
ผลที่จะตามมา ความหวาดกลัวยังคงเป็นเครื่องจูงใจพ้ืนฐานเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่เรา “ต้องทํา” เพียงแต่
เราไม่ต้องกังวลเรื่องการเอาตัวรอดในแบบเดียวกับบรรพบุรุษของเราที่เคยเป็น เราจึงมีเวลาว่างมาก
ขึ้นและเราก็มีความสามารถท่ีจะคิดถึงเรื่องอ่ืนที่เราอยากทํา นอกเหนือไปจากแค่การมีชีวิตรอด บรรพ
บุรุษของเราไม่เคยมีเวลาทําอะไรแบบนี้ แต่ตอนนี้เรามีความได้เปรียบตรงที่เรามีแหล่งอาหารที่
คาดการณ์ได้ การทําปศุสัตว์ อารยธรรมที่ก้าวหน้า การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ระบบการเกษตร และ
เรื่องอ่ืนๆ ของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่ความเจริญก้าวหน้ามอบให้คือ “โอกาส” ให้เราได้ตั้งคําถามว่า “เรา
อยากท าอะไรกับชีวิต ประโยชน์อะไรที่เราต้องการจะตามหา”และนี่คือแรงจูงใจประเภทที่สอง หรือ
ก็คือ “ความปรารถนา” นั่นเอง 

แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สภาวะที่เป็ นแรงกระตุ้นหรือเป็ นกระบวนการที่สร้างและ 

กระตุ้น/ผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ทั้งที่เป็ นพฤติกรรมโดย 

สัญชาตญาณและพฤติกรรมจากการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายตามแรงจูงใจนั้นต้องการ การจูงใจ
(Motivation) หมายถึง กระบวนการนําปัจจัยต่างๆที่เป็นแรงจูงใจมากระตุ้น หรือผลักดันให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมไปอย่างมีทิศทาง เพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายหรือเงื่อนไขที่ผู้ ถูกจูงใจต้องการ โดยปัจจัยที่



นํามากระตุ้นนั้นอาจจะเป็ นสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ที่มาเร้า ล่อ จูงใจและผลักดันให้บุคคลเกิดความ
ต้องการในเบื้ องต้น และความต้องการนี้ จะเป็ นพื้ นฐาน ทําให้เกิดเป็นภาวะของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ จะอยู่ในภาวะที่ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic) และจะเป็นกระบวนการ(Process)ที่เกิด ขึ้ 
นอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้างให้สภาวะของร่างกายอยู่ ในความสมดุล(Homeostasis) แรงจูงใจเฉพาะ
บุคคล ประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และแรงจูงใจ ใฝ่อํานาจ โดยแรงจูงใจจะ
ช่วยให้บุคคลเข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่ไม่  สามารถอธิบายด้วยแนวคิดอ่ืน 
นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้บุคคลทํานายและควบคุมพฤติกรรมที่ ยังไม่ได้เกิดข้ึนอีกด้วย 

ประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ ได้แก่ 2 1.เข้าใจในพฤติกรรมของตนเอง ทําให้
สามารถ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมได้ 2.เข้าใจในพฤติกรรมของผู้อ่ืน ช่วยให้ควบคุม พฤติกรรมของ
บุคคลอื่นได ้3.เข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่มสังคม เพ่ือสร้าง สถานการณ์จูงใจให้กลุ่มบุคคลมีพฤติกรรม
ไปในแนวทาง ที่ต้องการได ้ได้มีผู้นําแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจไปประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ในงาน
ด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครอง การบริหารธุรกิจและการตลาด การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การศึกษารวมถึงศาสนา โดยนําวิธีการจูงใจไปใช้เพ่ือสร้างสภาวะให้บุคคลอัน
เป็นเป้าหมายได้มีพฤติกรรมไปในแนวทางที่ตน  ต้องการกระบวนการของการเกิดแรงจูงใจ 

กระบวนการของการเกิดแรงจูงใจ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

1. ความต้องการ (Needs) 

2. แรงขับ (Drive) 

3. การตอบสนอง (Response) หรือพฤติกรรม 

4. เป้าหมาย (Goal) 

พฤติกรรมอันเนื่องมาจากแรงจูงใจมีขั้นตอนและองค์ประกอบ ดังนี้ 1.Input หมายถึง ปัจจัย
นําเข้าอันเป็นตัวเร้า และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการจูงใจ ได้แก่ 3 1)สิ่งเร้า(Stimulus) มี 2 รูปแบบ 
คือ (1)สิ่งเร้าภายนอกร่างกาย เช่น บุคคล สิ่งของ ฯลฯ  (2)สิ่งเร้าภายในร่างกาย เช่น ระบบการ
ไหลเวียนของเลือด ระบบการ ทํางานของต่อมไร้ท่อ ฯลฯ 2)การเรียนรู้และประสบการณ์ ทําให้คน
เกิดความต้องการที่ไม่เหมือนกัน2.Process ได้แก่ 1)ความต้องการ (Needs)จะเกิดขึ้ นหลังจาก 

บุคคลถูกเร้า 2)แรงขับ(Drive) หลังจากเกิดความต้องการ ก็จะ เกิดความตึงเครียด(Tension)ซึ่งจะ
ผลักดันให้เกิด เป็นแรงขับ 3)การตอบสนอง (Response)เกิดขึ้นจากแรงขับ ผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมการตอบสนองไปตามการเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งการ  ตอบสนองนี้ จะดําเนินต่อไป
จนกว่าจะถึงเป้าหมาย 3.Output ได้แก่ เป้าหมาย(Goal)แต่ถ้ามีการตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม
แล้วยังไม่ บรรลุเป้ าหมายของบุคคลนั้นก็จะมีการตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมอยู่อีกจนกว่าจะพึง  

พอใจ 



ความต้องการที่เกิดจากสิ่งเร้า 4 ความต้องการของบุคคลเกิดจากสิ่งเร้าซึ่งจะมีทั้งสิ่งเร้า
ภายในและภายนอกร่างกาย โดยสิ่งเร้าภายนอกร่างกายที่จะสร้างให้บุคคลเกิด ความต้องการได้นั้น 
จะต้องเป็นสิ่งเร้าที่สามารถสร้าง ให้บุคคลเกิดการรับรู้และเข้าใจได้ หรือต้องมีอิทธิพล และกระตุ้นให้
บุคคลเกิดความต้องการ ซึ่งสิ่งเร้านั้น จะต้องเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้และประสบการณ์ ของ
บุคคลด้วย เพราะสิ่งเร้าเดียวกันอาจจะทําให้บุคคลเกิดความต้องการที่แตกต่างกันได้ ดังนี้ 1.คนแต่ละ
คนมีความต้องการในระดับที่แตกต่างกัน คือ 1)สิ่งเร้าเดียวกันอาจทําให้คนมีความต้องการที่ต่างกัน 2)

สิ่งเร้าที่ต่างกันอาจทําให้คนมีความต้องการที่เหมือนกันได้ 2.ความต้องการของคนจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา คือ 1)สิ่งเร้าเดิมที่เคยจูงใจได้อาจจะจูงใจไม่ได้อีกเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 2)สิ่งเร้าที่เร้าไมได้
ในอดีตอาจจะจูงใจได้ในปัจจุบัน 

 

แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 

 

แบ่งประเภทตามสิ่งเร้า มี 3 ประเภทใหญ่ๆคือ  

1. แรงจูงใจพื้นฐาน (Primary Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต 

ซึ่งต้องเกิดกับทุกคน ได้แก่ ความหิวอาหาร ความกระหายนํ้า การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด และแรงขับ
ทางเพศ  

2. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) เป็นแรงจูงใจที่มีมาแต่กําเนิดแต่ไม่ค่อยมีความ 

จําเป็นหรือสําคัญเท่ากับแรงจูงใจพ้ืนฐาน ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าจากภายนอกมาล่อ อีกท้ังยัง
สร้างให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาชีวิตได้ด้วยตนเอง เช่น ความอยากรู้อยาก เห็นความต้องการ
ค้นคว้าทดลอง ความกระตือรือร้นในการแสดงกิจกรรมต่างๆ ความ ต้องการแข่งขันกับผู้อื่น เป็นต้น   

3. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) หรือแรงจูงใจจากการเรียนรู้( Learning or 

Secondary Motive) เป็นแรงจูงใจของบุคคลที่เกิดจากการได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ภายนอก ทํา
ให้คนเราเกิดจุดมุ่งหมายจนนําไปสู่การแสดงพฤติกรรมเพ่ือนําตนไปสู่เป้าหมาย  นั้น ซึ่งนับว่าเป็น
แรงจูงใจทางสังคมที่สร้างให้บุคคลเกิดสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ 

    3.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะทํา
ให้คนเราแสดงพฤติกรรมการทํางานให้ดี สมบูรณ์ และประสบความสําเร็จ  ถ้าเด็กได้รับการ เลี้ยงดู
และสนับสนุนให้รับผิดชอบงานตามวัย เมื่อเด็กโตขึ้ นจะเป็ นผู้ใหญ่ที่มีแรงจูงใจใฝ่  สัมฤทธิ์สูง เมื่อ
บุคคลได้รับความสําเร็จและได้รางวัลจากสังคม บุคคลก็จะมีแรงจูงใจนี้ ติดตัว ตลอดไปได้  

    3.2 แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์(Affiliative Motive) เป็นแรงจูงใจที่ทําให้บุคคลอยากจะเป็นที่ 
ยอมรับของบุคคลอื่น เช่น ต้องการอยากจะมีเพ่ือน ฯลฯ 

แบ่งประเภทตามความต้องการ นักทฤษฎี 2 ท่าน คือ มาสโลว์และเมอร์เรย์  



ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) มาสโลว์ได้แบ่งลําดับขั้นความ ต้องการของ
มนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน คือ  

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs)เป็ นความต้องการที่ มนุษย์จะ
ขาดไม่ได้เลย เป็ นความต้องการขั้น พ้ื นฐานเพ่ือสนองความอยู่รอดของคนเรา เพ่ือให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้อันเป็ นความต้องการทางสรีระ ได้แก่ ความต้องการนํ้า อาหาร อากาศและอุณหภูมิที่
เหมาะสมกับร่างกาย เป็ นต้น 

  2. ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety and Security Needs) เป็นความ 

ต้องการเพื่อให้ตนเองมีความปลอดภัยจากอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ดังนั้นความ ต้องการระดับ
นี้ จึงจูงใจให้คนเราหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและอันตราย โดยแสวงหาแหล่งที่อยู่ อาศัยที่ปลอดภัย 
แสวงหางานที่มั่นคงและหาวิธีการป้ องกันตนเองให้ปราศจากโรคและ อันตรายต่างๆ 

3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs) เป็นความ
ต้องการที่จะมีความ ผูกพันกับบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ในฐานะเป็นเจ้าของและได้รับ  ความรักจากผู้ อ่ืน 
เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ี ต้องการการรวมกลุ่ม จึงต้องการมีส่วนร่วมในกลุ่ม และ ต้องการสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน  

4. ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน (Self-Esteem Needs)เป็นความ ปรารถนาของ
บุคคลที่ต้องการให้บุคคลอื่นยกย่องชมเชยและให้เกียรติยอมรับในคุณค่าของ เรา จึงจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรม  

5. ความต้องการประจักษ์ตน(Self-Actualization Needs)เป็นความต้องการขั้นสูงสุด ที่
บุคคลพยายามกระทําสิ่งต่างๆเพ่ือพิสูจน์ศักยภาพของตนเอง เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ให้กับ
ตนเองโดยสิ่งที่ได้รับจะเป็ นความพึงพอใจและความภูมิใจที่ได้กระทําในสิ่งต่างๆที่เต็ม  ความสามารถ
และเหมาะสมกับตนเอง จึงถือว่าได้เป็นการค้นพบตนเองและเป็นความสุขที่  แท้จริงอันเป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ 
  2. ประเภทความต้องการของเมอร์เรย์ (Murray) เมอร์เรย์ ได้แบ่งประเภทของความ 

ต้องการไว้ 20 ประการ  

      1. ความต้องการที่จะเอาชนะด้วยการแสดงออกทางความก้าวร้าว ( Need for 

Aggression) เป็นความต้องการที่จูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม  

    2. ความต้องการที่จะเอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ (Need for Counteraction) เป็น 

ความต้องการที่จูงใจให้บุคคลมีพฤติกรรมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและความล้มเหลวต่างๆด้วย  การสร้าง
ความพยายามขึ้ นมา ซึ่งบุคคลอาจจะได้รับสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้นให้เกิดความ ต้องการนี้ เช่น การ
ได้รับคําดูถูก ดูหมิ่น ทําให้เกิดความพากเพียรพยายามเพ่ือเอาชนะคําสบประมาทจนประสบผลสําเร็จ 
เป็นต้น 



    3. ความต้องการที่จะยอมแพ้(Need for Abasement)เป็ นความต้องการที่ผลักดันให้ 
บุคคลเกิดพฤติกรรมการยินยอม ยอมแพ้ ยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ เช่น แพ้แล้วหนีหน้า ทํา ร้าย
ตนเอง หรืออดข้าวประท้วงโดยไม่คิดต่อสู้ ฯลฯ  

      4. ความต้องการในการที่จะป้องกันตนเอง (Need for Defendance)เป็ นความ ต้องการ
ที่ผลักดันจากคําตําหนิติเตียนและคําวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืน โดยพยายามหาเหตุผล  มาอธิบายการ
กระทําของตนเอง หรือหาทางกล่าวโทษผู้อื่น  

      5. ความต้องการเป็ นอิสระ (Need for Autonomy) คือ ความต้องการเป็นอิสระจากสิ่ง
กดขี่ทั้งปวง และต้องการที่จะ ต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือเป็ นตัวของตัวเอง เช่น ต้องการทํางานเลี้ ยง  ตนเอง 
ตัดสินใจเอง เป็ นอิสระจากการควบคุมของพ่อแม่ และคู่ครอง เป็ นต้น 

      6. ความต้องการความสําเร็จ (Need for Achievement) เป็ นความต้องการที่จะกระทํา
สิ่งต่างๆ ที่ยากลําบากให้ ประสบความสําเร็จ ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงเพ่ือให้ตนได้รับ ชัยชนะ และ
ประสบความสําเร็จมากกว่าผู้อื่น  

      7. ความต้องการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Need for Affiliation)เป็ นความต้องการ 

สร้างมิตรภาพ สร้างตนให้ผู้อื่นรักใคร่ และสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อ่ืน  

      8. ความต้องการความสนุกสนาน(Need for Play)เป็นความต้องการที่จะแสดงออกซึ่ง 
ความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียด ด้วยการเล่น การหัวเราะ การเล่าเรื่องตลกขบขัน เล่นกีฬา 
ฟังเพลง เต้นรํา พักผ่อนหย่อนใจ และทํากิจกรรมสันทนาการต่างๆ  

      9. ความต้องการแยกตนเองออกจากผู้อ่ืน(Need for Rejection) เป็ นความต้องการที่ 
เกิดจากการเบื่อหน่ายผู้คน รําคาญคนรอบข้าง ต้องการปลีกตัวและแยกตัวไปอยู่คนเดียว 

      10. ความต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน (Need for Succorance)เป็นความ ต้องการ
ให้ผู้อ่ืนเห็นอกเห็นใจและสงสารตน ต้องการได้รับความช่วยเหลือดูแล คําแนะนํา  และคําชี้แจงจาก
ผู้อื่น  

       11. ความต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ อ่ืน (Need for Nurturance)เป็นความ 

ต้องการที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือบุคคลที่ไม่สามารถ  ช่วยเหลือ
ตนเองได้ เช่น การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นภัยอันตราย การอุปการะ  เลี้ยงดู การให้
การศึกษา การพยาบาลบุคคลอื่น เป็นต้น  

      12. ความต้องการในการสร้างตนเองให้เป็นที่ ประทับใจผู้อ่ืน(Need for Exhibition)เป็น
ความต้องการ ที่ผลักดันให้บุคคลพยายามแสดงตนในทางที่ดี เพ่ือ เรียกร้องให้บุคคลอ่ืนสนใจและ
ประทับใจ  



      13. ความต้องการมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน (Need for Dominance)เป็ นความต้องการที่จะ
ให้บุคคลอ่ืนกระทํา ตามคําสั่งของตน ซึ่งอาจจะแสดงพฤติกรรมข่มขู่ วางอํานาจ แต่งตัวให้น่าเกรง
ขาม หรือ แม้แต่การพยายามศึกษาเล่าเรียนเพ่ือให้ได้เป็นเจ้าคนนายคน 

    14. ความต้องการอ้างอิงผู้ที่สังคมยอมรับ (Need for Reference)เป็นความต้องการ 

อ้างอิงและยอมรับผู้ที่สังคมยกย่องหรือผู้อาวุโสอย่างเต็มอกเต็มใจ ซึ่งทําให้เกิดพฤติกรรม  การคล้อย
ตามการยินยอมอยู่ใต้อํานาจ และการอ้างอิงว่า ตนเป็นลูกน้องของผู้มีอํานาจบารมี ในสังคม  

      15. ความต้องการหลีกเลี่ยงปมด้อยและความล้มเหลว  (Need for Avoidance of 

Inferiority) เป็นความต้องการที่จะหลีก ให้พ้นจากความอับอาย หลีกเลี่ยงการดูถูก และปกปิด
ความรู้สึก ด้อยในตนเอง 

    16. ความต้องการหลีกเลี่ยงอันตราย (Need for Avoidance of Harm)เป็นความ
ต้องการที่ จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย หลีกเลี่ยงอันตราย และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

       17. ความต้องการหลีกเลี่ยงจากการถูกตําหนิและลงโทษ (Need for Avoidance of 

Blame)เป็ นความต้องการที่สร้างให้เกิดพฤติกรรมการคล้อยตามกลุ่ม หรือการปกปิ ดความ ผิดพลาด 
เพราะต้องการที่จะหลีกเลี่ยงคําตําหนิและการลงโทษจากผู้อ่ืน  

      18. ความต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Need for Orderliness) เป็นความ 

ต้องการที่จะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในกฎระเบียบ จึงเกิดพฤติกรรมการกระทําที่อยู่ในกฎระเบียบ  ปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบประเพณี  

    19. ความต้องการรักษาชื่อเสียง (Need for Inviolacy)เป็นความต้องการที่จะปกป้ อง 

เกียรติยศวงศ์ตระกูลของตน จึงมีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ไม่คดโกง เข้าทํานอง “เสียสินสงวน ศักดิ์ ไว้วงศ์
หงส์” 

    20. ความต้องการให้ตนแตกต่างจากผู้อ่ืน (Need for Contrariness)เป็นความ ต้องการ
ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทําตนให้ดูผิดแผกไปจากคนปกติ ไม่ว่าจะเป็นการ  แต่งกาย คําพูด 
การแสดงออก แนวคิด หรือผลงาน นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ชอบ คัดค้านส่วนรวมอีกด้วย  

แบ่งประเภทตามแรงขับ แรงขับของบุคคลเป็นสภาวะที่เกิดจากความไม่สมดุลในร่างกายของมนุษย์ 
ทําให้บุคคล สร้างกลไกเพ่ือสร้างให้ร่างกายของตนเกิดความสมดุล เพ่ือที่จะปรับหรือผลักดันให้คนเรา 

เกิดพฤติกรรม ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของแรงจูงใจตามแรงขับได้ 2 ประเภท ดังนี้  
   20.1 แรงขับภายในร่างกาย เช่นแรงขับทางการบริโภค(หิวกระหาย) แรงขับทางเพศ
ฯลฯ  

   20.2 แรงขับที่เกิดจากการเร้าของสิ่งเร้าภายนอก เช่น การได้รับความเจ็บปวด การ 

ได้รับมลภาวะ แสง และรังสีต่างๆ 



  แรงจูงใจพ้ืนฐานของมนุษย์ แรงจูงใจพ้ืนฐาน(แรงจูงใจเพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์) แบ่งออก
เป็ น 3 ชนิด คือ  

  1. แรงจูงใจทางชีวภาพ (Biological Motives) เป็นแรงจูงใจภายในร่างกายที่สร้างให้ มนุษย์
เกิดแรงขับของความหิว (Hunger) และความกระหาย (Thirst) ซึ่งมนุษย์จะรู้สึกหิวและ กระหายเมื่อ
ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดแคลนอาหารและนํ้า อันเป็นปัจจัยสําคัญในการ ดํารงชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ
ของความกระหาย ได้แก่ ร่างกายขาดหรือ สูญเสีย อุณหภูมิ เช่น อากาศร้อนจะทําให้หิวนํ้า การลด 

นํ้าหนัก ศูนย์กลางของสมองส่วนไฮโปธาลามัสมีความ ต้องการนํ้า สาเหตุของความหิว ได้แก่ ปริมาณ
นํ้าตาลในเลือดตํ่า ขาดสารอาหารที่จําเป็น ลดนํ้าหนัก ความหิวจะถูกควบคุมโดยไฮโปธาลามัส 

(Hypothalamus) นอกจากนี้ ไฮโปธาลามัสยังเป็นศูนย์ของการหิวและการอิ่มอีกด้วย 

  2. แรงจูงใจเพ่ือการสืบเผ่าพันธุ์ (Reproduction Motive) โดยความต้องการทางเพศ 

(Human Sexuality) เป็นแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการสร้างเผ่าพันธุ์ของตนขึ้น ซึ่งพฤติกรรมและ  ความ
ต้องการทางเพศจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นตามระบบของสรีระ โดยจะเป็นไปตาม กระบวนการทํางาน
ของร่างกาย ซึ่งต่อมเพศ( Gonad Gland) จะผลิตฮอร์โมน Estrogen ในเพศ หญิงและผลิตฮอร์โมน
Testosterone ในเพศชาย 3.แรงจูงใจเพ่ือหลีกหนีอันตราย (Avoidance Motive) โดยความอดทน
ในความ เจ็บปวดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับศูนย์ควบคุมความเจ็บ (Gate Control) 

โดย การเจ็บมากเจ็บน้อยเกิดจากประสาทสัมผัสสามารถทนต่อสิ่งเร้าได้มากน้อยเท่าใด ซึ่งจะ 

แตกต่างกันตามเทรชโฮลด์ (Threshold) ของการรับรู้ความเจ็บปวด เช่น นักมวยจะมีความทนทาน
ต่อหมัดของคู่ต่อสู้มากกว่าคนปกติ จึงรู้สึกเจ็บน้อยกว่า นั่นแสดงว่า นักมวยมีเทรชโฮลด์ของการรับรู้
ความเจ็บสูงกว่าคนปกติ ระดับการหลีกหนีอันตรายของบุคคลมี 3 ระดับ คือ  

1. ระดับต้น เป็นระดับแก้ไข คือ ในกรณี ฉุกเฉินที่บุคคลต้องผจญกับอันตรายและความ 

เจ็บปวด จะพยายามแสดงพฤติกรรม ดิ้นรน ร้องขอ และปกป้องตนเองให้พ้นจากสภาวะนั้น  

2. ระดับกลาง เป็นระดับป้องกัน เช่น การ คิดค้นยาเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บ การหายาทา ยา
รับประทาน การฉีดยาป้องกันโรคระบาด การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และ
การสร้างระบบป้องกันภัย ธรรมชาติ  

3. ระดับสูง เป็นระดับพัฒนา ซึ่งเป็นการคิดเกี่ยวกับการป้องกันภัยในอนาคต เช่น พฤติกรรม
การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่มุ่งวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนามิให้บุคคลได้รับ อันตราย 

 

รางวัล : สิ่งกระตุ้นแรงจูงใจ 

 

หลักการให้รางวัลเพื่อจูงใจ 



 ในการบริหารงาน ทุกสาขาอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานย่อมหวังผลสําเร็จของงาน ความสําเร็จใน
หน้าที่ แน่นอน หากงานนั้นต้องอาศัยทีมงาน ร่วมมือ ร่วมใจในการทํางาน หัวหน้าทีมต้องสร้าง
แรงจูงใจ (Motivation) ให้งานมีผลสัมฤทธิ์อย่างเห็นเป็นรูปธรรม แม้ว่าธุรกิจมีลักษณะสินค้า บริการ 
การโฆษณาคล้ายคลึงกัน แต่หากคุณภาพคนและฝีมือเหนือกว่า นั่นย่อมส่งผลต่อการเลือกใช้ของ
ผู้บริโภค อุปโภคมากว่า  

สําหรับหัวหน้างานแล้ว เทคนิคการจูงใจในการทํางาน ถือว่าต้องมาพร้อมกับตําแหน่งหน้าที่ 
บริหารงานเก่งต้องบริหารคน ให้เก่งด้วย แต่จะทําอย่างไร? ให้บุคลากรที่มีความหลากหลายในทีม เก่ง
และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศได้? เป็นสิ่งที่หัวหน้างานต้องแสวงหาเทคนิคการจูงใจ นํามาใช้ให้
เหมาะสมแต่ละบุคคล เพราะแต่ละวัยทํางานมีความต้องการ เหมือนหรือแตกต่างกันไป   

          ปัจจุบันเทคโนโลยี มาพร้อมกับวิวัฒนาการกรทํางานของคนรุ่นใหม่ ที่เปลี่ยนไป เครื่องมือ
สื่อสารเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ช่วยการประสานงาน พูดคุย การส่งต่อข้อมูล แหล่งบันเทิง แหล่ง
ค้นหางาน ดังนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้างานยุคใหม่ ต้องนําเทคโนโลยีมาผสานการใช้เทคนิคจูงใจใน
การทํางาน             

หลักการให้รางวัลแบบต่างๆ  

การให้รางวัล ถือเป็นการจูงใจที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง แต่การให้รางวัลนั้น ไม่จําเป็นต้อง
ได้รับเป็นสิ่งของ เงินทองเสมอไป ดังนั้น ในฐานะผู้บริหาร หัวหน้างานจึงควรทราบ เพ่ือจะได้นําไปใช้
ในการบริหารทีมงาน 

- การให้รางวัลเป็นเงิน  เหมาะสําหรับ การแก้ไขที่ เป็นชิ้น เป็นอัน ผู้ทํางานนั้นเกิ ด
ประสิทธิภาพเหนือกลุ่ม เช่นให้รางวัลเป็นเงินสด 10,000 บาท ต่อกลุ่มพนักงานที่รับรางวัลโครงการ
ชนะเลิศ ในการจัดประกวดโครงการ COP สามารถนํามาใช้พัฒนางานได้จริง  

- ให้รางวัลโดยการยอมรับ เหมาะสําหรับ การให้รางวัล สําหรับพนักงานที่ สามารถทํางาน
ภายใต้ความกดดัน ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น โดยหัวหน้าให้การชื่นชมยอมรับต่อหน้าทีมงาน ที่ประชุม
งาน หรือพิจารณาให้เขารับผิดชอบการทํางานที่สําคัญนั้นอย่างต่อนื่อง เช่น พนักงานที่ปรึกษาการ
ขาย ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ ให้แก้ปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้าคนสําคัญของบริษัท ต่อมา
แก้ปัญหาตรงจุด ลูกค้าพึงพอใจ ทําให้บริษัทไม่เกิดภาพลักษณ์เสียหาย ผู้จัดการจึงชมเชยและให้
พนักงานท่านนั้น เป็นพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาในทีมงาน กรณี ผู้จัดการไม่อยู่ สามารถตัดสินใจ ดูแลแก้ปัญหา
ได้ตามอํานาจหน้าที่  

- ให้รางวัล โดย การหยุดพิเศษ เหมาะสําหรับ การให้รางวัล ตอบแทนสําหรับพนักงานที่
สามารถทํางานมีประสิทธิภาพเกินเป้าหมาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความทุ่มเทในงานมาก เมื่อ
เปรียบเทียบในกลุ่มพนักงานเดียวกัน โดยการให้รางวัลนี้มีความยืดหยุ่น ไม่ขัดต่อกฏระเบียบข้อบังคับ
เวลาการปฏิบัติงาน เช่น ผู้จัดการให้หยุดพิเศษยาวต่อเนื่องนาน 7 วัน เนื่องจาก ทีมการตลาดด้าน



ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ออกบูทยาว 3 เดือนสามารถกระตุ้นยอดสั่งจองสินค้าตามโปรโมชั่น ลูกค้าท่ีสั่ง
จองซื้อสินค้าจริงตามยอดสั่งจอง 100 % พร้อมแนะนําบอกต่อสินค้าเพ่ือนสนิท ญาติ มาใช้สินค้า
อย่างต่อเนื่อง  

- ให้รางวัลโดย ให้ทํางานที่ชื่นชอบ เหมาะสําหรับ การให้รางวัลแก่ผู้ที่ทํางานอย่างฉลาด 
สามารถทํางานได้เกินเป้าหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ มีการวางแผนงานเป็นขั้นตอนได้อย่างละเอียด
รัดกุม ตรวจสอบการทํางานอย่างต่อเนื่อง เช่น พนักงานสายงานการคิดลวดลายผลิตสิ่งทอ ทํางานได้
ผลผลิตงานมากเกินมาตรฐานหน่วยงาน เป็นเวลาต่อเนื่อง 1 ปี ผู้จัดการจึงให้เขาเลือกสายการผลิตที่
เขาถนัดและชื่นชอบ ในหน่วยงาน โดยเขาเลือกอยู่ใน LINEการผลิตสิ่งทอผ้าบาติค เขาเห็นว่าเป็นงาน
ที่ได้แสดงแนวคิดใหม่ๆ ลงเนื้อผ้า ตามความถนัดของเขาและเป็นงานที่เขาทําออกมาได้ดี ทุกครั้ง  

- ให้รางวัลโดย การเติบโต ก้าวหน้า เหมาะสําหรับ การให้รางวัลพนักงาน ที่ทํางานมีคุณภาพ
ต่อเนื่อง วัดผลสําเร็จของงาน ผลงาน ความพึงพอใจได้ การให้รางวัลด้านนี้ เป็นการจูงใจในการ
ทํางานแบบมีหลักเกณฑ์ นั่นคือ มีการตั้งเป้าหมาย กฎเกณฑ์ ระยะเวลา การประเมินผลชัดเจน มี
ความเสมอภาคต่อการประเมิน เช่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงปลายปี คุณสมหมาย
พนักงาน สายงานบัญชี ทํางานมานาน 10 ปี ได้รับผลประเมิน A ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สายงาน
บุคคลจึงเสนอชื่อให้เขาเข้ารับการโปรโมท เป็น ผู้จัดการบัญชี แทนตําแหน่งที่ว่างลง  

- ให้รางวัล โดย สิ่งของล่อใจ เหมาะสําหรับ การให้รางวัลเพ่ือต้องการให้มีการทํางานเป็น
กลุ่ม หรือรวมตัวกันทํางานมากกว่า 2คน เช่น ผู้บริหารต้องการให้มีโครงการจัดการความเสี่ยงใน
หน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการจึงทําโครงการ เชิญชวนพนักงานทุกสายงาน ทําโครงการจัดการความ
เสี่ยงในหน่วยงานกลุ่มละไม่เกิน 4 ท่าน กลุ่มใดทําโครงการชนะเลิศ ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก 
สามารถจัดการความเสี่ยงถูกข้ันตอน ได้รับเงินสดและโล่รางวัลจากประธานบริษัท  

สําหรับการให้รางวัลจูงใจนั้น มีรูปแบบอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับการดึงเทคนิคต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในแต่ละสถานการณ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้นําไปใช้ ตามประสบการณ์ผู้เขียนที่พบในแวดวงการ
บริหารพบว่า เครื่องมือที่ดีที่สุด ในการจูงใจการทํางานของพนักงาน คือ “การพูดและการฟัง”  

          นั่นหมายถึง หัวหน้าต้องเลือกพูดให้เป็น ในจุดที่ควรพูด ต้องถือคติ “เปลี่ยนวิกฤติเป็น
โอกาส” ทุกขณะ โดยไม่พูดพร่ําเพรื่อ มากความ ย่อมสร้างความระอาในทีมงาน และฟังให้มากกว่า
พูด ฟังทุกเรื่องที่มาจากคําพูดของลูกน้อง ในเวลาอันเหมาะสม ไม่ก้าวล่วงพ้ืนที่ส่วนตัวลูกน้องมาก
เกินไป ที่สําคัญ การฟังอาจมีนัยสําคัญบอกปัญหาด้านการปฏิบัติงาน แต่ไม่จําเป็น ที่หัวหน้าต้องเก็บ
ไปคิดทุกเรื่องที่ไม่เข้าท่า เพราะนอกจากส่งผลต่อความเอนเอียงด้านการบริหารทีม หัวหน้าอาจ
เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระแทนที่ เวลาที่ควรบริหารงานจริง  

ภาษิตจีน ได้กล่าวเรื่องการคิดแบบผู้นํา เพ่ือจูงใจให้คนทํางานไว้ว่า “ไม่สําคัญว่าแมวจะดํา
หรือขาว ตราบใดที่มันยังจับหนู”……  



 

การให้รางวัลและการลงโทษ 

 

        การให้รางวัลและการลงโทษนี้จะมาคู่กัน การสร้างระบบการให้ผลตอบแทนนั้น เป็นกลยุทธ์ที่
สําคัญมาก เพราะการให้ผลตอบแทนไม่ใช่เป็นเพียงการตอบแทนหลังจากพนักงานสร้างผลงานให้ แต่
การให้ผลตอบแทน เป็นเรื่องของการวางแผนเชิงรุก เพราะจะต้องออกแบบรางวัลให้เป็นที่น่า
ปรารถนาของพนักงานก่อน และเมื่อพนักงานอยากได้รางวัลหรือเห็นคุณค่าของรางวัลแล้ว รางวัลก็
จะเป็นตัวกระตุ้นและเป็นแรงผลักดันให้เขาสร้างผลงานออกมา แต่ถ้าพนักงานไม่เห็นคุณค่าของ
รางวัลแล้ว พนักงานก็จะทํางานแบบขอไปที 
 

รางวัล (Rewards) 

 

   การที่จะทําให้พนักงานปฏิบัติงานในองค์การด้วยความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจในการทํางาน ระบบ
การให้รางวัลเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมผลการปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์การ   

รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลที่จับต้องได้ และรางวัลที่จับต้องไม่ได้ 
            1. รางวัลที่จับต้องได้ แบ่งออกเป็น 

                - จ่ายเป็นเงิน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน กําไรจากการเป็นหุ้นส่วน โบนัส 

                - ให้ผลประโยชน์ ได้แก่ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต รถประจําตําแหน่ง ให้กู้ยืมเป็น
กรณีพิเศษ ให้เงินตอบแทนเมื่อเกษียณ 

            2. รางวัลที่จับต้องไม่ได้ จะไม่จ่ายเป็นเงิน ได้แก่ การยกย่องเป็นพนักงานดีเด่นประจําปี ให้
ลดหย่อนชั่วโมงทํางาน ให้ทํางานที่ท้าทาย กลุ่มทํางานเป็นอันหนึ่งอันเดียว  

    การให้รางวัลดังกล่าวข้างต้น มีอิทธิพลหรือก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้พนักงาน
ทุ่มเทกําลังกายและเวลาปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง มีขวัญกําลังใจที่ดี รักและหวงแหนองค์การ ถึง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า การให้รางวัลจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้นก็ตาม แต่รางวัลก็อาจเป็นเพียงการสร้างแรงจูงใจส่วนหนึ่งเท่านั้น การให้รางวัลจึงต้อง
ระมัดระวังให้เหมาะสม และมีคุณค่า มีความความหมายต่อผู้ปฏิบัติงาน และให้ความเป็นธรรมกับทุก
คนในองค์การ ไม่เช่นนั้นจะเกิดความแตกแยกในองค์การ เพราะมุ่งรางวัลมากกว่าการทํางานด้วยใจ
รัก นอกจากนั้นองค์การยังต้องจ่ายเงินจํานวนมาก แต่ไม่สามารถผูกยึดจิตใจของพนักงานไว้ได้ ซึ่ง
พบว่าหลายครั้งพนักงานหลายคนไม่ยอมออกจากบริษัท แม้ว่าบริษัทอ่ืนให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าก็ตาม 
เนื่องจากเกิดความรักและผูกพันกับองค์การ ดังนั้น การให้รางวัลจะต้องเชื่อมโยงให้เกิดความตระหนัก
เห็นคุณค่าของตนเองต่อบริษัทและทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มที่ 



 

ผลกระทบของการให้รางวัล 

 

  องค์การจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่มีของการให้รางวัลแก่พนักงาน โดยผลกระทบของ
การให้รางวัลพนักงานสามารถแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 

  1. ผลกระทบของการให้รางวัลด้านทัศนคติ ได้แก่ 

      - ความพึงพอใจที่ถือได้ว่าเป็นอิทธิพลของการให้รางวัล เพราะพนักงานจะเปรียบเทียบใน 
สิ่งที่เขาได้รับกับสิ่งที่ควรจะได้รับจากองค์การ 

      - ความพึงพอใจที่เกิดจากการเปรียบเทียบพนักงานอื่นในการได้รางวัล 

      - การให้รางวัลประเภทอ่ืนๆ ขององค์การที่อาจไม่อยู่ในความต้องการของพนักงาน 

      - ความพึงพอใจโดยรวมในงานเป็นผลมาจากความพึงพอใจของพนักงานที่ได้รับรางวัลทั้ง
ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

  2. ผลกระทบของการให้รางวัลด้านพฤติกรรม ได้แก่ 

      - การให้รางวัลที่จัดว่าเป็นค่าจ้าง เงินเดือน ที่ให้กับพนักงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
งานและลดอัตราการเข้าออกจากงาน 

      - การให้รางวัลมีอิทธิพลต่อรูปแบบของการทํางานและการขาดงานของพนักงาน 

      - พนักงานตั้งใจที่จะทํางานหนักให้กับองค์การสําหรับรางวัลที่มาจากผลงานของตนเอง 
      - การให้รางวัลมีผลต่อการจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงาน 

      - พนักงานจะทํางานหนักเมื่อมีการวัดและประเมินผลงาน 

      - พนักงานพร้อมที่จะทํางานหนักเมื่อผลการปฏิบัติงานใกล้เคียงกับรางวัลที่พนักงานได้รับ 

 

 

ข้อเสนอแนะในการสร้างระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล 

 

  ระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิผลควรมีลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ 

  1. เป็นระบบที่ง่าย  ระบบซับซ้อนจะนํามาสู่ความยากลําบากในการจัดการ 

  2. เป็นระบบที่มีความจําเพาะเจาะจง พนักงานจําเป็นต้องทราบอย่างแน่ชัดว่าองค์การ
คาดหวังผลการปฏิบัติงานในลักษณะใดจากตัวพนักงาน 

  3. เป็นระบบที่มีความเป็นไปได้ พนักงานทุกคนควรมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลจากระบบการ
จัดการรางวัลที่สร้างขึ้นมา 
  4. เป็นระบบที่วัดได้ การมีวัตถุประสงค์ที่วัดได้เป็นพ้ืนฐานของแผนการให้รางวัล 



 

รางวัลจูงใจในการท างาน 

 

  ปัจจุบันองค์การต่างๆ มีแรงจูงใจที่ดึงดูดทรัพยากรบุคคลเข้าสู่องค์การ การจ่ายรางวัลใช้เป็น 
เครื่องจูงใจพนักงานได้ ดังนั้น หากพิจารณาจากการจ่ายรางวัลจูงใจส่วนบุคคลมีหลักการ ดังนี้ 
  1. การพิจารณาตามชิ้นงาน (Piecework) 

      วิธีนี้นับได้ว่าเป็นวิธีที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งโดยพิจารณาจากชิ้นงานที่พนักงานทําได้จริง โดย
พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนตามอัตราของหน่วยที่ผลิตได้ ส่วนรางวัลจูงใจที่จะได้รับนั้นจะพิจารณา
จากจํานวนของหน่วยที่พวกเขาสามารถผลิตได้ในช่วงเวลาที่กําหนด พนักงานที่ได้รับรางวัลสูงกว่า
ปกติจะเป็นพนักงานที่สามารถผลิตสินค้าได้เกินมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
       จุดอ่อนของการพิจารณาตามชิ้นงาน คือ ความพยายามในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละคนที่ ไม่เท่ากัน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานตามระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้า
หากพนักงานมีความเชื่อที่ว่าการเพ่ิมผลผลิตของตนนั้นอาจทําให้เกิดปัญหาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ จึง
เป็นผลให้พนักงานเหล่านี้ไม่อยากที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ในช่วงเวลาหนึ่งการใช้ระบบ
การจูงใจตามอัตราของชิ้นงานที่ได้นั้นเกิดภาวะล้มเหลว โดยพบว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะแรงกดดันใน
ตัวพนักงาน หรือพนักงานอาจค้นพบวิธีที่ตนเองจะปฏิบัติงานน้อยลงกว่ามาตรฐานของเวลาที่กําหนด
ไว้ นอกจากนั้นยังมีอีกกรณีหนึ่งคือ พนักงานไม่มีความต้องการหรือปรารถนาในเรื่องของเงินรางวัลที่
ทางบริษัทจูงใจ จึงทําให้มูลค่าของแรงจูงใจที่ใช้นั้นลดลง 
  2. แผนงานตามมาตรฐานเวลา (Standard Hour Plan) 

       เทคนิคการใช้แผนงานที่มุ่งไปที่มาตรฐานของเวลานั้น เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ใช้เป็น
แรงจูงใจ โดยมุ่งไปที่พ้ืนฐานของเรื่องเวลาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเวลาที่กล่าวนี้คือ ช่วงระยะเวลาที่งานเสร็จ
สมบูรณ์ ซึ่งถ้าหากพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จสมบูรณ์ก่อนช่วงเวลาที่กําหนดไว้ พวกเขาก็จะ
ได้รับค่าจ้างมาตรฐานที่ได้รับอย่างแน่นอนในแต่ละเดือน และยังได้รับค่าจ้างตามอัตราของชั่วโมงที่
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นอีกเป็น 2 เท่า เช่น หากมีการกําหนดช่วงเวลามาตรฐานในการติดตั้งเครื่องยนต์
รถบรรทุกขนาดครึ่งตันไว้ 5 ชั่วโมง และฝ่ายช่างสามารถปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในช่วงเวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง 
ดังนั้น ค่าจ้างที่แท้จริงที่ฝ่ายช่างได้รับก็ยังคงตามมาตรฐานเวลาที่กําหนดไว้ คือ 5 ชั่วโมงนั่นเอง 
มาตรฐานของการใช้แผนงานนี้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติที่ค่อนข้าง
ยาวนานหรืออาจเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย 

  3. เงินรางวัลพิเศษ (Bonus) 

       โบนัส คือ เงินรางวัลพิเศษที่ลูกจ้างจะได้รับ ซึ่งไม่ใช่ฐานเงินเดือนปกติ โดยปกติแล้ว
พนักงานจะได้รับในช่วงสิ้นปี ในขณะเดียวกันพนักงานก็ยังได้รับค่าจ้างตามปกติ ในช่วงแรกๆ นั้น 



พนักงานที่จะได้รับเงินโบนัสชนิดนี้จะเป็นพวกที่ทําหน้าที่บริหาร แต่ในปัจจุบันพนักงานทุกคนใน
องค์การสามารถได้รับโบนัสนี้ด้วยเช่นกัน 

      ทั้งนี้เงินโบนัสที่จะได้รับอาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและพิจารณา โดยคํานึงถึงการลด
ต้นทุนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ หรือกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่องค์การตั้งไว้ ส่วนในระดับของ
การบริหาร เช่น เกณฑ์การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความเติบโตในการขยายรายได้ หรือจุดประสงค์ที่
กําหนดไว้โดยเฉพาะ  

  4. การจ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรม (Merit Pay) 

      การพิจารณาการจ่ายค่าจ้างนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมฐานของเงินเดือนตาม
ความสําเร็จใน การปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งโดยปกติการจ่ายค่าจ้างแบบนี้ จะพิจารณาว่าพนักงาน
มีความสามารถใน การปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้มาตรฐานหรือไม่ ถึงแม้ว่าการพิจารณาจะ
มุ่งเน้นไปที่ความสามารถเป็นสําคัญก็ตาม วิธีนี้จะใช้เป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานกระตือรือร้นที่จะ
ทํางานมากข้ึน 

       ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจนั้นยังรวมไปถึงการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
วางแผน จัดโปรแกรมการปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรม โดยส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันอยู่เสมอก็คือตัว
พนักงานกับ การปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้พนักงานต้องมีความเข้าใจในโปรแกรมนี้ด้วย อย่างไรก็
ตามการพิจารณา การปฏิบัติงานต้องตรงกับเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ และถ้าหากการ
พิจารณานั้นกระทําโดยผู้ปฏิบัติงานที่มีตําแหน่งสูงกว่าก็จะต้องให้ความยุติธรรม และพนักงานทุกคน
จะต้องสามารถไว้วางใจได้ด้วยว่าการพิจารณานั้นจะมีความยุติธรรม สิ่งที่สําคัญสูงสุดคือการจ่าย
ค่าจ้างนั้นจะต้องสามารถไว้วางใจได้ด้วยว่า การพิจารณานั้นจะมีความยุติธรรม และต้องพิจารณารวม
ไปถึงฐานเงินเดือนปกติของพนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ด้วย
เช่นกัน และหากความสามารถของพนักงานลดลงก็สามารถอนุมัติยับยั้งเงินพิเศษนี้ได้ 
 

การลงโทษ 

 

  กระบวนการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนกฎขององค์การ คือ วินัยขององค์การ ดังนั้น หากจะ
ศึกษาเรื่องกระบวนการลงโทษ จําเป็นต้องเข้าใจวินัยขององค์การ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของวินัยไว้ 
ดังนี้ 
      Stahl (1962) กล่าวว่า วินัย คือการฝึกหัดหรือการปฏิบัติที่สม่ําเสมอเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเชื่อ
ฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง งานจักได้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   Flippo (1966) กล่าวว่า วินัย หมายถึง การใช้มาตรการลงโทษพนักงานที่ประพฤติในสิ่งที่
องค์การ ไม่พึงปรารถนา การลงโทษเช่นนี้นับว่าเป็นการจูงใจในทางลบ อย่างไรก็ตามการลงโทษทาง



วินัยอาจจะกระทําได้โดยการว่ากล่าวตักเตือน ตําหนิ ให้พักงาน ตัดเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ตรง
ข้ามกับการจูงใจในทางบวกที่ใช้วิธีการกล่าวชม เลื่อนตําแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น แม้ว่าทาง
องค์การจะให้คิดหามาตรการป้องกันและกําหนดโทษในการที่มีผู้ประพฤติละเมิดก็ตาม แต่ก็ยังคงมี
ผู้กระทําการฝ่าฝืนอยู่จนได้ ดังนั้น การกําหนดระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนมาตรการการลงโทษไว้นี้
เรียกว่า “วินัย” 

  Jucius (1968) กล่าวว่า วินัย หมายถึง ทัศนคติของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีต่อระเบียบ
ข้อบังคับขององค์การ ของผู้บังคับบัญชาด้วยความสมัครใจก็เรียกว่าบุคคลนั้นมีระเบียบวินัยดี ในทาง
ตรงข้ามบุคคลใดมีความรู้สึกที่ฝืนใจที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือฝ่าฝืนละเมิดแล้ว ย่อมจะ
เรียกได้ว่าบุคคลนั้นขาดระเบียบวินัย 

  Kingsbury (1975) กล่าวว่า วินัย หมายถึง การควบคุมพฤติกรรมของบุคคล อาจทําได้ 2 

วิธี คือ  

      1. โดยทางกฎข้อบังคับ คําสั่ง และบังคับโดยใช้การลงโทษเป็นเครื่องหนุนหลัง หรือ 

      2. โดยการสั่งสอน การฝึกอบรม และประสบการณ์ในการมีความรับผิดชอบ  

  Megginson(1977) กล่าวว่า คําว่า “discipline” มาจาก คําว่า “disciple” แปลว่า “a 

follower” (ผู้ปฏิบัติตาม) ซึ่งมีความหมายบอกเป็นนัยว่า วินัยดีเป็นผลมาจากภาวะผู้นําที่ดี (good 

leadership) เมื่อพูดถึง “discipline” จะมีความหมายตามแต่จะมองในแง่ใด ซึ่งแตกต่างกันเป็น 3 

แนวทาง คือ 

          2.1 discipline ในลักษณะที่ เป็น  “การควบคุมตนเอง (Self control)” การมอง 
discipline ในแง่นี้  มุ่งไปที่การพัฒนาตนเองเพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับความจําเป็น และความ
ต้องการ ซึ่งอาจเรียกว่า “self- discipline” (อัตวินัย) 
          2.2 discipline ในลักษณะที่ เป็น “เงื่อนไขที่ทําให้มีพฤติกรรมอันเป็นระเบียบ” 
(condition for orderly behavior) การมอง “discipline” ในแง่นี้มุ่งไปที่การควบคุมคนในองค์การ
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพฤติกรรม โดยใช้วิธีการสร้างเงื่อนไข ชักนําต่างๆ เช่น การสร้าง
ขวัญและความสามัคคี เป็นต้น 

           2.3 discipline ในลักษณะที่เป็น “กระบวนการทางนิติกรรม” (judicial due process) 

การมอง discipline ในแง่นี้มุ่งไปที่กระบวนการตามกําหนดกฎเกณฑ์ในการพิจารณาความผิดทาง
วินัย ซึ่งจะมีการออกกฎหรือระเบียบกําหนดการอันพึงปฏิบัติและห้ามไม่ให้ปฏิบัติ กําหนดโทษของ
การฝ่าฝืน และการดําเนินการเพื่อลงโทษผู้ทําผิด 

     วิเชียร วิทยอุดม (2555) กล่าวว่า วินัย เป็นกระบวนการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนกฎของ
องค์การ หรือมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือกรณีที่พนักงานฝ่าฝืน 
กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางาน



ของพนักงาน ดังนั้นผู้บริหารขององค์การจะเป็นผู้พิจารณาดําเนินการชี้ขาดทางวินัย ไม่ว่าจะเป็นการ
พิจารณาบทลงโทษ หรือ   การให้ออกจากงาน นอกจากนี้ วินัยองค์การเป็นโอกาสในการเรียนรู้ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการผลิตและแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานในองค์การให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นมากกว่าที่จะเป็นการมุ่งเน้นการลงโทษ 

     ปราชญา  กล้าผจัญ และพอตา  บุตรสุทธิวงศ์ (2550)  กล่าวว่า  วินัย  หมายถึง  การ
ควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน  นอกจากนี้แล้ว  วินัยยังหมายถึง  ลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่แสดงออกมาว่า  สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายด้วย 

    เมื่อนําวินัยองค์การมาใช้มักมีปัญหาเกิดขึ้นว่า “ทําไมต้องมีการกําหนดวินัยขึ้นมาควบคุม
พนักงาน” ผู้บริหารจํานวนมากที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับวินัยองค์การมักจะคํานึงถึงบทลงโทษเป็น
ลําดับแรก  เหตุใดพนักงานจึงต้องถูกลงโทษเป็นคําถามที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในองค์การ 

     การลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการสําคัญอันหนึ่งในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการและมีจุดมุ่งหมายเพ่ือธํารงค์ศักดิ์ศรี
ของข้าราชการด้วย การลงโทษทางวินัยถูกนํามาใช้เป็นมาตรการเชิงลบควบคู่กับการให้รางวัลซึ่งเป็น
มาตรการเชิงบวก  ภายใต้แนวคิดที่ว่า  ข้าราชการที่ดีมีประสิทธิภาพควรได้รับการยกย่องและให้
รางวัลเพ่ือเป็นกําลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดี  ข้าราชการที่กระทําความผิดสมควรได้รับการลงโทษตาม
ควรแก่กรณี  เพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการอ่ืน 

        จากแนวคิดที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า วินัย หมายถึง การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของ
สังคม ความสามารถของบุคคลในการกระทําและควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง
และเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากสามัญสํานึกขึ้นมาเอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีงามที่มีอยู่ในตัวบุคคลเกิดจาก
การได้รับ การอบรม ปลูกฝังของมนุษย์ด้วยความสมัครใจและมุ่งม่ันที่จะทําในสิ่งที่ดีงาม แม้จะมีสิ่งเร้า
ภายนอกหรือภายในตนเองพฤติกรรมก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง โดยพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นจะต้องไม่ขัด
กับระเบียบของสังคมด้วย 

 

ความส าคัญของวินัย 

 

   วินัย เป็นข้อปฏิบัติที่ใช้ควบคุมความประพฤติของคนดังที่กล่าวมาในความหมายของวินัย
เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม ดังนั้น ระเบียบวินัยจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ 
  พนัส หันนาคินทร์ (2526) กล่าวว่า วินัยช่วยเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความรู้สึกสํานึก
และความเคยชินที่ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดีงาม เป็นมาตรฐานระหว่างความประพฤติของกลุ่ม



บุคคล ผู้ปฏิบัติงานในองค์การช่วยเตรียมตัวบุคลากร สําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคตจะได้ใช้สิทธิ 
เสรีภาพและ  ความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง ช่วยสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาพการณ์อันจําเป็นต่อความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ หากขาดระเบียบวินัยการดําเนินงานขององค์การจะเต็มไปด้วยอุปสรรค 

   สนั่น สุมิตร (2520) กล่าวถึง ความสําคัญของวินัยพอสรุปได้ว่า การฝึกทางวินัยโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้มีนิสัยประจําใจดี คือ ให้มีความเคารพมีมารยาทและความประพฤติอันดีงาม มี
ความเห็นอกเห็นใจกัน  มีความร่วมมือซึ่งกันและกันความสําคัญของวินัยมี ดังนี้ 
            1. วินัยทําให้ผู้รักษาเป็นคนดี เป็นเครื่องมือปกป้องความเสื่อมเสีย 

            2. วินัยเป็นเครื่องมือวัดความดีของคน ใครจะเป็นคนดีหรือคนเลว ดีมาก ดีน้อยและไม่มี
อะไรเป็นเครื่องมือวัดได้อย่างแม่นยําเท่ากับการสังเกตวินัยของผู้นั้นว่าเคร่งครัดในวินัยของตนเอง
เพียงใด 

            3. วินัยเป็นเครื่องแสดงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  สมเกียรติ พ่วงรอด (อ้างถึงในชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2531) วินัยเป็นข้อกําหนดการปฏิบัติที่
มีความสําคัญมากต่อการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล หน่วยงาน หรืองค์การ  ซึ่งได้กล่าวถึง
ความสําคัญไว้ ดังนี้ 
            1. ด้านการบริหารงานบุคคล  ในหน่วยงานย่อมประกอบด้วยบุคคลหลายคนหลาย
ฝ่าย ดังนั้น จึงจําเป็นต้องกําหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานได้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นปัญหาต่อระบบงาน 

            2. ด้านพฤติกรรมของบุคคลช่วยกําหนดขอบเขตในการปฏิบัติของบุคคลให้อยู่ในแนวปฏิบัติ
ที่ พึงประสงค์ถูกต้องตามจารีตประเพณี และสิ่งที่สังคมต้องการ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง 
ย่อมต้องมีวินัยต่อผู้อ่ืนด้วย ซึ่งทําให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เป็น
ปัญหาต่อหน่วยงานของตนเองและสังคม 

 

ลักษณะและประเภทของวินัย 

 

                วินัย  (Discipline)  เป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคลให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่
กําหนด ซึ่ง ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2531) ได้แบ่งวินัยออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
                1.  ลักษณะวินัยในทางบวก วินัยเป็นสิ่งที่ดีงาม มีการควบคุมความประพฤติให้
ระเบียบ ถูกต้อง มั่นคง แข็งแรงรวมทั้งเป็นการสร้างสรรค์เจตคติ สร้างบรรยากาศของหน่วยงานที่ดี 
ซึ่งช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักการ ระเบียบวินัย กฎหรือข้อบังคับทําให้เกิดประสิทธิภาพแก่
หน่วยงาน 



                2.  ลักษณะวินัยในทางลบ วินัยเป็นการลงโทษ การบังคับบัญชา เป็นคําสั่งที่ให้คนอ่ืน
ทําตามกฎหรือข้อบังคับนั้น ทําให้บุคลากรเกิดความกลัวต่อการกระทําซึ่งอาจถูกลงโทษ 

 

แนวทางการด าเนินการทางวินัย 

 

  1. การดําเนินการทางวินัยโดยใช้กฎเหล็ก (The Hot Stove Rule) เป็นการดําเนินการทาง
วินัยที่ค่อนข้างเข้มงวด เป็นการดําเนินการแบบฉับพลัน การตักเตือนมีประสิทธิภาพและหนักแน่น 
ประกอบด้วย 4 แนวคิดย่อย 

                1.1 Burn Immediately ใครที่เอามือมาแตะเตาที่มีความร้อนจะไหม้ทันทีเปรียบเหมือน
การทําความผิด ก็เหมือนเอามือไปแตะเตาที่มีความร้อน แนวคิดนี้ต้องดําเนินการทันทีท่ีมีความผิด 

                1.2 Procedure Warning หมายถึง ถ้าเราจะเข้มงวดทางวินัยเราต้องมีระเบียบเตือนภัย 
การเตือนภัยมี 2 ลักษณะคือ 

                        1.2.1 เตือนด้วยวาจา 
                        1.2.2 เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

                1.3 Gives Consistent Punishment หมายถึง การลงโทษทางวินัยต้องคงเส้นคงวา คือ
การกระทําผิดอย่างเดียวกัน ต้องลงโทษเหมือนกัน 

                1.4 Burn Impersonally หมายถึง คนทําผิดวินัยต้องไหม้ทุกคน คือ ไม่เลือกปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นการใช้วินัยขององค์การต้องกระทําอย่างยุติธรรมกับพนักงานทุกคน 

     2. การดํ า เ นิ นการทา งวิ นั ย โ ดย ไม่ มี ก า รล ง โทษ  ( Disciplinary Action Without 

Punishment)  เช่น เวลาเรารับพนักงานเข้าสู่องค์การ เราจะบอกว่าองค์การนี้ถ้าผิดกฎระเบียบครั้งที่ 
1 เตือนด้วยวาจา ถ้าผิดครั้งที่ 2 ทําเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าผิดครั้งที่ 3 พักงาน (แต่ยังจ่ายเงินเดือน 
และยื่น Notice) คือ ให้เซ็นรับเงินเดือน โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าทําผิดวินัยอีกให้ออกจากงาน 

 

สาระส าคัญเกี่ยวกับ “การด าเนินการทางวินัย”  
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 

ความหมาย 

  การดําเนินการทางวินัย หมายถึง การดําเนินการหรือกระบวนการทั้งหลายที่จะต้องกระทํา
เป็นพิธีการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง กับการ



ดําเนินการทางวินัย   เมื่อข้าราชการพลเรือนกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
และผู้มีอํานาจตามกฎหมายได้พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลแล้ว 

  วินัย หมายถึง แบบแผนความประพฤติที่กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนพึงควบคุมตนเอง และ
ควบคุม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติหรือปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ 
  จุดมุ่งหมายของการดําเนินการทางวินัย คือ เพ่ือให้ได้ความจริงว่าข้าราชการพลเรือนที่ถูก
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยได้กระทําผิดวินัยในกรณีใด หรือไม่ อย่างไร โดยดําเนินการอย่างรวดเร็ว 
ยุติธรรม และโดยปราศจากอคติ เพ่ือให้ผู้กระทําผิดได้รับการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดและไม่ให้
ผู้ไม่มีความผิดถูกลงโทษ 

 

ความส าคัญของวินัย 

 

  ในฐานะที่ข้าราชการเป็นตัวแทนของรัฐในการบริหารราชการและติดต่อประชาชน 
ข้าราชการจึงต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีของ
ประชาชน เมื่อข้าราชการมีวินัยดี ประชาชนก็จะมีความเชื่อถือศรัทธาผู้นั้น และส่งผลให้ประชาชน
ศรัทธาในหน่วยงานและรัฐบาลโดยส่วนรวมอีกด้วย โดยที่ข้าราชการจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่
ศรัทธาของประชาชน ข้าราชการจึงต้องรักษาวินัย  โดยเคร่งครัดยิ่งกว่าลูกจ้างของเอกชน เช่น 
พนักงานของธนาคารหรือบริษัทต่างๆ โดยจะต้องรักษาชื่อเสียง  ไม่กระทําการอันเป็นที่เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน เป็นต้น 

 

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัย   

 

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ 

  2. ความเจริญของประเทศ 

3. ความมั่นคงของชาติ 
  4. ความผาสุกของประชาชน 

 

ผลดีของวินัยต่อราชการ 

  1. เพ่ิมพลังงาน  เมื่อข้าราชการมีวินัยดี ก็จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และมีความมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  เมื่อข้าราชการตั้งใจทํางานด้วยความซื่อสัตย์
แล้ว ก็จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จอย่างคุ้มค่าและประหยัด 



  3. ทําให้ประชาชนศรัทธา  นอกจากประชาชนจะศรัทธาต่อตัวข้าราชการเองแล้ว ยังส่งผลให้
ประชาชนศรัทธาต่อราชการอีกด้วย 

 

ผลดีของวินัยต่อตัวข้าราชการ 

 

  1. มีความภูมิใจที่ได้กระทําความดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. ทําให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  เมื่อข้าราชการมีวินัยแล้วจะทํางานอะไรก็สําเร็จ
ลุล่วงด้วยดี เป็นที่เชื่อถือของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้พบเห็น 

  3. ทําให้มีความเจริญในหน้าที่การงาน เมื่อมีวินัยดี ปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วง เป็นที่น่าเชื่อถือ
ของผู้บังคับบัญชา ย่อมได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
เป็นพิเศษ และได้รับการเลื่อนตําแหน่งอีกด้วย 

 

โทษทางวินัย 

 

  โทษทางวินัยมี 5 สถาน โดยแบ่งเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 3 สถาน คือ 

  1. ภาคทัณฑ์ 

  2. ตัดเงินเดือน 

  3. ลดเงินเดือน 

  ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 2 สถาน คือ 

  4. ปลดออก 

  5. ไล่ออก 

 

ประโยชน์ของการให้รางวัลและชื่นชมพนักงาน 
 

  การให้รางวัลและชื่นชมพนักงาน มีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทํางานได้ ผลการ
วิเคราะห์ของ Gallup จากการสํารวจพนักงานทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านคน (ในธุรกิจมากกว่า 30 

ประเภท และมากกว่า 1 หมื่นหน่วยงาน) พบว่า 

- ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของแต่ละคน 

- ช่วยเพ่ิมการมีส่วนร่วมและทํางานร่วมกันของพนักงาน 

- ช่วยให้พนักงานอยู่กับบริษัทนานๆ 



- ช่วยให้ลูกค้าติดและเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า 

- ช่วยให้เกิดความปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุในระหว่างการทํางาน  

 

หลักการยกย่องและให้รางวัลพนักงาน 
 

  ในหนังสือ O Great One!: A Little Story About the Awesome Power of 

Recognition ผู้เขียนได้เสนอหลักการยกย่องและให้รางวัลพนักงานทั้ง 10 ข้อที่จะทําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับตัวพนักงานและบริษัทเอง 

  1. รู้จักใส่ใจ ถ้าไม่ทําให้เห็นว่าเราใส่ใจ ก็จะไม่มีใครมาใส่ใจเรา ดังนั้นบริษัทต้องทําให้
พนักงานเห็นว่า เค้าคือคนสําคัญ และบริษัทต้องการให้แต่ละคนประสบความสําเร็จ 

  2. รับฟังความเห็น การรับฟังความเห็นเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะทําให้พนักงานรู้ว่าบริษัทใส่
ใจ บริษัทจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ ถ้าไม่รู้เป้าหมายของแต่ละคน 
ดังนั้นจงฟัง เพราะพนักงานแต่ละคนต่างก็มีแนวคิดของตัวเองและอยากมีส่วนร่วมกับบริษัท 

  3. ให้โอกาสเสนอไอเดีย ไอเดียที่ดีไม่ได้มาจากเฉพาะหัวหน้าหรือคนที่มีประสบการณ์
เท่านั้น พนักงานระดับล่างก็สามารถเสนอแนวคิดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะแต่ละคน
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และรู้ลึกเกี่ยวกับการทํางานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 

  4. ตอบแทนผลงานที่ดี การยกย่องและตอบแทนพนักงานที่ทํางานสําเร็จหรือเสนอ
แนวคิดที่ดี จะกระตุ้นให้พนักงานทําผลงานให้ดีขึ้นและเสนอไอเดียใหม่ๆ ได้เรื่อยๆ  

  5. แบ่งระดับให้เหมาะสม  การยกย่องพนักงานที ่ทําผลงานได้ดี จะช่วยกระตุ ้นให้
พนักงานพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ควรแบ่งระดับการยกย่องและตอบแทนพนักงานตาม
ผลงานอย่างเหมาะสม เช่น การยกย่องพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี ควรจะจัดให้ใหญ่กว่าการให้
รางวัลตอบแทนเมื่อพนักงานทําผลงานได้ดีในแต่ละเดือน 

  6. ท าให้เป็นเรื่องสนุก จริงจังกับงาน แต่อย่าจริงจังกับตัวบุคคล การยกย่องพนักงาน
ต้องทําให้เป็นเรื่องสนุก ทําให้พนักงานทุกคนรู้และกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการประกาศยก
ย่องเพ่ือนร่วมงาน 

  7. ท าให้เป็นเรื่องส่วนตัว ใบประกาศนียบัตรจะทําให้ดูเป็นทางการมากเกินไป ควรยก
ย่องพนักงานในแบบที่ไม่ซ้ําใคร ทําให้เป็นเรื่องน่าจดจํา และคํานึงถึงความเหมาะสมของผู้รับ 

  8. รางวัลเป็นเรื่องธรรมชาติ การยกย่องและให้รางวัลถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ทุกคนล้วน
ต้องการรางวัลจากการทํางานสําเร็จ 

  9. การยกย่องคือการได้รับเกียรติ การยกย่องคนอื่นคือการได้รับเกียรติ การยกย่องถือ
เป็นรางวัลทั้งต่อผู้ให้และผู้รับ 

https://www.amazon.com/Great-One-Little-Awesome-Recognition/dp/0399562060
https://www.amazon.com/Great-One-Little-Awesome-Recognition/dp/0399562060


  10. ขอบคุณทุกครั้ง พูดขอบคุณทุกครั้งในเวลาที่ยกย่องหรือให้รางวัลพนักงาน 

 

สรุป 
 

  การรับฟังความเห็นจากพนักงานจะช่วยให้พนักงานรู ้ว ่า บริษัทเองก็ใส ่ใจและให้
ความสําคัญกับแต่ละคน การยกย่องและตอบแทนพนักงานเป็นเรื ่องที่สําคัญ มันจะช่วยสร้าง
บรรยากาศการทํางานที่ดี ช่วยกระตุ้นให้พนักงานตั้งใจและสร้างผลงานที่ดีขึ้นเรื ่อยๆ และการ
ประกาศยกย่องควรจะทําให้เป็นเรื ่องสนุก  ถ้าคุณเป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือหัวหน้าทีม 
นอกจากจะต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องงานแล้ว อีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือ “พนักงาน” ฟันเฟืองสําคัญที่
จะทําให้งานสําเร็จลุล่วง ทว่า เป็นธรรมดาของพนักงาน รวมถึงตัวคุณเองด้วย ที่เคยมีวันขี้เกียจ ไม่
อยากมาทํางาน ขาดแรงบันดาลใจในการทํางาน สมองไม่แล่น ฯลฯ หน้าที่ของคุณต้องกระตุ้นให้พวก
เขามีความสุขกับการทํางาน ก่อนอื่นมาดูกันว่าในระดับผู้บริหาร จะสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานได้
อย่างไร 
  1. ทําให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร เหมือนเป็นหุ้นส่วนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ เรียก
ง่ายๆ ว่าเหมือนเป็นเจ้าของด้วย 

  2. มีความโปร่งใส ในที่นี้หมายถึงการสื่อสารที่ชัดเจน ไม่ปกปิดในเรื่องที่ควรจะเปิดเผย อาทิ 
ข่าวสารภายในองค์กร และภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทอ่ืนๆ 

  3. อย่ากลัวที่จะให้พวกเขาได้ทํางานใหม่ๆ ถ้าอยากให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง นี่คือโอกาสที่
เหมาะสมที่สุด 

  4. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ มีความเท่าเทียมกัน ในที่ทํางานคุณอาจเป็นแค่
หัวหน้าและลูกน้อง แต่นอกเวลางาน ทุกคนเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น 

  5. รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ทัศนคติที่มีต่อผู้บริหาร สภาพแวดล้อมการทํางาน งานที่
รับผิดชอบ สิ่งที่ควรทํา และไม่ควรทํา 

  ในส่วนของพนักงาน เราจะทําอย่างไรเพื่อให้การทํางานมีความสุขมากขึ้น 

  1. อย่างที่ทราบกันว่า ที่ออฟฟิสเราไม่ได้มาเพ่ือทํางานอย่างเดียวเท่านั้น การได้เจอเพ่ือน
ร่วมงานถือเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจดีๆ บางครั้งคุณอาจต้องทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้เพ่ือนร่วมงานบ้าง มี
ผลสํารวจระบุว่า การให้ความช่วยเหลือคนอ่ืนวันละ 10-30 นาที จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น ทั้งนี้ ถ้าทํา
ในเวลางาน อาจดูไม่ดีเท่าไร ลองใช้เวลาพักเที่ยง หรือหลังเลิกงานจะดีกว่า 

  2. เข้าร่วมโครงการ หรือการฝึกอบรมทักษะต่างๆ นี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวเอง และ
ต่อยอดการทํางานต่อไป 



  3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ในแต่ละวันคุณควรตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้น -ยาว 
เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นมิชชั่นที่คุณต้องทําทุกวัน เช่น วันนี้ต้องทํางานให้เสร็จกี่ชิ้น เตรียมเอกสารการ
ประชุมให้เสร็จภายในกี่โมง เป็นต้น 

  4. ให้รางวัลตัวเอง และชื่นชมคนอ่ืน ในเวลาที่คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ควรให้รางวัลตัวเอง
ง่ายๆ เช่น กินของอร่อยๆ ซื้อเสื้อสวยๆ สักตัว ฯลฯ และในเวลาที่คนอ่ืนทําดี ควรกล่าวชื่นชมด้วย 
เพราะคําชมของคุณอาจสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้พวกเขาได้ 
  5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน การมาทํางานในแต่ละวัน คุณไม่ได้อยู่คนเดียวบน
โลก แต่ยังมีคนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอีกมากมาย ซึ่งเพ่ือนร่วมงานในวันนี้ อาจเป็นเพ่ือนสนิทใน
อนาคต มีผลสํารวจระบุว่า มิตรภาพที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน จะช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 35% 

 

ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ 
 

          ก่อนที่ผู้นําจักใช้เทคนิคในการจูงใจ เราทุกท่านควรทราบหลักความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ 
มนุษย์ทุกคนก่อน โดยมีหลากหลายทฤษฎี ทฤษฎีที่นักบริหารงานทุกคนควรทราบและใช้กันอย่าง
แพร่หลายในโลก คือทฤษฎีหลักความต้องการมนุษย์ (The Basic Need Hierarchy) ของมาสโลว์ ( 
Maslow) มี 5 ขั้น  

           ในทางการทํางานนั้น แต่ละข้ันมีความต้องการแต่ละด้าน ดังนี้  
          1. ความต้องการด้านร่างกาย(Physiological Need) คือ ต้องการอาหาร น้ํา การพักผ่อน ที่
อยู่อาศัย ความรัก  

          2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง(Safety & Security Need)คือต้องการการปกป้อง 
คุ้มครอง ปลอดภัย 

          3. ความต้องการการยอมรับ(Belongingness and Love Need)คือการยอมรับจากหัวหน้า 
ยอมรับจากทีม ทํางาน ที่ถนัด  

          4. ความต้องการนับถือ (Esteem Need ) คือ การยกย่องชมเชย รางวัล การแสดงผลงาน
แห่งความสําเร็จ 

          5. ความต้องการสัมฤทธิผล(Self- Actualization Need) คือ การสําเร็จก้าวหน้า ความคิด
สร้างสรรค์ อบรมพัฒนา 
           เมื่อทราบความต้องการที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้นําและองค์กร นําหลักความต้องการที่เกิ ดขึ้นมา
วิเคราะห์หาความจําเป็น ความต้องการรายบุคคล วิเคราะห์ หาจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสที่อาจ



เกิดขึ้น พัฒนาศักยภาพ เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานแต่ละคนมีแรงจูงใจ ใฝ่หาผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน   

  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ มี 5 ทฤษฎี ดังนี้  
  1. ทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัว (Hedonistic Theory)ทฤษฎีนี้ เชื่อว่า มูลเหตุ 
สําคัญของมนุษย์ที่ทําให้เกิดแรงจูงใจก็เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาความสุขส่วนตัว และ  พยายาม
หลีกหนีความเจ็บปวด โดยวิธีการที่จะได้มาซึ่งความสุขของแต่ละคนมีหลายรูปแบบ  ต้ังแต่ความ
ต้องการแบบนุ่มนวลจนถึงขั้นที่ชอบความเจ็บปวด ซึ่งคนที่ต้องการความเจ็บปวด  นั้นมิใช่ว่าเขาจะไม่
มีความสุข จริงๆแล้วเขามีความสุข แต่เป็นความสุขที่ออกมาในลักษณะที่ พยายามทําให้ตนเองมีความ
เจ็บปวด และเขาก็มีความพึงพอใจที่จะทําเช่นนั้น เช่นบางคน ชอบสะกิดและแคะแกะเกากับบาดแผล
ที่แห้ง (ตกสะเก็ด) 
  2. ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinctual Theory) สัญชาตญาณ เป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่
กําเนิด ซึ่งทําให้บุคคลมี ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ โดยไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ ซึ่งลักษณะของ
สัญชาตญาณนี้ มี 3 ประเภท คือ  

      2.1 สัญชาตญาณเกี่ยวกับการดํารงชีวิตอยู่ คือ มนุษย์จะ พยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือให้
ตัวเองมีชีวิตอยู่รอด หรือ สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้  
      2.2 สัญชาตญาณเกี่ยวกับความตาย คือ มนุษย์จะมีความรู้สึกกลัวตาย จึงทําให้ต้องหา  

วิธีการต่างๆเพ่ือจะหลีกหนีความตาย เช่น ไปหาหมอเพ่ือตรวจรักษาโรคร้ายต่างๆ เป็นต้น  

      2.3 สัญชาตญาณทางสังคม คือ มนุษย์ต้องการที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม ต้องการ
มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และต้องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

  3. ทฤษฎีหลักการมี เหตุผล (Cognitive Theory) เป็นทฤษฎีที่ เชื่อ ในเรื่ อง เกี่ยวกับ 

ความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลที่จะกระทําในสิ่งต่างๆ เพราะบุคคลมักจะมีความ  ตั้งใจจริง 
ซึ่งการที่บุคคลมีแรงจูงใจในการทําพฤติกรรมต่างๆก็เนื่องมาจากการใช้  วิจารณญาณโดยอาศัย
หลักการและเหตุผล โดยทฤษฎีนี้  คล้ายกับความคิดความเชื่อในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เพราะเชื่อว่า บุคคลทุกคนมีอิสระที่จะกระทําหรือ ตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผล
นั่นเอง เช่น นักการเมืองหาเสียงด้วยการสอนประชาชน ให้รู้ว่า ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงคืออะไร ฯลฯ   

  4. ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) ทฤษฎีนี้ เชื่อว่า พฤติกรรมและการกระทําต่างๆของ 

บุคคลเกิดมาจากแรงขับ ซึ่งเป็นสภาวะความตึงเครียดทางร่างกาย โดยแรงขับมี 2 ลักษณะ คือ 

      4.1 แรงขับภายในร่างกายหรือแรงขับปฐมภูมิ เป็นแรงขับที่เกิดจากความต้องการ  ทาง
ร่างกาย  

      4.2 แรงขับภายนอกร่างกายหรือแรงขับทุติยภูมิ เป็นแรงขับที่เกิดจากความต้องการ 

ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม แรงขับ ยังสามารถจําแนกตามระบบทางชีววิทยา เป็น 4 

ประเภท คือ  



   4.2.1 แรงขับเพ่ือการอยู่รอดของชีวิต (Vegetative Drive) คือ แรงขับที่ผลักดันให้
มนุษย์แสวงหาสิ่งที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต เช่น นํ้า อาหาร อากาศ 

   4.2.2 แรงขับฉุกเฉิน (Emergency Drive) คือ แรงขับที่จูงใจให้ บุคคลกระทําสิ่ง
ต่างๆ ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เมื่อไฟไหม้บ้าน บางคนสามารถยกตู้เย็นออกมาได้  
    4.2.3 แรงขับเพ่ือการสืบพันธุ์(Reproductive Drives) เป็นแรงขับที่ทําให้มนุษย์เกิด
ความ ต้องการทางเพศ เช่น ผู้หญิงบางคนแต่งกายยั่วยวนเพื่อให้ชายหนุ่มสนใจ  

   4.2.4 แรงขับเพ่ือการศึกษา (Educational Drives)เป็นแรงขับที่ทําให้มนุษย์เกิด
ความ อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา แรงจูงใจจากการเรียนรู้
ในชีวิตประจําวัน ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นั้น เราสร้างได้ 2 รูปแบบ คือ  

            4.2.4.1 การเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข ส่วนใหญ่จะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
การกระทํา (Operant Conditional Learning) โดยบุคคลได้เรียนรู้จากสังคมและคนรอบข้างแล้ว
พบว่า ทั้ง สิ่งเร้าที่เป็ นตัวกระตุ้นและสิ่งเสริมแรงในกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจนี้ จะ  

แปรเปลี่ยนไปตามค่านิยมของสังคม ดังนั้นกระแสสังคมจึงมีอิทธิพลมากสําหรับความคิดของ 
คนในปัจจุบัน  

            4.2.4.2 การเรียนรู้โดยการเลียนแบบ มี 2 ลักษณะ คือ  

             4.2.4.2.1 เลียนแบบจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งก็คือบุคคลที่อยู่รอบข้างนั่นเอง 
เช่น พ่อ แม่ เพ่ือน และ บุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆของสังคม  

             4.2.4.2.2 เลียนแบบจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ภาพยนตร์และสื่อต่างๆ 

เราสามารถนําความรู้ในเรื่องแรงจูงใจไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น ขวัญและ กําลังใจในการทํางาน 
ความสามัคคีในองค์กร การโฆษณาสินค้า การหาเสียงทางการเมือง ฯลฯ 

 

 

 

6 วิธีสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง เวลาที่คุณท้อแท้หรือหมดก าลังใจ 

 

แม้แต่คนที่มีความพยายามและมีแรงกระตุ้นสูง ก็ย่อมมีช่วงเวลาที่ยากลําบากเสมอ บ่อยครั้ง
ที่เราหาสาเหตุไม่เจอว่าทําไมเราถึงรู้สึกท้อแท้แบบนี้ แต่มันก็มีวิธีที่จะทําให้ความรู้สึกท้อแท้เหล่านั้น
หายไปได้ พร้อมทั้งช่วยให้คุณกลับมามีกําลังใจได้ใหม่อีกครั้งด้วย และนี่ก็คือ 6 วิธีสร้างแรงจูงใจ
ให้กับคุณ ในเวลาที่คุณรู้สึกท้อแท้หรือหมดหวัง 



  1. พยายามหาสาเหตุว่าทําไมคุณถึงท้อแท้ และนี่ก็คือตัวอย่างสาเหตุที่อาจทําให้คุณรู้สึก
ท้อ จงลองหาสาเหตุของตัวเองให้พบ 

      - คุณกลัวบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องทํา และคุณผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อย เพราะคุณไม่ได้
ทํามันด้วยความเต็มใจตั้งแต่แรก 

      - คุณอาจจะเหนื่อย อาจขาดสารอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนหรือออกกําลังกายไม่
เพียงพอ หรืออาจจะป่วยก็ได้ ซึ่งทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคนัก 

      - คุณขาดความมั่นใจในตนเอง คุณกลัวที่จะก้าวขาออกจากพ้ืนที่สุขสบายของคุณ 

      - คุณกําลังอยู่ระหว่างการทําบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งมันอยู่ในช่วงที่ยากที่สุด จนทําให้คุณท้อ
ใจ 

  2. เวลาที่คุณกลัวบางสิ่งที่ต้องท า จงพยายามท าต่อให้ส าเร็จ 

      ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจะออกกําลังกายตอนเช้า แต่มันเป็นเรื่องยากสําหรับคุณ 
คุณก็ต้องหาวิธีที่จะทํามันให้สําเร็จ โดยอาจลองจะพยายามวางชุดออกกําลังกายไว้ข้างเตียงเพ่ือที่ตื่น
มาจะได้เห็นมันเป็นสิ่งแรก หรือไม่ก็โทรนัดเพ่ือนให้ไปเจอกันที่โรงยิมเพ่ือที่จะได้ไปออกกําลังกายกัน 
การมีเพ่ือนที่มีความรับผิดชอบจะช่วยสามารถเพ่ิมความเป็นไปได้ ทําให้แผนการของคุณสําเร็จได้เป็น
อย่างดี 
  3. หากว่าคุณเหน็ดเหนื่อย คุณควรดูแลสุขภาพ 

      บางครั้งร่างกายของคุณอาจต้องการการพักผ่อน หรือต้องการการออกกําลังกาย และใน
บางวันร่างกายของคุณเพียงแค่ต้องการให้คุณลุกออกจากโต๊ะทํางาน แล้วออกไปสูดอากาศข้างนอก
บ้าง ลองนึกถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของคุณ คุณพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่า? คุณรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์บ้างไหม? ครั้งล่าสุดนี้คุณป่วยเป็นอะไรจึงทําให้คุณรู้สึกแย่จนถึงตอนนี้? 
ลองสังเกตดูว่า คุณดูแลสุขภาพและร่างกายคุณดีพอหรือยัง การดูแลร่างกายให้ดีจะช่วยให้คุณหาย
จากอาการท้อแท้ท่ีเป็นอยู่ได้ 
  4. เมื่อคุณขาดความม่ันใจ ลองหาเหตุผลว่าทําไมคุณถึงเป็นแบบนั้น 

      คุณก าลังมีปัญหาอยู่กับการคิดในแง่ลบอยู่หรือเปล่า ? มีคอมเม้นต์แง่ลบหรือพบเจอ
เหตุการณ์แย่ๆ ที่ทําให้คุณรู้สึกแย่จนถึงตอนนี้ไหม? คุณชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน
หรือไม่? หากคุณกําลังมองทุกอย่างในแง่ลบ คุณควรปล่อยวาง คิดบวก แล้วหันมาชื่นชมตัวเอง ให้
กําลังใจตัวเอง หรือไม่ก็หาอะไรสนุกๆ ทํา เพื่อให้ชีวิตคุณมีความสุขได้แล้ว 

  5. หากคุณเดินมาได้ครึ่งทางแล้ว จงพยายามต่อไปให้สุด 

      เมื่อคุณตั้งใจจะทํางานใหญ่ๆ สักงาน แน่นอนว่าในช่วงแรกๆ คุณมักมีแรงกระตุ้นที่ดีเสมอ 
เส้นชัยของคุณจะดูชัดมาก คุณมีความคาดหวังและกระตือรือร้นเป็นพิเศษ ส่วนในช่วงสุดท้ายของงาน



ก็ง่ายที่จะเกิดแรงกระตุ้นด้วยเช่นกัน เมื่อคุณเริ่มมองเห็นปลายทาง คุณก็จะรู้สึกตื่นเต้นและอยากทํา
มันให้เสร็จโดยเร็ว 

  แต่ช่วงระหว่างทางนี่สิที่ยากที่สุด แรงกระตุ้นในช่วงแรกก็จะค่อยๆ หายไป และก็ดู
เหมือนว่าเส้นชัยจะไกลออกไปเรื่อยๆ คุณจะตระหนักได้ว่าเวลาและความพยายามที่คุณต้องใช้นั้น 
ต้องมากมายขนาดไหนถึงจะทําให้งานของคุณสําเร็จได้ แล้วคุณจะเริ่มรู้สึกท้อแท้ข้ึนมา 

 

วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน 
 

  ทุกความสําเร็จอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการทํางานของทุกฝ่าย แต่ในการทํางานใดที่ขาด
แรงจูงใจก็จะเกิดความฝืดในการทํางาน เกิดการเกี่ยงกันในการทํางาน โยนความรับผิดชอบ ความไม่
อยากทํางาน หรือเบื่อหน่ายในงานที่ทํา การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการสําคัญที่ทําให้เกิด
ความสําเร็จได้เร็วขึ้น เทคนิค 7 ประการในการสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เป็นทีมที่มีแรงจูงใจสูง
มีดังนี ้
  1.  สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น สื่อสารเป้าหมายให้ชัดเจน แจ้งให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่
ของตนที่มีต่อบรรลุเป้าหมายนั้น สื่อสารหรือทําให้รู้สึกว่าหากทํางานร่วมกันจะทําให้ทีมบรรลุ
เป้าหมายที่ดีกว่าอย่างไร และเป้าหมายของทีมมีผลต่อเป้าหมายส่วนตัวอย่างไร 

  2.  ให้อ านาจในการตัดสินใจ ทุกคนมีความรับผิดชอบในการทํางานของตน ให้อํานาจใน
การตัดสินใจทําให้รู้สึกผูกพันกับงาน และเกิดความท้าทาย งานจะไม่น่าเบื่อและเกิดการพัฒนาตนเอง 
  3.  สร้างทีมที่มีความผูกพัน เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  เรื่องส่วนตัวมักมีผลกับการ
ทํางาน หัวหน้า หรือเพ่ือนร่วมงานที่สนิทมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลในการทํางานกับเรื่องส่วนตัวให้
ผ่านวิกฤติได้  
  4.  ท างานบ้างเล่นกันบ้าง เวลาอยู่ที่ทํางานมากกว่าเวลาที่อยู่บ้าน สร้างบรรยากาศในการ
ทํางานให้ไม่เครียดอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้งานยากงานหนักผ่านไปได้ ความเครียดยังทําให้ความคิด
สร้างสรรค์หดหายอีกด้วย การปลดปล่อยความเครียดทําให้เกิดความคิดใหม่ๆ เสมอ หัวหน้าที่สร้าง
บรรยากกาศในการทํางาน ให้มีทั้งความจริงจัง และ ความสนุกสนาน ยังแสดงออกถึงความเข้าใจอีก
ด้วย แรงจูงใจเกิดไม่ยากหากผูกพัน 

  5.  ฉลองความส าเร็จอยู่เสมอ ให้รางวัลตัวเองให้รู้สึกถึงความสําเร็จจะสามารถลดความ
เหน็ดเหนื่อยจาก ความพยายามได้ 
  6.  สร้างโอกาสในการเติบโตภายใน การพัฒนาศักยภาพของคนในทีม สร้างโอกาสการ
เติบโตจากภายใน สร้างแรงจูงใจในการทํางาน 



  7.  เข้าใจเป้าหมายส่วนตัว และสถานการณ์ เป้าหมายทีมสร้างแรงจูงใจในการทํางานได้
น้อยกว่าความต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตการทําให้เป้าหมายทีมและเป้าหมายส่วนตัว
สอดคล้องกันและสร้างหนทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายโดยอาศัยความเข้าใจในสถานการณ์ของแต่ละคน 
ทําให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

       หากทีมงานมีแรงจูงใจที่ดีในการทํางานแล้ว ทั้งหัวหน้าและลูกน้อง รวมถึงเพ่ือนร่วมงานทุกคน 
ก็จะสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีกําลังใจและสนิทใจ ถ้าเกิดปัญหาก็ให้พูดจากันด้วยเหตุผล 
เพียงแค่นี้ ทีมงานก็จะสามารถทํางานร่วมกันได้ดีและมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 

10 เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจพิชิตเป้าหมายในชีวิต 

 

 เชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันออกไป การเลือกและหาวิธีการให้ไปถึง
เป้าหมายของแต่คนละคนก็ย่อมแตกต่างกัน และแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเป็นเสมือน
แรงผลักดันในชีวิต ให้ตัว เราเองให้กล้าที่จะก้าวผ่านสิ่ งต่างๆได้อย่ างมั่นคงมา กยิ่ งขึ้น   

 1. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ก่อนที่เราจะพิชิตเป้าหมายนั้น เราต้องรู้ก่อนว่า 
เป้าหมายของเรานั้นคืออะไร เป้าหมายที่ชัดเจนทําให้เรารู้ว่าเราต้องการจะเป็นอะไรผู้ที่ไม่มีเป้าหมาย
ในชีวิตก็เหมือนคนที่ไม่มีแรงผลักดัน ขาดแรงจูงใจ และจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต 

 2. การเขียนเป้าหมาย การสร้างภาพความฝัน ที่ตนเองต้องการอยู่เป็นประจํา โดยเฉพาะ
ตอนก่อนเข้านอน ในโลกนี้มีกฎแห่งการดึงดูด หากคุณหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องใดเป็นประจําคุณก็มักจะ
ได้สิ่งนั้น ดังนั้นวิธีง่าย ๆ ก็จงคิดถึงมัน จึงฝันถึงมัน จงจินตนาการถึงเป้าหมายของเราบ่อย ๆ แล้วชีวิต
ของคุณก็จะเดินทางไปสู่เป้าหมายหรือความฝันของตนเองได้สําเร็จในที่สุด  

 3. การอ่านหนังสือดี ๆหนังสือที่ดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ โดยเฉพาะกับคน
บางคน ผู้นําของประเทศหลายคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้อ่านเรื่องเรื่องของบุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตร์ทางการเมือง ผู้นําประเทศเหล่านั้นจึงได้สร้างแรงบันดาลใจในตัวเองขึ้น เขาเหล่านั้นจึง
เกิดความต้องการที่จะเป็นผู้นําประเทศเหมือนกับชีวประวัติของผู้นําในหนังสือบ้าง  
 4. จดบันทึก คนประสบความสําเร็จส่วนใหญ่จะใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชม. ต่อวัน ในการคิด
เพ่ือที่จะคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การจดบันทึกจะช่วยให้เราจําสิ่งๆนั้นได้ดีขึ้นหลายเท่า นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ เช่น ความสําเร็จ ความล้มเหลว ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สามารถสร้ าง
แรงบันดาลใจให้กับเราได้เมื่อเราได้ย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่ง 
 5. การหาแบบอย่างหรือบุคคลตัวอย่างโดยเฉพาะบุคคลที่ประสบความสําเร็จหรือบุคคลที่เรา
อยากจะมีชีวิตแบบเขาก็เป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจขึ้นภายในตนเอง ศึกษาว่าเขามี



แนวคิด แนวปฏิบัติอย่างไรจึงประสบความสําเร็จเราก็สามารถนําเอามาสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือ
ต้นแบบสู่ความสําเร็จของเราได้ 
 6. รู้จักบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด ทุกคนในโลกนี้มีเวลา 24 ชั่วโมง
เท่ากันหมด แต่สิ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่างคือ ใครใช้เวลาที่มีอยู่นั้นได้คุ้มค่ากว่ากัน ได้ทุ่ มเทเวลา
ทั้งหมดไปกับเป้าหมายของตนหรือไม่ เมื่อตระหนักได้ตามนี้จะทําให้รู้ว่าควรมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของ
ตนและดําเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น 

 7. ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้ ไม่ได้มีไว้ให้เจ็บช้ําหรือโศกเศร้าเสียใจ แน่นอนว่าเราทุกคนไม่
สามารถห้ามการเสียใจหรือโศกเศร้าเมื่อเกิดความผิดพลาดได้ แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือ เมื่อรู้ว่าผิดพลาด
แล้วให้คิดหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก  

 8. ควรสร้างทัศนะคติแบบ “ฉันทําได้” นี่คือหนึ่งในทัศนะคติที่สําคัญที่สุดในการที่จะประสบ
ความสําเร็จ คนเรามีโอกาสเข้ามาในชีวิตมากมายแต่หลาย ๆ คนก็ได้ปฏิเสธโอกาสเหล่านั้นด้วยคําว่า 
“ทําไม่ได้”ซึ่งทําให้หลายๆ คนล้มเหลว เมื่อเราคิดว่า “เราทําได้” ร่างกายทุกอย่างก็จะเกิดการ
ตอบสนองต่อความคิดนี้และเราก็จะเห็นเราสามารถทําสิ่งต่างๆได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะ
ทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จ 

 9. มองโลกในแง่ดี คนมองโลกในแง่ดี มักมีโอกาสดีกว่าคนอ่ืน เพราะเมื่อมองทุกอย่างเป็น
บวก ก็ช่วยให้มีสุขภาพจิตดี ความคิดโปร่งใส และทําให้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจที่ดีเกิดขึ้นมา
ได้ 
 10. ทําสิ่งที่ไม่เคยทํา ไปในที่ที่ไม่เคยไป เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตได้ลองทําหรือได้ไปในสถานที่
แปลกใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วล่ะก็ ความเบื่อหน่าย อาการเนือยๆ มันจะหายไปภายในพริบตาเดียว 
คุณจะรู้สึกว่าชีวิตยังมีอะไรที่น่าค้นหาอีกเยอะ แล้วแรงบันดาลใจจะหลั่งไหลพรั่งพรูเข้ามาอย่างไม่
ขาดสายเลยทีเดียว 

 เมื่อคุณกล้าที่จะเลือกและเดินไปข้างหน้า มองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิต
เป็นเพียงการเรียนรู้และประสบการณ์ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการประสบความสําเร็จคือการสร้างความ
ชัดเจนให้กับตัวเราเองและเลือกวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความกล้าในตัวคุณเอง “เดินไปข้างหน้า 
คว้ารางวัลแห่งความสําเร็จด้วยความมั่นใจ” 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4  

ความพึงพอใจในงาน 

ความพึงพอใจในงานคืออะไร 

สิ่งที่ทําใหเกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์ มักจะไดแกทรัพยากร (Resources) หรือสิ่งเรา       
วิเคราะหระบบ ความพึงพอใจก็คือ การศึกษาวา ทรัพยากรหรือสิ่งเราแบบใดเปนสิ่งที่ ตองการทําจะ
ทําใหเกิดความพอใจและความสุขแกมนุษยค์วามพอใจจะเกิดไดมากที่สุดเมื่อมี ทรัพยากรทุกอยางทีุ่
เปนที่ต้องการครบ ถวน ความหมายของความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในงานจะเกี่ยวของกับ
ความคิดเห็นที่ คนงานมีตองานและตอนายจ้างเป็นนอารมณ์พึงพอใจความสบายใจที่ เกิดขึ้นจาก
ประสบการณการ ทํางานของบุคคลความพึงพอใจและความสบายใจมีผลมาจากงานนั้นไดทําใหความ
ต้องการ ทางดานรางกายและด้านจิตใจไดรับการตอบสนองความแตกตางระหวางงานที่นายจางเสนอ 

ใหกับความคาดหวังของลูกค้าจะนําไปสูความพึงพอใจและไมพึงพอใจได 

JOB SATISFACTION (อ่านว่า จ็อบ-แซทิสแฟคชั่น) หมายถึง ความพึงพอใจในงาน 

JOB SATISFACTION จึงเป็นเป้าหมายสําคัญที่ผู้นําองค์กรและหน่วยงาน HR ต้องทําหน้าที่
ดูแลบุคลากร และมีวิธีการบริหารให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน เพราะหากพนักงานมีความพึง
พอใจ พนักงานจะมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กร ไม่ใช่ทํางานแบบต่างตอบแทน และ
พร้อมลาออกเม่ือมีโอกาสที่ดีกว่า 

แนวทางการสร้างความพึงพอใจในงาน เพื่อจูงใจ และรักษาบุคลากรไว้กับองค์กรโดยเฉพาะ 
กลุ่มดาวเด่น (Talent) นั้น หน่วยงาน HR ร่วมักบผู้นําทุกระดับขององค์กร ควรดําเนินการในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับคําว่า JOB ดังนี้  
         1. JOB DESIGN ออกแบบงานที่ต้องมั่นใจว่ามีเนื้อหาของงานที่มีคุณค่า น่าสนใจต่อผู้ทํางาน 
และต่อองค์กร โดยออกแบบงานให้สามารถขยายขอบเขต ไปเกี่ยวข้องกับงานในลักษณะอื่นๆ ที่
ใกล้เคียงกันได้ ซึ่งจะทําให้ JOB มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถของพนักงาน และ
เปลี่ยนแปลงตามภารกิจที่อาจมีเพ่ิมเติมภายหลัง  
           เรามักคิดว่าคนรุ่นใหม่ GEN Y มักชอบเปลี่ยนงานบ่อย อยู่ไม่ทน แต่เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแล้วพบว่า ลักษณะงานที่ออกแบบให้คนรุ่นใหม่ทํานั้น ไม่ค่อยสร้างสรรค์ และไม่น่าสนใจ 
ปรับเปลี่ยนยาก ดังนั้นการออกแบบงานจึงมีความสําคัญในการเอ้ือต่อการนําศักยภาพของพนักงาน
มาใช้อย่างเต็มคุณค่า และเป็นการรักษาบุคลากรคนรุ่นใหม่ไว้กับองค์กรได้ด้วย 



          2. JOB OPPOTUNITIES ต้องเปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งอาจ
ทําได้โดยมีการสลับหน้าที่ หมุนเวียนงาน (JOB ROTATION) ภายในหน่วยงาน หรือต่างหน่วยงานที่
ต้องใช้ความสามารถที่ใกล้เคียงหรือเก่ียวข้องกัน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้งานใหม่ๆ 
และเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นอีกด้วย และเมื่อองค์กรต้องการรับบุคลากรใน
ตําแหน่งที่ว่างลง มักจะใช้วิธีการทํา JOB POSTING คือ การประกาศสรรหาพนักงานภายในที่สนใจ 
โดยในใบประกาศนั้นจะมีการระบุตําแหน่งงาน ระดับตําแหน่งงาน ลักษณะงาน หน่วยงาน สังกัด ซึ่ง
ในการทํา JOB POSTING นั้น บุคลากรภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งถือเป็นการทําให้
พนักงานมีโอกาสทํางานที่หลากหลายภายในองค์กร แทนที่จะไปมองหาโอกาสเปลี่ยนงานไปทํางาน
กับองค์กรภายนอก  

           การออกแบบงานให้มีสาระน่าสนใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถสูงขึ้นและยังสร้างแรงจูงใจที่ดีแก่พนักงานด้วย เท่ากับเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรค JOB 

HANGOVER คือความรู้สึกเบื่อหน่าย จําเจ ไม่สนุกกับงาน ซึ่งถ้าหากพนักงานเกิดภาวะนั้น นอกจาก
พนักงานไม่ได้พัฒนาตนแล้ว ก็ไม่สามารถสร้างสรรค์งานที่ดีให้กับองค์กรได้  
         งานเป็นสิ่งยึดโยงให้พนักงานและองค์กรมาอยู่ร่วมักนอย่างเก้ือกูลกัน ดังนั้นหากบริหาร JOB 

หรืองานได้มักจัดการที่ดีโดยมีการออกแบบงาน และเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนสลับหน้าที่งาน ก็จะ
ยึดเหนี่ยวจิตใจให้พนักงานรักทั้งงานและองค์กร   

         "หากพนักงานมีความพึงพอใจ พนักงานจะมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กร ไม่ใช่
ทํางานแบบต่างตอบแทน และพร้อมลาออกเม่ือมีโอกาส" 

วงเดือน ผ่องแผ้ว (2545 : 11 ) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล เมื่อ
ความต้องการพ้ืนฐานทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนอง พฤติกรรม เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
มนุษย์เป็นความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือ ภาวะไม่สมดุลใน
ร่างกาย เมื่อสามารถขจัดสิ่งต่างๆ ดังกล่าวออกไปได้รับ ความพึงพอใจในสิ่งที่ต้องการ 

จากการศึกษาถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจใน การ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การได้รับการตอบสนองความม่ันคงในปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจหรือ 
กระตุ้นในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดก าลังใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน มีความสุขในการท างาน ซึ่ง
ส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพ 

ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

          ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือความพึงพอใจในการทํางาน ตรงกับคํา ภาษาอังกฤษว่า 
Job Satisfaction มีผู้ให้ความหมายและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายท่าน แต่ส่วนใหญ่
แล้วมีเห็นใกล้เคียงหรือสอดคล้องกัน ดังนี้ 



          ธนชัย ยมจินดา และเสน่ห์ จุ้ยโต (2544, 27) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน (job 

satisfaction) ซึ่งหมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่องาน ซึ่งประกอบด้วย 

          1. ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (pay) 

          2. ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา (supervision) 

          3. ความพึงพอใจเพ่ือนร่วมงาน (co-worker) 

          4. ความพึงพอใจในสภาพการทํางาน (work setting) 

          5. ความพึงพอใจในตัวงาน (tasks) 

          6. ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า (advancement opportunities) 

          บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์(2537,158) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติในทางบวก
ของบุคคลที่มีต่องานหรือกิจกรรมที่เขาทําซึ่งเป็นผลให้บุคคล เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความ
มุ่งม่ันที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการทํางาน ซึ่งจะส่งผลต่อความสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น ความพึงพอใจ
ในงานจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การเป็นอย่างมากท่ีจะสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าและนําความสําเร็จตามเป้าหมายมาสู่องค์การ 

            ธงชัย สันติวงษ์(2539,379) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง การที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งมองเป็นช่องทาง หรือโอกาสที่ตนจะสามารถ ตอบสนอง แรงจูงใจที่ตนมีอยู่แล้ว ก็จะทําให้
ความพึงพอใจของเขาดีขึ้นหรืออยู่ในระดับสูง หากฝ่ายบริหารจัดให้คนทํางานได้มีโอกาส ตอบสนอง
แรงจูงใจ ของตนแล้ว ความพึงพอใจของคนทํางานจะสูงและผลงานก็จะดีตามไปด้วย 

             โยเดอ (Yoder 1958,6) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า เป็นความ
พึงพอใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้น ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ บุคคลจะมี
ความรู้สึกพอใจในงานที่ทําเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ และ
สามารถสนองความต้องของเขาได้ 
           จากความหมาย ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกในทางที่ดีของ บุคคลที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานที่ทําอยู่ ความรู้สึกชอบ หรือพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น จากการที่ได้รับการ
ตอบสนอง ตามระดับความต้องการ กล่าวคือเป็นความรู้สึกเป็นสุขในการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ภายใต้สภาพบรรยากาศการทํางานที่ถูกใจ โดยมีสิ่งตอบแทนทางวัตถุและจิตใจ โดยมีภาวะแวดล้อม
เป็นตัวจูงใจ หลังจากได้ผ่านกระบวนการประเมินค่า จะแสดงออกมาในระดับที่แตกต่างกัน เช่น พึง
พอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะมีความเกี่ยวข้อง



สัมพันธ์กับความต้องการหรือแรงจูงใจของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญทั้งต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และต่อองค์การอย่างมาก เพราะ 

          1. ผู้ปฏิบัติงานย่อมมีความต้องการที่จะได้รับความสําเร็จตามความนึกคิดของตน และ
ผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้สึกสมปรารถนาที่จะได้แสดง บทบาทอย่างเต็มที่ตามขีดความสามารถของเขา
ที่มีอยู่ 
          2. ผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่เคยมีความพึงพอใจในการทํางานย่อมจะไม่ประสบสภาพวุฒิภาวะทาง
จิตวิทยา เพราะคนเราโดยทั่วไปจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวัน อยู่กับงาน หากงานนั้นเป็นงานที่น่า
เบื่อหน่ายไม่ท้าทาย และไม่มีอิสระเขาย่อมจะเกิดความเบื่อหน่าย หงุดหงิดรําคาญใจ อันจะส่งผลหรือ
ก่อให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อตัวเขาเอง เพ่ือนร่วมงานและสังคมในที่สุด 

        3. ผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่เคยมีความพึงพอใจในงานที่ทําจะเกิดความคับข้องใจ เพราะการทํางานนั้น
ถือว่า เป็นสิ่งสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ 
        4. การขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือเกิดมีข้อขัดแย้งในการทํางานย่อมจะส่งผลให้
ขวัญและกําลังใจในการทํางานลดต่ําลง นั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของการทํางานย่อมลดต่ําตาม
ไปด้วย 

องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

          ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ ถ้า
ผู้บริหารสํานักงานฯมีความเข้าใจในเรื่อง การบริหารงานบุคคล เป็นอย่างดีประกอบกับมีปัจจัยเป็น
เครื่องจูงใจมาก ย่อมทําให้พนักงานหรือบุคลากรในสํานักงานฯเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากเช่นกัน  

Glimmer (1971, 279-283) ได้สรุปมิติที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ 10 ด้านดังนี้ 
1. ลักษณะของงานที่ทํา มีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานหากได้ทํางาน

ตามท่ีเขาถนัด หรือตามความสามารถ เขาจะเกิดความพอใจ คนที่มีความรู้สูงมักจะรู้สึกชอบ
งาน เพราะองค์ประกอบนี้มาก 

2. การบังคับบัญชา มีส่วนสําคัญที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องานได้
และการบังคับบัญชาที่ไม่ดี อาจเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่ทําให้เกิดการขาดงานและลาออกจาก
งานได้ ในเรื่องนี้พบว่า ผู้หญิงมีความรู้สึกไวต่อการบังคับบัญชามากกว่าผู้ชาย 

3. ความมั่นคงในการทํางาน ได้แก่ ความมั่นคงในการทํางาน การได้ทํางานตามหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนที่มีพ้ืนความรู้น้อยหรือขาด
ความรู้ย่อมเห็นว่า ความม่ันคงในการทํางานมีความสําคัญต่อเขามาก แต่คนที่มีความรู้สูงจะ



รู้สึกว่าไม่มีความสําคัญมากันก และคนที่มีอายุมากข้ึน จะมีความต้องการความมั่นคงในการ
ทํางานสูงขึ้น 

4. บริษัทและการดําเนินงาน ได้แก่ ขนาดขององค์การ ชื่อเสียง รายได้และการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของสถานที่ทํางานนั้น ๆ องค์ประกอบนี้ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความรู้สึกม่ันคง ปลอดภัยในการทํางาน ผู้ที่มีอายุมากจะมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องนี้สูงกว่า
ผู้ที่มีอายุน้อย 

5. สภาพการทํางาน ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน้ํา ห้องสุขา ชั่วโมงการทํางานมี
การวิจัยหลายเรื่องท่ีแสดงว่า สภาพการทํางานมีความสําคัญต่อผู้ชายมากกว่าลักษณะอื่น ๆ 
ของการปฏิบัติงาน และในระหว่างผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้ว จะเห็นว่าชั่วโมงการ
ทํางานมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 

6. ค่าจ้าง หรือรายได้จะมีความสัมพันธ์กับเงินซึ่งผู้ปฏิบัติงานมักจะจัดอันดับค่าจ้างนี้ไว้ในอันดับ
เกือบสูง แต่ก็ยังให้ความสําคัญน้อยกว่าโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน และความมั่นคง
ปลอดภัย องค์ประกอบนี้มักจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ ผู้ชายจะเห็น
ค่าจ้างเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าผู้หญิง และผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจ้างมีความสําคัญ
สําหรับเขามากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน หรือหน่วยงานของรัฐบาล 

7. ความก้าวหน้าในการทํางาน เช่น การได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น การได้สิ่งตอบแทนจาก
ความสามารถในการทํางานของเขา จากงานวิจัยหลายเรื่องสรุปได้ว่า การไม่มีโอกาสก้าวหน้า
ในการทํางานย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน ผู้ชายมีความต้องการเรื่องนี้สูงกว่าผู้หญิง และ
เมื่ออายุมากข้ึนความต้องการเกี่ยวกับเรื่องนี้จะลดลง 

8. ลักษณะทางสังคม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือการให้
สังคมยอมรับตน ซึ่งจะก่อให้เกิดท้ังความพึงพอใจและความไม่พ่ึงพอใจได้ ถ้างานใด
ผู้ปฏิบัติงานร่วมักบผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้นองค์ประกอบนี้มี
ความสัมพันธ์กับอายุและระดับงาน ผู้หญิงจะเห็นว่าองค์ประกอบนี้สําคัญมากกว่าชาย 

9. การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การรับ-ส่งข้อมูลสารสนเทศ คําสั่ง การทํารายงาน การติดต่อทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน องค์ประกอบนี้มีความสําคัญมากสําหรับผู้ที่มีระดับการศึกษา
สูง 

10. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน ได้แก่ เงินบําเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การบริการ
และการรักษาพยาบาล สวัสดิการอาหาร ที่อยู่ วันหยุดพักผ่อนต่าง ๆ 

ความพึงพอใจในการทํางาน นอกจากจะเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของงานแล้ว ยังเกิดจาก
ปัจจัยส่วนบุคคลได้อีกคือ 

1. เพศ 



2. จํานวนผู้ที่อยู่ในความอุปการะ 

3. อายุ 
4. ระยะเวลาในการทํางาน 

5. ความเฉลียวฉลาด 

6. ระดับการศึกษา 

7. บุคลิกภาพส่วนตัว 

French (1982, 88-91) ได้ให้ความเห็นว่า การที่คนทํางานหรือลูกจ้างในหน่วยงานหรือ
องค์การใดจะบังเกิดความพึงพอใจในงานของเขาหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขาเองว่างาน
ที่เขาทํานั้น โดยส่วนรวมแล้วได้สนองความต้องการในด้านต่าง ๆ เพียงใด และได้จําแนกปัจจัยต่าง ๆ 
ที่จะสนองตอบความต้องการในด้านต่าง ๆ ของคนงานและลูกจ้างที่พึงก่อให้เกิดความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 

1. มีความม่ันคงในอาชีพ 

2. เงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นธรรมหรือเป็นไปตามหลัก งานมากเงินมาก 

3. การควบคุมบังคับบัญชาดี คือผู้บริหารมีน้ําใจเป็นธรรมและยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ 
4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลดี 
5. สุขภาพการทํางานดี 
6. มีโอกาสก้าวหน้า คือมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่ง เลื่อนขั้น ขึ้นค่าจ้าง เงินเดือน และเพ่ิมพูน

คุณวุฒิ 
7. เป็นงานอาชีพที่มีเกียรติในสังคม 

สุนันทา เลาหนันทน์(2541, 8-9) มีความเห็นว่า องค์ประกอบที่มีส่วนในการจูงใจบุคคลให้มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. การจัดงานที่ท้าทายความสามารถให้ทํา แต่ต้องคํานึงถึงอยู่เสมอว่า งานที่มีลักษณะท้าทายต่อ
บุคคลหนึ่ง อาจจะไม่เป็นสิ่งท้าทาย ความสามารถของอีกบุคคลหนึ่งได้ 

2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผน หากบุคคลถูกขอร้องให้ช่วยในการวางแผนและ
กําหนดสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ก็จะเป็นแรงจูงใจในการทํางานทางหนึ่ง 

3. การให้การยกย่องและสถานภาพ บุคคลทุกคนไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไร ต้องการได้รับการยอมรับ
จากกลุ่ม และจากผู้บังคับบัญชาเหมือนกันหมดทุกคน แต่การยกย่องชมเชยต้องทําด้วยความ
จริงใจ และผลของการปฏิบัติงานจะต้องสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 

4. การให้ความรับผิดชอบมากข้ึน และการให้อํานาจเพ่ิมข้ึน การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การให้
อํานาจและการมอบหมายความรับผิดชอบ เป็นเครื่องมือในการจูงใจคนปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



5. การให้ความมั่นคงและความปลอดภัย ความกลัวในสิ่งต่าง ๆ เช่น การไม่ให้งานทํา การสูญเสีย
ตําแหน่ง เป็นสิ่งที่แฝงอยู่ภายในจิตใจของคน ความต้องการในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยจึง
สําคัญ แต่ต้องคํานึงด้วยว่าความมั่นคงปลอดภัยมากน้อยเท่าใด จึงเป็นตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6. การให้ความเป็นอิสระในการทํางาน ทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการทํางานด้วยตัวเขาเอง 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง การบอกทุกอย่างว่าควรทําอย่างไร จะเป็นการทํา
ให้แรงจูงในต่ําลงได้ 

7. การเปิดโอกาสให้เจริญก้าวหน้าทางด้านส่วนตัว ความปรารถนาที่จะก้าวหน้าในทางด้านอาชีพ
เป็นเป้าหมายของทุกคนในองค์การ การได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน การ
หมุนเวียนงาน และการสร้างประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือต่าง ๆล้วนเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

8. การให้เงินและรางวัลที่เกี่ยวกับเงิน การวิจัยในปัจจุบันยังสรุปได้ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความสําคัญ
ของเงินที่มีต่อแรงจูงใจ เพียงแต่ชี้แนะว่าเงินเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่พอใจมากกว่าที่จะเป็น
แรงจูงใจ แต่คนส่วนมากก็ยังให้คุณค่าเงินไว้สูง  

9. การให้โอกาสแข่งขัน การแข่งขันเป็นแรงจูงใจสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับผู้บริหารซึ่ง
ต้องการความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ทําให้เป็นแรงกระตุ้นที่จะแสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ เอดวิน เอ.ล็อค(Locke 1976, 1302 อ้างถึงในกอบชัย อ้นนาค 2540,18-19) ได้เสนอ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่เขาได้ทําการศึกษาวิจัยในปี ค.ศ.1976 ไว้ 9 

องค์ประกอบดังนี้คือ 

1. ตัวงาน ได้แก่ ความสนใจในตัวงาน ความแปลกของงาน โอกาสเรียนรู้หรือศึกษางาน ปริมาณ
งาน โอกาสที่จะทํางานนั้นสําเร็จ การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน 

2. เงินเดือน ได้แก่ จํานวนเงินที่ได้รับความยุติธรรมและความทัดเทียมักนของรายได้และวิธีการ
จ่ายเงินขององค์การ 

3. การเลื่อนตําแหน่ง ได้แก่ โอกาสในการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น ความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหน่ง
ขององค์การ และหลักในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง 

4. การได้รับการยอมรับนับถือ ได้แก่ การได้รับคํายกย่องชมเชยในผลสําเร็จของงาน การกล่าว
วิจารณ์การทํางาน และความเชื่อถือในผลงาน 

5. ผลประโยชน์เกื้อกูลได้แก่ บําเหน็จบํานาญตอบแทน การให้สวัสดิการ การรักษา พยาบาล การ
ให้วันหยุดงาน และการได้รับค่าใช้จ่ายระหว่างลาพักผ่อน 



6. สภาพการทํางาน ได้แก่ ชั่วโมงการทํางาน ช่วงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน 
อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ทําเลที่ตั้งและรูปแบบการก่อสร้าง ของอาคารสถานที่ทํางาน 

7. การนิเทศงาน ได้แก่ การได้รับความเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือแนะนําจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ขึ้นไปด้วยความมีเทคนิคและกลวิธีที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความมีทักษะในการนิเทศ
งานของผู้บริหาร 

8. เพ่ือนร่วมงาน ได้แก่ ความรู้ความสามารถ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความมี
มิตรภาพอันดีต่อกันของเพ่ือนร่วมงาน 

9. องค์การและการบริหารงาน ได้แก่ ความเอาใจใส่บุคลากรในองค์การ เงินเดือนและนโยบายใน 
การบริหารงานขององค์การ 

วิธีการจูงใจที่กล่าวข้างต้นเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่นักพฤติกรรมศาสตร์เห็นว่า มีส่วนในการจูงใจให้
คนหรือบุคคลพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยแต่ละคนจะมีความต้องการแตกต่างกันไป 

 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด เพราะการทําให้บุคคลเกิด ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะส่งผลถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งหากบุคคลมีความพึงพอใจสูงสุดก็หมายความว่า เขามีความรู้สึกต่องาน
ในทางบวก อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีแนวคิดพ้ืนฐานที่
แตกต่างกัน 2 ลักษณะคือ 

1. ความพึงพอใจน าไปสู่ผลการปฏิบัติงาน เป็นแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาทางด้านมนุษย์
สัมพันธ์ โดยเฉพาะการศึกษาทดลองที่โรงงาน ฮาวโธรน์(Howthorne) ในปี ค.ศ.1920 ในเรื่องของ
แสงสว่างและสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทํางาน ชี้ให้เห็นว่า การเพิ่มของผลผลิตเป็นผลสบืเนื่องมาจาก 
ความพอใจในการปฏิบัติงานของคนงาน ซึ่งเดวิด (Davis 1981,82) ได้กล่าวถึงแนวคิดนี้ว่า “การ
สนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพอใจ จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานที่สูงกว่าผู้ไม่ได้รับการสนองตอบ” ทัศนะตามแนวคิดดังกล่าวสามารถแสดงได้ด้วยภาพ
ดังนี้ (สมยศ นาวีการ 2521,155) 

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้บริหารที่มุ่งจะเพ่ิมผลผลิตด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงขึ้น 
ก็จะพยายามจัดหาสภาพแวดล้อมในการทํางาน และปัจจัยต่าง ๆ เช่นเงินเดือน สวัสดิการ หรือ
ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานที่สามารถจะตอบสนองความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

            2. ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ (Porter and Lowler 1967,23 อ้างถึงในกอบ



ชัย อ้นนาค2540,9-10) ได้พัฒนารูปแบบจําลองเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสภาพความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยตั้งสมมุติฐานว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูก
เชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่น ๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดีจะนําไปสู่ผลตอบแทนเหมาะสมซึ่งในท่ีสุดจะนําไปสู่
การตอบสนองความพึงพอใจ” ดังภาพต่อไปนี้ 
           ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็น
ผลตอบแทนภายในและผลตอบแทนภายนอก โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของ
ผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติได้รับนั้นคือ ความพึงพอใจในงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน จะถูกกําหนดโดย ความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและการรับรู้เกี่ยวกับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน หากผลตอบแทนจริงมากกว่าผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ความพึงพอใจ
ย่อมจะเกิดขึ้น(สมยศ นาวีการ 2521,119) 

อนึ่ง ผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เป็นผลในด้านความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่เกิดแก่ตัว
ผู้ปฏิบัติงานเอง เช่นความรู้สึกต่อความสําเร็จที่เกิดข้ึน เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ และ
สามารถดําเนินงานภายใต้ความยุ่งยากทั้งหลายได้สําเร็จทําให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ
ตลอดจนได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลอ่ืน ส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวัลที่ผู้อ่ืนจัดหาให้
มากกว่าที่ตนเองจะให้แก่ตัวเอง เช่น การให้เลื่อนตําแหน่ง เลื่อนขั้น หรือให้รางวัลโบนัสพิเศษ (เทพ
พนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ 2529,43) 

(Glimer 1967, 380-384) ได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางาน และปัจจัยส่วน
บุคคลได้ดังนี้ 
          1) เพศจากการสํารวจหลายครั้ง เพศหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานมากกว่าชาย อาจะ
เป็นเพราะว่าเพศหญิงมีความต้องการด้านเงิน และความทะเยอทะยานทางอาชีพน้อยกว่าเพศชาย  

          2) จํานวนผู้อยู่ในความอุปการะ ผลจากการศึกษาพวกเจ้าหน้าที่ พนักงาน (White – collar 

workers) พบว่าผู้ที่ต้องการรับผิดชอบเลี้ยงดูผู้ที่อยู่ในความอุปการะจํานวนมาก จะมีความพึงพอใจ
ในการทํางานน้อย สาเหตุมาจากปัญหาสภาวะการเงินที่บีบคั้นอยู่  
          3) อายุ จากการศึกษาในกลุ่มคนต่างกลุ่มจะได้ผลของความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึง
พอใจในการทํางานต่างกันคือ เสมียนพนักงานที่ค่อนข้างมีอายุ แต่มีรายได้และสถานภาพการทํางาน
ต่ํา จะมีความพึงพอใจในการทํางานสูง และจากการศึกษาในบางกลุ่ม พบว่า ความพึงพอใจในการ
ทํางานสูงเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น แต่ในบางกลุ่มกลับพบว่า ความพึงพอใจในการทํางานจะลดลง 
         4) ระยะเวลาในการทํางาน จากการสํารวจหลายครั้ง พบว่า ในระยะแรกเริ่มเข้าทํางานบุคคล
จะมีความพึงพอใจในการทํางานสูง และจะลดลงเรื่อย ๆ จนถึงปีที่ห้าหรือปีที่แปด จากนั้นจะเพ่ิมข้ึน
อีกเม่ือมีอายุการทํางานมากขึ้น และขวัญในการทํางานจะสูงที่สุดเมื่อทํางานมาแล้ว 20 ปี 
        5) ความเฉลียวฉลาด พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความเฉลียวฉลาดกับความพึงพอใจในงาน 



โดยขึ้นกับขอบเขตของความฉลาด และความยากง่ายของงาน คือถ้าให้ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมาก ๆ
ทํางานที่ง่าย ๆ ก็จะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายได้  
        6) ระดับการศึกษา มีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่หาข้อสรุปไม่ได้ระหว่าง
ความสัมพันธ์ของระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการทํางาน เช่น จากการศึกษากับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มคนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะมีความพึงพอใจในการทํางานสูงสุด 
แต่จากการศึกษาอ่ืนๆกลับพบว่าระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการทํางานไม่มีความสัมพันธ์กัน 

        7) บุคลิกภาพส่วนตัว พบว่าบุคลิกภาพส่วนตัวมีผลต่อความพึงพอใจในงาน กล่าวคือบุคคลที่มี
ความพึงพอใจในงาน มักจะเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาดีมีความคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้
ตามกาลเทศะ มีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวที่มีความสุข มีความเข้าใจถึงสภาพที่แท้จริงของตัวเขา และ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ส่วนบุคคลที่ไม่มีความพึงพอใจในงาน ก็จะมีบุคลิกภาพตรงข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว 

           คูเปอร์ และคณะ (Cooper and others 1979, 117-125) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึง
พอใจในงาน พบว่าคุณลักษณะส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับของวิชาชีพ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในงานโดยความพึงพอใจจะเพ่ิมข้ึนตามอายุ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เงินเดือน ความมั่นคง โอกาส การ
เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน และค้นพบด้วยว่าความพึงพอใจในงานมี
ช่องว่างลําดับขั้น คือผู้จัดการมีความพึงพอใจในงานมากกว่าคนงานรายชั่วโมง 

จากการศึกษารูปแบบ และแนวทางการประเมินความพึงพอใจในงานของขาราชการพลเรือน 

สามัญ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2550: 1) มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษารูปแบบ 

และแนวทางในการวัดความพึงพอใจในงาน และการกําหนดแนวทางในการประเมินความพึงพอใจใน
งาน ของขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเปนการวิจัยจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด 37 

งานวิจัย เพ่ือใชศึกษาตัวแปรที่ถูกนํามาใชในการวัดหรือการประเมินความพึงพอใจในงานของนักวิจัย 
พบวา มีตัวแปร ทั้งหมด 21 ตัวแปร และมีตัวแปรยอยอีก 13 ตัวแปร สิ่งที่ถูกนํามาใชในการประเมิน
ความพึงพอใจ มากท่ีสุด คือ ตัวแปรความพึงพอใจในความกาวหนา มีงานวิจัยที่นํามาศึกษา 21 

งานวิจัย รองลงมาุอ ตัวแปรความพึงพอใจในเงินเดือน มีงานวิจัยที่นํามาศึกษา 17 งานวิจัย ในทาง
ตรงกันขามมีบางตัวแปร ที่ถูกนํามาใชเพียง 1 งานวิจัยนั่นคือ ความเคยชินในงาน ความพึงพอใจใน
ปริมาณงานที่ไดรับ ความ พึงพอใจในการหมุนเวียนงาน ความพึงพอใจในกฎและกระบวนการทํางาน 
ความทาทายในงาน การ ไดรับรางวัล ความพึงพอใจในความสะดวกในการเดินทาง การไดรับตําแหนง 
ความผูกพันตอองคกร และ ความพึงพอใจในการไดรับการพัฒนา 

กรีนและคราฟ (Greene and Craft. 1979) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ และการ 

ทํางานพบวา มีแนวคิดดังนี้  



1. ความพึงพอใจทําใหเกดิการทํางาน (Satisfaction Causes Performance) กลุมนี้ม ี

ความเชื่อวาผูที่มีความสุขในการทํางานตางๆ ดวยความพึงพอใจจะมีผลผลิตจากงานดี แนวคิดนี้ไดแก 

แนวคิดของรูม (Vroom. 1964)  

2. การทํางานทําใหเกิดความพึงพอใจ (Performance Causes Satisfaction)ผลงานที่ดีผล
จากงาน สรางความพึงพอใจใหกับคนปฏิบัติ แนวคิดของกลุมนี้ไดแก แนวคิดของพอรตเตอรและ ลอว
เลอร (Porter and Lawler. 1968)  

3. รางวัลเปนปจจัยของความพึงพอใจในการทํางาน (Reward as a Causal Factor)แนวคิด
นี้ มองรางวัล หรือสิ่งที่ไดรับผลตอบแทนเปนตัวแปรที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และ
เกิดผล ของงานดวยกลุมนี้เปนแนวคิดของเบรฟลและครอกเคท (Brayfield and Crockett. 1955) 

 

การให้ความหมายของงาน 

           มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องทํางาน เพราะงานทําให้เกิดรายได้ที่จะนําไปใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของที่
สําคัญ และจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และงานยังมีหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นงานที่สามารถทําได้ด้วย
ตนเอง ทําคนเดียว หรือทําเป็นทีมทําเป็นหมู่คณะ นอกจากนั้นในชีวิตประจําวันของคนเราก็ยังต้อง
ทํางานบ้าน เช่นการปัด กวาด เช็ด ถู เพื่อให้สภาพบ้านเหมาะกับการอยู่อาศัย 

         งาน หมายถึง   คําว่า “งาน” ความหมายโดยทั่วไป หมายถึงการกระทํา กิจกรรม หรือสิ่ง
ใดๆท่ีจะทําให้ได้รับซึ่งผลตอบแทน เช่น งานที่ต้องใช้แรงงานในการก่อสร้าง งานที่ต้องใช้ความคิด 
หรือความรู้ความสามารถ 

          สว่นคําว่า “งาน” ในทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การออกแรงกระทํากับวัตถุเพ่ือใช้วัตถุนั้น 
เคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกับแรงที่กระทํากับวัตถุนั้น 

นอกจากความหมายที่กล่าวมาแล้ว คําว่า “งาน” ยังอาจหมายถึง การงาน หรืองานการ ได้แก่สิ่งที่
ต้องทํา ภาระหน้าที่ที่ต้องกระทํา หรือ 

• งานอาจ หมายถึง การจ้างแรงงาน สัญญาให้ทํางาน 

• งาน อาจหมายถึง อาชีพ ได้แก่ งานที่ต้องทําประจําเพ่ือเลี้ยงชีพ 

• งาน อาจหมายถึง วิชาชีพ ได้แก่ อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชํานาญ 



         สรุป ความหมายของงานไม่ว่าจะเป็นความหมายโดยทั่วไปหรือความหมายทาง
วิทยาศาสตร์  การเกิดงานต้องมีแรงกระทําหรือมีการกระทําเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ และการ
กระทํานั้นต้องมีความเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนที่ไปจากเดิม จึงถือว่าสิ่งที่กระทํานั้นคืองาน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 

 องค์ประกอบที่จะช่วยสร้างขวัญที่ดีในองค์การขวัญในการทํางานขององค์การใดสูงหรือต่ํา
เพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

1. ลักษณะท่าทีและบทบาทของผู้นําที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวถึงสัมพันธภาพที่ดีจะช่วย
สร้างขวัญในการทํางานในผู้ใต้บังคับบัญชา และนําไปสู่ความสําเร็จขององค์การ 

2. ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในองค์การ 

3. ความพึงพอใจต่อนโยบายการดําเนินงานขององค์การ 

4. ระบบการให้รางวัล การเลื่อนข้ันเงินเดือนและการเลื่อนตําแหน่งขององค์การ 

5. สภาพในการทํางานถูกสุขลักษณะ กล่าวถึงระบบถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ และความชื้ น
จะต้องอยู่ในระดับที่เก้ือหนุนการทํางาน 

6. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแข็งแรง และสมบูรณ์ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตนอกจากจะ
พิจารณาองค์ประกอบข้างต้นยังมีวิธีการที่จะวัดและตรวจสอบขวัญของบุคลากรในองค์การ 

 

วิธีการเสริมสร้างขวัญในการท างานเป็นเบื้องต้น ดังนี้ 
1. สร้างเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นในการทํางาน ย่อมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจกันได้

ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และนําไปสู่บรรยากาศในการทํางานที่เป็นการสร้างสรรค์ 
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าผลการ

ประเมินจะออกมาอย่างไร ผู้ถูกประเมินสามารถยอมรับได้ เพราะเขาเห็นว่าตนเองได้รับความเป็น
ธรรม 

3. การกําหนดระบบค่าจ้าง เงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูล ที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม
ทั้งในแง่ของการเปรียบเทียบค่าจ้างระหว่างตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์การ และการเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานภายนอก จะต้องสะท้อนให้เห็นว่ามีความเป็นธรรม 

4. ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน จะเป็นเครื่องชี้ได้ว่าขวัญในการทํางานของ
พนักงานอยู่ในระดับใด 



5. ความเป็นปึกแผ่นขององค์การหรือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจะสะท้อนให้เห็นทิศทาง
ขององค์การปรับตัวไปในทิศทางใด 

6. สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากรมีลักษณะเช่นใด ทั้งนี้เพ่ือหาทางร่วมมือกัน
ทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ซาลินิค (Zaleanick)  ได้กล่าวว่า  การปฏิบัติงานี่มีประสิทธิภาพ  ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติว่า  จะ
ได้รับการตอบสนองความต้องการภายในและภายนอก (external  and  internal)  มากน้อยเพียงใด   
 ความต้องการภายนอก  ได้แก่ 

1. รายได้หรือค่าตอบแทน 

2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

4. ตําแหน่งหน้าที่ 
ความต้องการภายใน  ได้แก่ 

1. ความต้องการเข้าหมู่คณะ 

2. ความต้องการแสดงความจงรักภักดี  ความเป็นเพ่ือน  ความรักใคร่ 
การทํางานร่วมักนเป็นทีม ของบุคลากรในองค์กร  จะทําให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และมี
ทีมงานที่ 

มีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 

ทฤษฎีสนับสนุนความทุ่มเทในการท างาน  

ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)  

ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) J. Stacy Adams (1965) เป็นผู้พัฒนาพ้ืนฐาน
ความคิดว่า บุคคลย่อมแสวงหาความเสมอภาคทางสังคม โดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับ (output) 

กับตัวป้อน (Input)  คือ  พฤติกรรมและคุณสมบัติในตัวที่เขาใส่ให้กับงาน ความเสมอภาคจะมี
เพียงใดขึน้อยุ่กับการเปรียบเทียบการรับรู้ความสอดคล้องระหว่างตัวป้อนต่อผลตอบแทน 

(Perceived Inputs to Outputs)เมื่อเราทราบระดับการรับรู้ความเสมอภาคของบุคคลใด ก็สามารถ 

ทํานายพฤติกรรมการทํางานของเขาได้ ทฤษฎีความเสมอภาคอธิบายว่า บุคคลจะเปรียบเทียบตัวป้อน
ของเขา (เช่น ความพยายาม ประสบการณ์ อาวุโส สถานภาพ สติปัญญาความสามารถ และอ่ืน ๆ ) 
กับผลตอบแทนที่ได้รับ (เช่น การยกย่องชมเชย ค่านิยม ค่าจ้างค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่งและ



สถานภาพ การยอมรับจาก หัวหน้างาน) กับบุคคลอ่ืนที่ทํางานประเภทเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นเพื่อน
ร่วมงานคนใดคนหนึ่ง หรือ กลุ่มพนักงานที่ทํางานในแผนกเดียวกันหรือต่างแผนก หรือแม้แต่บุคคลใด
ในความคิดของเขาก็ได้ ว่ามีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน หรือไมซ่ึ่งตัวป้อนและผลตอบแทนนั้น
เป็นการรับรู้หรือความ เข้าใจของเขาเอง ไม่ใช่ความเป็นจริง แม้ความเป็นจริงจะมีความเสมอภาร แต่
เขาอาจรับรู้ว่าไม่เสมอ ภาคก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้น เขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเอง เพื่อทํา ให้รู้สึก
ว่าเกิดความเสมอภาค ดังนั้นในการปฏิบัติุต่อพนักงาน หัวหน้างานจะต้องทา ให้เขารับรู้ว่าเขาได้รับ
การปฏิบัตอิย่างยุติธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอ่ืนเมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น 
พนักงานส่วนมากมัก ประเมินว่าตนเองทํางานหนักและทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากกว่าคนอื่น 
ขณะเดียวกันก็มักคิดว่าคน อ่ืนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตนเขาจะพอใจในการทํางานและมีแรงจูงใจใน
การทํางานสูงตราบ เท่าท่ีเขายังรับรู้ว่ามีความเสมอภาคเม่ือเปรียบเทียบกับพนักงานคนอ่ืน แต่ถ้า
พนักงานพบว่าผู้ที่ ทํางานในระนาบเดียวกับเขาได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเขา หรือได้รับผลตอบแทน
เท่ากันแต่ทํางาน น้อยกว่า ความพอใจและแรงจูงใจในการทํางานจะน้อยลง เมื่อใดที่พนักงานเกิดการ
รับรู้ความไม ่เสมอภาค เขาจะพยายามทําให้เกิดความเสมอภาค โดยการลดระดับตัวป้อนหรือไม่ก็
เรียกร้อง ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อ่ืนที่ทา งานในระนาบเดียวกัน ทําให้เกิด
การรับรู้  3 แบบ คือผลตอบแทนเหมาะสม ผลตอบแทนต่ําไป ผลตอบแทนสูงไป  

1. ผลตอบแทนเหมาะสม (Equitably Rewarded) พนักงานรับรู้ว่าตัวป้อนและผลตอบแทน 

มีความเหมาะสมกัน แรงจูงใจยังคงมีอยู่ เชื่อว่าคนอ่ืนที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเป็นเพราะเขามีตัว ป้อน
ที่สูงกว่า เช่น มีการศึกษาและประสบการณ์สูงกว่า เป็นต้น 

2. ผลตอบแทนต่ําไป (Under-rewarded) เมื่อพนักงานคนใดรับรู้ว่าตนได้รับผลตอบแทนต่ํา 

ไป เขาจะพยายามลดความไม่เสมอภาคด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น พยายามเพ่ิมผลตอบแทน (เรียกร้อยค่าจ้าง 
เพ่ิม) ลดตัวป้อน (ทํางานน้อยลง มาสายหรือขาดงานบ่อยครั้ง  พักครั้งละนาน ๆ ฯลฯ) อ้างเหตุผลให้
ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวป้อนหรือผลตอบแทนของคนอ่ืน (ให้ทํางานมากขึ้น หรือรับค่าจ้างน้อยลง) 
เปลี่ยนงาน (ขอย้ายไปฝ่ายอ่ืน ออกไปหางานใหม่) เปลี่ยนบุคคลที่เปรียบเทียบ  (ยังมีคนที่ได้รับน้อย
กว่า)  

3. ผลตอบแทนสูงไป (Over-rewarded) การรับรู้ว่าได้รับผลตอบแทนสูงไปไม่มีปัญหาต่อ 

พนักงานมากนัก แต่อย่างใดก็ตาม พบว่าพนักงานมักจะลดความไม่เสมอภาคด้วยวิธีเหลา่นี้คือเพ่ิม ตัว
ป้อน (ทํางานหนักขึ้น และอุทิศเวลามากขึ้น)  ลดผลตอบแทน (ยอมให้หักเงินเดือน) อ้างเหตุผลให้ 
ตัวเอง (เพราะฉันเก่ง) พยายามเพ่ิมผลตอบแทนให้ผู้อื่น (เขาควรได้รับเท่าฉัน) 
 



ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)  

ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)  เป็นทฤษฎีของวิกเตอร์ วรูม (Victor Vroom) 

ซ่ึง อธิบายได้ด้วยสูตร 

 Motivation = Expectancy x Valence 

 แรงจูงใจ = ความคาดหวัง x คุณค่าของผลลัพธ์ 

 มีความหมายว่าระดับแรงจูงใจเป็นไปตามระดับความต้องการที่คนเรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ
ระดับความเป็นไปได้ทีเ่ขาจะได้รับสิ่งนั้น  ทฤษฎีนี้มีหลักการพื้นฐานที่สําคัญ คือ  

1. ปัจจัยภายใน (ความต้องการ) และปัจจัยภายนอก (สภาพแวดล้อม) มีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล  

2. พฤติกรรมใด ๆ เกิดจากการตัดสินใจด้วยตนเองของบุคคล  

3. บุคคลมีความแตกต่างกันในความต้องการ ความปรารถนา และเป้าหมาย  

4. บุคคลจะเลือกใช้พฤติกรรมใดย่อมเป็นไปตามการรับรู้ผลต่อเนื่องจากพฤติกรรมนั้น  

5. แรงจูงใจ 

ตามทฤษฎีนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยตัวแปรสําคัญสองตัวประกอบกัน คือ ความคาดหวัง และ
คุณค่าของผลลัพธ์ ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อความสามารถของ
ตนเองหรือ โอกาสและความเป็นไปได้ที่เขาจะทา งานให้สําเร็จตามเป้าหมายได้โดยทั่วไปแล้ว  บุคคล
ที่มีความคาดหวังสูงย่อมมีแรงจูงในสูง แต่ถ้าพนักงานคนใดไม่เชื่อใจตัวเองว่าจะทํางานได้สําเร็จ
พนักงาน คนนั้น ไม่มีแรงจูงใจที่จะทํา หรือจะไม่พยายามทํางานนั้นการรับรู้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ  การกระทําหรือพฤติกรรมกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือต่อ
ผลตอบแทน ที่จะได้รับ ถ้าบุคคลคาดหวังสูงว่าการกระทําของเขาจะได้รับรางวัล เขาจะเกิดแรงจูงใจ
สูง ถ้าพนักงานมั่นใจว่าเมื่อกระทํา แล้วได้รับผลตอบแทน เขาย่อมเกิดแรงจูงใจที่จะทํางานนั้น แต่ถาุ
พนักงานไม่มีความแน่ใจว่าจะได้รับอะไร แรงจูงใจในการทํางานจะไม่เกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น ตะวัน เชื่อ
ตัวเองว่าเขาสามารถเป็นหัวหน้า งานที่ดีได้และเขาต้องการได้รับตําแหน่งนั้น แต่เขามีลักษณะการ
ควบคุมจากภายนอก (External Locus of control) ซ่ึงเชือ่ว่าการทํางานหนักไม่ใช่วิธีที่จะได้รับการ
เลื่อนตําแหน่งแต่อย่างใด ดังนั้น เขาไม่มีแรงจูงใจที่จะทํางานหนักเพ่ือการเลื่อนตําแหน่ง คุณค่าของ



ผลลัพธ์ (Valence) หมายถึง คุณค่า หรือความสําคัญท่ีบุคคลรับรู้ต่อผลตอบแทน หรือรางวัลที่ได้รับ 
โดยทั่วไปถ้าบุคคลรับรู้คุณค่าสูงต่อผลตอบแทน หรือรับรู้ว่าผลลัพธ์มี ความสําคัญ สูงมากเท่าไร ยิ่งทํา
ให้มีแรงจูงใจสูงมากขึ้นด้วยและจะทุ่มเทความสามารถในการ กระทํา เพ่ือได้ผลลัพธ์นั้น ตัวอย่างเช่น 
มานะซึ่งเป็นหัวหน้างานต้องการให้ชาลีซึ่งเป็นพนักงาน ทํางานให้มากขึ้น เขาจึงบอกกับ ชาลีว่าควร
จะเอาใจใส่ทํางานให้มากขึ้น เพราะการทํางานมากขึ้นจะ ส่งผลต่อการเลื่อนตําแหน่ง ถ้าหากชาลีมี่
ความต้องการจะเลื่อนตําแหน่ง เขาคงมีแรงจูงใจสูงขึ้นใน การทํางาน แต่ถ้าชาลีไม่สนใจหรือไม่เห็น
ความสําคัญของการเลื่อนตําแหน่ง การบอกกล่าวของ มานะไม่สามารถจูงใจชาลีได้ 

ทฤษฎีความคาดหวังจะใช้ได้ผลดีกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะการควบคุมจากภายใน 

(Internal Locus of Control) เพราะพนักงานเหล่านี้เชื่อมั่น ว่าเขาเป็นคนกําหนดแนวทางชีวิตของ 
ตนเองได้ความพยายามและความสามารถของเขาจะนําไปสุ่ความสําเร็จในการทา งาน แต่ทฤษฎีนี้ ไม่
เหมาะจะใช่จูงใจพนักงานที่มีลักษณะการควบคุมจากภายนอก เพราะพวกนี้เชื่อถือในเรื่องดวง โชค
วาสนา ความบังเอิญ และสิ่งภายนอกอ่ืน ๆ ไม่เชื่อในความสามารถและความพยายามของ ตัวเองว่า
จะทําให้พบความสําเร็จได้ 

ทฤษฎีแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับขวัญและความพึงพอใจ การศึกษาทดลองที่เรียกว่า 
“Hawthorne Experiment” ของเอลตัน เมโย (Elton Mayo) และ คณะ (ระหว่างปี ค.ศ.1927-

1932) ถือเป็นงานที่สําคัญ นอกจากจะพบความจริงว่า คนไม่ใช่เศรษฐทรัพย์ที่จะปฏิบัติได้
เช่นเดียวกับปัจจัยทางกายภาพอ่ืนๆ และความพึงพอใจหรือขวัญของคนงาน เป็นเรื่องสําคัญแล้ว งาน
ศึกษานี้ยังได้เน้นให้เห็นว่า แรงจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-monetary Incentives) ซึ่งหมายถึงขวัญ
ของคนงาน (Employee Morale) มีความสําคัญท่ีจะทําให้คนทํางานให้ ได้ผลดีไม่น้อยกว่าแรงจูงใจที่
เป็นตัวเงิน (Monetary-Incentives)จากการทดลองครั้งสําคัญ 

  ดังกล่าว นี้ทําให้ผู้บริหาร  มุ่งเน้นให้ความสนใจถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขวัญ ว่า มีความ
เป็นมาอย่างไร มีความสัมพันธ์กับวิธีการจูงใจหรือไม่ ข้อสรุปประการหนึ่งที่ค่อนข้าง แน่ชัดคือ การจูง
ใจขวัญของคนงานและผลผลิต จะมีการเกี่ยวข้องกันเสมอ กล่าวคือ ถ้าหากได้ มองเห็นช่องทางหรือ
โอกาสที่ตน จะสามารถตอบสนองสิ่งจูงใจที่ตนมีอยู่แล้ว ก็จะทําให้ขวัญของ บุคคลเหล่านั้น ดีหรืออยู่
ในระดับ ที่สูง และผลผลิตก็จะดีและสูงตามไปด้วย แนวความคิดเช่นนั้นต่อมาก็จะนําไปศึกษาต่อและ
ได้ผลออกมาสอดคล้องกับข้อ  สรุปดังนี้ซ่ึงต่อมาก็จะมีการยอมรับ และพัฒนานาขึ้นเป็นทฤษฎี
พ้ืนฐานที่เก่ียวกับแรงจูงใจ อันมีส่วนสัมพันธ์กับความพอใจ และไม่พึงพอใจกับการปฏิบัติงาน และ
กระทบต่อขวัญกําลังใจของบุคคลในที่สุด เป็นต้นว่าทฤษฎีการจูงใจ และทฤษฎีอนามัยของ เฮอร์เบิร์ก 



(Herzberg’s Motivation Hygiene Theory) และในปี ค.ศ.1959 เฟรดเดอริกเฮอร์สเบิร์ก 
(Frederic Herzberg) ต้องการค้นพบคําตอบว่า บุคคลโดยทั่วไปมีความ ต้องการอะไรจากหน้าที่การ
ทํางานที่บุคคลเหล่านั้นได้ถูกบรรจุและรับผิดชอบอยู่และอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อขวัญของบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ นอกจากนี้ยังต้องการทราบอีกว่า ขวัญของ บุคคลมีผลทําให้เกิดกลวิธีในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่แตกต่างกัน หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้ หาความจริงให้ได้ว่า ขวัญจะบังเกิด
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง  

เฮอร์เบิร์ก และคณะ จึงได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการจูงใจในการทํางาน (The Motivation 

To Work) โดยสัมภาษณ์ วิศวกรและนักบัญชีจํานวน  200  คนมีเรื่องต่างๆที่ได้จากการสัมภาษณ์
ทั้งสิ้น 476 เรื่อง และเมื่อ นํามาวิเคราะห์แล้ว ก็พบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญของบุคคลซึ่งเป็นมูลเหตุ
ให้บุคคลเกิดความพึง พอใจในการทํางาน และความไม่พึงพอใจในการทา งานที่มู้ตอบหรือกล่าวถึง
มากที่สุด ดังต่อไปนี้  

1. องค์ประกอบแห่งความพึงพอใจในการทํางาน หรือปัจจัยกระตุ้น (Motivational 

Factors) เรียงตามลําดับ ดังนี้  

1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement)  

1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) 

1.3 ลักษณะของงาน (The Work Itself) 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

1.5 ความห้าวหน้าในการทํางาน (Advancement)  

2. องค์ประกอบแห่งความไม่พึงพอใจในการทา งานหรือปัจจัยค้ําจุน (Maintenance 

Factors) เรียงตามลําดับความสําคญั ดังนี้  

2.1 นโยบายการบริหารงานของบริษัท (Company Policy and Administration)  

2.2 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Technical Supervision)  

2.3 เงินเดือน (Salary)  

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship)  



2.5 สภาพการทํางาน (Work Condition) 

 เฮอร์สเบิร์กเห็นว่าปัจจัยทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวแยกออกจากกัน กลุ่มแรกเป็นปัจจัยที่ทําให้คน 

มีความ พึงพอใจในการทํางาน ซึ่งส่วนใหญ่เรื่องของการงานหรือเนื้อหาของงานที่จูงใจให้คนชอบ 

ทํางาน เรียกว่า ปัจจัยกระตุ้นหรือจูงใจ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับงานหรือ สภาพแวดล้อม
ของงาน ปัจจัยกลุ่มนี้ถ้าอยู่ในสภาพดีความไม่พึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ทํางาน แต่ถ้าขาดไปความไม่
พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น เรียกว่า เป็นปัจจัยค้ําจุนจิตใจหรือปัจจัยสุขอนามยั 

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีปัจจัยและด้าน
ตัวแปรต่างๆ มากที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน แต่ อย่างน้อยที่สุดปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกบั สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้จะต้องส่งผลในทางหนึ่งทางใดต่อทัศนคติดัง กล่าวคือ ปัจจัยที่เก่ียวกับ
ตัวผู้ปฏิบัติงาน การบริหาร และปัจจัยอื่นที่อยู่ภายนอกหน่วยงานนี้  

องค์ประกอบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดกําลังขวัญที่ดีในการ ปฏิบัติงานไว้ดังต่อไปนี้คือ  

1. ลักษณะท่าทางและบทบาทผู้นํา หรือหัวหน้างานที่มีต่อผู้ใช้งานที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้ร่วมงาน  

2. ความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ 

 3. ความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์หลักและนโยบายดําเนินงานขององค์การ ตลอดจนการจัด 

องค์การและระบบที่มีประสิทธิภาพขององค์การ  

4. การใหบ้ําเหน็จรางวัล  การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 5. สภาพของการทํางานควรให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสง 
สว่างเพียงพอ มีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

6. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพทางกายและสภาพทางจิตใจ อารมณ์ของ 
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ปัญหาทางครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 

 

ความผูกพันในองค์กร 



ความหมายของความผูกพันธ์ต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรเป็นการแสดงออกถึง
ความสัมพันธ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กร นักวิชาการหลายท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
ได้ให้ความหมายและคํานิยามของความผูกพันต่อองค์กรไว้  ดังนี้ 

จารุนันท์  อิทธิอาวัชกุล (2553) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า เป็นความ 

เต็มใจของบุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพอยู่ในองค์กรต่อไป รวมไปถึงทัศนคติที่เป็นไปในทางบวก 

ต่อองค์กร โดยที่บุคลากรยอมสละความสุขบางส่วนของตนเองเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ต้ัง
ไว้  

พิชิต เทพวรรณ์ (2554) ได้ให้ความหมายว่าความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง การอุทิศตน ใน
การทํางานของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทํางานและเกิดความจงรักภักดีและ ศรัทธา
ของบุคลากรที่มีต่อหน้าหน้าที่ความรับผิดชอบและองค์กร  

Eisenberger (1990) ได้ให้ความหมายว่า เป็นเจตคติท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคลากรกับการสนับสนุนขององค์กรทําให้บุคลากรมีความรู้สึกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร มี
ความพยายาม และมีความเต็มใจที่ จะทํางานอย่างทุ่มเทให้กับองค์กร Greenberg & Baron (1995) 

ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร คือ ขอบเขตของแต่ละ บุคคลที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของ
บุคลากรที่มีความเกี่ยวพันกับองค์กรอย่างไรและมีความตั้งใจ ที่จะอยู่ในองค์กร 

ความสาคัญของความผูกพันธ์ต่อองค์กร ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรนั้นเป็น 

สิ่งสําคัญหากบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร มากเท่าใดก็ยิ่งทุ่มเทแรงใจ แรงกาย แรงใจในการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มที่ส่งผลให้บุคลากรมี ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นนําไปสู่ความยั่งยืน
ขององค์กร 

ความผูกพันจากสูงสุดจนถึงไม่มี ความผูกพันเกิดขึ้นเลย ดังนี้  

1) ความเกีย่วข้องในแง่จริยธรรม (Moral Involvement) มีรากฐานมาจากความรู้สึก ในแง่
บวกและการปลูกฝังให้มีความรู้สึกอันแรงกล้าต่อองค์กร อันมีรากฐานมาจากความรู้ภายใน ต่อ
เป้าหมาย ค่านิยม และบรรทัดฐานขององค์กร  

2) ความเกีย่วข้องที่เกิดจากการคิดคํานวณ (Calculating Involvement) จะเป็นความรู้สึก 

ที่รุนแรงน้อยลงและข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ที่กระทําแลกเปลี่ยนกันระหว่างบุคคลกับองค์กร และ 

ความผูกพันต่อองค์กรเมื่อบุคลากรประเมนิว่าเขาได้รับผลประโยชน์และการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน 

กับองค์กร  



3) ความเกีย่วข้องในลักษณท่ีแปลกแยก (Alimentative Involvement) คือ ความรู้สึกท่ี
ปราศจากความผูกพันต่อองค์กรเกิดขึ้นเสมอสมาชิกมีความรู้สึกว่าถูกบังคับโดยสถานการณ์ของ
องค์กร และพวกเขาไม่รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

Kanter & Kan (1968) ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กรนั้นมี 3 รูปแบบ คือ  

1) ความผูกพันแบบคงอยู่เสมอคือ บุคลากรนั้นได้มีการเสียสละให้กับองค์กรจึงเป็นการยาก 

ที่จะทิง้องค์กรได้  

2) ความผูกพันแบบติดยึด คือ การสร้างความผูกพันธ์ทําให้บุคลากรยึดติดกับองค์กร  

3) ความผูกพันแบบควบคุม คือ ความผูกพนธ์ที่ทําให้บุคลากรยึดติดกับค่านิยม วัฒนธรรม 

ขององค์กร ซึ่งเป็นกรอบให้พฤติกรรมส่วนบุคลากรเป็นไปตามท่ี องค์กรต้องการ  

Sheldon (1971) กล่าวว่า องค์ประกอบที่สําคัญต่อความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

คือ  

1) ระยะเวลาที่ทํางานอยู่ในองค์กร  

2) ความผูกพันที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานเป็นส่วนที่แรงผลักดันให้เกิดค่านิยมต่ออาชีพ 

3) ความสนใจในอาชีพ และการพัฒนาประสบการณ์ 

ความผูกพันต่อองค์กรนั่นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก หมายถึง ความผูกพันธ์ทีเ่กิดขึน้จากความรู้สึกภายใน 

รู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในองค์กรและเต็มใจที่ จะอุทิศตนให้กับองค์กร ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของ 
บุคคลที่จะทํางานเพ่ือองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ทางจิตใจที่บุคคลรู้สึก 

ว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความรู้สึกว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทํางานของตนเองมี ความ
สอดคล้องกับองค์กร  

2) ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง หมายถึง ความผูกพันททีเ่กิดขึ้นจากผลตอบแทน 

ที่บุคคลได้รับจากองค์กร และการคิดคํานวณของบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคลให้กับ 

องค์กร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องว่าจะทํางานอยู่กับองค์กรนั้นต่อไปหรือจะ 

โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน การที่บุคคลมีแนวโน้มที่จะทํางานในองค์กรอย่างต่อเนื่องนั้นมองว่า 
เป็นความผูกพัน รูปของพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติต่อองค์กรมีความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน ไม่



เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทํางาน เกิดจากการที่บุคคลนั้นพจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลดีผลเสีย ของ การละ
ทิง้องค์กร การที่บุคลากรเป็นสมาชิกขององค์กรนานเท่าใดเท่ากับบุคคลนั้นได้ลงทุนกับองค์กร มาก
ขึ้น ความยึดมั่นผูกพันจะเพ่ิมขึน้ตามระยะเวลาในการลงทุนกับองค์กร  

3) ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง บรรทัดฐานภายในจิตใจของ 
บุคคลที่ต้องการทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เป็นความผูกพันธ์ทีเ่กิดขึน้จากค่านิยมของสังคมเป็น 

ความจงรักภักดีและตั้งใจที่ จะอุทิศตนให้กับองค์กร เป็นข้อผูกมัดด้านจริยธรรมภายในของบุคลากร ที่
มีต่อองค์กร คือ การปฏิบัติที่มีความรู้สึกวาเมื่อเป็นสมาชิกขององค์กรแล้วก็ต้องมีความยึดมัน่ผูกพัน 

ต่อองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

เปลี่ยนวิธีคิด  ชีวิตคดิบวก 

 

คิดบวก  คิดเป็น  คิดด ี

 

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)   หมายถึง การพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไป
จากมุมมองปกติที่เราเคยมองให้เป็นบวก ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเองและเป็นประโยชน์กับ
ชีวิตของคนอ่ืนด้วย เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม จะสังเกตได้ว่ามีสิ่งที่สับสนวุ่นวายเกิด
ขึ้นกับในชีวิตของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทํางาน ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
ตลอดจนชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ข้างล้วนทําให้ตัวเราขาดความสุข เกิดความเครียด แล้วเราจะคิดอย่างไรที่
จะทําให้ตัวเราเองมีความสุขเพ่ิมขึ้น หรือทําให้ไม่ทุกข์มากขึ้นไปกว่านี้...คือจะทําอย่างไรให้ทุกข์ลด
น้อยลง... 

เราเคยคิดว่า ทําไมตัวเราทํางานแทบทุกวัน เรียกว่า ชีวิตนี้มีแต่การทํางานเมื่อเปรียบเทียบ
กับคนอื่น.เขาช่างแสนสบาย เหลือเกินไม่เห็นทํางานหนักเหมือนตัวเราเลย เพียงคิดในลักษณะนี้ เราก็
จะเกิดการท้อแท้เพราะเรานําตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราเปลี่ยนมุมมอง
ใหม่ว่า ถ้าตัวเราทํางานได้ทุกวัน โดยทํางานหนักกว่าคนอ่ืน ก็แปลว่า เรามีความสามารถ เป็นคนที่มี
คุณค่าและการทํางานมากทํางานหนักนี้เองจะช่วยให้เรามีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
มากกว่าคนอ่ืน งานที่จะทําให้เกิดผลงานและงานนั้นก็จะช่วยให้เรามีค่าตอบแทนตามมา คือ มีงานทํา
มากดีกว่าไม่มีงานทํา ถ้าหากเราคิดได้เช่นนี้ เราก็จะนํามาจัดระบบงานของตัวเราให้ดีขึ้น  คือ มีงาน
ทํามากก็จริง  เราก็นํามาจัดวางระบบว่า เราจะทํางานไหนก่อนดี งานใดเป็นงานที่จําเป็นจะต้องทํา
ก่อน งานใดเป็นงานที่จะต้องทําภายหลัง แล้วค่อย ๆ ทําไปทีละงาน ๆ ในที่สุดงานนั้นก็จะสําเร็จทีละ
งาน จนสําเร็จหมดทุกงาน  เมื่อเราจัดระบบงานได้เช่นนี้ เราก็สามารถไปรับงานเพ่ิมขึ้นอีกได้ นี่
คือ มุมมองหนึ่งของการคิดเชิงบวก 

ถ้าเมื่อไรเราคิดเชิงบวก เราจะมีความสุข ชีวิตมีคุณภาพ เพราะว่าถ้ามีสุขภาพจิตดีแล้วก็
สามารถมีพลังต่อสู้กับชีวิตได้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งอ่ืนใดที่มีอยู่หรือได้มา ไม่สําคัญเท่ากับชีวิตเราที่มีแต่ความสุข   
สุขใดเล่าจะเท่ากับความสุขใจ แม้แต่ถ้าเมื่อใดร่างกายเราเจ็บป่วย แต่ใจเราสู้ ไม่ท้อแท้ ไม่ถอดใจ เรา
มีความสุขใจ การที่เราเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องเล็ก เพราะทําให้ตัวเรามีชัยไปเกือบครึ่ง ดังคําที่แพทย์เคย
ถามคนไข้ว่า กําลังใจดีหรือไม่ ถ้ากําลังใจดี รักษาโรคด้วยยาประกอบด้วยเดี๋ยวก็หาย  

การคิดในเชิงบวก สิ่งที่สําคัญไม่ได้อยู่ที่โลกมีแง่มุมมากมายให้มอง แต่อยู่ที่เราจะเลือกมองมุม
ไหน โลกใบนี้ มีมุมดีๆ ให้เรามอง เราแค่มองให้เห็น คนทุกคนมีเหตุผลในการทําสิ่งต่างๆ เสมอ  ความ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81


ผิดพลาดเกิดขึ้นได้...แต่ทุกปัญหาแก้ไขได้ สิ่งร้ายๆ จะมาพร้อมกับสิ่งดีๆ เสมอ ความมืดในเวลา
กลางคืนมีแต่ 12 ชั่วโมงและความสว่างในเวลากลางวันก็มี 12 ชั่วโมงเช่นกัน  หลังฝนตกหนักแล้วฟ้า
จะปลอดโปร่ง 

ของบางอย่างไม่ได้เกิดมาเพ่ือเป็นของเรา ชีวิตเป็นของเรา ถนนบางสายไกลหน่อย แต่ก็ยังมี
วันถึงฝันร้ายเป็นแค่ความฝัน ความจริงก็คือความจริง  อุปสรรคทําให้ชีวิตมีสีสันและความอดทน  
ความเจ็บปวดทําให้หัวใจแข็งแกร่ง  ทุก ๆ อย่างมีระยะเวลาของมัน  การร้องไห้ทําให้ดวงตาใสขึ้น  
ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา...แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร  เมื่อมาถึงจุดที่หนักที่สุดแล้ว  หลังจากนั้นทุก
อย่างจะผ่อนคลายลงเรื่อย ๆ มีไม่มาก  ต่ก็มีพอไม่มีเงิน แต่ยังมีแรง ความอ้วนทําให้ให้ใบหน้าอ่ิมเอิบ  
ความผอมทําให้เสื้อผ้าดูดี ถ้าวิ่งก็ถึงที่เร็วขึ้น  ถ้าค่อย ๆ เดิน จะไม่เหนื่อย  จากที่กล่าวมาข้างต้น การ
คิดในเชิงบวกจะคล้าย ๆ กับการใช้หลักของความเป็นจริงเก่ียวกับการดํารงชีวิต   

สรุป : การคิดเชิงบวกเป็นเรื่องของการมองมุมที่เราไม่เคยมองโดยปกติประจําวัน  โดยมุมที่
เรามองนั้นจะเป็นมุมที่จะช่วยให้เราสบายใจขึ้น โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน แล้วค่อย ๆ ขยายผลไปยัง
คนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน แล้วก็แผ่ขยายไปยังสังคมและประเทศชาติ  ถ้าทุกคนคิดใน
เชิงบวกได้ก็จะทําให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย มองมนุษย์มีความเอนเอียงที่จะคิดบวก ทําให้เรา
มองและก้าวไปข้างหน้าได้ ถึงแม้จะรู้ว่าชีวิตนี้มีจุดจบ สุดท้ายทุกคนก็ต้องตายจากกันไป ถึงแม้รู้ว่า
จะต้องตายสักวัน แต่เราก็ยังมองไปข้างหน้า คิดบวกและวางแผนไว้สําหรับอนาคต ความสามารถที่จะ
มองไปยังอนาคตและมองย้อนกลับไปยังอดีต เป็นความสามารถพิเศษของเราทุกคน เป็นสิ่งที่ช่วยให้
เรามองเห็นวิถีทางในการดําเนินชีวิต ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคและมองโลกในแง่บวกไม่ว่าใครก็ต้องเคย
ทําผิดพลาดบ้าง ความผิดพลาดส่งผลกระทบกับเราไม่เหมือนกัน สําหรับคนที่ไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้
ง่ายๆ  มักจะมองความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว แต่สําหรับคนที่ท้อแท้ยอมแพ้
ง่ายๆ จะคิดตรงกันข้าม จะมองว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น มันจะติดตัวเราไปอีกนาน ไม่สามารถแยก
ความผิดพลาดออกจากคนทําผิดพลาดได้ คิดว่าตัวเองนั่นแหล่ะคือความผิดพลาด จนทําให้หมด
กําลังใจ และอาจนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ 

การที่เราให้ความสนใจกับเรื่องร้ายๆ ช่วยให้เราระวังตัวและป้องกันภัย ทําให้เราเอาตัวรอด
จากสถานการณ์เลวร้ายได้ ถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครเตือน ถ้าเราพลาดข่าวสารมันก็อาจเป็น
อันตรายถึงชีวิตได้ แต่เรื่องดีๆ ถ้าเราไม่รู้  มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเราถึงชีวิต  สมองเราให้ 
ความสําคัญกับความอยู่รอดเป็นอันดับแรก ในสมองจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความกลัว มากกว่าส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการให้รางวัล และสมองก็สนใจเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดี Our brains are programmed 

to pay attention to negative things. 

มนุษย์ยุคแรกๆ ต่างก็ต้องเผชิญกับภัยอันตราย สัตว์นักล่า หรือสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ 
แต่ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน ปลอดภัยมากขึ้น เราไม่จําเป็นต้องคอยหลบภัย ไม่ต้องเจอปัญหา 

https://www.nicetofit.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87/
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ถึงแม้ว่าบางคนยังต้องเจอกับปัญหาที่ทําให้ต้องคิดในแง่ร้าย ทําให้ติดนิสัย กลายเป็นคนขี้บ่น แต่ก็
ไม่ใช่ว่าเค้าเป็นคนไม่ดี แต่คนเหล่านี้ต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง รื้อสมอง ตบแต่งสมองใหม่  ใน
โลกที่เต็มไปด้วยข่าวร้าย เราก็ไม่จําเป็นต้องรับรู้มันทุกเรื่อง ไม่จําเป็นต้องจมไปกับความทุกข์ของคน
อ่ืนๆ การที่เราเลือกสนใจเฉพาะสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต จะช่วยให้ปรับปรุงคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต 
ทําให้มีสุขภาพที่ดี อารมณ์ดี สมองเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอด  เราอาจจะยังยึดติดและคิดว่าพัฒนาการ
สมองจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนเด็ก แต่ความจริงคือเรายังสามารถพัฒนาสมองได้เรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะโตเป็น
ผู้ใหญ่ สมองก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ ทําให้เราเรียนรู้และเชี่ยวชาญทักษะใหม่ๆ ได้ เช่น ถึงแม้ว่าเราจะเคย
เป็นคนคิดและมองโลกในแง่ร้าย แต่เราก็ยังสามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง คิดและมองโลกในแง่ดีได้ 
โดยใช้วิธีฝึกฝนการมีสติ ทําให้เราหลุดออกจากวังวนของการคิดเรื่องร้ายๆ ฝึกฝนจนชิน ทําบ่อยๆ จน
เกิดเป็นนิสัย และกลายเป็นคนคิดในแง่ดี 

การเปลี่ยนแปลงคือสัญญาณอันตราย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สมองจะตอบสนองและ
ทําให้เรามองว่ามันคือปัญหาหรืออุปสรรค ทําให้เราคิดในแง่ร้าย เพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันมักจะทํา
ให้เราต้องตอบสนองต่อสิ่งนั้นต่างจากเดิม ทําให้เราหยุดใช้ระบบการตอบสนองแบบอัตโนมัติ ทําให้
สมองต้องคิดและต้องใช้พลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่มันมักจะทําให้เกิด
ความยากลําบาก ทําให้เกิดความเสี่ยง  เราอาจจะต้องฝึกและควบคุมตนเองเพ่ือที่จะมองการ
เปลี่ยนแปลงด้วยทัศนคติเชิงบวก สมองที่เราได้รับมาไม่เหมือนกัน สภาพแวดล้อมที่เราโตมาแตกต่าง
กัน ทําให้แต่ละคนมีระดับความสามารถในการมองโลกในแง่ดีได้ต่างกัน แต่เราก็สามารถฝึกสมอง 
และตีกรอบวิธีคิดวิธีมองปัญหา ตบแต่งสมองให้หันไปมองโลกในแง่ดีได ้

ความถนัดของแต่ละคน  สมองเริ่มมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ตอนเด็กๆ สมองส่วนที่เราใช้งาน
น้อยๆ นิวรอนที่ไม่ถูกใช้งานบ่อยมันก็จะกระจัดกระจาย และค่อยๆ หายไป แต่ส่วนที่ใช้งานบ่อยๆ มัน
จะติดต่อกัน ยึดแน่นและอยู่กับเราไปจนโต ทําให้เกิดความถนัดในทักษะด้านต่างๆ  จนเมื่อเราโตเป็น
ผู้ใหญ่ ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนของสมองก็ลดน้อยลง แต่ละคนถนัดในบางเรื่องและสูญเสีย
ความคิดยืดหยุ่นแบบเด็กๆ ไป แต่สมองเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเราก็ยังสามารถสร้างการ
เชื่อมต่อของนิวรอนและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้ 

เราจะตั้งใจทํางานเมื่อได้ทําสิ่งที่เราชอบและทําได้ดี ดังนั้นการค้นหาว่าเราถนัดเรื่องอะไรจึง
เป็นสิ่งสําคัญ เพราะมันจะทําให้เพ่ิมคุณค่าของเรา สําหรับบางคน จะเห็นได้ชัดว่าเค้าถนัดเรื่องอะไร 
แต่ก็มีบางคนที่มองยาก ต้องพยายามค้นหาความถนัดของตัวเองที่ซ่อนอยู่ เครื่องมือที่ช่วยให้เรา
ค้นพบความถนัดเช่น แบบประเมิน StrengthsFinder อาจช่วยให้เราค้นพบความสามารถพิเศษที่ไม่
เคยรู้มาก่อน ความสามารถที่จะทําให้เราเพ่ิมคุณค่า ทําให้เราตั้งใจทํางานมากขึ้น เกิดความพึงพอใจ
มากขึ้น มีความสุขมากข้ึน 
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Flow ในการทํางาน  ตอนที่เราทํางานด้วยความสนุกและยุ่งอยู่กับมัน นั่นแหล่ะที่ เรียกว่า 
Flow เราทํางานจนลืมเวลาที่ผ่านไป เราทํางานโดยมีจุดมุ่งหมาย บางคนมีความภูมิใจที่ทํางานได้ดี มี
ความสุขที่งานออกมาดี หรือมันเป็นงานที่ทําเพ่ือสังคม งานที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น  อาจจะเป็นงานในบริษัทที่มีส่ วนช่วยลดโลกร้อน บริษัทที่มี เป้ า หมายลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทที่มุ่งมั่นลดปริมาณขยะ บริษัทที่นึกถึงส่วนรวมและมีวิธีกําจัดของเสียก่อน
ปล่อยออกสู่ภายนอก 

ความเสี่ยงของการเชื่อใจ  เราต่างก็ต้องการทํางานกับคนที่เชื่อใจได้ บริษัทที่เราไว้วางใจได้ 
แต่ความเชื่อใจเป็นสิ่งละเอียดอ่อน เมื่อเราวางใจในมือของคนอื่น มันจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่คนนั้น
จะทําให้เราผิดหวัง เสี่ยงที่จะทําให้ความสัมพันธ์พังทลายลง ความเชื่อใจการไว้วางใจมีความเสี่ยง แต่
มันก็ทําให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาว เมื่อเรามีความเชื่อใจ สมองจะหลั่งสารสื่อประสาท หรือสาร
สื่อความสุขออกซิโทซิน เมื่อเราเชื่อใจและไม่ผิดหวัง เราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้น สมองก็ยิ่งผูกพันทํา
ให้เราเชื่อใจมากยิ่งขึ้น ความเชื่อใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ความเสี่ยงและเริ่มต้นไว้วางใจคนอ่ืน 

คิดให้ดีก่อนที่จะเสี่ยงไว้วางใจใคร แต่เมื่อตัดสินให้ใจไปแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นและอย่ากังวลอีก 

คิดบวกและมองโลกในแง่ดี  คนที่มองโลกในแง่ร้ายมักจะเชื่อว่าเรื่องร้ายๆ มันจะเกิดขึ้น
ตลอดเวลา และมันจะเป็นแบบนี้เสมอ คนที่มองแง่ร้ายจะพูดว่า “เค้าไม่เคยคุยกับเราเลย” ตรงข้าม
กับคนที่มองโลกในแง่ดี ที่จะพูดว่า “หลังๆ เค้าไม่คุยกับเราเลย” คนที่มองโลกในแง่ดีสามารถแยกแยะ
ได้ และมักจะมองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ว่ามันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราว 

คนที่มองโลกในแง่ดีมักจะเชื่อว่าเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลา และเชื่อว่าเรื่อง
ร้ายๆ มันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราว ถ้าถูกหวย คนที่มองแง่ดีจะพูดว่า “เราเป็นคนโชคดี” ในขณะที่คนทั่วไป
อาจจะพูดว่า “วันนี้เราโชคดี” 

โทษตัวเองหรือโทษคนอ่ืน  การโทษตัวเองจะนําไปสู่การสูญเสียความมั่นใจ คนที่มองโลกใน
แง่ดี จะมองว่าเรื่องดีๆ มันเกิดจากปัจจัยภายใน คิดว่าความสําเร็จเกิดจากตัวเราเอง และมองเรื่องร้าย
หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น มันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเกิดจากคนอื่น 

คนที่มองโลกในแง่ร้าย จะมองว่าเรื่องร้ายๆ มันเกิดจากปัจจัยภายใน คิดว่าตนเองเป็นสาเหตุของความ
ผิดพลาด และมองเรื่องดีเป็นสิ่งที่คนอื่นๆ ทําให้เกิดข้ึน 

ความคาดหวัง  ถ้าก่อนที่เราจะทําผิด มีคนชมว่าเป็นคนฉลาด สมองจะเพ่ิมระดับการ
ตอบสนองต่อความผิดพลาดนั้น ทําให้เราคิดมาก แต่ถ้ามีคนบอกว่าเราโง่ ก่อนที่เราจะทําผิดพลาด 
ระดับการตอบสนองจะไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเราคาดหวังไว้อยู่แล้วว่าผลจะออกมาไม่ดี ความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ 
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ถ้าเราคาดหวังว่าเจ้านายจะเลื่อนตําแหน่งงานให้ แต่สรุปว่าไม่ใช่ สมองเราก็จะพยายามหา
สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เลื่อนตําแหน่ง และเมื่อรู้ผลว่าไม่ได้ เราก็จะ
ไม่แปลกใจ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสมองก็จะไม่เพ่ิมข้ึน เราจะไม่คิดมาก 

หลีกเลี่ยงความทุกข์  เวลามีความสุข เราก็อยากจะให้มันค่อยๆ เพ่ิมขึ้น มีความสุขนานๆ 
กลับกันเวลามีทุกข์ เราอยากจะโดนหนักๆ แค่ครั้งเดียว แล้วหวังให้ความรู้สึกนั้นหายไปอย่างรวดเร็ว 
เราต่างก็อยากหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คนที่รู้ตัวว่าอาจจะต้องตกงาน มักจะ
กังวลเครียดและสุขภาพแย่ลง แต่เมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆ ก็จะพยายามหางานใหม่ ไม่กลัว ไม่ท้อแท้ ไม่
สิ้นหวัง และกลับมาเข้มแข็งมีสุขภาพดีได้อีกครั้ง 

ยิ่งเรามีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เราก็จะใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน กลับกันถ้าเป็นช่วงยากลําบาก 
ช่วงตกงาน มันจะทําให้เราพยายามลดค่าใช้จ่าย อดออม และเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานสถานการณ์มันจะดี
ขึ้น ทําให้เราหาหนทางที่จะเพ่ิมรายได ้

ประโยชน์ของการให้รางวัลและชื่นชม  หลายครั้งที่เรามุ่งมั่นที่จะทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
พยายามลดความผิดพลาด พยายามแก้ไขความผิดพลาด พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น ทําให้เรามองเห็น
และพูดถึงแต่เรื่องร้ายๆ ที่เกิดขึ้น ย้ําเตือน ตอกย้ําจนทําให้เราหมดกําลังใจได้ 

แทนที่จะมุ่งมั่นและสนใจปรับปรุงการทํางาน เราควรหันมาใส่ใจเรื่องการชื่นชม การยกย่อง
คนในทีม พูดถึงความสําเร็จเล็กๆ น้อยๆ 

การให้รางวัลและชื่นชมพนักงาน มีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทํางานได้ ผลการ
วิเคราะห์ของ Gallup จากการสํารวจพนักงานทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านคน (ในธุรกิจมากกว่า 30 

ประเภท และมากกว่า 1 หมื่นหน่วยงาน) พบว่า 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของแต่ละคน 

ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและทํางานร่วมกันของพนักงาน 

ช่วยให้พนักงานอยู่กับบริษัทนานๆ 

ช่วยให้ลูกค้าติดและเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า 

ช่วยให้เกิดความปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุในระหว่างการทํางาน 

ใช้ความเครียดให้เป็นประโยชน์ 
เรามักจะมองความเครียดเป็นเรื่องไม่ดี มองโลกในแง่ร้าย เป็นสิ่งที่เราพยายายามหลีกเลี่ยง

หรือลดความเครียดให้น้อยลง เราสามารถมองความเครียดในแง่บวกได้ เราสามารถฝึกและเปลี่ยน
ทัศนคติที่มีต่อความเครียด แล้วใช้มันให้เกิดประโยชน์ กระตุ้นทําให้เราทํางานได้สําเร็จ 

ถ้าเราเชื่อว่าความเครียดเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกาย มันก็จะเป็นผลร้ายต่อเรา งานวิจัยพบว่า 
ความเครียดมันจะส่งผลร้ายกับเราได้เฉพาะกรณีที่เราเชื่ออย่างนั้น ดังนั้นเราควรเปลี่ยนมุมมองต่อ
ความเครียดใหม่ มองว่าความเครียดมันเป็นเรื่องดี เราต้องเชื่อว่าร่างกายเราถูกสร้างและวิวัฒนาการ
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เพ่ือให้รองรับสถานการณ์ที่กดดัน ทําให้เราเข้าสังคม เข้าหาคนอ่ืนเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จัดการ
ความเครียดที่เกิดขึ้น จากความต้องการที่มีมากกว่าความสามารถในการรองรับ  เราไม่มอง
ความเครียดว่ามันดีหรือไม่ดี ความเครียดคือสิ่งที่เกิดขึ้น จากความต้องการที่มีมากกว่าความสามารถ
ในการรองรับ ความเครียดเป็นสัญญาณให้เราปรับเปลี่ยนเพ่ือทําให้สถานการณ์ดีขึ้น ใช้ความเครียด
เป็นพลัง อย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมย้อนกลับมาทําร้ายเรา เราต้องรู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์ ทํา
ให้สถานการณ์ดีขึ้น กําจัดฮอร์โมนส์ความเครียดออกไปจากร่างกาย เพราะถ้าเราไม่จัดการกับมัน มัน
ก็จะยังอยู่ในร่างกาย และถ้าปล่อยมันไว้ในร่างกายเรา มันก็จะย้อนกลับมาทําร้ายเรา ตราบใดที่เรายัง
เชื่อว่าเรายังหาทางออกได้ หาทางแก้ไขได้ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ ก็จะทําให้เรามีพลัง ทําให้เรา
เปลี่ยนความเครียดให้เป็นพลังได้  ให้ทําเราขยับ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง 

ความเครียดเป็นตัวบอกให้เราลดความต้องการลง หรือเพ่ิมความสามารถในการรองรับของ
เราให้มากขึ้น เพื่อทําให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในภาวะปกติ ช่วยให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ อยู่
กับคนมองโลกในแง่ร้าย ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับหลายคนคือการที่ต้องทํางาน ต้องอยู่กับคนที่มองโลก
ในแง่ร้าย คนที่เอาแต่ใจเชื่อว่าตัวเองจะรู้สึกและแสดงออกมายังไงก็ได้ คนที่มักจะโทษคนอื่นๆ จนทํา
ให้เพ่ือนร่วมงานเสียสุขภาพจิต ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม นอกจากนั้นยังเป็นเหตุผลของการ
ลาออกด้วย 

พลังงานด้านลบแผ่ขยายออกไป ลุกลามได้เร็วเหมือนไฟ ทําลายความรู้สึกของผู้คน เป็น
ตัวการทําให้เกิดความกังวล เป็นทางลัดที่นําเราไปสู่ความห่างเหิน 

บันไดสู่การมองโลกในแง่ดี  สภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเรา เพราะ
การควบคุมตนเองอาจไม่มีประสิทธิภาพดีพอ ถึงแม้ว่าเราตั้งใจจะไม่คิดในแง่ร้าย ถึงแม้ว่าเราพยายาม
ใช้เหตุผล แต่ถ้าสถานการณ์ที่ทําให้เราเกิดความกังวล เครียด ตอนนั้นเราก็ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือ
เหตุผล เชื่อมโยงประสบการณ์ร้ายๆ ในอดีต ทําให้มีผลต่อการตัดสินใจ และมองโลกในแง่ร้ายได้ 

สภาพแวดล้อมส่งผลต่อความคิดของเรา พยายามอยู่ให้ห่างจากคนมองโลกในแง่ร้าย อยู่ให้
ห่างจากความคิดหรือเหตุการณ์ร้ายๆ หยุดเสพข่าวร้าย 

แต่ถึงเราจะพยายามแค่ไหน ยังไงเราก็หลีกเลี่ยงการมองโลกในแง่ร้ายไม่ได้ สมองของเราหรือ
ของคนอ่ืนๆ ต่างก็ต้องการอยู่รอด เราจะเลิกและทิ้งการมองโลกในแง่ร้ายไปไม่ได้ แต่สิ่งที่เราทําได้คือ 
ไม่ยอมให้มันกลืนกินเรา ไม่ยอมให้มันส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม และไม่ยอมให้คนคิดแง่ร้ายขัดขวางเรา
จากการส่งต่อความคิดในแง่ดีให้คนอ่ืนๆ 

คนคิดบวกในที่นี้หมายถึงคนที่มองโลกอย่างเป็นกลางไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้าย หรือจะเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็ได้ แต่ก็อย่าเพ่ิงเข้าใจผิดคิดว่าคนที่มีนิสัยอย่างนี้เป็นพวกโลก
สวยเชียวล่ะ เพราะพวกเขามีดีมากกว่านั้นอีก 
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หากพูดถึงการเป็นคนคิดบวก ส่วนใหญ่คงนึกถึงอุปนิสัยมองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่เปิดกว้าง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และแน่นอนว่าคงไม่มีใครกล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นคนคิดบวก แต่ถ้าหาก
เรามาลองสํารวจตัวเองกันเล่น ๆ จาก 10 วิธีคิดบวกที่เรานํามาฝากนี้ อาจทําให้เราค้นพบความจริงว่า
ตัวเราก็เป็นคนคิดบวกนะ เพียงแต่ไม่เคยรู้มาก่อน 

 

การคิดบวกคืออะไร 
             

          จากผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาบุคลิกภาพและสังคมของสหรัฐอเมริกาเผยว่า 
การคิดบวกเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ตัวเองมีความสุข โดยที่การคิดบวกนั้นไม่ใช่การคิดหาคําตอบว่า
อะไรถูกหรือผิด แต่เป็นการคิดเพ่ือให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่กําลังเป็นไป หลายคนเข้าใจว่าการคิดบวก
ต้องอาศัยหลักการทางจิตวิทยาเข้าช่วย แต่ความจริงแล้วตัวเราเองก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้
กลายเป็นคนคิดบวกได้ตลอดเวลา   

 

8 สิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดบวก 

 

          เป็นที่รู้กันดีว่าการคิดบวกคือการทําให้ตัวเองมีความสุข แต่ความจริงแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพ
กายและใจอีกด้วยนะ โดยเฉพาะสิ่งดี ๆ ต่อไปนี้ที่จะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนเมื่อเปลี่ยนตัวเองให้คนคิด
บวก เราจะมีระบบไหลเวียนโลหิตเป็นปกติ 
     การคิดบวกจะทําให้เรารู้สึกอยากทําในสิ่งดี ๆ เช่น กินอาหารสุขภาพ ออกกําลังกาย และไม่
เครียด ด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราทํางานเป็นปกติ ไม่เสี่ยงเป็นโรคที่เกี่ยวกับ
ระบบไหลเวียนเลือด เช่น หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  และโรคความดันโลหิตสูง เราจะมีไขมันดี
มากกว่าไขมันเลวในร่างกาย 

          ผลการทดสอบของมหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดในปี 2013 ที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร The 

American Journal of Cardiology  เผยว่าการคิดบวกช่วยเพ่ิมระดับไขมันดีในร่างกายได้ เห็นได้
จากการทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัครวัยกลางคน อายุระหว่าง 40-70 ปี ประมาณ 990 คน ที่ทํา
แบบทดสอบความสุขจากพฤติกรรมประจําวัน ผลคือ อาสาสมัครส่วนใหญ่มีความสุขในชีวิตประจําวัน
ของตัวเองดี เมื่อตรวจร่างกายพบว่ามีระดับไขมันดีสูงกว่าไขมันเลว สาเหตุเป็นเพราะคนที่มีความสุขดี
ในชีวิตมักจะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าคนที่มีความเครียด  เราจะมีระบบภูมิคุ้มกันโรคที่
แข็งแรงข้ึน 
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          การคิดบวกเป็นการกระตุ้นให้เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายทํางานเป็นปกติ เกิดการดูดซึม
สารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกาย รวมถึงการนําไปใช้เผาผลาญเป็นพลังงานที่ส่งผลให้เราแข็งแรงขึ้น เห็น
ได้จากคนที่ร่าเริง แจ่มใสมักไม่ค่อยเจ็บป่วยง่าย  เราจะมีสุขภาพกายและใจที่สมดุล 

          ผลการวิจัยส่วนใหญ่เผยว่า คนที่มองโลกในแง่ดีมักมีสุขภาพกายและใจดีตามไปด้วย เพราะ
พวกเขามีเคล็ดลับอยู่เพียงสิ่งเดียวคือ การทําตัวเองให้มีความสุขด้วยการหากิจกรรมทําไม่ปล่อยให้
ตัวเองอยู่ว่าง ๆ  เช่น ออกกําลังกาย การปลูกดอกไม้ การสนทนากับเพ่ือนบ้าน ออกกําลังกาย เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย เพราะเมื่อสุขภาพจิตดี ร่างกายก็แข็งแรง
ตามไม่ด้วย ไม่เจ็บป่วยง่าย และก็ไม่ต้องกินยาใด ๆ  เราจะกลายเป็นคนไม่ค่อยเครียดกับอะไรง่าย ๆ 

          คนที่มองโลกในแง่ดีเมื่อมีปัญหามักจะรับมือได้ดีกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย ส่วนหนึ่งมาจาก
การที่พวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งจะดีขึ้นได้ เดี๋ยวก็จะผ่านไป ทําให้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยความใจเย็น
มากกว่า 
  เราจะกลายเป็นคนร่าเริง แจ่มใสน่าเข้าใกล้  การมองโลกในแง่ดีช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ
ตัวเราให้กลายเป็นคนนิสัยน่ารักมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราจะมีทัศนคติที่เปิดกว้างรับฟังคนอ่ืน 
ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอด ดูเป็นคนอารมณ์ดี ทําให้ใคร ๆ ก็มองว่าเรานิสัยดีน่าเข้ามาทําความรู้จัก 

   เราจะรับมือได้หมดทุกปัญหา   การมองโลกในแง่ดีจะทําให้เรามีสติในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล  จากผลการวิจัยเผยว่าการมองโลกในแง่ดีทําให้เราไม่รีบร้อนตัดสินเรื่องราวที่อยู่
ตรงหน้า เราจะไม่คิดฟุ้งซ่านเติมแต่งปัญหาให้ใหญ่โตขึ้น และเราจะมีสติมองออกว่าแก่นแท้ของปัญหา
นั้นอยู่ตรงไหน ทําให้เราสามารถค้นพบทางออกของปัญหาได้อย่างง่ายดาย 

   เราจะมีอายุยืน   ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอนได้ทําการทดสอบเรื่องการคิดบวก
สัมพันธ์กับการมีอายุยืนอย่างไร โดยได้ทําทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัครที่มีอายุยืนเกินร้อยปีขึ้นไป
ประมาณ 243 คน ด้วยการให้ทําแบบสอบถามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ผลปรากฏตรงกันว่า อาสาสมัคร
ส่วนใหญ่มักมีไลฟ์สไตล์ชอบท่องเที่ยว ชอบเดินทางไปเปิดหูเปิดตาต่างถิ่น พวกเขาเชื่อว่าการเดินทาง
ทําให้เรียนรู้อะไรมากขึ้น ได้พบเห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้น ปล่อยวางอะไรได้มากขึ้น และทั้งหมดนี้ก็
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนคิดบวกข้ึนนั่นเอง 
 

Mindset เปลี่ยนวิธีคิด  ชีวิตเปลี่ยน 

 

Mindset   หมายถึง  ทัศนคติ วิธีคิดและความเชื่อของคนแต่ละคน ที่ส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมและการตัดสินใจของคนผู้นั้น ถ้าไปเปิดนิยามใน Dictionary เมืองนอกก็จะเห็นว่ามีคํา
นิ ยามต่ างกัน เยอะแยะมากมายเช่นกัน  แต่คํ าภาษาอังกฤษคํ านึ งที่ เ ร าชอบเป็น พิ เศษ
คือ Thought Process หรือ วิธีคิด นี่แหละ เป็นคําที่สื่อความหมายได้ดียิ่ง มันไม่ใช่แค่ความคิดแต่



เป็น "วิธีคิด" ในบทความนี้เราเลยขอนิยามคําว่า Mindset สั้น ๆ ว่า "วิธีคิด" นี่แหละนะ หากถามว่า
ตัวตนของเราคืออะไร เรามองว่ามันประกอบด้วยสองส่วนที่ทํางานควบคู่กันไป "ร่างกาย" และ "วิธีคิด 
(Mindset)" ซึ่งสองสิ่งนี้แหละที่ขับเคลื่อนทิศทางของชีวิตเราไปจนนาทีสุดท้าย 

 

 

 

 

 

ความส าคัญของ Mindset 

 

หาก Mindset ดีก็จะส่งผลให้ตัดสินใจได้ดี ชีวิตก็จะดีและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง หากตัดสินใจ
แย่ชีวิตก็พังได้ง่าย และการตัดสินใจ ก็จะส่งผลต่อก้าวต่อไปด้วย ก็เหมือนหมากรุกนั่นแหละ เราต้อง
เดินหมากไปเรื่อย เพียงแต่กระดานที่เราเล่นอยู่คือโลกแห่งความจริง เจ็บก็เจ็บจริง  สุขก็สุขจริง  

ชีวิตจะดีจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับ Mindset  คนหลาย ๆ คนอาจจะเริ่มจากจุดเดียวกัน แต่จบที่คน
ละจุดได้เสมอ เพราะ Mindset ของแต่ละคนต่างกัน ชีวิตจึงถูกขับเคลื่อนต่างกัน  คนมีปัญหา
ครอบครัวเหมือนกัน คนนึงอาจจะจบลงที่การเป็นด็อกเตอร์ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ในขณะที่ อีก
คนอาจจะติดยาและเป็นฆาตกรก็ได้เช่นกัน ก็จะเห็นว่า Mindset คือตัวกําหนดทิศทางและอนาคต
ของชีวิต และมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวตนของเราตลอดเวลาในทุกวินาที ไม่ว่าจะตอนตื่น ตอนนอน หรือ
ตอนทํากิจกรรมใด ๆ ชีวิตจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับ Mindset ของเรา 

Mindset (วิธีคิด) คนเราเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา ประสบการณ์ชีวิตจะค่อย ๆ หล่อหลอมให้
วิธีคิดของคนนั้น ๆ เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ตามเคยพูดอยู่ประโยคนึง  "คุณใน
วันนี้กับคุณในเมื่อวานนี้นั้นเป็นคนละคนกัน" ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ Mindset คนเราเปลี่ยนได้ทุก
เมื่อ และเมื่อมันเปลี่ยน ตัวตนคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยและเราควรจะเอาคุณสมบัตินี้มาทําให้เป็น
ประโยชน์กับตัวเรา  จงพัฒนา Mindset ให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน   

ทุกสิ่งและทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราล้วนส่งผลให้ Mindset เปลี่ยนได้ทั้งสิ้น 

- เมื่ออยู่กับคนที่รู้จักประหยัดเงิน คุณจะค่อย ๆ ซึมซับและมี Mindset ของการใช้เงินเป็น 

- เมื่อคุณอยู่กับคนที่เก่งขึ้นตลอดเวลา คุณจะมี Mindset ของความอยากเก่งขึ้นตลอดเวลา
เช่นกัน 

- เมื่ออยู่ในสังคมที่คนประณามผู้ล้มเหลว สุดท้ายคนก็จะมี Mindset ของการไม่กล้าออกไป
ทําอะไรใหม่ ๆ 



- เมื่ออยู่ในสังคมที่คนไม่คิดจะต่อแถวกัน Mindset ทุกคนจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นการแก่งแย่ง
อย่างบ้าคลั่ง 

- เมื่อทุกคนพร้อมใจกันทิ้งขยะไม่เลือกที่ Mindset ของคนในสังคมนั้นก็จะทิ้งขยะกันเกลื่อน
กลาด 

- เมื่อทุกคนบอกว่าการพูดภาษาอังกฤษผิดเป็นเรื่องแย่มาก คนก็คิดว่าการพูดภาษาอังกฤษ
เป็นเรื่องน่าอายและจะกลัวไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษกัน 

เมื่อเข้าใจ Nature ตรงนี้ของ Mindset แล้วก็จะรู้ละว่าทําไม "การเลือกคบเพ่ือน" และ "การ
เอาตัวเองไปอยู่ในสังคมดี ๆ" ถึงสําคัญ เพราะเม่ือคนรอบตัวที่คุณสัมผัสล้วนเป็นคนดี มี Mindset ที่ดี 
เราก็จะได้รับสิ่งดี ๆ เข้ามาเสมอ และคุณก็จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้น ตัดสินใจดีขึ้นไปโดยอัตโนมัติ 
อยากให้เข้าใจเรื่องตรงนี้ไว้ตลอดเวลา 

Mindset ติดต่อกันได้  เพราะสุดท้าย "เมื่อคุณเสพย์อะไรมาก ๆ คุณจะกลายเป็นสิ่งนั้น" หาก
คุณเอาตัวเองไปอยู่ในที่ดี เสพย์สิ่งดี  คุณก็จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเอาตัวเอง
ไปอยู่ท่ีแย่ เสพย์แต่สิ่งร้าย สุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนที่เอาแต่กลัว ชีวิตแย่ลง และไม่มีทางเก่งขึ้นได้
เลย 

ประโยคที่ว่า "You are what you share on Facebook" ก็มาจากเรื่องนี้  
รับพลังด้านบวกเรื่อย ๆ พร้อมปิดกันพลังด้านลบ  อย่างที่บอกด้านบน Mindset สามารถ

ติดต่อกันได้ ดังนั้นถ้าอยากจะพัฒนา Mindset อย่างแรกท่ีควรจะทําเลยคือ "ย้ายตัวเองไปอยู่ที่มีพลัง
ด้านบวก" 

การย้ายตัวเองนี้ทําได้ทั้งทางโลกจริงและโลกเสมือน 

โลกจริงคือการไปอยู่ ในสังคมที่ดี  ส่วนโลกเสมือนก็เช่นพวก Social Network อย่าง 
Facebook ก็ต้องหันไป Follow คนที่มีความคิดดี  แล้วชีวิตคุณจะดีข้ึนจากการรับพลังด้านบวก 

  ในขณะเดียวกัน การรับพลังด้านบวกอย่างเดียวก็ยังไม่พอ ต้องรู้จักปิดกั้นพลังด้านลบไม่ให้
เข้ามาในชีวิตด้วย  ในโลกจริงก็เหมือนเดิม สังคมไหนไม่ดีก็อย่าเข้าไปร่วมสังคมด้วย ในโลกเสมือน 
พวกเพจที่เน้นสร้างความเกลียดชังหรือแม้แต่เพ่ือนที่ชอบโพสต์เรื่องลบ ๆ วันดีคืนดีก็เอาแต่โพสต์ด่า
กราดคนอ่ืน เราแนะนําให้ควรเลิกติดตามเสีย  เพราะพลังด้านลบมักจะมีผลมากกว่าพลังด้านบวก
เสมอ ถ้ายังติดตามคนพวกนี้และรับพลังลบ ๆ เข้าไป Mindset ก็จะพลอยลบไปด้วย แล้วพอถึงจุดนึง
จะดึงกลับมาไม่ได้อีกเลย แล้วชีวิตคุณจะมีแต่แย่ลง ๆ ครับ 

  ดราม่าเป็นพลังด้านลบ คอยแต่จะสร้างความเกลียดชังให้กับผู้คน แต่เมื่อถึงวันนึงความ 
ดราม่าจะเข้าครอบงําและทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งเลวร้ายไปทั้งหมด จะมองไม่เห็นความดีของสิ่งต่าง 
ๆ อีกเลย และสุดท้ายก็จะสร้างเรื่องดราม่าได้เอง อะไรก็ดราม่าได้หมด  มีหลายตัวอย่างแล้วที่สังเกต
ดูจากโพสต์บนเฟสบุ๊คของหลาย ๆ คน ที่ช่วงแรก ๆ ก็ยังดีอยู่ แต่สักพักก็เริ่มแชร์เรื่องดราม่ามากขึ้น 



ๆ และผ่านไป 1 ปีโพสต์บนเฟสบุ๊คของคนนั้นก็คือเรื่องดราม่าและการมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลา 
จนบางคนก็กลายเป็นคนกลัวทุกสิ่งอย่าง ไม่กล้าทําอะไรใหม่ ๆ และหยุดการพัฒนาตัวเองไปในที่สุด 

 

Growth Mindset ส าคัญกว่าความฉลาด 

 

Fixed Mindset  มีบางคนเลือกทํางานกับคนที่มี Growth Mindset ซึ่งต่อให้ IQ ต่ํากว่าแต่ก็
น่าสนใจกว่าเพราะคนลักษณะนี้ “พัฒนาได้”  คนที่มี Fixed Mindset นั้นเขามองว่าความฉลาดนั้น
คงท่ี เมื่อฉลาดแล้วก็จะฉลาดเลย เมื่อเข้าโรงเรียนดี ๆ ได้ก็หมายถึงเก่งกว่าคนอ่ืนมากแล้ว เขาก็จะเป็น
เผ่าพันธุ์ที่ฉลาดกว่าคนอื่นไปตลอด  ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุลึก ๆ ที่ทําให้เขาหยุดการพัฒนาตัวเอง หยุดการ
เสาะแสวงหาสิ่งใหม่เพราะพวกของฉันรู้ดีไปหมดทุกอย่างแล้ว นํามาซึ่งการไม่ยอมตั้งคําถามพ้ืน ๆ หรือ
คําถามแปลก ๆ ซึ่งส่วนนึงน่าจะเป็นเพราะเขากลัวว่าภาพลักษณ์ที่ฉลาด ของเขาจะหายไปถ้าตั้งคําถาม
โง่ ๆ 

สุดท้ายเขาจะป้องกันตัวด้วยการพยายามแสดงสัญลักษณ์ที่จับต้องได้ของสมาคมคนฉลาดที่
เขาสังกัดอยู่เสมอ ซึ่งนั่นก็เป็นอีกสัญญาณของ Fixed Mindset เช่นกัน เพราะคนลักษณะนี้ไม่
ต้องการความท้าทายใหม่อีกแล้ว เขาไม่ต้องการตอบอะไรยาว ๆ อีกแล้ว เขาเรียนรู้แล้วว่าเขาสามารถ
เอาชนะคนอื่นได้ง่ายกว่าเดิมด้วยการงัดเอาสัญลักษณ์ของกลุ่มที่เขาสังกัดมาโชว์ก็เพียงพอที่จะปิดปาก
คนอ่ืนได้แล้ว ภารกิจที่หนักหน่วงในชีวิตของเขาจึงสิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อสอบผ่านเข้ามาในกลุ่มและ
ได้รับการการันตีความเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ด้วยกระดาษดี ๆ ซักใบ  “วัฒนธรรมของสมาคมคน
ฉลาด” จึงทําให้ชีวิตของเขาง่ายขึ้น แต่มีข้อเสียสําคัญก็คือมันเป็นอีกปัจจัยนึงที่ทําให้เขาหยุดพัฒนา 



Growth Mindset  ส่วนคนที่มี Growth Mindset นั้นอาจจะเริ่มต้นไม่สวยนัก (หรือบางคน
อาจจะอยู่ในสมาคมคนฉลาดไปแล้วก็เป็นได้ แต่ไม่ถูกกลืนด้วยวัฒนธรรมของกลุ่มนั้น) แต่เขาจะเป็น
คนที่ตั้งคําถามบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ และลงมือค้นหาคําตอบนั้นอยู่เสมอในชีวิต   

สําหรับคนแบบนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่เจอความสําเร็จก็ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่าย ๆ เพราะเขา
เชื่อว่าอุปสรรคที่ไม่เคยเจอมาก่อน , ความยากที่ต้องทําในสิ่งที่ไม่เคยทําและความลําบากที่เขากําลัง
เจออยู่นั้นคือหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ชีวิตเขาต้องเจอ เขาจึงตั้งใจว่าจะต้องผ่านไปให้ได้ (ถึงแม้
ตอนนี้จะยังลําบากอยู่ก็ตาม) เขาจึงเป็นคนที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีเพราะทํามาจนเข้าใจแลว้วา่
มันเป็นธรรมชาติที่จะมีปัจจัยใหม่อยู่เสมอ  คนที่มี Growth Mindset ที่มีประสบการณ์จะคิดต่อไป
ทันทีว่าจะควบคุมปัจจัยใหม่เอาไว้อย่างไรเพ่ือที่จะหาคําตอบได้ง่าย นี่เป็นทักษะของเขาที่เราสามารถ
ใช้ชี้วัดได้ง่ายเลยครับว่าคนที่เรากําลังคุยอยู่ด้วยนี้มี Growth Mindsetหรือเปล่า? 

คนแบบนี้เขามักจะยอมรับคําติชมและคําวิจารณ์ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง และเขามักจะยินดีกับ
ความสําเร็จของคนอื่น เรียนรู้จากทุกความผิดพลาดของตัวเอง และศึกษาสิ่งที่คนอ่ืนทําสําเร็จ   หลาย
คนที่มาจากความ “ธรรมดา” แต่มี Growth Mindset เขาก็เป็นคนพิเศษขึ้นมาได้ในที่สุด  ชีวิตของ
พวกเขาดูเหมือนจะเหนื่อยอยู่เสมอ แต่เชื่อผมเถอะว่าคนที่พัฒนาตัวเองให้ทันโลกอยู่ตลอดเวลาแบบนี้
จะสามารถประสบความสําเร็จได้แน่ ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2 แสดงMindset 

 

เมื่อคุณเปลี่ยน ความคิด...วิถีชีวิตคุณจะเปลี่ยน  

 



ในหนังสือ The magic of thinking big (คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก) ได้พูดถึง ความมหัศจรรย์ของ
การ คิดใหญ่ เอาไว้ชัดเจนว่า การกล้าที่จะคิดใหญ่สามารถทําให้เราได้รับความสํา เร็จสูงสุด "คนที่คิด
อะไรอยู่ในใจ เขาจะเป็นอย่างนั้น"  

- ศาสดาเดวิด "ผู้ยิ่งใหญ่คือคนซึ่งมองเห็นว่า ความคิด เป็นสิ่งที่ครองโลก"  
- อีเมอร์สัน "จิตใจเป็นผู้สร้างตัวของมันเอง และภายในจิตใจนั้น มันอาจจะสร้างสวรรค์ของ

นรก หรือนรกของ สวรรค์ก็ได้"  
- มิลตัล ในหนังสือเรื่อง "Paradise Lost" "ไม่มีอะไรที่ดีหรือเลว เว้นเสียแต่ว่าความคิดทําให้

มันเป็นเช่นนั้น" 
 - เชคสเปียร์ "คนเราต่างกันที่ ความคิด ความสําเร็จ จึงต่างกัน" 

เมื่อคุณเปลี่ยน วิธีคิด ความเชื่อ คุณจะเปลี่ยน เมื่อคุณเปลี่ยน ความเชื่อ ความคาดหวัง คุณจะเปลี่ยน 

เมื่อคุณเปลี่ยน ความคาดหวัง ทัศนคติ คุณจะเปลี่ยน เมื่อคุณเปลี่ยน ทัศนคติพฤติกรรม คุณจะเปลี่ยน 

เมื่อคุณเปลี่ยน พฤติกรรม การกระทํา คุณจะเปลี่ยน เมื่อคุณเปลี่ยน การกระทํา วิถีชีวิต คุณจะ
เปลี่ยน เมื่อคุณเปลี่ยนความคิด...วิถีชีวิตคุณจะเปลี่ยน ถ้าคุณทําสิ่งที่คุณไม่เคยทํา คุณก็จะได้ในสิ่งที่
ไม่เคยได้เสมอ  

ความลับของคนรวย  

OPT = Other People's Time (เวลาของคนอ่ืน) 
OPM = Other People's Money (เงินของคนอ่ืน) 
การจัดการกับความเสี่ยง ถ้ารู้วิธี ก็ไม่น่ากลัว ทัศนคติสําคัญกว่าความเป็นจริง คนเราต่างกัน

ตรงความคิด ความสําเร็จจึงต่างกัน ขนาดของความคิด เป็นตัวกําหนดขนาดของความสําเร็จ เมื่อคุณ
คิดใหญ่ ความสําเร็จคุณก็ใหญ่ เช่นกัน เดินหมากรุกยังต้องคิด เดินหมากชีวิตจะไม่คิดบ้างหรือ Don't 

take a job for what you can earn, take a job for what you can learn. อย่าหวังว่าทํางาน
เพ่ือเงิน แต่หวังทํางานเพ่ือความรู้ "เป็นนาย ไม่ใช่เป็นทาสของเงิน" วิชาที่โรงเรียนไม่เคยสอน เรา
อยากอยู่กับสิ่งใด เราต้องรู้เรื่องสิ่งนั้น เพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากอยู่กันเงิน เราต้องรู้เรื่องเงิน คนรวย 
(Rich) คือคนที่รู้ว่ามีเงินอยู่เท่าไร ส่วน คนมั่งคั่ง (Wealth) คือคนที่ไม่รู้ว่ามีเงินอยู่เท่าไร 

การเรียนรู้คือการทําตัวเหมือนแก้วเปล่า ที่ใส่น้ําได้เรื่อยๆ สิ่งที่แตกต่างระหว่างความเสี่ยง
และความน่าเสี่ยง อยู่ที่ ข้อมูล คนส่วนมากหาเหตุผล เพ่ือบอกว่าตัวเองทําไม่ได้หรอก และหาเหตุผล
ที่จะบอกว่าคนนั้นทําได้ เพราะเหตุใด การตัดสินใจทุกครั้ง มีผลต่อชีวิต คุณต้องแลกมันกับบางสิ่ง
บางอย่าง ท้องทะเลที่ราบเรียบ ไม่เคยสร้างนักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ ทําอ่ืนๆหมื่นแสน ไม่ยากแม้น
เหมือนทําใจ คนไม่ถูกเตือนไม่ดี ฆ้องไม่ถูกตีไม่ดัง - ตนเตือนตนของตนเอง อย่าให้อารมณ์เป็น
ตัวกําหนดการกระทํา จงให้สมองกําหนดการกระทํา 



การกระทําไม่สําคัญเท่าวิธีคิด การลงทุนคือการวางแผน (Investing is a planning) ความ
กลัว ทําให้เราแสวงหาความมั่นคง ความฝัน ทําให้เราแสวงหาอิสรภาพ จงคิดนอกกรอบ Don't judge 

the book by the cover อย่าตัดสินหนังสือเพียงแค่ปก จะเลือกครูหรือที่ปรึกษาในชีวิต จะต้อง
เลือกคนที่สําเร็จ เพราะคนสําเร็จพูดได้ 2 เรื่อง คือ สําเร็จและไม่สําเร็จ ส่วนคนที่ไม่สําเร็จพูดได้ คน
อ่ืนคิดอย่างไรไม่สําคัญ สําคัญว่าเราคิดอย่างไร If one man can, I can. ถ้ามีคนทําได้ เราก็ทําได้
เช่นกัน คนที่พูดว่า "คุณคงทําไม่ได้หรอก" หมายความว่า "เขาทําไม่ได้ต่างหาก" เมื่อคุณเชื่อมั่นจน
ศรัทธา ปาฏิหาริย์มันจะเกิด You will when you believe. ประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดกับทุกคน 
แต่เป็นสิ่งที่คุณทํากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ กับประโยคที่ว่า "ผมไม่เคย ผมทําไม่ได้หรอก" - คุณก็ลองทํา
สิ จะได้เคย! Just do it!  แค่ลงมือทํา 

 

10 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก ที่คนอมทุกข์ควรอ่าน 

10 วิธีง่าย ๆ ฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวก  เมื่อได้ทราบถึงข้อดีของการคิดบวกแล้ว ลองมาดู
กันหน่อยดีไหมว่าจะเริ่มเป็นคนคิดบวกได้อย่างไร จากคําแนะนําของผลการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนตัว
เองให้คิดบวก ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical Psychology เมื่อปี 2006 ที่เผยว่า คนบน
โลกนี้มีอยู่สองประเภทใหญ่ ๆ คือ พวกท่ีคิดมาก กับพวกท่ีไม่ค่อยคิดอะไร ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะนิสัยที่
แตกต่างกันมาก แต่เมื่อนักวิจัยได้ลองวิเคราะห์นิสัยของคนทั้งสองกลุ่มแล้วกลับค้นพบว่าพวกเขามีวิธี
จัดการอารมณ์ด้านลบที่คล้าย ๆ กัน นั่นคือ หาสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น ดังนั้นเรามาลอง
เรียนรู้วิธีเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวกจากกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้กันดู ว่ามีวิธีไหนที่เราสามารถทําตามได้
บ้าง 

ไม่ท าตัวโลกสวยเกินไป  การคิดบวกและการมองโลกในแง่ดีในที่นี้ไม่หมายความว่าให้เราทํา
ตัวโลกสวย มองอะไรโรยด้วยกลีบกุหลาบไปทุกอย่าง แต่เป็นการปรับมุมมองของเรา อะไรที่คิดติดลบ
มากเกินไปก็ปรับให้เป็นกลางขึ้นหน่อย  และอะไรที่คิดบวกมากเกินไปก็ปรับให้พอดีขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น หากเรามีคนเข้ามาจีบ เราก็อย่าเพ่ิงมองโลกในแง่ดีว่าเขาเป็นคนดี จริงใจกับเรา ให้เผื่อใจเอาไว้
บ้าง เป็นต้น 

ไม่ตัดสินอะไรง่าย ๆ เพียงแค่ตาเห็น  การเริ่มต้นคิดบวกควรมาจากความคิดที่เป็นกลาง 
ดังนั้นเวลาที่เห็นอะไรไม่ถูกใจ ก็อย่าเพ่ิงเหมารวมไม่ว่ามันไม่ดี ให้เข้าใจไปตามสิ่งที่เห็นอย่าใส่
ความรู้สึกส่วนตัว อย่าลืมว่าการคิดบวกไม่มีถูกผิด 

 ผูกมิตรกับเพื่อนที่นิสัยร่าเริง คิดบวกเข้าไว้  ความรู้สึกที่ดี จะนํามาซึ่งความคิดดี ๆ ดังนั้น
ควรมอง หามิตรแท้ที่นิสัยร่าเริงแจ่มใสไว้สักคน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดด้านดี หากอยู่กับคนซีเรียส 
จริงจังกับชีวิตมากไป เราก็คิดบวกไม่ได้สักที จากผลการวิจัยส่วนใหญ่เผยว่า ความเครียดเป็นอารมณ์
ติดต่อจากอีกคนหนึ่งได้ โดยที่ตัวเรามักไม่รู้ตัวเลยว่าทัศนคติของตัวเองจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปทีละนิด 



จนกระทั่งพฤติกรรมแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่านิสัยเปลี่ยนไป ดังนั้นหากอยากเริ่มเป็นคนคิดบวก ก็
ให้เดินเข้าไปผูกมิตรกับคนที่มองโลกในแง่ดี เพราะคนเหล่านั้นจะมีมุมมองความคิดที่เปิดกว้างกว่า
พวกซีเรียส จริงจังกับชีวิต   

หม่ันคุยกับตัวเอง  คนที่คิดบวกมักจะคุยกับตัวเองอยู่เสมอ ในที่นี้หมายถึงการพิจารณา
ตัวเองว่ามีด้านลบกับเรื่องอะไร แล้วในแต่ละวันรู้สึกแย่อะไรบ้าง เมื่อเขาเรียงลําดับความคิดด้านลบได้ 
ก็จะทําการเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ บอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ ต้องมองโลกในแง่ดีมากขึ้นกว่าเดิม 
และฝึกพูดประโยคเชิงบวก เช่น ฉันสามารถเรียนรู้ได้ ฉันจะต้องลองทําดูก่อน หรือ ฉันคิดว่าปัญหานี้
ต้องมีทางออก เป็นต้น 

เขียนถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  เป็นวิธีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนมองโลก
ในแง่ดีมากข้ึน เพียงแค่สละเวลา 5 นาทีก่อนนอน ทบทวนถึงเหตุการณ์ท่ีตัวเองคิดว่าดีที่สุด แล้วเขียน
บันทึกลงไปสั้น ๆ เช่น วันนี้จับฉลากปีใหม่ได้ของที่อยากได้อยู่พอดี เป็นต้น จากผลการวิจัยที่ถูก
ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Research in Personality เผยว่า การเขียนบันทึกส่งผลดีต่อสุขภาพ
ของเรา โดยเฉพาะการบันทึกประสบการณ์ที่ดี ๆ เพราะเมื่อไรที่เราเขียนบันทึกเรื่องราวลงบน
หน้ากระดาษได้ ก็แสดงว่าสมองของเรามีการจดจําแต่สิ่งที่ดี ๆ แล้วยิ่งถ้าจดบันทึกเป็นประจําทุกวัน 
สมองของเราก็จะเก็บเก่ียวเรื่องราวดี ๆ เอาไว้เพ่ือมาเขียนบันทึกโดยอัตโนมัติ 
พลังแห่งการคิดบวกบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้   
 

  จากผลการวิจัยในปี 1990 เผยว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายมักจะมีอาการป่วยทั้งร่างกายและ
จิตใจ สาเหตุหลักมาจากการที่สุขภาพจิตใจอ่อนแอ ดังนั้นใครที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังไม่ยอมหายสัก
ที ลองมาเช็กตัวเองว่าอาการป่วยที่มักเกิดบ่อย ๆ นั้น ติดอันดับ 1 ใน 15 อาการป่วยที่มาจากการคิด
ติดลบหรือเปล่า ถ้าใช่ รีบปรับทัศนคติตัวเองเสียใหม่  
           มีอาการกล้ามเนื้อตึง เส้นยึดบ่อย 

          - มีอาการปวดกล้ามเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุ 
          - มักจะปวดหัวบ่อย 

          - มีอาการเจ็บหน้าอกโดยไม่ทราบสาเหตุ 
          - สมรรถภาพทางเพศลดลง 
          -. นอนไม่หลับ และมีปัญหาเรื่องการนอนหลับในตอนกลางคืน 

          - มีอาการของระบบย่อยอาหารไม่ปกติ เช่น อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นต้น 

          - อ่อนเพลียง่าย 

          - อารมณ์แปรปรวน 

          - มีความรู้สึกกังวล หดหู่ และเศร้าซึมบ่อย 



          - รูส้ึกว้าวุ่นใจเหมือนมีเรื่องที่ยังคิดไม่ตก   

          - โกรธง่าย ฉุนเฉียวบ่อย 

          - รูส้ึกไม่อยากทําอะไรเลย ไม่อยากเข้าสังคม อยากอยู่คนเดียวเงียบ ๆ 

          - พฤติกรรมการกินไม่เป็นปกติ เช่น กินน้อยกว่าปกติ หรือกินจุกว่าปกติ 
          - โมโหร้ายกว่าปกติ เช่น สบถคําหยาบออกมาบ่อย ๆ ทําร้ายผู้อื่น 

 

พลังของการคิดบวก 

 

      หัวเราะ  หลายคนไม่เคยสังเกตตัวเองว่าวันหนึ่ง ๆ หัวเราะมากน้อยเท่าไร ทั้งท่ีความจริงแล้ว 

การหัวเราะเป็นสิ่งที่สะท้อนอารมณ์ได้ดีว่ากําลังมีความสุขอยู่หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการปรับอารมณ์
ด้านลบให้ดีขึ้นด้วย  ดังนั้น ถ้าหากงานเครียดมากทั้งวัน ลองสละเวลาสัก 20 นาทีให้กับสิ่งบันเทิงเล็ก 
ๆ น้อย ๆ เช่น หนังตลก หนังสือการ์ตูน พูดคุยกับเพื่อนสนิท วาดภาพ ร้องเพลง เป็นต้น หากทําให้ได้
ทุกวันแบบนี้รับรองว่าความเครียดไม่สะสมอยู่ในจิตใจแน่นอน 

นั่งสมาธิ  ผลการวิจัยล่าสุดเผยว่า คนที่นั่งสมาธิเป็นประจําทุกวันมีแนวโน้มเป็นคนมองโลก
ในแง่ดีมากกว่าคนที่ไม่เคยนั่งเลย ส่วนหนึ่งมาจากประโยชน์ของการนั่งสมาธินั่นเอง เพราะการนั่ง
สมาธิเป็นการฝึกจิตใจให้ปล่อยวางความคิด ฝึกสมองไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน เราก็จะรู้ทันอารมณ์ของตัวเอง
ว่ากําลังสุขหรือทุกข์ และถ้านั่งสมาธิเป็นประจําทุกวันร่างกายและจิตใจของเราก็จะไม่เก็บอารมณ์แย่ 
ๆ หรือเรื่องราวไม่ดีมาจําฝังใจ ผลคือเรามีความสุข จิตใจแจ่มใส นั่นเอง ดังนั้นลองทําดูนะคะ สละ
เวลาวันละ 5-10 นาทีก็ยังดี ใครที่ไม่ถนัดการนั่งสมาธิก็ใช้วิธีทําโยคะก็ได้ 

  เปลี่ยนนิสัยเป็นคนยืดหยุ่น ออมชอมกับผู้อ่ืนให้มากขึ้น   การจะเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก
ได้ ส่วนหนึ่งต้องเริ่มมาจากตัวเองเสียก่อน คือ เปลี่ยนความคิดที่ทุกอย่างต้องเป๊ะ มาเป็นคิดยืดหยุ่น
บ้าง เพราะความคาดหวังคือสิ่งอาจทําให้เราเสียใจ มองโลกในแง่ร้ายขึ้นมาได้ ดังนั้นลองฝึกให้ตัวเองมี
ความคิดท่ียืดหยุ่นบ้าง จะได้ไม่รู้สึกเครียดว่าอะไร ๆ ก็ไม่ได้ดั่งใจ 

อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิด  ความกลัวก็เป็นอุปสรรคที่ทําให้เรามองโลกในแง่ดีไม่ได้ เพราะ
สมองยังยึดติดอยู่กับความรู้สึกท่ีว่า “กลัวว่าจะ…” ทั้งท่ีความจริงอาจจะไม่เกิดตามที่เราคิดก็ได้ ดังนั้น
เปลี่ยนความคิดของตัวเองให้ปล่อยวางกับเรื่องราวต่าง ๆ มากข้ึน อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด 

ฝึกตัวเองให้ยิ้มง่ายขึ้น  การยิ้มเป็นสิ่งพ้ืนฐานที่ช่วยให้ตัวเราเองรู้สึกมีความสุข ดังนั้นไม่ว่า
จะมีเรื่องท่ีทําให้ยิ้มไม่ออกก็ตาม ยังไงก็ขอให้ยิ้มแย้มเอาไว้ก่อน แทนที่จะระบายด้วยการปล่อยคําพูด
แย่ ๆ ออกมา  
   พลังของการคิดบวกสุดยอดแค่ไหนสามารถทําให้สุขภาพกายและใจของเราแข็งแรงอยู่
เสมอ  แต่ถึงแม้ว่าวันคิดบวกโลกจะผ่านพ้นไปแล้ว เราก็ยังสามารถทําทุก ๆ วันให้เป็นวันคิดบวกได้ 



แค่ลองเปิดใจให้กว้างใส่ใจกับสิ่งรอบตัวมากขึ้น เพียงเท่านี้ก็เราก็มีความสุขในทุก ๆ วันแล้ว    

 

 12 วิธี การฝึกคิดบวก – ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้ รู้จักให้อภัย 

 

  1. ให้มองไปข้างหน้า อย่ามองย้อนหลัง ทุกคนเคยทําผิดมาแล้วทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับ
อดีตที่ผิดพลาด เพราะชีวิตต้องดําเนินต่อไป จงวางเป้าหมายเล็กๆ ที่เป็นไปได้ และพยายามทําให้
สําเร็จ .. อผิดพลาดอาจจะมองข้ามได้ แต่ย่าทําผิดซ้ําในจุดเดิม 

  2. รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อ่ืน สําหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผล
พวงมาจากการกระทําของตนเองทั้งสิ้น ในบางครั้งบางคราว เราต่างตัดสินใจผิดพลาด แต่เมื่อรู้สํานึก
แล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไป เรียกว่าเป็นการให้อภัย และต้องให้อภัยตัวเองเมื่อทําผิดพลาด เพ่ือที่จะ
เดินหน้าต่อไป รวมทั้งใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียน เพ่ือก้าวย่างที่ดีกว่าในอนาคต 

  3. ถ้าแก้วมีน้ําแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว  การมองว่า มีน้ําเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ํา
หายไปครึ่งแก้วนั้น ถูกทั้ง 2 อย่าง อยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือร้าย และไม่ผิดอะไรที่คุณ
จะเติมน้ําให้เต็มแก้ว 

  4. มองหาบุคคลต้นแบบ ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ คนคนนั้นอาจเป็นผู้
ที่เอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆได้สําเร็จ และประสบความสําเร็จอย่างงดงามในที่สุด หรือเป็นผู้ที่ทํางานหนัก
และสัมฤทธิ์ผล จงเอาคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต 

  5. พาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ดีๆ พาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่ประสบความสําเร็จและ
มองโลกในแง่ดี มันเป็นเรื่องมหัศจรรยู์ที่พลังอํานาจของคนอ่ืน สามารถส่งผลกระทบต่อพลังในตัวเรา
ได้ คนที่คิดในด้านบวกจะช่วยกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่า เราสามารถทํา
สิ่งที่มุ่งม่ันไว้ให้สําเร็จได้ จําไว้ว่า..จงอยู่ให้ห่างคนที่คิดแต่แง่ร้าย ซึ่งจะขัดขวางการเดินหน้าของคุณ ดัง
พุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” 

  6. เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิต เมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ ก็ตาม มันจะช่วยให้เราขจัดความคิดในด้านลบออกไป การโฟกัสแต่สิ่งดีๆเหล่านี้ จะทําให้
อุปสรรคที่เราเผชิญอยู่ กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราจัดการได้ง่ายขึ้น 

  7. รู้จักบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด อย่าเสียเวลากับเรื่องท่ีไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในชีวิต 
ข้อสําคัญคือ มุ่งทําในเรื่องที่ทําให้ชีวิตของคุณเป็นไปดังที่หวังไว้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีทัศนคติที่ดี 
  8. จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น แปลกแต่จริงที่ว่า คนส่วนมากมักชอบวาดภาพเรื่องเลวร้าย
กําลังเกิดขึ้น โดยมักจะพูดว่า “ถ้ามันเกิดขึ้น…” จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆกําลังเกิดขึ้น มองเห็นภาพงานที่
กําลังทําเดินไปด้วยดี (ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรือที่ทํางาน) และได้รับคําชมจากคนรอบข้างว่า“เยี่ยม
มาก” เพราะนั่นจะเป็นกําลังใจให้คุณคิดบวกต่อไป 



  9. ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้ มิใช่แส้ที่เอาไว้เฆี่ยนตี ทุกคนล้วนเคยทําผิดทั้งนั้น และ
ถึงแม้ว่าได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทําพลาด ขอให้จําไว้ว่า ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ ความ
ผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่จะทําต่อไปในอนาคต 

  10. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ถ้ารอบๆ ตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางระเกะระกะ กระจัดกระจาย
ไปทั่วห้อง ลองหาเวลาจัดเก็บ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมอง ความคิดได้
มาก ใครจะมองโลกในแง่ดีได้ ถ้าต้องอยู่ท่ามกลางสภาพสกปรกรกรุงรังตลอดเวลา เพราะ
สภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดทัศนคติด้านบวก 

  11. รับข้อมูลข่าวสารที่ดี หมั่นอ่านบทความที่สร้างแรงจูงใจ หรือฟังธรรมะที่กระตุ้นให้รู้สึก
ตื่นตัว และเกิดปัญญา ซึ่งจะช่วยให้มองโลกและชีวิตได้อย่างเข้าใจ มีความหวัง และความสุข 

  12. ให้คํามั่นสัญญากับตัวเอง และบอกตัวเองซ้ําๆ  เพราะคํามั่นสัญญาดีๆ มีผลต่อ
กระบวนการคิดของตัวเอง เช่น ถ้าคุณมีอาการซึมเศร้าเป็นประจํา คํามั่นสัญญาของคุณก็คือ “ฉันมี
ความสุข ฉันควบคุมตัวเองได้” บอกตัวเองเช่นนี้หลายๆครั้งในแต่ละวัน แล้วคุณจะรู้สึกถึงพลัง
ความคิดด้านบวกที่เกิดขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 6  
ความสุข  คุณเองก็สรา้งได้ 

 

การสร้างความสุข 

 

  ความสุขคืออะไร  สภาวะที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองได้ทําในสิ่งที่ตนต้องการและทําได้สําเร็จ มี
ความเป็นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระทําของตน มีความคิดเชิงบวก มีความ
กระตือรือร้นล้นในการดําเนินชีวิตที่จะนําไปสู่การมีสุขภาพที่ดี การพัฒนาตนการมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
คนรอบข้างและสังคม สามารถดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีใจที่สงบ 

          การได้ทําในสิ่งที่ต้องการ: มีอิสระที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง เลือกทําสิ่งต่างๆ ได้ตามที่
ตัวเองต้องการไม่ต้องฝืนใจทําสิ่งที่ไม่ต้องการ 

           การมีความสัมพันธ์ที่ดี: สามารถแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ใกล้ชิดได้ กล้าที่จะรักและไว้ใจ
ผู้อื่น มีคนทีร่ักอย่างจริงใจ ได้รับการยอมรับจากคนใกล้ชิด 

          การมีจิตใจที่สงบ: มีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวความเปลี่ยนแปลงง่ายๆ สามารถรับมือกับทุกสิ่ง
ได้เป็นอย่างด ี

           การพัฒนาตน: มีเป้าหมายในชีวิต มีความหวังในการดํารงชีวิต รู้สึกว่าประสบการณ์ชีวิตใน
แต่ละวันมีคุณค่า เรียนรู้จากชีวิตที่ผ่านมา 
           การคิดเชิงบวก: ไม่ว่าจะล้มเหลวบ่อยแค่ไหนก็ไม่คิดจะยอมแพ้ มองหาสิ่งดีๆที่อยู่ใน
สถานการณ์ต่างๆ ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค 

           การมีสุขภาพกายและจิตที่ดี: รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เป็น ร่าเริงแจ่มใส ไม่เจ็บป่วยบ่อยๆ 

           การกระตือลือล้นทําสิ่งต่างๆ: สนุกสนานกับชีวิต มีแรงจูงใจ ควบคุมตัวเองให้ทําในสิ่งที่
ต้องการได้ ได้รับผิดชอบต่อตัวเอง ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ 
          การรับรู้ถึงความสําเร็จ: ได้ในสิ่งที่ต้องการ ประสบความสําเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ อ่ิมเอมเมื่อได้
ช่วยเหลือคนอ่ืน 

          การรู้สึกพอใจในสิ่งที่มี: รู้สึกพอใจในสิ่งที่เป็น พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจ ไม่เอา
ตัวเองไปเปรียบเทียบกันใครการรู้สึกภูมิใจใน 

          การกระทําของตน: มีความภูมิใจในสิ่งที่ทํา รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสังคม เห็นคุณค่าของตน
รู้สึกว่าตัวเองมีค่า 
 

วิธีการ สร้างความสุขให้ตนเอง 

https://th.wikihow.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87


 

2 วิธีการ:สร้างเกลียวพลังบวกจากความสุขดูแลตัวเอง 
นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าความสุขเกือบครึ่งหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ความผาสุกทํา

ให้เกิดความรู้สึกด้านบวก และความรู้สึกด้านบวกทําให้เกิดความผาสุกเช่นกัน การแสวงหาความสุข
และความผาสุกจะสร้างวงจรสะท้อนกลับเชิงบวกขึ้นมา วงจรนี้เป็นวงจรที่เกิดขึ้นมาเอง และมีพลังใน
ตัวเอง ลองกระตุ้นความคิดเชิงบวกแบบเป็นไปตามความเป็นจริงดู จะได้สร้างเกลียวพลังบวกแห่ง
ความสุขขึ้นมา ช่วยตัวเอง แต่อย่าแยกตนเองออกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยว หรือไม่ยอมปรึกษาคนอ่ืน 
เพราะมีบางสิ่งที่เราสามารถหาได้จากผู้อื่นเท่านั้น และมีบางสิ่งที่เราสามารถหาได้จากตนเองเท่านั้น 

วิธีการ  1 สร้างเกลียวพลังบวกจากความสุข  

1. กระตุ้นความรู้สึกบวก. ลองสังเกตตนเองตอนที่รู้สึกดี และปล่อยตนเองให้รู้สึกดีท่ีเป็นแบบ
นั้น ยิ่งคิดถึงสิ่งดีๆ ก็ยิ่งรู้สึกมีความสุข และรู้สึกมีพลังใจมากยิ่งขึ้น ลองบ่มเพาะความรู้สึกผาสุก ความ
เข้มแข็ง และความผูกพัน แทนการบังคับให้ความสุขเกิดขึ้น รับความคิดบวกเอาไว้ พูดออกมาดังๆ 
หรือเขียนออกมาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น “แสงแดดดีต่อผิวฉัน” “ฉันภูมิใจตนเองที่ได้ล้างจาน”  พอ
หมดวัน ทบทวนสิ่งที่ทําให้เราสนุก ลองเขียนความสุขของเรามาสักสามสิ่ง  ความรู้สึกด้านบวกช่วยเรา
ให้หายจากความชอกช้ําทางใจและความทุกข์ทรมาน อีกทั้งสร้างพลังใจให้ฟ้ืนคืนมาเมื่อประสบพบ
ความยากลําบาก 

2. หาความสุขให้พบ. มนุษย์เราขึ้นชื่อเรื่องเดาความสุขของตนเองไม่ถูก เอาแต่ไล่ตามอํานาจ 
เงินทอง และชื่อเสียง ไม่ค่อยใฝ่หาความพึงพอใจในตนเอง จึงเกิดความเครียดแทนความสุขอย่างช่วย
ไม่ได้ ตอนที่เราได้รับความบันเทิงหรือได้รับการยกย่องไม่จําเป็นต้องเป็นตอนที่เรามีความสุขมากที่สุด 
ก่อนตั้งเป้าหมาย ลองให้เวลาตามหาความสุขด้วย  หมั่นเขียนไดอารีทุกวัน และดูสักสองสามครั้งต่อ
วัน ทํากิจกรรมอะไรแล้วมีความสุข กิจกรรมเหล่านั้นมีอะไรที่เหมือนกัน สังเกตว่าเรามักจะอยู่ที่ไหน
เวลาที่มีความสุข มีความสุขตอนอยู่ข้างนอกเหรอ มีความสุขตอนเดินเล่นเหรอ มีความสุขตอนอยู่คน
เดียวหรือตอนอยู่กับเพื่อน แล้วตอนนั้นกี่โมงแล้ว 

3. ตั้งเป้าหมายที่สําคัญสําหรับเรา. พอหาสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้แล้ว ถามตนเองว่าสิ่ง
เหล่านั้นมีอะไรที่เหมือนกัน กิจกรรมประเภทใดที่เราจมอยู่กับมันได้จริงๆ เมื่อไรที่รู้สึกเหมือนว่า
ทํางานออกได้ดีที่สุด หรือเป็นตัวของตัวเองที่สุด ตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเราทําตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สําเร็จ
ได้ดียิ่งขึ้นในแต่ละวัน 

    ตัวอย่างเช่น ถ้ารู้สึกมีความสุขมากที่สุดตอนพาสุนัขไปเดินเล่น รอรถประจําทาง และรด
น้ําสนามหญ้า แสดงว่าเป้าหมายของเราอาจเป็นการใช้เวลาอยู่ข้างนอกมากข้ึน 

ถ้ามีความสุขมากที่สุดเมื่อได้ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน และทํากับข้าวให้สามีหรือภรรยากิน แสดงว่า
เป้าหมายใหม่ของเราอาจเป็นการทํากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น 
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4. ออกไปเห็นโลก เน้นหาประสบการณ์มากกว่าหาทรัพย์สินมาไว้ในครอบครอง ใช้เงิน
เดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การสร้างความทรงจําที่ดีจะทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากว่าการ
ใฝ่หาวัตถุมาครอบครอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะคอยทําให้จิตใจเราเข้มแข็งเมื่ออายุมากข้ึน และได้รู้จัก
ความสนุกใหม่ๆ ในชีวิต การมีงานอดิเรกเป็นการช่วยเหลือตนเองที่ดีเยี่ยมเมื่อต้องการผ่อนคลายจาก
การทํางานโดยไม่ต้องตัดตัวเองออกไปจากชีวิตคนอ่ืน  เป็นอาสาสมัครกับองค์กรที่เราเชื่อถือ จะได้
เพ่ิมความรู้สึกผูกพันกับผู้อ่ืน และรู้สึกว่าตนได้ทําประโยชน์  เก็บเงินบางส่วนเพ่ือเป็นรายจ่ายทาง
สังคม และหาซื้ออะไรเป็นของขวัญให้คนอ่ืน พาเพ่ือนออกไปกินอาหารมื้อค่ํา หรือซื้อไวน์สักขวดให้
เจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ํา  ตั้งเป้าหมายด้านการเรียนรู้ให้ตนเอง ลงเรียนภาษาและเดินทางท่องเที่ยว
ไปที่ประเทศซึ่งพูดภาษานั้นตอนสิ้นปี เข้าเรียนทําอาหาร และจัดปาร์ตี้พร้อมเสิร์ฟอาหารที่เราเป็นคน
ทําเอง 

5. ฝึกเห็นคุณค่า พอใจสิ่งที่ตนมีจะทําให้เรามีความสุขมากกว่ามองหาทางเลือกอ่ืนๆ การ
เปลี่ยนแปลงอาจน่าตื่นตาตื่นใจ แต่การทุ่มเทเอาใจใส่ผู้คนและสถานที่ซึ่งเรารักช่วยนํามาซึ่งความสุข
ทุกอย่าง ดูสิ่งที่เรามี และเห็นคุณค่าสิ่งที่มีนั้น เขียนว่าสิ่งดีๆ สําหรับเรานั้นมีอะไรบ้าง และแบ่งปันสิ่ง
ดีๆ นั้นให้คนที่เรารักด้วย 

รักษาผู้คนในชีวิตไว้ การช่วยตนเองไม่ได้หมายถึงแยกตัวเองออกไปอยู่คนเดียว หาเวลาบอกรักเพ่ือน
และครอบครัว รวมทั้งบอกถึงสิ่งดีๆที่พวกเขาทําให้เราว่ามีอะไรบ้าง  ถ้ารู้สึกว่าแสดงตัวตนด้วยการ
เขียนได้ดีกว่า เขียนชื่อผู้คนที่เราอยากขอบคุณ และเขียนจดหมายวันละฉบับ 

วิธีการ 2 ดูแลตัวเอง  
1 พักผ่อนให้เพียงพอ การอดนอนอาจทําให้สถานการณ์ที่เผชิญอยู่เลวร้ายลง ผู้ใหญ่ต้อง

หลับ 7-8 ชั่วโมงในแต่ละคืน และพยายามให้มีสิ่งรบกวนการนอนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การนอน
มากเกินไปอาจก่อให้เกิดอาการง่วงซึมและภาวะซึมเศร้า และการนอนน้อยเกินไปอาจทําให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันต่ําลง น้ําหนักเพ่ิมขึ้น สุขภาพจิตแย่ลง ถ้ากําลังมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ลองทํากิจกรรม
เพ่ือผ่อนคลายก่อนเข้านอน ให้เวลาตัวเองสักหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอน แปรงฟัน เปลี่ยนเป็นชุดนอนที่
ใส่แล้วสบายตัว และทํากิจกรรมสักอย่างเพ่ือช่วยให้ผ่อนคลาย อย่างเช่น อ่านหนังสือ นั่งสมาธิ ดู
รายการทีวี หรือฟังดนตรี 
      - ลดการดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีน รวมทั้งพยายามไม่งีบหลับระหว่างวัน 

      - เมื่อเกิดคิดถึงเรื่องงานหรือเรื่องเครียดขึ้นมาตอนดึก ให้บอกตนเองเบาๆ ว่า “นี่ไม่ใช่
เวลาคิดเรื่องนั้นนะ ตอนนี้เป็นเวลานอน” 

2. ออกก าลังกาย การออกกําลังกายเป็นประจําสามารถทําให้เรามีเรี่ยวแรง มีความมั่นใจ มี
สุขภาพดี และผ่อนคลายมากขึ้น  คนส่วนใหญ่ควรทํากิจกรรมแอโรบิกแบบหนักปานกลางอย่างน้อย 



150 นาที หรือทํากิจกรรมแอโรบิกแบบหนักมาก 75 นาทีต่อสัปดาห์ ออกกําลังออกช่วงสั้นๆ ทุกวัน 
ถ้าไม่ชอบไปยิม ลองเดินเร็ว ขี่จักรยาน เข้าเรียนเต้น หรือโยคะ 

3. กินอาหารดีๆ การทําอาหารกินเองที่บ้านนั้นถูกกว่าและดีต่อสุขภาพมากกว่า ฉะนั้นลอง
ฝึกทําอาหารที่เราชอบกิน และเก็บไว้ในตู้เย็นที่เก็บอาหารได้เป็นอย่างดี แทนที่จะไปกินวิตามินและ
อาหารเสริม ลองกินผลไม้และผักให้มาก รวมท้งรับประทานอาหารให้หลากหลาย การกินอาหาร
หลากหลายจะช่วยให้เราได้สารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกาย ต้องกินโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพ่ือจะ
ได้รับพลังงานด้วย 

      - กินอาหารอย่างน้อยสามม้ือพร้อมกับมีของว่างที่ดีต่อสุขภาพระหว่างวัน 

4. ไม่พูดเรื่องลบๆ กับตนเอง ปฏิบัติกับตนเองเหมือนกับที่คนทั่วไปควรได้รับคือ ปฏิบัติกับ
ตนเองด้วยความเมตตา ความเคารพ และความรัก แทนที่จะทําให้ตนเองรู้สึกท้อแท้ ให้พูดกับตนเอง
ด้วยความตั้งใจดี เมื่อความคิดและความรู้สึกที่ไม่ดีเข้ามาในใจ บอกสิว่ามีอะไรบ้าง บอกว่ามี
สถานการณ์ไหนที่ทําให้เกิดความรู้สึกแบบนั้น เมื่อเกิดความรู้สึกด้านลบขึ้น ให้ยอมรับไว้ และ
วิเคราะห์หาว่าทําไมเราถึงรู้สึกแบบนั้น  

      - ถ้าเรามีความรู้สึกด้านลบบ่อยๆ ลองบอกว่ามันเป็นความรู้สึกอะไร และทํากับมันเหมือน
เรื่องไม่เป็นเรื่อง ให้พูดว่า “โธ่ อายเรื่องรูปร่างตนเองอีกแล้ว อาจเป็นเพราะว่ารออยู่ในห้องที่มี
นิตยสารซึ่งมีแต่นางแบบหุ่นดีขึ้นปกสินะ” 

5. ฝึกสติ การมีสติหมายถึงการจดจ่อกับสิ่งที่คิด สิ่งที่รับรู้ และความรู้สึกในตอนนั้นโดยไม่
ตีความหรือตัดสิน วิธีนี้สามารถคลายความวิตกกังวล และช่วยเราคลายเกลียวความคิดด้านลบ  จดจ่อ
กับสิ่งที่รับรู้เพื่อฝึกการมีสติ บอกทุกอย่างที่เห็น ได้กลิ่น ได้ยิน และรู้สึกในตอนนั้น  

    - ลองพูดว่าทําอะไรอยู่เมื่อเริ่มรู้สึกเครียด พูดว่า “ฉันกําลังเดินไปตามถนน ฉันกําลังจับ
เสื้อแจ็กเก็ตไว้แน่น ฉันกําลังหายใจ” 

      - รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออก ลองสังเกตดูว่าส่วนไหนของร่างกายยุบหรือพอง เมื่อจิตใจ
เตลิด เตือนตนเองให้กลับมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจ[14] 

      - เกร็งและคลายกล้ามเนื้อแต่ละส่วนเพื่อผ่อนคลายร่างกาย 

6. ท าบัญชีรายรับรายจ่าย. รู้ว่ามีรายรับเท่าไรและรายจ่ายเท่าไร ต้องมีรายรับเพียงพอกับ
รายจ่ายแต่ละเดือน และมีเงินเก็บไว้สําหรับอนาคต ถ้าใช้เงินมากกว่ารายรับที่มี ให้ดูสิว่าสามารถลด
รายจ่ายได้หรือไม่ การทําบัญชีรายรับรายจ่ายจะลดความวิตกกังวลของเรา และทําให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น 

      - คํานวณค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน จ่ายอะไรไปบ้าง และต้องไปจ่ายอะไรอีก จากนั้นคํานวณ
ว่าเราสามารถจ่ายอะไรได้บ้างในแต่ละเดือน 

      - ถ้าไม่มีบัญชีออมทรัพย์ เปิดบัญชีเสีย คํานวณเงินที่เราสามารถจ่ายได้เพ่ือเอาเข้าบัญชี
ทุกเดือนด้วย 

https://th.wikihow.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87#_note-14


      - วิธีเริ่มเก็บเงินได้แก่ ทําอาหารกินเองที่บ้าน ซื้อวัตถุดิบมาทําเองแทนการซื้ออาหารปรุง
สําเร็จ ใช้บริการขนส่งสาธารณะ และไม่ซื้อเครื่องดื่มจากบาร์หรือร้านกาแฟ 

  7. พาตัวเองไปหาผู้เชี่ยวชาญ. วิธีการช่วยตนเองที่ทําได้จริงวิธีหนึ่งคือยอมรับฟังความ
คิดเห็น 

  จากคนภายนอก มีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เราไม่อาจหลุดพ้นเองได้ ถ้าเรากําลังมี
ปัญหาติดยา มีอาการป่วยทางจิต ประสบปัญหาทางการเงิน ทางกฎหมาย หรือถูกทารุณกรรม ลอง
ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความสามารถท่ีเพียบพร้อม จะได้แก้ปัญหาได้ง่ายข้ึน 

 

15 วิธีฝึกหา ความสุข ด้วยตนเอง เรียบง่าย ไม่หรูหรา แต่ได้ผลจริง 

 

  1. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็น
คนธรรมดา อย่าเป็นคนสําคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความสําคัญกับตัวเองมาก อย่า
ปล่อยให้จิตใจวนไปวนมากับความรู้สึกของตัวเอง เหมือนจมอยู่ในอ่าง ลองเปิดตามองไปรอบๆ แล้ว
มองให้เห็นว่า คนบนโลกนี้มีมากมายแค่ไหน ตัวเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของโลก ดังนั้นก็อย่าไปให้
ความสําคัญกับมันมากนัก ทุกข์บ้าง ผิดบ้าง เรื่องธรรมดา 
  2. ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม หมายความว่า การสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นภาระ ไม่มี
อะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดี นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย ในแง่ของ
ความสุข เราไม่จําเป็นต้องสะสมอะไรเพ่ือให้มีความสุข วิธีมีความสุขของคนเรามีมากมายหลายอย่าง 
และเราไม่ควรเลือกวิธีที่สร้างภาระให้กับตนเอง 
  3. ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ หมายความว่า อย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบ เพราะความ
สมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโง่เท่านั้นที่มองว่า ความสมบูรณ์แบบมีจริง ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม 
หัดเว้นที่ว่างไว้ให้ความผิดพลาดบ้าง ทุกอย่างไม่จําเป็นต้องไร้ที่ติ การผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดา
ของชีวิต เพียงแต่เราต้องรู้จักปรับปรุงตนเองไม่ให้ผิดพลาดบ่อยๆซ้ําๆซากๆ 

  4. ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆ หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูด
มาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด แต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูด หรือวิจารณ์ในทาง
เสียหายนั้น มีแต่ทําให้จิตใจตนเองตกต่ํา และขุ่นมัว คนที่พูดจาไม่ดี แม้ว่าคําพูดจะดูฉลาดหลักแหลม
เพียงไรมันก็คือความโง่ชนิดหนึ่ง คนที่พูดแต่เรื่องไม่ดีของคนอ่ืนนับเป็นคนหาความสุขได้ยากนัก 

  5. ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่า อะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ หมายความว่า เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่า 
เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป เวลามีความทุกข์ ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ๆ 
เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่า เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตาย ดังนั้น อย่าไปเสียเวลาคิดมาก อย่า
ไปย้ําคิดย้ําทํา อย่าไปหลงยึดไว้เกินความจําเป็น ให้รู้จักธรรมชาติของมัน การยึดติดกับวัตถุ บุคคล 



หรือความรู้สึกจนเกินเหตุ คือปัจจัยสําคัญอันดับต้นๆ ที่ทําให้คนเราเกิดความทุกข์ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรา
ต้องรู้ และต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนปล่อยวางอะไรง่ายๆ เข้าไว้ 
  6. ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนินทา หมายความว่า เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูก
นินทาแน่นอน ดังนั้น เมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า “เรามาถูกทางแล้ว” แปลว่า เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก 
คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกา กับคํานินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก แม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูก คนเป็น
ลูกก็ยังนินทาพ่อแม่ นับประสาอะไรกับคนอ่ืน ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอ่ืนได้เมื่อไหร่ ค่อยมา
คิดว่า เราจะไม่ถูกนินทา ขอให้รู้ว่า คํานินทาคือของคู่กับมนุษย์โลก มีมาช้านานแล้ว แม้แต่
พระพุทธเจ้า นักบุญ คนที่สร้างคุณงามความดีไว้กับโลกมากมายยังถูกนินทา แล้วเราเป็นใครจะไม่ถูก
นินทา ดังนั้น อย่าไปใส่ใจให้มาก ถ้าอะไรที่ดีเก็บไว้ปรับปรุงตัว อะไรที่ไม่ดี ทิ้งมันไว้ไม่ต้องไปตีคราคา
สร้างค่าให้คําพูดไร้สาระ ส่วนตัวเราเอง ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ไม่นินทาคนอ่ืน
เช่นกัน 

  7. ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็นขี้ข้าของเงิน หมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่
ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ 
ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้ว 
ก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทําอะไรที่มากกว่าการหาเงิน การยุติความ
เป็นขี้ข้าของอํานาจเงินนี้ พูดง่ายแต่ทํายาก แต่ก็ต้องทํา เพราะถ้าไม่ทํา ชีวิตทั้งชีวิตของเรา ก็จะเป็น
ชีวิตที่เกิดมาแล้วตายไปเปล่าๆ ด้วยเหตุที่ว่า ใช้เวลาหมดไปกับการสะสมเงินทองที่เอาไปไม่ได้แม้แต่
บาทเดียว 

  8. ฝึกให้ตัวเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ หมายความว่า การที่คนๆ หนึ่งยอมเสียเปรียบ
ผู้อ่ืนบ้าง เป็นเรื่องจําเป็น ใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุบ้าผล ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย ไม่ช้า 
คนๆ นั้นก็จะเป็นบ้าสติแตก กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุข เพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้าง
เต็มไปหมดเพ่ือความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น ซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นเพียงความถูกต้องที่กิเลสของ
ตัวเองลากไป ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องตรงธรรมอย่างแท้จริง ดังนั้น การยอมเสียเปรียบ การให้ผู้อ่ืน
ด้วยความเบิกบานจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากกว่าที่เราคิดกัน มีแรงให้เอาแรงช่วย มีเงินให้เอาเงินช่วย มี
ความรู้ก็เอาความรู้เข้าไปช่วย ในหนึ่งวัน เราควรถามตัวเองว่า วันนี้เราได้ช่วยใครไปแล้วหรือยัง เราได้
เสียเปรียบใครหรือยัง ถ้าคําตอบคือ “ยัง” ให้รู้เอาไว้เลยว่า เราเป็นอีกคนที่มีแนวโน้มจะหาความสุข
ได้ยากเต็มท ี

  9. ฝึกตัวเองให้เป็นแสงสว่างในที่มืด หมายความว่า ตรงไหนที่มันมืด เราควรไปเป็นดวงไฟ
ส่องทางให้เขา ตรงไหนที่ไม่มีคนช่วย เราควรไปทํา เช่น ลองหาเวลาไปรับประทานอาหารร้านที่ไม่มี
ลูกค้าเข้า อย่ามุ่งแต่เรื่องกิน ให้การกินของเรามันเป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืนบ้าง ร้านเขาไม่มีลูกค้า แล้ว
เราเข้าไปนั่ง มันไม่ใช่แค่เงิน แต่มันหมายถึงกําลังใจ อย่าคิดถึงการบริการที่ดีที่สุด อย่าคิดถึงรสชาติ



ของอาหารให้มากนัก ให้คิดว่า เรากําลังเป็นผู้ให้ เดินเข้าร้านหนังสือ หนังสือเล่มไหน เก่าที่สุด เรา
อ่านเนื้อหาแล้วสนใจ หยิบมันขึ้นมาแล้วจ่ายเงิน นํามันกลับบ้าน เหลือหนังสือเล่มสวยๆ ไว้ให้คนอ่ืนๆ 
ได้ซื้อได้อ่าน อย่าไปบ้ากับการเก็บสิ่งที่ดีที่สุด อย่าไปบ้ากับการปรนเปรอสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเอง แต่ให้
เน้นจิตใจที่ดีที่สุด ใช้วัตถุ ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการซื้อจิตใจดีๆ สูงๆ สะอาดๆ ของเรากลับคืนมา 
วัตถุเป็นเรื่องไม่จีรัง แต่จิตใจดีๆ นั้นเป็นทั้งหมดของชีวิต เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องรู้จักรักษาดูแลเอาไว้
ไม่ให้เกิดความเสียหาย 

  10. ฝึกให้ตัวเองไม่ไหลไปตามอ านาจวัตถุนิยม หมายความว่า ต้องรู้จักยับยั้งช่างใจ และมี
ปัญญาในการมองเห็นว่า อะไรคือสิ่งจําเป็น อะไรคือสิ่งที่เราถูกโฆษณาหลอก เรากําลังเป็นตัวของ
ตัวเอง หรือเรากําลังบ้ากระแสสังคมอย่างไม่ลืมหูลืมตา ลดความจําเป็นเรื่องแฟชั่น ลดความจําเป็น
เรื่องโทรศัพท์ ลดความจําเป็นเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ ก่อนจะซื้อ ก่อนจะอยากได้ ให้ลองถามตัวเองว่า 
เราอยากได้เพราะอะไร เพราะมันจําเป็น เพราะอยากเท่ อยากดูดีในสายตาของอ่ืน หรือเพราะอะไร
กันแน่ๆ ตอบตัวเองให้ได้ชัดๆ ในเรื่องของความจําเป็นนี้ พูดได้เลยว่า ของในชีวิตส่วนใหญ่ที่เรา
ครอบครองกันอยู่มีไว้โชว์ มากกว่ามีไว้ใช้ 
  11. ฝึกให้ตัวเองยอมรับความจริงง่ายๆ หมายความว่า อะไรที่ทําผิด อย่าดันทุรัง ให้พูดคํา
ว่า ขอโทษครับ ขอโทษค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ฝึกพูดคําเหล่านี้ให้เป็นเรื่องปกติ ความผิดไม่ใช่
เรื่องเสียหายแต่การผิดแล้วไม่ยอมรับผิดนั้นเป็นเรื่องเสียหาย และส่งผลเสียกับชีวิตเป็นวงกว้าง เพราะ
การปรับปรุงตัวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากการที่คนๆ หนึ่งรู้ตัวว่าทําไม่ดี ดังนั้นคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทําไม่ดี
แล้วดันทุรัง ก็คือคนที่ไม่มีโอกาสปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ขอให้รู้ว่า เมื่อเราทําผิด ต่อให้ปากแข็งแค่
ไหน ดันทุรังแค่ไหน ผิดมันก็คือผิด หลอกตัวเองได้ แต่หลอกคนอ่ืนไม่ได้ เหมือนเราบอกว่า ไม่เหม็น 
แต่กลิ่นเหม็นนั้น ถ้ามันมีจริงมันก็โชยออกมาอยู่วันยังค่ํา 
  12. ฝึกให้ตัวเองรู้จักเลือกคนต้นแบบที่ถูกต้องตรงธรรม หมายความว่า เมื่อคิดจะเลือกใคร
สักคนมาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต อย่าไปมุ่งเน้นแต่ความสําเร็จด้านเงินทองเพียงอย่างเดียว 
แต่เราควรให้ความสําคัญกับคุณค่าในด้านอ่ืนๆ ด้วยเช่น ความดี คุณธรรม ความเสียสละ เราควร
เคารพและชื่นชมใครซักคนที่ความดีของเขาไม่ใช่รายได้ของเขา ทุกวันนี้ คําว่าความสําเร็จถูกใช้ไปกับ
เรื่องของเงินๆ ทองๆ มากเกินไป ใครหาเงินได้มาก แปลว่า คนๆ นั้นประสบความสําเร็จมาก ตรงนี้
เป็นการให้คุณค่าที่ผิดพลาด การคิดเช่นนี้ย่อมเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมในระดับจิตวิญญาณที่ทําให้เรา
ให้ตกเป็นทาสของเงิน เมื่อเราเป็นทาสของเงินเสียแล้ว เราก็จะเป็นคนที่ฝากความสุขของเราไว้กับเงิน
ด้วย เราเลือกต้นแบบอย่างไร ชีวิตของเราก็จะมุ่งหน้าไปทางนั้น สังคมจะดีขึ้นได้ก็เริ่มจากทัศนคติของ
เราตรงนี้นั่นเอง 
  13. ฝึกให้ตนเองเป็นคนไม่ทะเลาะกับคนใกล้ชิด หมายความว่า เราต้องไม่เป็นคนหน้าชื่น
อกตรม คือยิ้มไปทั่วกับคนนอกบ้าน แต่กลับมาทะเลาะกับคนที่บ้าน ขอให้ใช้คนที่บ้านเป็นเครื่องมือ



ฝึกจิตใจของตนเอง อะไรที่ยอมได้ก็ขอให้ยอม เสียเปรียบคนในครอบครัวให้มากที่สุด ดีกับเขาให้
เหมือนเขาเป็นคนเดียวกับเรา อย่าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนอกบ้าน แต่กลับมาเก่งในบ้าน เพราะมันจะ
สร้างแต่ความทุกข์ให้ชีวิต ครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตคนเรา ถ้าหาความสุขจากครอบครัวไม่ได้ 
ความสุขที่อ่ืนก็ไม่ต้องพูดถึง ต่อให้หลอกคนทั้งโลกได้ว่าชีวิตประสบความสําเร็จ แต่ภาพที่สร้างขึ้นมา 
ก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่จะย้อนกลับมาสร้างความละอายใจให้ตัวเองอยู่วันยังค่ํา ยอมพ่อแม ่ยอมลูกเมีย 
ยอมสามี ยอมคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า สิ่งดีๆ ที่ทําแล้วชื่นใจก็ขอให้ทําให้บ่อย คําพูดดีๆ ที่พูดได้ก็
ขอให้พูด ครอบครัวคือรากของมนุษย์ ถ้ารากของชีวิตเน่า ส่วนที่เหลือก็เน่าท้ังหมด 

  14. ฝึกตัวเองให้เข้าใจค าสอนของศาสนาตน หมายความว่า เรานับถือศาสนาอะไรอยู่ ก็
ต้องเข้าใจคําสอนของศาสนานั้น แม้ทําตามคําสั่งสอนยังไม่ได้แต่ก็ต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ ขอให้ถาม
ตัวเองว่า ทุกวันนี้ หัวใจของศาสนาตัวเองคืออะไร เรารู้แล้วหรือยัง หยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่น แล้ว
ลองเขียนดู ถ้าไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรลงไป ก็แปลว่า เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศาสนาของเรา อย่าหลอก
ตัวเองว่าเรารู้แล้ว ถ้าไม่มีอะไรจะเขียน นึกเรื่องจะเขียนไม่ออก ก็แปลว่าเราไม่รู้ เรียบเรียงไม่ได้ 
ความคิดยังไม่ตกผลึกทั้งๆ ที่นับถือศาสนานี้มาแล้วชั่วชีวิต ย่อมหมายความว่า เราเป็นคนไม่ใส่ใจใน
ศาสนาตนเองเท่าที่ควร ไม่ต้องไปตกใจหรือรู้สึกผิดบาป ทุกอย่างแก้ไขได้ ขอให้รีบปรับปรุงตัวเสียแต่
วันนี้ก็ยังไม่สาย ศาสนาเป็นรากของจิตวิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทิ้งๆ ขว้างๆ แล้วค่อยไปใส่ใจในวัย
ชรา เพราะถึงเวลานั้น ก็คงไม่ทันการแล้ว 

  15. ฝึกตัวเองให้ค่อยๆ ท าตามสิ่งท่ีศาสนาของตนสั่งสอนจนส าเร็จ หมายความว่า เมื่อรู้ว่า
ศาสนาของตนสอนอะไร ก็ขอให้ทํา ทําด้วยความเบิกบาน ไม่จําเป็นต้องทําได้ทั้งหมด แต่ขอให้ทํา
เรื่อยๆ ทําให้ดีขึ้นทุกวัน อย่าน้อย ในแง่ของศีลธรรมก็ควรจะทําให้ได้ อย่าน้อยที่สุด ก็ขอให้อายตัวเอง
เมื่อคิดจะพูดโกหก เมื่อจะเบียดเบียนผู้อื่น เมื่อจะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงธรรม บุคคลในอุดมคติของแต่
ละศาสนาไม่ได้เป็นกันง่ายๆ แต่ถ้าไม่เริ่มก็ไม่มีโอกาสไปถึง สําหรับคนที่ไม่มีศาสนา หรือไม่นับถืออะไร 
ก็ขอให้นับถือความดี ซื่อสัตย์กับความดีเพ่ิมเติมความสุข 

คาถาง่ายๆ ที่ส้าหรับผู้ไม่มีศาสนาก็คือ 

“เราไม่ชอบสิ่งไหนก็อย่าไปท้าสิ่งนั นกับคนอ่ืน” 

ส่วนศีลส้าหรับคนไร้ศาสนานั นมีอยู่เพียงข้อเดียวนั่นก็คือ 

“อย่าขโมยความดีไปจากจิตใจของตนเอง” 

คาถาหนึ่งบท กับศีลหนึ่งข้อ ถ้าท้าได้ แม้เป็นคนไม่มีศาสนา ก็ไม่เป็นภาระต่อโลกใบนี  เรียก
ได้ว่าเป็นพลเมืองที่ดีของโลกและเพ่ือนมนุษย์แล้วโดยสมบูรณ์ 
วิธีหาความสุขท้ัง 15 ข้อ นี้คือสิ่งที่ทําได้ทันท ีแบบไม่ต้องรีรอ ไม่ใช่เรื่องยากหรือง่าย อยู่ที่จะ

ทําหรือไม่ทํา ข้อไหนสะดวกใจให้ทําก่อน ข้อไหนรู้สึกว่ายากก็เว้นเอาไว้ ค่อยๆ ทําไปเรื่อยๆ เก็บไปที
ละข้อ จนครบทั้ง 15 ข้อ ถึงแม้คุณไม่ได้บรรลุธรรมแต่คุณก็จะเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าที่สุดคนหนึ่ง



ทีเดียว และหากใครเบื่อการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อทําท้ัง 15 ข้อนี้ได้ก็มีโอกาสบรรลุเป็นอริยบุคคลขั้น
ใดขั้นหนึ่งในชาติปัจจุบัน เปรียบเหมือนคนที่เตรียมความพร้อมมาดี เพียงเติมส่วนที่ขาดเล็กน้อยก็
บรรลุถึงฝั่งฝันได้ไม่ยาก  ขอให้ทุกคนสนุกกับการหาความสุขให้ตนเองในแบบง่ายๆ  ยิ้มทุกวัน มองฟ้า
ให้เป็นฟ้า  มีปัญญาสามารถเปลี่ยนโลกแห่งนี้ ให้เป็นสวนดอกไม้แห่งชีวิตได้สําเร็จกันทุกคน 

ขอเสนอเทคนิคการสร้างความสุขง่ายๆ 8 ข้อ ที่สามารถนําไปปรับใช้ได้กับตัวเอง ขอเพียงแค่
ลงมือทํา อย่างสมุ่าเสมอ ก็สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตในด้านใหม่ เกิดความสุขในทุกๆวัน และ
เห็นคุณค่าของการมีชีวิต อยู่อย่างเป็นสุข 

1. ดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจและร่างกายมีส่วนสัมพันธ์กันหากร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย 
จิตใจก็แจ่มใส การสร้างความสุขทางใจ จึงควรร่วมกับการดูแลสุขภาพทางกายควบคู่กันไป วิธีสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกําลังกาย พักผ่อนให้ เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์งดสิ่ง
เสพติด ของมึนเมาต่างๆ  

2. ยิ้มให้กับตัวเอง ในแต่ละวันหลังจากตื่นนอนให้ยิ้มหน้ากระจก พูดกับตนเองในเรื่องดีๆ 
เช่น พูดถึงข้อดีของตนเอง พูดให้ กําลังใจกับตนเอง (พูดในใจ หรือพูดออกมาก็ได้) คําพูดดีๆเหล่านี้จะ
ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึก ทําให้เราเกิดพลังในการต่อสู้กับอุปสรรค 

3. มองหาสิ่งดีทีุุมีอยู่ ลองมองหาข้อดีหรือสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ รวมทั้งคนดีๆและโอกาสดีๆที่อยู่
รอบตัวเรา ซึ่งเราอาจมองข้ามไป เช่น “แม้ว่างานจะหนักทําให้เกิดความท้อแท้ในบางครั้ง แต่เราก็โชค
ดีที่มีงานทําที่มั่นคง” “เรามีแต่เพ่ือนที่ดีคอย ให้กําลังใจ” “แม้เราจะพิการ แต่เราก็โชคดีที่ยังมีชีวิต
อยู่” 

        4. ทําแต่ละวันให้มีคุณค่า เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า ไม่อาจย้อนคืนได้หลายคนมักเสียใจที่ไม่ได้ทําบาง
สิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะกับพ่อแม่และ คนในครอบครัว ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ทําสิ่งดีๆให้แก่กันอย่างเต็มที่ 
เราอาจต้องเสียใจไปตลอดชีวิต ให้ลองคิดว่า “หาก วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เหลืออยู่ เราจะทําสิ่งดีๆอะไร
ในวันนี้บ้าง”จะทําให้เราใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีคุณค่ามากขึ้น  

          5. “ปล่อยมันไป” เรื่องและสถานการณ์บางอย่างที่ผ่านไปแล้ว ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไข
ได้เปล่าประโยชน์ที่จะนํา กลับมาคิดซา้ๆให้ทําร้ายตนเอง (หรือทําร้ายคนรอบข้างด้วย) เรียนรู้ที่จะนํา
อดีตมาเป็นบทเรียนสอนใจ และปล่อย ความทุกข์ใจในอดีตให้ผ่านไป 

          6. ให้อภัย หากคนรอบข้างทําให้เราโกรธไม่พอใจ หรือแม้แต่ตัวเราทําอะไรผิดพลาดก็ตาม ให้
คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้ทุกคนมีสิทธิ์ผิดพลาด ลองมองปัญหาที่เกิดขึ้นให้หลากหลายมุมมอง 
จากนั้นให้นึกถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยทํา (หรือที่เราเคยทํา-กรณีที่รู้สึกโทษตนเอง) พยายามให้อภัยในสิ่งที่
เขาหรือเราได้กระทํา เพราะว่าความโกรธแค้น ต่างๆ ถ้าไม่รู้จักกําจัดทิ้ง มันก็เหมือนของเน่าเสียที่
ย้อนกลับมาทําร้ายตัวเอง เราเลือกได้ว่าจะรับสิ่งดีๆมาใส่ใจ  หรือเก็บแต่เรื่องที่ไม่ดีไว้กับใจ  ลองให้
อภัย แล้วใจจะเบาลง 



   7. อย่าอยู่เฉยๆ ควรหากิจกรรมที่สนใจทําในเวลาว่าง การอยู่เฉยๆจะทําให้คิดฟุ้งซ่าน และ
ส่วนใหญ่มักจะคิดในเรื่องทุกข์มากกว่าความสุข 

    8. คิดถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ก่อนนอนในแต่ละวัน ลองนึกทบทวนว่าวันนี้เราพบ
เหตุการณ์อะไรดีๆมาบ้าง หรือเราได้ทําสิ่งดีๆอะไรบ้าง ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อาจเป็นเรื่อง
เล็กน้อยแต่ทําให้รู้สึกดีแล้วคุณจะพบว่า ความสุขอยู่ไม่ไกล และหาได้ไม่ยาก 

 

 

การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 

 

การดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  คนที่มีความสุข  คือคนที่มีความสมหวัง  เป็นคนที่สามารถ
ประกอบกิจการงานประสบความสําเร็จ  ตามความปรารถนา  มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ  ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวหรือวิตกกังวล  มีอารมณ์มั่นคง   มีความอดทนและมีความสามารถต่อสู้
อุปสรรคต่าง ๆ  ได้  เป็นคนที่ยอมรับความจริงในชีวิต  ทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

            กล่าวโดยสรุป  คนที่มีความสุขก็คือ  คนที่มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

 เป็นคนที่สามารถปรับตัวได้อย่างดีในการดํารงชีวิตประจําวัน 

            ความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เป็นการมองชีวิต มองตัวเอง และมองผู้อ่ืน ดังนั้น
ความสุขจึงเกิดขึ้นได้กับคนทุกชั้นไม่ว่า ผู้ดี มั่งมี หรือยากจน แนวความคิดทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับ
การดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  อาจกล่าวสรุปได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้  คือ 

            1. พยายามรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นที่ทราบกันแล้วว่า สุขภาพทางกาย
และสุขภาพทางจิตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด คนที่มีร่างกายแข็งแรง  สุขภาพดี ย่อมมี
จิตใจร่าเริง  สนุกสนาน  ตรงกันข้ามกับคนที่ ไม่แข็งแรง  ย่อมเจ็บป่วยเสมอ  ทําให้มีอารมณ์
หงุดหงิด รําคาญใจ ดังนั้นเราจึงควรรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการรับประทานอาหารที่
เป็นประโยชน์  มีการพักผ่อนเพียงพอ รักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องใช้ ตลอดจนหมั่นออก
กําลังกายอยู่เสมอ 

            2. รู้จักตนเองอย่างแท้จริง ควรสํารวจตัวเองว่า  เป็นคนอย่างไร  มีความสามารถทาง
ใด  แค่ไหน  มีความสนใจและต้องการสิ่งใด มีอะไรเป็นข้อดีและข้อเสีย  พยายามทางแก้ไขข้อบก
พร้องและส่งเสริมส่วนที่ดี  จะทําให้เราตั้งเป้าหมายของชีวิตได้เหมาะสมกับความเป็นจริง   ตลอดจน
มีโอกาสพบกับความสําเร็จและความสมหวังได้มาก 

            3. จงเป็นผู้มีความหวัง เราควรตั้งความหวังไว้เสมอ แม้เวลาที่ตกต่ําก็อย่าทอดอาลัย จงคิด
หวังเสมอว่าเราจะไม่อยู่ใน สภาพเช่นนี้ตลอดไป สักวันหนึ่งเราอาจจะดีข้ึนได้ 



            4. ต้องกล้าเผชิญกับความกลัวและความกังวลใจต่างๆ  ในชีวิตของเรานี้มีสิ่ งต่างๆ 
มากมาย ที่ทําให้กลัวเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก  ดังนั้น เมื่อรู้สึกกลัวอะไรต้อง พยายามค้นหาความจริงว่าสิ่งนั้น
คืออะไร อย่าปล่อยจิตใจให้หวาดกลัวโดยไม่มีเหตุผล 

            5. ไม่ควรเก็บกดอารมณ์ที่ตึงเครียด ควรหาทางระบายอารมณ์ที่ขุ่นมัวหรือไม่สบายใจ โดย
หาทางออกในสิ่งที่สังคมยอมรับและเป็นไปในทางท่ีพึงปรารถนา 
            6. จงเป็นผู้มีอารมณ์ขัน การมีอารมณ์ขันช่วยให้มีอารมณ์ผ่อนคลาย ไม่ควรมองการไกลใน
แง่เอาเป็นเอาตายมากเกินไป 

            7. การยอมรับข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของตนเอง การรู้จักตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืนอย่าง
แท้จริง  จะช่วยให้เรายอมรับข้อบกพร่อง หรือความผิดพลาดของตนเอง และให้อภัยในความผิดพลาด
ของผู้อื่นได้ 
            8. ต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนทําอยู่ การรู้จักพอใจในงานหรือสิ่งที่ตนทําอยู่ จะทําให้บุคคลนั้น
เกิดอารมณ์สนุก ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ทําให้ชีวิตน่าสนใจ  มีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีกําลังใจ
เข้มแข็งในการต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส  ทําให้ชีวิตมีความสุขและสดชื่นอยู่เสมอ 

            9. มีความต้องการพอเหมาะพอควรและมีความยืดหยุ่นได้ ต้องมีเหตุผล รู้จักความพอดี
เกี่ยวกับความต้องการ  ความปรารถนา  ความทะเยอทะยาน  ควรมีความคิดใฝ่ฝันที่ใกล้เคียงกับ
ความสามารถและความเป็นจริง จะช่วยให้เราวางแผนต่างๆ ไว้เป็นระยะๆ เพ่ือประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายได้ 
            10. อย่าพะวงเกี่ยวกับตนเองมากเกินไปหรืออย่าคิดถึงแต่ตัวเองตลอดเวลา  เช่น คิดว่า
ตัวเองจะต้องเด่น ต้องดี ต้องสําคัญกว่าผู้ อ่ืน การคิดแต่เรื่องของตัวเองจะทําให้เราไม่มีความสุข
เลย เพราะไม่ว่าเราจะคิดอะไร  ทําอะไรหรือไปที่ไหน  จะต้องตกอยู่ในภาวะของการแข่งขัน
ตลอดเวลา 
            11. การยอมรับสภาพของตัวเองโดยไม่เปรียบเทียบกับคนอ่ืน เพราะการเปรียบเทียบจะทํา
ให้เราเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจว่า ทําไมเราจึงไม่โชคดีอย่างคนอ่ืน แต่เราอาจไม่ทราบว่า คนอ่ืนเขาก็มี
ความทุกข์เหมือนกัน 

           12. การยึดคติว่า จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ การทําสิ่งใดให้ใครโดยหวังผลตอบแทน  ย่อมจะ
ทําให้ผิดหวังได้มากเพราะมัวแต่กังวลอยู่ว่าเราจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนหรือไม่   มากน้อย
เพียงใด  เมื่อไม่ได้รับตามที่ตนคาดหวังก็จะผิดหวัง ทําให้ไม่มีความสุข  คิดว่าตนได้รับความอยุติธรรม
อยู่เสมอ 

            13. การหาเพ่ือนสนิทสักคนหนึ่ง  หรือใครก็ได้ที่สามารถระบายความทุกข์และปรึกษาหารือ
ได้ เพราะการมีเพ่ือนจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลก 



            14. จงปล่อยให้เหตุการณ์บางอย่างผ่านไปตามแนวทางของมัน อย่าไปฝืนหรือเอาจริงเอาจัง
เกินไป เมื่อทําอะไรไม่สําเร็จก็เกิดอารมณ์ตึงเครียด จงหยุดพักเสีย 

ระยะหนึ่ง  แล้วค่อยหันกลับมาทําใหม่ หรือเปลี่ยนแนวทางการกระทําเสียใหม่  
            15. จงตระหนักว่า   เวลาเป็นยารักษาความเจ็บปวด  เมื่อพลาดหวังหรือผิดหวัง จงอดทน
และมีความหวังต่อไป  ไม่ควรใช้วิธีถอยหนีหรือหลีกเลี่ยงปัญหาโดยการทําลายตัวเอง ต้องนึกไว้เสมอ
ว่า ถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตาม ความเจ็บปวดต่างๆ จะค่อยๆ ลดน้อยลงและหายไป
ในที่สุด 

            16. อย่าปล่อยให้เวลาว่างไปวันหนึ่งๆ  โดยไม่ทําอะไร การปล่อยให้เวลาว่าง  จะทําให้คิด
ฟุ้งซ่าน ต้องพยายามหางานอดิเรกที่ตนสนใจทํา  เช่น  ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา อ่านหนังสือ ฯลฯ โดย
เฉพาะงานอดิเรกที่เก่ียวพันกับธรรมชาติ จะช่วยบํารุงจิตใจให้ชีวิตมีความสุขสดชื่น  และมีความสงบ 

                 ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงข้อเสนอแนะ  หรือแนวทางในการปฏิบัติตนอย่าง
กว้าง ๆ การที่จะดํารงชีวิตอยู่ให้มีความสุขเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคคลว่า จะนําหลักการหรือแนวทางไป
ดัดแปลง ปรับปรุงให้เหมาะสมกับตนแค่ไหน เพียงใด และจริงจังหรือไม่เป็นสิ่งสําคัญ 

 

น้อมน าความรักและมิตรภาพ 

 

คําว่า “ รัก”  คําสั้น ๆ น้อยพยางค์ แต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้ง  หลายคนอาจจะ
รู้จักกับความรักดีแล้ว แต่ก็มีคนอีกไม่น้อยเช่นกัน ที่ยังไม่รู้จักกับความรักท่ีแท้จริง เพราะความรักเป็น
สิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีหลายรูปแบบ หลายคนอาจจะสงสัยว่าความรักคืออะไร  จริง ๆ แล้ว ความรักไม่มี
ความหมายที่แน่นอนและชัดเจน  ความรักเป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นสิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในจิตใจ แต่
สามารถอนุมานความหมายของความรักได้ว่า ความรักคือการให้   การเสียสละ และเป็นสิ่งที่
สวยงาม  อีกท้ัง ความรักยังเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษย์ทุกคน  กล่าวคือ ความรักเป็นจุดเริ่มต้นของ มิตรภาพ  ทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครสามารถใช้ชีวิต
อยู่เพียงลําพังคนเดียวได้ อย่างน้อยต้องมีเพ่ือนเพ่ือนช่วยเหลือเรา   เข้าใจเราและรับฟังปัญหาของ
เรา  คนบางคนมีเพ่ือนมากมายอยู่ล้อมรอบตัวเขา  แต่คนบางคนมีเพ่ือนเพียงไม่กี่คน  ไม่ว่าจะมีเพ่ือน
กี่คนก็ตาม  ความรัก  ความเข้าใจ  ที่มีแก่กันและกัน จะก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ หรือที่
เรียกว่า มิตรภาพ  มิตรภาพระหว่างเพื่อน จะเป็นสิ่งที่มีค่า และอยู่ในความทรงจําของเราเสมอ 

ความรักเป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคี   การอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ ความสามัคคีมี
ความสําคัญที่สุด เพราะความสามัคคีจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสําเร็จ หากคนเราเลือกท่ีจะอยู่ด้วยกัน 
แต่ไม่มีความรักซึ่งกันและกัน  คอยคิดแต่จะชิงดีชิงเด่น  ก็จะไม่มีวันประสบความสําเร็จ แต่ถ้าอยู่



ด้วยกัน  รักและปรารถนาดีต่อกัน  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กัน ความสําเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม 
และทุกคนก็จะอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ความรักทําให้เกิดเป็นความผูกพัน  ความผูกพันคือความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อกัน  คนเราเกิดมา
ย่อมมีความผูกพันต่อใครหลาย ๆ คน  ไม่ว่าจะเป็นพ่อ  แม่  พ่ี น้อง เพ่ือน หรือแม้กระทั่งบุคคลที่อยู่
รอบ ๆ ตัวเรา  ในวันหนึ่ง ๆ เราได้พบปะกัน  ได้คุยกัน  ได้ทําอะไรหลาย ๆ อย่างด้วยกัน  ย่อมจะเกิด
ความรู้สึกดี ๆ ต่อกัน  รักและเป็นห่วงกัน คนเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน หากวันใดวันหนึ่ง
ขาดหายไป  เราก็อาจจะรู้สึกเหงา ขาดสิ่งเติมเต็มในชีวิต และรู้สึกว่าชีวิตมีบางอย่างที่ขาดหายไป 

ความรักทําให้เกิดความเสียสละ  ความเสียสละ กลุ่มคําเล็ก ๆ แต่มีความหมายยิ่งใหญ่นัก 
ความรักเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเสียสละ ความรักเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถทําให้คนยอม
เสียสละสิ่งที่มีค่าของตนให้แก่คนที่ตนรัก เพ่ือให้คนที่ตนรักมีความสุข โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็น
การยากที่ใครคนหนึ่งจะยอมเสียสละบางสิ่งที่มีค่าให้กับใครอีกคนโดยที่ตนไม่รู้จัก   แต่ความรัก
สามารถเปลี่ยนใจคนได้ ความรักสอนให้ใครหลายคนรู้จักการให้และการเสียสละ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

นอกจากนี้  ความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่นในปัจจุบัน คือ การมีความรัก
ในวัยเรียน ซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่ผู้ใหญ่บางคนไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่าไม่เหมาะสมและกลัว
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง  จริง ๆ แล้ว การมีความรักในวัยเรียนไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่เราต้องรู้จัก
ประพฤติปฏิบัติตัวให้เหมาะสม รู้จักแบ่งแยกเวลา รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา   ความรักที่เกิดขึ้น
ระหว่างหญิง-ชาย ไม่ใช่จะมีความสุขหรือสมหวังเสมอไป บางคนอาจจะสมหวัง   บางคนอาจจะ
ผิดหวัง มีด้วยกันหลายรูปแบบ 

สําหรับคนที่สมหวัง ก็ย่อมมีความสุข เห็นความรักเป็นสิ่งสวยงาม  คนสองคนนี้คบกันบน
พ้ืนฐานของความรักและความเข้าใจ แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กันและกัน   ให้เกียรติกัน ทําสิ่งดี ๆ เพ่ือกัน
และกัน 

สําหรับคนแอบรัก  แอบรัก  สั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ได้ใจความ  แอบรักก็คือการที่ไปแอบชอบใคร
คนหนึ่ ง โ ดนที่ เ ข า ไม่ รู้   แอบมอง เขาอยู่ ห่ า ง  ๆ  คอยช่ ว ย เหลื อ เ มื่ อ เข าต้ อ งการความ
ช่วยเหลือ  จุดมุ่งหมายของคนแอบรัก ก็คือ แค่เห็นคนที่เรารักมีความสุขก็พอแล้ว  การแอบรักอาจจะ
เป็นอาการเพ้ออย่างหนึ่งก็ว่าได้  แต่การแอบรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์ เป็นความรักที่ไม่ต้องการสิ่งอ่ืน
ใดตอบแทน เพราะคนที่เราแอบชอบ เขาอาจจะไม่รู้จักเรา ไม่รู้ว่าเราชอบ และเราก็อาจจะไม่เคยมี
ตัวตนในสายตาเขา อย่างไรก็ตาม จะสมหวังหรือผิดหวัง อย่างน้อยก็มีความสุขจากการได้รักใครสัก
คน แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ครอบครองเขาก็ตาม จริงอยู่กับคําพูดที่ว่า   รักแท้ไม่จําเป็นต้อง
ครอบครอง  คงจะเป็นเรื่องดีหากคนเรารู้จักรักโดยไม่ครอบครอง หรือ รู้จักให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 



สําหรับคนที่คิดจะมีความรักในรูปแบบนี้  ไม่ว่าจะเป็นการแอบรัก หรือ สมหวังในความรักก็
ตาม ก็ควรที่จะเตรียมใจรับมือกับความผิดหวังบ้าง  อย่าหลงระเริงอยู่กับความรักในด้านเดียว หากคิด
จะมีความรัก ก็ต้องรู้จักเผื่อใจ หากวันใดวันหนึ่งเกิดผิดหวังในความรัก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
หากเราพร้อมที่จะรับมือกับมัน เราก็จะสามารถผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายตรงนั้นไปได้ อีกทั้ง เวลาจะ
ช่วยรักษาทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ 
         ความรักเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสุข  สดชื่น มีกําลังใจ มีคุณค่าและทําให้มีพลังในการต่อสู้
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิต  ความรักอาจจะมีทั้งผลดีและผลเสีย  "แต่ความรักไม่เคยทําร้ายใคร สิ่งที่ทํา
ร้ายเราก็คือตัวของเราเอง"   หลายคนมัวลุ่มหลง คร่ําครวญ กับความรักมากเกิน ไป จนลืมคิดว่า 
ความรักไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต แต่ความรักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น...    
 

11 ข้อ ''นิยามความรัก'' ที่ท าให้คุณมีความสุขยิ่งกว่าเดิม  
 

  1. รัก ให้คุณรู้ว่าเขาชอบกินข้าวมันไก่ (ไม่มีหนัง) ที่สุดในโลกเลยฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องไร้
สาระ แต่วิเคราะห์กันลึกๆ แล้ว มันทําให้เราเป็นคนที่ช่างสังเกตและสนใจเรื่องราวของคนรอบข้าง 
เพ่ือให้คุณรู้จักเอาใจใส่ผู้อ่ืนบ้างไงละ หรือรู้ว่าเขาชอบอะไร หรือไม่อะไรนั้นเอง 
         2. รัก ให้คนซับน้ําตายามท้อแท้ เพราะความรักเป็นเหมือนกําลังใจแห่งชีวิตยามที่เรามีปัญหา
หรือหมดกําลังใจ เรามักจะนึกถึงคนที่เรารักเป็นคนแรก แล้วเขาคนนั้นแหละที่จะเป็นคนคอยรับฟัง
เรื่องราวของคุณยามที่คุณมีปัญหาทั้งเรื่องการเรียน เรื่องเพ่ือน แม้แต่ปัญหาครอบครัว                

3. รัก ให้คุณรู้จักการสื่อสารอีกทางหนึ่ง นั่นก็คือการสื่อสารด้วยภาษากายไงล่ะ ทั้งการมอง
ตา การสัมผัส สิ่งเหล่านี้เป็นการสื่อสารที่มนุษย์รู้จักใช้เป็นอย่างดีตั้งแต่โบราณ แต่ความรักจะยิ่งทําให้
คุณรู้จักใช้มันได้อย่างลึกซึ้งมากข้ึน 

4. รัก ให้คุณยิ้มอยู่ตลอดเวลา หลายคนคงสงสัยว่าทําไมคนมีความรักถึงร่าเริง อยู่ตลอดเวลา 
ในทางวิทยาศาสตร์ ความรักเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขให้กับร่างกาย ดังนั้นในเวลาที่คุณ
นึกถึงคนรัก คุณจึงรู้สึกมีความสุขอยู่เสมอ 

5. รัก ให้คุณเป็นคนใหม่ที่ดูดีกว่าเดิม สังเกตว่าคนที่มีความรักมักจะดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ 
แหมก็มีคนคอยดูเราทุกวันอย่างนี้ ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอกันหน่อย 

6. รัก ให้คุณทานอะไร ที่ไม่อร่อยให้อร่อยได้ก็ถ้าเป็นฝีมือของเขาแล้ว ถึงจะเกรียมไปนิด ไหม้
ไปหน่อย ก็อร่อยแปลกๆ ดีนะ 

7. รัก ให้คุณรู้จักคําว่าขอโทษ คุณอาจไม่เคยพูดคํานี้กับใครเลย แต่ถ้าคุณเริ่มมีความรักแล้ว 
อย่างน้อยครั้งหนึ่ง คุณก็ต้องเคยพูดคํานี้บ้างล่ะ 



  8. รัก ให้คุณรู้จักการให้อภัย แม้ว่าเขาจะทําผิดมากขนาดไหนก็ตาม เมื่อคุณรักเขาแล้ว คุณ
ย่อมให้อภัยเขาได้เสมอ 

          9. รัก ทําให้คุณใจเย็นขึ้น เพื่อดับความร้อนของอีกฝ่ายหนึ่ง 
         10. รัก ให้คุณอยู่รอด เพราะความรักเป็นส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ หลายๆ คนที่
สามารถผ่านเรื่องร้ายๆ มาได้ก็เพราะความรักนี่แหละ 

 

เข้าใจศีลธรรม 

 

เริ่มจากคําว่า จรรยาบรรณ มีความหมายว่า มาตรฐานของความประพฤติ และการใช้ดุลพินิจ
ทางศีลธรรมที่ว่าด้วยการกระทําของบุคคล บริษัท องค์กร ว่าถูกหรือผิด สมควรหรือไม่สมควร  

จรรยาบรรณ (ภาษาอังกฤษ ethics) หมายถึง การศึกษาและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
ภายในกรอบของมาตรฐานทาง ศีลธรรม หรือการศึกษาว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ ถูก หรือ ดี สมควร
หรือไม่สมควร 

  สิ่งที่จะตัดสินว่าการกระทํานั้น ถูกหรือผิด เราก็ต้องมาดูที่ศีลธรรม ซึ่งคนพุทธก็น่าจะเข้าใจ
นะครับว่า ศีลธรรมนี่คืออะไร แต่ยังไง ผมก็ขออนุญาตอธิบายต่อถึงคําว่า "ศีลธรรม" 
  ศีลธรรม (ภาษาอังกฤษ Morality) หมายถึงความประพฤติที่ดีที่ชอบทั้งศีลและธรรม ต้อง
อธิบายยาวหน่อยนะครับ ศีลธรรม นี้มีความหมายหลักอยู่ 3 ประการดังนี้ 
ประการแรกหมายถึงประมวลความประพฤติ หรือความเชื่อซึ่งถือเป็นหลักวัดความถูกและผิด 
“จริยธรรม” เป็นสิ่งที่ไม่เป็นกลางที่ข้ึนอยู่กับการให้คําจํากัดความของสังคม หลักปรัชญา หลักศาสนา 
และ/หรือ ทัศนคติของแต่ละบุคคล ฉะนั้นกฎการปฏิบัติจึงเปลี่ยนไปตามกาลเวลาหรือกฎการปฏิบัติที่
ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสมัยหนึ่งอาจจะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในสมัยต่อมา หรือมาตรฐานของ
กฎการปฏิบัติอันเหมาะสมของสังคมหนึ่งอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติในอีกสังคมหนึ่ง
เป็นต้น 

ประการที่สองในความหมายอย่างกว้างๆ ศีลธรรมหมายถึงกฎความเชื่อและหลักปฏิบัติอัน
เป็นอุดมคติ เช่น ในปรัชญาที่ว่า “การฆาตกรรมเป็นการผิดจริยธรรม” ซึ่งในการตีความหมายในข้อ
แรกอาจจะไม่เห็นว่าเป็นสิ่งผิดด้วยเหตุผลบางประการก็เป็นได้แต่ก็อาจจะบ่งว่าไม่ควรจะใช้เป็นกฎ
การปฏิบัติเพราะเป็นความเชื่อโดยทั่วไป กรณีท่ีว่านี้เรียกว่าวิมตินิยมทางศีลธรรม 

ประการที่สาม “ศีลธรรม” มีความหมายพ้องกับคําว่าจริยธรรมหรือจริยศาสตร์ จริยศาสตร์
เป็นการศึกษาของระบบปรัชญาที่เกี่ยวกับจริยธรรม จริยศาสตร์แสวงหาคําตอบของปัญหาต่างๆ เช่น
การกระทําเช่นใดจึงจะทําให้เกิดผลทางจริยธรรมในสถานการณ์ที่ระบุ คุณค่าของจริยธรรมวัดกันได้
อย่างไรผู้มีจริยธรรมปฏิบัติตามกฎใด พ้ืนฐานของจริยศาสตร์หรือจริยธรรมคืออะไรและรวมทั้งปัญหา



ที่ว่ามีจุดประสงค์ที่เป็นกลางหรือไม่และ จริยศาสตร์และจริยธรรมวิวัฒนาการขึ้นได้อย่างไรและ
ธรรมชาติของสองสิ่งนี้คืออะไร 

 

 

 

รู้ผิดถูกได้อย่างไร: ทีม่าของความคิดเชิงศีลธรรมในมนุษย์ 
 

  คําถามที่ว่าศีลธรรม (morality) ของมนุษย์มีที่มาจากที่ใด เป็นคําถามสําคัญที่นักจิตวิทยา
พยายามหาคําตอบมาโดยตลอด สาขาย่อยของจิตวิทยาที่เรียกว่า จิตวิทยาศีลธรรม (moral 

psychology) พยายามตอบคําถามดังกล่าวด้วยการศึกษาพัฒนาการทางจิตวิทยาในช่วงวัยเด็กของ
มนุษย์ โดยคําถามหลักของการวิจัยคือ ‘เด็กรู้และแยกแยะได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก และอะไรคือ
สิ่งที่ผิด’ 

โจนาธาน เฮดต์ (Jonathan Haidt) นักจิตวิทยาสังคมชื่อดังจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 
อภิปรายไว้ในหนังสือ The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and 

Religion ของเขาว่าคําตอบของวงการจิตวิทยาต่อคําถามที่ว่าความคิดเชิงศีลธรรมของมนุษย์มีที่มา
จากที่ใดนั้น หลักๆ แล้วมีอยู่อย่างน้อย 3 โมเดล 

โมเดลแรกตอบคําถามว่าความรู้และความคิดเกี่ยวกับศีลธรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีอยู่โดย
ธรรมชาติ (nature) โดยเราอาจจะเรียกพวกที่เชื่อในแนวคิดแบบนี้ว่าเป็นพวก nativist ซึ่งเชื่อว่า
ความรู้และความคิดเกี่ยวกับศีลธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์มาตั้งแต่กําเนิด ถ้าเชื่อแบบ
ศาสนาก็คืออยู่ในหัวใจที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานมาให้ (God-inscribed hearts) ตามที่พระคัมภีร์
ไบเบิลกล่าว หรือถ้าเชื่อแบบชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ก็คืออยู่ในอารมณ์เชิงศีลธรรมของ
มนุษย์ที่ผ่านการวิวัฒนาการมาแล้ว (evolved moral emotions) 

โมเดลที่สองตอบคําถามว่าความรู้และความคิดเชิงศีลธรรมของมนุษย์มีที่มาจากกระบวนการ
กล่อมเกลาและเลี้ยงดู (nurture) ตั้งแต่วัยเด็ก เราอาจเรียกพวกที่เชื่อในแนวคิดแบบนี้ว่าเป็น ‘นัก
ประจักษ์นิยม’ (empiricist) โมเดลนี้เชื่อว่าเด็กที่เกิดมาจะมีจิตใจที่เหมือน ‘กระดานที่ว่างเปล่า’ 
(blank slates) ซึ่งกระดานแห่งจิตใจที่ว่างเปล่านั้นจะมาถูกเขียนและแต่งเติมสีสัน หรือถูกปลูกฝัง
ความคิดเชิงศีลธรรมขึ้นภายหลัง จากที่เขามีประสบการณ์กับโลกภายนอกผ่านการอบรมเลี้ยงดู เช่น 
การที่ผู้ใหญ่ ครอบครัว และสังคมคอยสั่งสอนบอกกล่าวว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดหรือถูก ข้อพิสูจน์ของฝ่ายที่
เชื่อในโมเดลนี้คือ เพราะความคิดเชิงศีลธรรมของมนุษย์ในวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก มีความแตกต่าง
หลากหลายกันอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเชื่อว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวอยู่ในจิตใจมนุษย์
มาโดยกําเนิด 



โมเดลที่สามเป็นคําตอบที่มีอิทธิพลและครอบงําแนวทางการศึกษาในวงวิชาการจิตวิทยามา
อย่างยาวนาน นั่นคือคําตอบที่ว่าความรู้และความคิดเชิงศีลธรรมเกิดจากการที่มนุษย์ในวัยเด็กขบคิด
และตกผลึกมันด้วยตนเอง โมเดลคําตอบนี้เรียกกันว่า ‘เหตุผลนิยม’ (rationalism) และเรียกผู้ที่เชื่อ
ในแนวทางนี้ว่า ‘นักเหตุผลนิยม’ (rationalist) โดยนักจิตวิทยาที่เชื่อในโมเดลนี้จะอธิบายว่า ความคิด
เชิงศีลธรรมไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์มีติดตัวมาแต่กําเนิด และก็ไม่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูกล่อมเกลาโดย
ผู้ใหญ่แบบที่สองโมเดลแรกเชื่อ แต่ความคิดเชิงศีลธรรมเป็นสิ่งที่เด็กสร้างขึ้นด้วยตนเองผ่านการมี
ประสบการณ์รูปแบบต่างๆ อาทิ การเล่นกับเด็กคนอ่ืน ประสบการณ์ต่อภัยอันตรายหรือเรื่องไม่ดี
รอบตัว ตัวอย่างรูปธรรมคือการที่เด็กรู้ว่าการทําร้ายเป็นสิ่งทีผิด นั่นเพราะเด็กไม่ชอบเวลาที่ตนเองถูก
ทําร้าย ประสบการณ์เช่นนี้ทําให้เด็กค่อยๆ เรียนรู้ว่า การทําร้ายผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ผิดเช่นกัน ซึ่งจะทําให้
เขาสามารถเรียนรู้แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมและความยุติธรรมในภายหลังได้ 

โมเดลแบบเหตุผลนิยมยังเชื่อว่าเด็กจะเริ่มเข้าใจแนวคิดเชิงศีลธรรมได้ก็ต่อเมื่อเขา เติบโต
จนถึงช่วงอายุที่พร้อมจะรับรู้แนวคิดที่เริ่มซับซ้อน เช่น ประมาณ 5-6 ขวบเป็นต้นไป ซึ่งหลังจากเข้าสู่
ช่วงอายุที่พร้อมแล้ว กิจกรรมอย่างการเล่น การสนทนากับคนอ่ืน รวมทั้งการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน จะ
เป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดเชิงศีลธรรมอย่างความเป็นธรรม (fairness) ได้
ดีกว่าการถูกสั่งสอนจากผู้ใหญ่ 

สาระสําคัญของเหตุผลนิยมเชิงจิตวิทยาคือความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเติบโตขึ้นมา
เป็นมนุษย์มีเหตุมีผลเหมือนกับการที่ดักแด้เติบโตขึ้นกลายเป็นผีเสื้อ กล่าวคือ ถ้าดักแด้กินอาหารที่
ต้องการมากพอ มันก็จะค่อยๆ เติบโตกลายเป็นผีเสื้อที่มีปีกในที่สุด เช่นเดียวกับเด็กที่หากสามารถมี
ประสบการณ์มากพอ เด็กก็จะสามารถค่อยๆ เติบโตกลายเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรม สามารถใช้เหตุผล
เพ่ือแก้ไขปัญหายากๆ ได้ในที่สุดเช่นกัน แนวคิดแบบนี้เชื่อว่าความมีเหตุมีผลเป็นธรรมชาติของมนุษย์ 
ดังนั้น การให้เหตุผลในเชิงศีลธรรมที่ดี ย่อมเป็นจุดหมายปลายทางแห่งพัฒนาการของมนุษย์ 

ในมุมมองของนักจิตวิทยาที่เชื่อในโมเดลเหตุผลนิยมแบบที่สาม ผู้ปกครองและผู้มีอํานาจที่
ชอบตั้งข้อห้ามและสั่งสอนเด็ก จึงถือเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการเชิงศีลธรรมของเด็กเอง ดังนั้น ถ้าเรา
ต้องการให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับโลกกายภาพ ก็ต้องปล่อยให้เขาเล่นกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อทําความรู้จัก
มัน และถ้าต้องการให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับโลกทางสังคม เราต้องปล่อยให้เขาเล่นกับเด็กคนอ่ืนและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่ต้องไปสั่งสอนเขาว่าอะไรถูกหรือผิด ไม่ต้องบังคับให้เขาเชื่อฟังพระ
เจ้า ครูบาอาจารย์ หรือกระทั่งตัวเราเอง เพราะการทําเช่นนั้นจะทําให้เด็กถูกแช่แข็งความคิด และ
กลายเป็นคนที่สยบยอม เชื่อฟังอํานาจเหนือโดยไม่ตั้งคําถามใดๆ 

เหล่านี้คือตัวอย่างโมเดลคําตอบต่อคําถามที่ว่า ตกลงแล้วความคิดเชิงศีลธรรมของมนุษย์มี
กําเนิดมาจากอะไร และพัฒนามาได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม ยังมีโมเดลคําตอบอ่ืนๆ อีกหลายโมเดล 
และตัวคําถามเองก็เป็นเรื่องน่าขบคิดที่เราคงต้องศึกษากันต่อไป 



ชีวิตที่สมบูรณ์ 

 

ความสมบูรณ์แบบ คือ ถือว่าเป็นคําที่เป็นเพียงแค่นิยามเพียงเท่านั้น เพราะบนโลกนี้ไม่มี
ความสมบูรณ์แบบที่แท้จริง เป็นเพียงกลุ่มคําที่มนุษย์หยิบมาเปรียบเทียบชีวิต ความคิด มุมมอง ถาม
หาความสมบูรณ์แบบล้วนแต่ตอบได้ยาก หลากหลายมุมมองออกไป ความสมบูรณ์แบบในมุมมอง
ความคิดของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันมาก แล้วความสมบูรณ์แบบของคุณเป็นแบบไหน ส่วนของเรายัง
ไม่สามารถนิยามได้อย่างท่องแท้ให้เข้ากับชีวิตตัวเองในเวลานี้ 

ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต 

ว่ากันว่า ไม่ว่าเราจะอุทิศชีวิตให้กับการแสวงหา การเรียนรู้เพียงใด เราก็จะไม่สามารถเข้าถึง
ความสมบูรณ์แบบได้ เพราะมันไม่มีอยู่จริง แม้ผู้คนทั่วไป ยิ่งถ้าว่าเฉพาะนักแสวงหาในกระแส
ทางเลือกด้วยแล้ว เหมือนกับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง 
 หลายครั้งเมื่อเรามองย้อนกลับไปมองตัวเอง ในวัยที่เริ่มก้าวออกมาเผชิญหน้ากับโลกอย่าง
เต็มตัว ในกระบวนการแสวงหาของเรานั้นเราก็มักตั้งเป้าหมายที่สูงที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุดในความคิด
ในวาระนั้น แล้วเราก็เพียรพยายามตามหามัน พบบางวาระ หล่นหายในบางวาระ ในทางโลก หลาย
คนก็พบความสมบูรณ์แบบในระดับต่างๆ บางคนพบงานที่ชอบ และถนัด บางคนประสบผลสําเร็จ
ในทางฐานะ ว่ากันไป เช่นนั้นแล้วความสมบูรณ์แบบของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน และเช่นนั้นเองที่ทําให้
ดูเหมือนว่า แท้จริงแล้วที่เหล่าเจ้าสํานักพูดกันเรื่องความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีจริงนั้น ความจริงอีกด้าน
หนึ่งความสมบูรณ์แบบก็อาจจะมีอยู่จริง แต่อาจจะโดยพ้ืนฐาน และโดยรายละเอียดที่ต่างออกไป  

  เพ่ือนที่ดีคนหนึ่งเคยบอกว่า ชีวิตของเรามีส่วนที่ขาดหาย และเราก็แสวงหาส่วนนั้นมาเติม
เต็มให้กับชีวิต หา หา และก็หา หาเท่าไหร่ยังมีส่วนที่ขาดไปอยู่เสมอ จนวันหนึ่งเมื่อมีความรัก และ
แต่งงาน เขาก็พบว่า ส่วนที่หายไปนั้นมันมีอยู่ในภรรยาของเขา พร้อมกับที่เขาพบว่า เขาก็มีส่วนที่
ภรรยาของเขาขาดหาย เมื่อคนสองคนมาอยู่รวมกัน มันจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ นี่เขาว่ามาอย่างนั้น... 

  แต่ถ้าคิดต่อไปอีก สืบค้นลงไปลึกอีกนิด เราอาจจะต้องตั้งคําถามกับภาวะนั้นใหม่อีกทีว่า 
หากนั่นคือความสมบูรณ์พร้อมทางจิตวิญญาณ เช่นนั้นแล้ว ภาวะนั้นจะดํารงอยู่ได้นานเพียงใด เมื่อ
ชีวิตเคลื่อนไปในกาลเวลา ความสมบูรณ์ในภาวะนั้นมันจะดํารงอยู่อย่างเป็นนิรันดร์สมัยหรือ สามี 
ภรรยาอยู่กันไปนานๆ ความไม่สมบูรณ์แบบในประเด็นอ่ืนจะผุดโผล่ขึ้นมาหรือไม่ ถ้าว่าไปตาม
หลักการก็คือ ภาวะนั้นดํารงอยู่ไม่เป็นนิรันดร์ เมื่อสิ่งใดใดล้วนต้องเปลี่ยนแปลง เช่นนั้นแล้ว ความ
สมบูรณ์แบบ หรือความจริงก็ต้องเปลี่ยนไป 

 

 



เช่นนั้นเองที่ผู้คนทั้งหลาย เหล่าเจ้าสํานักทั้งหลาย นักปราชญ์ และนักแสวงหาทั้งหลายต่างพูดเป็น
เสียงเดียวกัน ความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง เพราะคนที่ค้นพบความสมบูรณ์แบบในบางขณะ (หากว่า
นั่นไม่ได้หลอกตัวเอง) เพียงเวลาไม่นานมันก็สลายหายไปในกาลเวลาและยุคสมัย เช่นนั้นแล้วอาจมี
คําถามใหม่ๆ โผล่เข้ามาว่า แล้วเราแสวงหาอะไรในชีวิต เป้าหมายที่ตั้งไว้สูงสุดก็อาจจะไม่มีวันค้นพบ 
ความจริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่ เข้าใจว่า เมื่อมองเลยพ้นวิถีแห่งโลกียะ เราต่างมีคําตอบอยู่แล้ว ไม่มากก็
น้อย แต่ในการแสวงหาของเหล่ามนุษย์ปุถุชนนั้น เราจะเหน็ดเหนื่อยต่อการแสวงหาไปอีกนานเพียงใด 
เพ่ือจะได้พบคําตอบว่า สิ่งที่เราแสวงหานั้นอาจจะไม่มีอยู่จริง 
  อีกความจริง ความสมบูรณ์แบบมีอยู่ และดํารงอยู่เป็นนิรันดร์ แม้ในโลกของปุถุชนนั่นเอง 
นั่นก็คือ ต่อเมื่อเราทําความเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งและจริงแท้ในภาวะนั้นๆ เข้าใจความไม่สมบูรณ์ 
และดํารงอยู่ในภาวะทั้งหลายด้วยความเข้าใจ นั่นอาจเป็นความสมบูรณ์แบบที่แท้ 

 

ชีวิตที่สมบูรณ์แบบจึงอาจหมายความถึง การด ารงอยู่อย่างเข้าใจในความไม่สมบูรณ์
แบบนั่นเอง 
 

ความจริงก็คือเราทุกคนกําลังอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบ ความสมบูรณ์แบบถ้าเกิดขึ้น
ได้เป็นสิ่งดี แต่เนื่องจากข้อจํากัดในชีวิต คนเรามีหมวกหลายใบที่ต้องรับผิดชอบ การที่จะให้ทุก
บทบาทรวมทั้งการดูแลสุขภาพกายใจของตัวเองสมบูรณ์แบบไม่ขาดตกบกพร่อง น้อยคนหรือแทบไม่
มีเลยที่จะทําได้ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน  ยิ่งสูงยิ่งหนาว คุณวุฒิวัยวุฒิยิ่งสูงยิ่งบีบคั้น ใครก็ตามท่ีกําลัง
เครียดหรือมีความทุกข์จากปัญหาเรื่องความ (ไม่) สมบูรณ์แบบในชีวิต ถึงคราวต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง 
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้แล้ว! 

1. ในแต่ละวันควรหาเวลาผ่อนคลายจากความเครียด 

    พักสมอง พักจิตใจ พักอารมณ์ อย่างน้อยวันละ 30 นาที เพื่อที่ความเครียดจะได้ไม่สะสม 
อาจทํากิจกรรมที่ชอบ เช่น ฟังเพลง อ่านหนังสือ ทําสมาธิ เล่นโยคะ ชี่กง ออกกําลังกายฯลฯ 

    การมีเวลาผ่อนคลายจะช่วยให้การมองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์ขุ่นมัวน้อยลง มีสติ
มากขึ้น การตัดสินใจแก้ปัญหาก็จะดีขึ้น ผิดพลาดน้อยลง 

2. ฝึกมองสิ่งต่าง ๆ ในแง่บวก 

    มองข้อดีของสิ่งที่ตนเองได้รับและชื่นชมข้อดีนั้น ไม่ใช่มุ่งมองแต่ข้อที่ขาดไปหรือข้อเสีย
เท่านั้น การสามารถมองด้านบวกได้จะทําให้เกิดกําลังใจในการต่อสู้แก้ไขปัญหา 

3. เตือนตัวเองว่า ความไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้แปลว่าเราแก้ไขไม่ได้ 



    เราไม่ได้อยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบ ทุกคนมีข้อดี มีข้อเสียและข้อจํากัด เพราะฉะนั้นการ
แก้ปัญหา การตั้งเป้าหมายหรือการตั้งความคาดหวังต่อสิ่งต่าง ๆต้องพิจารณาถึงข้อจํากัดและพ้ืนฐาน
ความเป็นจริงของปัจจัยแวดล้อมด้วย 

4. ไม่ต้อง 100% ทุกเรื่องก็ได้ 
    คนทุกคนย่อมมีความรับผิดชอบในหลายเรื่อง ต่างคนต่างสวมหมวกกันคนละหลายใบ 

เช่น เป็นลูก เป็นพ่อแม่ เป็นสามีภรรยา เป็นลูกจ้าง เป็นนักเรียน เป็นพนักงานลูกน้องฯลฯ ไม่ได้
หมายความว่าต้องทําทุกเรื่องให้ได้ผลสมบูรณ์ 100% เต็มในทุกเรื่อง  มีบางเรื่องที่ความสมบูรณ์ของ
ผลงานสําคัญมาก บางเรื่องสําคัญปานกลาง บางเรื่องสําคัญน้อย บางเรื่องไม่เร่งด่วน การจัดลําดับ
ความสําคัญของภาระแต่ละเรื่อง ถ้าทําได้ดี จะช่วยลดความเครียดและแรงกดดันต่อตนเองได้มาก 

5. สื่อสารให้เป็น 

    วิธีการสื่อสารกับคนในบ้านและที่ทํางานเป็นสิ่งสําคัญ นั่นหมายถึงความสามารถในการ
มองเห็นข้อดี ชื่นชมกันและให้กําลังใจกัน รวมทั้งให้เกียรติกัน อย่าเป็นคนที่มองเห็นแต่ข้อเสีย และ
ถึงแม้ว่า “เห็น”ข้อเสียของคนอื่นจริง ๆ ก็ต้องพูดเป็นสื่อสารเป็น ถ้าต้องการให้เขาแก้ไข การใช้
อารมณ์รังแต่จะทําให้ผู้ถูกติเตียนเสียความรู้สึก ไม่ให้ความร่วมมือ งานสําเร็จยาก 

สรุปว่า การตั้งเงื่อนไขกับตัวเองว่า ฉันจะมีความสุขต่อเมื่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตสมบูรณ์แบบเป็น
การคาดหวังที่สูงเกินไป และอาจไม่อยู่ในความเป็นจริง ชีวิตที่เพียบพร้อมไปด้วยความสมบูรณ์แบบมี
เพียงชีวิตในนิยายหรือเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงเท่านั้น  มาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริง หรือ อยู่กับความไม่
สมบูรณ์แบบอย่างมีความสุขกันดีกว่า 

 

คนแบบไหนที่เคยสัมผัสความสมบูรณ์ของชีวิตอย่างแท้จริงมาแล้ว 

1.   ไม่กลัวคนแปลกหน้า 

2. ไม่ตามกระแสสังคม มีจุดยืนของตนเอง 
3. แม้ว่าพวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามแบบแผนแต่ก็ไม่แปลกแยกจากสังคม 

4. ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น 

5. ไม่พ่ึงพาแต่คนอ่ืน พ่ึงพาตนเอง และมีความสุขได้แม้อยู่เพียงลําพัง 
6. สนใจในความสัมพันธ์เชิงลึกที่มีความหมาย มีความรักให้กับทุกคน และไม่ตัดสินใคร 

7. แทนที่จะเอาแต่เศร้าเสียใจกับปัญหา พวกเขาจะตามหาโอกาสมากกว่า 

8. รู้จักแสดงความขอบคุณและชื่นชมแม้แต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ 

9. มีศีลธรรม เข้าใจในเรื่องถูกผิดอย่างจริงจัง 
10. ขณะที่ใครหลายๆคนอาจสนใจแต่ความต้องการของตนเอง พวกเขากลับมุ่งเป้าที่จะ

เติบโต 



11. สามารถทนต่อแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการเพียงผิวเผินได้ 
12. แสวงหาความหมายของชีวิตในเชิงลึก 

13. แม้ว่าพวกเขาจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็มีความสุขตามแบบฉบับของตนเอง 
 

ท าอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของชีวิตอย่างแท้จริง 
 

1.   เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอ่ืน 

2. หยุดใช้สื่อโซเชียล 

3. จงจําไว้ว่า “เดี๋ยวมันก็ผ่านไป” 

4. มีจุดยืนเป็นของตนเอง 
5. เปิดกว้างรับทุกประสบการณ์ในชีวิตปัจจุบัน 

6. จงจําไว้ว่าคุณสามารถมีความสุขเองได้โดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้ 
7. หมั่นรู้จักแสดงความขอบคุณต่อสิ่งต่างๆ 

8. มีความรู้ผิดชอบชั่วดี 
9. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

แม้ว่าชีวิตของคนเรามักจะต้องเจอกับเรื่องราวท้าทายตลอดเวลา แต่ก็อย่าลืมว่าทุกปัญหา
ย่อมแฝงเร้นไว้ด้วยความงดงามอยู่เสมอ 
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