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แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 
 
รหัสวิชา   GE 20003  

ชื่อวิชา   พฤติกรรมมนุษย์เพ่ือการพัฒนาตน 

  Human  Behavior  for  Self-Development 

หน่วยกิต   2 หน่วยกิต (1-2-3) ชั่วโมงบรรยาย 1 ชม.  ปฏิบัติ 2 ชม.  ศึกษาด้วยตนเอง 3 ชม. 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

 ศึกษาประวัติ ความหมาย ประเภท องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์  
แนวคิด  ทฤษฎีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์หรือการรับรู้ความเป็นตัวตนของบุคคล  
หลักและกระบวนการพัฒนาตนและทักษะชีวิต การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานร่วมกันให้ประสบ
ความส าเร็จและการน าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 

จุดมุง่หมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีถูกต้อง  เหมาะสมในการด ารงชีวิตในสังคม  ท างานและอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

เนื้อหา 
บทที่  1 พฤติกรรมมนุษย์  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา   6  ชั่วโมง 
 บทน า 
 พฤติกรรม  :  นิยามและประเภท 

 ศาสตร์ที่ท าการศึกษาพฤติกรรม 

 ประวัติศาสตร์การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ 
 วิธีการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ 

บทสรุป 

ค าถามท้ายบทที่ 1 

เอกสารอ้างอิง 
 



บทที่  2 องค์ประกอบพื้นฐานของพฤติกรรม  :  พลวัตรภายในร่างกาย  6  ชั่วโมง 
 บทน า 
 ระบบประสาท 

 ระบบต่อมไร้ท่อ 

 บูรณาการการท างานระหว่างองค์ประกอบ 

บทสรุป 

ค าถามท้ายบทที่ 2 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม  :  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 3  ชั่วโมง 
 บทน า 
 อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมต่อพฤติกรรม 

 อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรม 

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรม 

บทสรุป 

ค าถามท้ายบทที่ 3 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  4 กระบวนการทางปัญญา  :  พฤติกรรมภายในที่มีผลต่อการปรับตัว  9  ชั่วโมง 
 บทน า 
 การเรียนรู้ 
 สติปัญญา 
 ความจ า 

 บทสรุป 

ค าถามท้ายบทที่ 4 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  5 กระบวนการทางปัญญา  :  พฤติกรรมภายในที่มีผลต่อการปรับตัว  6  ชั่วโมง 
 บทน า 
 บุคลิกภาพ  :  นิยามและแนวคิด 

 บุคลิกภาพกับข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 



 บุคลิกภาพแบบก้าวร้าวต่อต้านสังคม 

 ตัวตน  :  แกนกลางของบุคลิกภาพ 

 บทสรุป 

ค าถามท้ายบทที่ 5 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  6 การท างานร่วมกัน  :  สุขภาวะในองค์กร     3  ชั่วโมง 
 บทน า 
 การท างานร่วมกัน 

 งานและสุขภาวะ 

 แรงจูงใจ  :  แรงพลักดันเพ่ือการท างาน 

 ความพึงพอใจในงาน 

 บทสรุป 

ค าถามท้ายบทที่ 6 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  7 การท างานร่วมกัน  :  สุขภาวะในองค์กร     3  ชั่วโมง 
 บทน า 
 สุขภาพจิต 

 ความเครียด  :  ส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ 
 หมดอาลัยในชีวิต 

 โรคทางจิตเวช  :  ความเจ็บป่วยที่ถูกตีตรา 

 บทสรุป 

ค าถามท้ายบทที่ 7 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  8 มนุษยสัมพันธ์  :  ความผาสุกทางสงัคม     3  ชั่วโมง 
 บทน า 
 มนุษยสัมพันธ์ 
 พฤติกรรมการช่วยเหลือ 

 อคติและการแบ่งแยก  :  ในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม 



 ความรัก  :  มนุษยสัมพันธ์ที่ลึกซ้ึง 
บทสรุป 

ค าถามท้ายบทที่ 8 

เอกสารอ้างอิง 
 

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

 การพัฒนาความผาสุกทางจิตสังคม 

 การพัฒนาความผาสุกทางปัญญา 
บทสรุป 

ค าถามท้ายบทที่ 9 

เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

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

2. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียนจากเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน   
รวมถึงศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลออนไลน์เป็นกลุ่มและตอบค าถามเป็นรายกลุ่ม 

3. อภิปราย  ซักถาม  และร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระ 

4. ร่วมกันอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในชีวิตประจ าวัน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

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

3. เอกสารประกอบการสอนพฤติกรรมมนุษย์ 
4. ต าราที่เก่ียวข้อง 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ห้องสมุดศูนย์การศึกษาบึงกาฬ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



2. แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 

3. เฟสบุคส์  เพจ (Facebook page)  ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
     สัปดาห์ที่ประเมิน วิธีการประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

9 สอบกลางภาค ร้อยละ  10 

17 สอบปลายภาค ร้อยละ  20 

ตลอดภาคการศกึษา 
การท างานกลุ่ม   
กิจกรรม Team based 

Learning 

ร้อยละ  30 

ตลอดภาคการศึกษา ส่งงานตามที่มอบหมาย ร้อยละ  30 

ตลอดภาคการศึกษา 
การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ร้อยละ  10 

 

การประเมินผล  ก าหนดเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้   
ได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป  ได้ระดับผลการเรียน A   

ได้คะแนนรวมร้อยละ 75-79   ได้ระดับผลการเรียน  B+   

ได้คะแนนรวมร้อยละ 70-74   ได้ระดับผลการเรียน B   

ได้คะแนนรวมร้อยละ 65-69   ได้ระดับผลการเรียน  C+  

ได้คะแนนรวมร้อยละ 60-64   ได้ระดับผลการเรียน  C   

ได้คะแนนรวมร้อยละ 55-59   ได้ระดับผลการเรียน D+   

ได้คะแนนรวมร้อยละ 50-54   ได้ระดับผลการเรียน  D   

ได้คะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 50  ได้ระดับผลการเรียน F 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

พฤติกรรมมนุษย์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสตร์ทางจติวิทยา 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. พฤติกรรม  :  นิยามและประเภท 

2. ศาสตร์ที่ท าการศึกษาพฤติกรรม 

3. ประวัติศาสตร์การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ 
4. วิธีการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ  
1. บอกความหมายของพฤติกรรมได้  
2. แยกประเภทของพฤติกรรมได้  
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับจิตวิทยาได้ 
4. อธิบายความเป็นมาของการศึกษาพฤติกรรมได้  
5. อธิบายหลักการของกลุ่มแนวคิดท่ีศึกษาพฤติกรรมได้  
6. บอกความเหมือนและความแตกต่างในหลักการของกลุ่มแนวคิดท่ีศึกษาพฤติกรรมได้  
7. อธิบายความแตกต่างของวิธีการศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ได้  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สัปดาห์ที่ 1  
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาโดยการชี้แจงแผนบริหารการสอน  
2. สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเรียนการสอนรายวิชานี้  
3.  กิจกรรมละลายพฤติกรรม  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน 

4. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อพฤติกรรม: 
นิยาม และประเภท และศาสตร์ที่ท าการศึกษาพฤติกรรม  

5. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป 

สัปดาห์ที่ 2  
1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว  



2. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อ
ประวัติศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ และวิธีการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมมนุษย์  

3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท  

  
สื่อประกอบการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน  
2. ภาพเลื่อน  
3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง  
4. แบบฝึกหัด  

  
การประเมินผล  

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน  
2. การท าแบบฝึกหัด  
3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  
4. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี  1 

พฤติกรรมมนุษย์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา 

 

1.1  บทน า 
 

พฤติกรรม (Behavior) คือ กิริยา อาการ การกระท า(กรรม)ของมนุษย์นั้น แบ่งออกเป็นคือ กรรม
ภายใน-ภายนอก  ที่เราสังเกตได้และมองเห็นด้วยตาเปล่า รวมถึง บทบาท ลีลา ท่าที                          การ
ประพฤติปฏิบัติ การกระท างาสนในชีวิตปกติ ที่แสดงออกให้เราเห็นด้านนอกเช่น เดิน กิน เขียนหนังสือ 
ล้วนแต่สื่ออกมาจากพฤติกรรมภายในเช่นกัน และพฤติกรรมภายใน เช่น ความจ า ความคิด การเต้นของ
หัวใจ ล้วนแล้วแต่สื่ออกมาให้เราสังเกตได้ว่า เราก าลังจะแสดงพฤติกรรมใดอยู่ขณะนี้ที่ปรากฏชั ดใน
ชีวิตประจ าวัน เรามักจะพบเจอทุกวัน เช่น  การขึ้นรถประจ าทาง การทานข้าว                 การเดิน 
รวมถึงเหตุการณ์บางอย่าง เช่น การคิด ความจ า การลืม เป็นต้น พระท่านเรียกอายตนะภายใน-ภายนอก 
มากกระทบต่อกัน หรือ สิ่งเร้า-การตอบสนอง  กล่าวคือ อายตนะภายใน (แดนรับรู้ด้านใน) ที่มีสิ่งเร้ามา
กระตุ้น(อายตนะภายนอก) ให้เกิดปฏิกิริยา หรือ การกระท าออกมา เช่น การสัมผัสทั้ง 5 รับรู้ได้ด้วย
ประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งใน 5 ทวาร คือ โสตสัมผัส(หู-ได้ยินเสียง) จักษุสัมผัส(ตา-เห็นรูป) ชิวหา
สัมผัส (ลิ้น-ได้รับรส) ฆานสัมผัส(จมูก-ได้กลิ่น) และ ทางผิวหนัง(กาย-สัมผัสรับรู้) ล้วนแต่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันทั้งสิ้น บางคนอาจจะมี หรือเรียกอีกอย่าง คือ การมีสัมผัสที่หก (Six send ) การรับรู้จิตใจ 
วิญญาณ หูทิพย์ ตาทิพย์ ทางพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นจริงได้ แต่มิใช่หนทางดับทุกข์ จะเน้นที่การฝึกจิต
มากกว่า ส่วนพฤติกรรมภายในนั้น เราต้องอาศัยเครื่องมือตรวจสอบ วัดได้ด้วยอุปกรณ์ภายนอก เช่น การ
เต้นของหัวใจ การใช้สติปัญญา  การจ า ดังนี้เป็นต้น 

อีกนัยหนึ่ง พฤติกรรม หมายถึง การกระท าต่างๆที่สิ่งมีชีวิตและบุคคลสามารถสั่งเกตได้จากการ
กระท ากิจกรรมเหล่านั้นซึ่งมีทั้งทางดีและทางไม่ดี เช่น การหัวเราะ การร้องไห้ เสียใจ การออกก าลังกาย 
ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นผลมาจากกระบวนการทางจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การเรียนรู้ การจ า การลืม
และความรู้สึกนึกคิดหรือกระบวนการต่างๆของบุคคลที่ปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมของบุคคลเหล่านั้น
ออกมาในรูปของการกระท าหรือการแสดงออกของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง อยู่ภายใต้



26 

 

กลไกของความรู้สึกนึกคิดของตนเอง การเข้ียวหมากฝรั่งของบางคน เขาอาจวิตก ผ่อนคลายอะไรบ้างก็ได 
หรือ การสวมหมวกของใครบางคน เพราะเขาขาดความมั่นใจ หรือ เสริมสร้างความมั่นใจอะไรบางอย่าง 
จะปกปิด หรือ เปิดเผยพฤติกรรมของคนนั้น ๆ ก็ได้ 

มนุษย์ทุกคนจะมีกระบวนการของพฤติกรรมที่เป็นเอกลลักษณ์เป็นของตนเอง ทุกคนจะมีความ
ต้องการ และมีเหตุจูงใจเป็นของตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถตัดสินใจที่จะกระท าการต่างๆด้วย
ความรู้สึกนึกคิดท่ีเป็นของตนเอง สิ่งที่ปรากฏออกมานั้นเป็นพฤติกรรมของมนุษย์  

 

 

 

1.2 พฤติกรรม : นิยามและประเภท 

 

1.2.1 ความหมายของพฤติกรรม  
มีผู้ให้ความหมาย  พฤติกรรม  (Behavior)  ไว้มาก เช่น  เวดและทารีฟ (Wade and Tavris 

1999:245) อธิบายว่า  พฤติกรรมคือ  การกระท าของคนท่ีเราสังเกตได้ 
พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตจะสังเกตได้หรือสังเกต ไมไดก็

ตามซึ่งเปนพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก ส าหรับพฤติกรรมภายใน หมายถึง  กิจกรรมหรือ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น รวมทั้งความคิดความรู้สึก ทัศนคติความเชื่อและพฤติกรรม ภายนอก หมายถึง ปฏิกิริยา
หรือการกระทาของบุคคลที่แสดงออกเห็นได้ทั้งการพูดและการกระท า กิริยาทาทางของบุคคล (ฮิลฮารด, 

1996) 

พฤติกรรม (วิกีพีเดีย) หมายความถึง การแสดงและกิริยาท่าทางซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบหรืออัตลักษณ์
ประดิษฐ์ ที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมระบบอ่ืนหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวมเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการรับเข้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ 

พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ทุก ๆ สิ่งที่บุคคลท า ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรง หรืออยู่ใน
กระบวนการทางจิตใจ ได้แก่ความคิดความรู้สึกและแรงขับ  เป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่
สามารถจะสังเกตได้โดยตรง (Allen and Santrock, 1993: 8) 

เนวิด (Nevid, 2013: 4) ได้อธิบายว่า พฤติกรรม คือ การกระท าของบุคคลซึ่ง จะครอบคลุม
เฉพาะสิ่งที่แสดงออก เช่น การพูด การนั่ง การยิ้ม หรือการเคลื่อนไหว เป็นต้น หากแต่ กระบวนการทาง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
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จิตเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นส่วนบุคคลซึ่งผู้ อ่ืนไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง เช่น ความคิด อารมณ์
ความรู้สึก การรับรู้ การรับสัมผัส หรือแม้กระทัง่ความฝัน เป็นต้น 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น  อาจกล่าวได้ว่า  พฤติกรรมหมายถึง  การกระท าของคนที่เรา
สังเกตได้หรือสังเกตไมไดก็ตาม  ซ่ึงเปนพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก ส าหรับพฤติกรรมภายใน 
หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น รวมทั้งความคิดความรู้สึก ทัศนคติความเชื่อและพฤติกรรม  มีสติ
หรือไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ  พฤติกรรมอาจเป็นกระบวนการทาง
จิตใจ ได้แก่ความคิดความรู้สึกและแรงขับ  เป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่ สามารถจะสังเกตได้
โดยตรง  เช่น การพูด การนั่ง การยิ้ม หรือการเคลื่อนไหว เป็นต้น 

1.2.2 ประเภทของพฤติกรรม  
จากความหมายของพฤติกรรม  จะพบว่าพฤติกรรมประกอบไปด้วย การกระท าหรือการ

แสดงออกที่สามารถสังเกตได้โดยตรงและกระบวนการทางจิตที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง พฤติกรรม
อาจจะจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้เรียกว่า เป็นปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การสะดุ้ง 
เมื่อถูกเข็มแทง การกระพริบตา เมื่อมีสิ่งมากระทบกับสายตา ฯลฯ 

2.   พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจัดระเบียบได้ เนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญา แล 

อารมณ์ (EMOTION) เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบ สติปัญญาหรือารมณ์ จะเป็นตัวตัดสินว่า ควรจะปล่อยกิริยา
ใดออกไป ถ้าสติปัญญาควบคุมการปล่อยกิริยา เราเรียกว่าเป็นการกระท าตามความคิดหรือ ท าด้วยสมอง 
แต่ถ้าอารมณ์ควบคุมเรียกว่า เป็นการท าตามอารมณ์ หรือปล่อยตามใจ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่า 
อารมณ์มีอิทธิพลหรือพลังมากกว่าสติปัญญา ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคนยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ท าให้พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามความรู้สึกและอารมณ์เป็นพื้นฐาน 

รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งได้เป็น 2 อย่างคือ 

1. พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคล 

แสดงออกมา ท าให้ผู้ อ่ืนสามารถมองเห็นได้ สัง เกตได้ เช่น การเดิน การหัวเราะ การพูด ฯลฯ  

                1.1 พฤติกรรมโมลาร (Molar Behavior) ได้แก่ พฤติกรรมที่บุคคล 

อ่ืนสามารถสังเกตได โดยใช้ตาสังเกตเพียงอย่างก็รับรู้ได้อย่างมีความหมายต่อกระบวนการคิดมากกว่า
ประสาทสัมผัสอ่ืน     
               1.2  พฤตกิรรมโมเลกุล (Molecular Behavior)  ได้แก่พฤติกรรมที่บุคคลอื่นต้องใช้เครื่องมือ
เพ่ือช่วยในการสังเกต  จึงจะเห็นได้และท าให้ได้ข้อมูลที่แม่นย า 
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 2. พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงแล้ว 
แต่ผู้อ่ืนไม่สามารถมองเห็นได้ สังเกตได้โดยตรงจนกว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้บอกหรือแสดงบางอย่างเพ่ือให้
คนอ่ืนรับรู้ได้ เช่น ความคิด อารมณ์ การรับรู้ พฤติกรรมภายในสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

   2.1 พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรู้สึกตัว (Conscious process) เป็นพฤติกรรม ที่เจ้าของ
พฤติกรรมรู้สึกตัวว่าก าลังเกิดพฤติกรรมนั้นๆ หากไม่บอก ไม่แสดงอาการหรือท่าทางใดๆ ก็ไม่มีผู้ใดรับรู้ได้
ว่าเกิดพฤติกรรมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น อารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความฝัน จินตนาการ เป็นต้น 

2.2 พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัว (Unconscious process) เป็นพฤติกรรมที ่
เกิดขึ้นโดยที่เจ้าของพฤติกรรมไม่รู้สึกตัว หากแต่มีผลต่อพฤติกรรมภายนอก ยกตัวอย่างเช่น แรงจูงใจ 
ความคาดหวัง ความวิตกกังวล เป็นต้น 

 

1.3 การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมมนุษย์ 
 

มนุษย์ได้พยายามที่จะศึกษาการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์ในการที่จะท า
ให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยดี และมีความสุข จึงท าให้เกิดมีความเชื่อหลักการและทฤษฎีต่างๆ 
เกิดขึ้นอย่างมากมาย จากบรรดาผู้รู้และนักการศึกษาทั้งหลายที่พยายามหาหลักเกณฑ์มา เพ่ืออธิบาย
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถรวบรวมทัศนะต่างๆ เป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท 

1. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนจากแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์ 
2. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนจากแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อม 

3. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนจากทั้งแรงผลักดันภายในตัวมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 

 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
1. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์ 

แรงผลักดันที่ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาก็คือ ความต้องการ ซึ่งความต้องการ 

นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความต้องการทางร่างกาย และความต้องการทางจิตใจ  

    1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นแรงผลักดันที่อยู่ในระดับพ้ืนฐานที่สุด แต่มีพลังอ านาจ
สูงสุด เพราะเป็นแรงผลักดันที่จะท าให้ชีวิตอยู่รอด มนุษย์จะต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะมา
บ าบัดความต้องการทางร่างกาย ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งทางที่ดีที่ถูกต้องหรือ
ทางที่ไม่ถูกต้องก็ได้ ความต้องการทางร่างกายที่จะท าให้ชีวิตอยู่รอด ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า 
อากาศ อุณหภูมิที่พอเหมาะ การพักผ่อน การขับถ่าย การสืบพันธุ์ ความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
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การตอบสนองความต้องการทางร่างกาย อันท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมานั้น สามารถกระท าได้ 2 

ระดับ คือ 

1.1.1 กิริยาสะท้อน เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นไปได้โดยธรรมชาติ  
เช่น เมื่อร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ร่างกายก็จะขับเหงื่อออกมาเป็นการลดอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ
พอเหมาะ 

  1.1.2 พฤติกรรมเจตนา เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าโดยความตั้งใจหรือ
ความพอใจของตน เอง  เช่ น  เมื่ อ รู้ สึ กตั ว ว่ า ร้ อนก็ จ ะ ไปอาบน้ า  หรื อ เปิ ด พัดลม เป็ นต้ น 

       1.2 ความต้องการทางจิตใจ เป็นแรงผลักดันที่อยู่ในระดับสูงขึ้นกว่าความต้องการทาง
ร่างกาย แต่มีพลังอ านาจน้อยกว่า เพราะความต้องการทางจิตใจนี้ ไม่ใช่ความต้องการที่เป็นความตายของ
ชีวิต จะเป็นความต้องการที่มาช่วยสร้างเสริมให้ชีวิตมีความสุขความสบายยิ่งขึ้นเท่านั้น มีนักจิตวิทยา
หลายคนได้อธิบายถึงแรงผลักดันภายในร่างกาย อันมีผลท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้  

  ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ได้วิเคราะห์จิตมนุษย์
ออกเป็นองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) ส่วนทั้งสามนี้
ประกอบเป็นโครงสร้างทางจิต (ศรีราชา เจริญพานิช, 2526: 13) 

  อิด เป็นสัญชาตญาณในตัวมนุษย์ จะอยู่ในรูปของพลังงานที่คอยผลักดันให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมต่างๆ พลังงานนี้มีสองส่วนคือ ส่วนหนึ่งจะผลักดันให้มีชีวิตอยู่รอด เรียกว่า สัญญาณชีวิต และ
อีกส่วนหนึ่งจะผลักดันให้ชีวิตดับ เรียกว่า สัญญาณความตาย อิดเป็นส่วนของจิตที่คนเราไม่รู้สึก เป็นจิตใต้
ส านึก แรงผลักดันนี้จึงมีอยู่โดยที่คนเราไม่รู้สึกตัว เป็นแรงผลักดันไร้ส านึก อิดจะผลักดันให้จิตอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งเป็นส่วนใหญ่และส่วนที่รู้ตัว ที่เรียกว่า อีโก้ กระท าในสิ่งต่างๆ ตามท่ีอิดต้องการ ทั้งส่วนที่เป็นสัญญาณ
ชีวิต และส่วนที่เป็นสัญญาณความตาย จึงเป็นตัวตอบสนองความต้องการของอิด ส่วนของจิตที่ท าหน้าที่
ควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้คือ ซุปเปอร์อีโก้ หรือ มโนธรรมที่มีอยู่ในจิตของแต่ละบุคคล เป็นความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี เป็นผลเกิดจากการอบรมสั่งสอนของสังคม ท าให้อิดและอีโก้มีพฤติกรรมอยู่ทางที่ถูกที่ควรเป็นที่
ยอมรับของสังคม แรงผลักดันของอิดจะท าให้เกิดความตึงเครียด อีโก้จะต้องพยายามตอบสนองความ
ต้องการของอิดเพ่ือลดความตึงเครียด แต่ความต้องการของอิดบางอย่าง อีโก้ก็ไม่อาจท าตามเพราะไปขัด
กับมโนธรรมในซุปเปอร์อีโก้ จึงท าให้เกิดความตึงเครียด และความวิตกกังวลใจเกิดขึ้น ความวิตกกังวลนี้
จึงเป็นแรงผลักดันพฤติกรรมอีกแรงหนึ่ง เพ่ือปกป้องตนเองให้รอดนั้น ความวิตกกังวล อีโก้จึงต้องพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันที่เรียกว่า “กลไกป้องกัน” ซึ่งเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัว  

  อับรา ฮัม  มาส โลว์  (Abrahum Maslow) เป็ นนั กจิ ตวิ ทยา ในกลุ่ มมนุษยนิยม 
(Humanism) ซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มนี้ มีความเชื่อว่า มนุษย์มิใช่ทาสของแรงผลักดันต่างๆ เช่น ความหิว
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กระหายเท่านั้น แต่มนุษย์ยังเกิดมาพร้อมศักยภาพของความเป็นมนุษย์ต่างๆ เช่น ความอยากรู้ ความ
สร้างสรรค์ และความต้องการที่จะพัฒนาตนเองจนเต็มขีดความสามารถ มาสโลว์ได้เน้นให้เห็นถึ งความ
ต้องการให้แต่ละคน ในการพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นจริงขึ้นมามากเป็นพิเศษ เขาเห็นว่า มนุษย์เกิด
มาพร้อมด้วยความต้องการ 5 อย่าง ซึ่ งเรียงตามล าดับความส าคัญมากน้อยก่อนหลังได้ดั งนี้ 
   1 . ความต้ องการทางสรี ร ะ  หรื อร่ า งกาย  ซึ่ ง เป็ นความต้ องการขั้ นแรกสุด 

   2. ความต้องการสวัสดิภาพ หรือความปลอดภัยทั้งปวง จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทาง
สรีระได้รับการตอบสนองแล้ว  

  3. ความต้องการความรัก เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันในรูปแบบต่างๆ เช่น พ่อแม่กับลูก สามีกับภรรยา เพ่ือนกับเพ่ือน เป็นต้น 

    4. ความต้องการความนิยมนับถือในตนเอง เป็นขั้นที่คนเราต้องการยอมรับ ความพอใจ 

และความภูมิใจในตนเอง 
  5. ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน เป็นความต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ เนื่องจาก

มนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องปากท้อง ความปลอดภัย ความรักเรื่องศักดิ์ศรีได้อย่าง
เพียงพอแล้ว จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เจริญงอกงามมากท่ีสุด มนุษย์อยากจะศึกษาเพราะอยาก
รู้อย่างแท้จริงอยากท าเพราะใจรัก เป็นต้นจากการจัดระเบียบความต้องการของมนุษย์ตามแนวความเชื่อ
ของมาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่า ความต้องการทางสรีระยังเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่สุดของมนุษย์ และเมื่อ
ความต้องการในขั้นนี้ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะเกิดความต้องการในระดับสูงต่อไปอีกเรื่อยๆ 

3. ความเชื่อในพระพุทธศาสนา เชื่อว่า แรงผลักดันพฤติกรรมของมนุษย์อันเป็นผลมาจาก
แรงผลักดันในตัวมนุษย์นั้น คือ ความอยากซึ่งเรียกว่า ตัณหา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 อย่าง คือ 

   3.1 กามตัณหา คือ ความอยากในสิ่งที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ในรูป รส กลิ่น เสียง และ
สัมผัส 

    3.2 ภวตัณหา คือ ความอยากจะเป็นในสิ่งต่างๆ เช่น เป็นเศรษฐีของประเทศ 

    3.3 วิภวตัณหา คือ ความอยากพ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆ 

จากตัณหาทั้ง 3 อย่างนี้ จะท าให้มนุษย์เกิดความยึดมั่นในความอยากเหล่านั้น และความอยากก็
จะเป็นตัวผลักดันให้มนุษย์กระท าทุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะสนองความอยากเหล่านั้น หรือ
เพ่ือให้ความอยากเหล่านั้นบรรลุความมุ่งหวังที่ตั้งเอาไว้ 
 

 1.4 องค์ประกอบของพฤติกรรม    
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   พฤติกรรม เป็นผลของการเลือกปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่สุดมาต้องสนองสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น ในการสร้างบ้านใหม่ ย่อมต้องมีเป้าหมายว่าจะให้ได้บ้านที่มีรูปร่างลักษณะอย่างไร  เจ้าของบ้าน
จะต้องเลือกการตอบสนองอยู่ตลอดเวลา เช่น แบบแปลน วัสดุก่อสร้าง นายช่างผู้มีฝีมือ ท าเล คน
ตัดสินใจร่วมกัน เป็นต้น  

  ครอนแบช (L.J.Cronbach. 1963) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์มีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 

1. เป้าหมายหรือความมุ่งหมาย คือ วัตถุประสงค์ หรือความต้องการซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรม  
เช่น ความต้องการมีหน้ามีตาในสังคม  

2. ความพร้อมหมายถึง ระดับวุฒิภาวะและความสามารถที่จ าเป็นในการท ากิจกรรมเพ่ือสนอง
ความต้องการ  

3. สถานการณ์ หมายถึง ลู่ทางหรือโอกาสให้เลือกท ากิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการ  

4. การแปลความหมาย เป็นการพิจารณาลู่ทาง หรือสถานการณ์เพ่ือเลือกหาวิธีที่คิดว่าจะสนอง
ความต้องการเป็นที่พอใจมากที่สุด  

5. การตอบสนอง คือ การด าเนินท ากิจกรรมตามท่ีตัดสินใจเลือกสรรแล้ว  

6. ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลที่เกิดขึ้นการกระท ากิจกรรมนั้นซึ่งอาจได้ผลตรงข้ามที่คาดไว้ หรือ 

ตรงข้ามกับท่ีคาดหวังไว้ก็ได้  
7.ปฏิกิริยาต่อความผิดหวังเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนองตามความ

ต้องการ จึงต้องกลับไปแปลความหมายใหม่ เพ่ือเลือกหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการได้ ถ้าเห็นว่า
เป้าประสงค์นั้นมันเกินความสามารถ ก็ต้องยอมละเลิกความต้องการนั้นเสีย  

พฤติกรรมจะสมบูรณ์และสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อผลที่ตามมาตรงกับความคาดหวัง หากไม่สมหวัง
คนเราก็จะมีปฏิกิริยาต่อไปอีก  

พฤติกรรมของมนุษย์นั้น แยกออกมาเป็นปัจจัยย่อย ๆ เรียกว่าองค์ประกอบพฤติกรรม ได้แก่ 

การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด สติปัญญา เจตคติ อารมณ์และความเชื่อ 
(http://www.nineplusdesign.com/teach/human/chapter3.pdf)  

1. การรับรู้ (Perception) การรับรู้เป็นการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่ง
เร้ามากระทบกับอวัยวะ รับสัมผัสทั้งห้าและส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือการแปลความ  

2. การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้าง
ถาวร อันเป็นผลมาจาก ประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองของสัญชาติญาณ อุบัติเหตุ 
หรือความบังเอิญ โดยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการต่อเนื่องเชื่อมโยงจากการรับรู้  
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3. การคิด (Thinking) การคิด เป็นกระบวนการของสมอง ในการสร้างสัญลักษณ์ หรือภาพให้
ปรากฏในสมอง เพ่ือเป็น ตัวแทนของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการ
คิดนั้นมีความสัมพันธ์ระดับ สติปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  

3.1 ความคิดรวบยอด (concept) เป็นล าดับขั้นที่เกิดจากการท างานของสมอง ในการจัด กลุ่ม
หรือการสรุปรวมที่จะท าความเข้าใจในสิ่งของ บุคคล เรื่องราว ประสบการณ์ ต่างๆที่ได้รับรู้หรือต่อ ความ
คิดเห็น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ว่าคืออะไร 

3.2 จินตนาการ (imagination) เป็นการสร้างภาพข้ึนในสมองตามความนึกคิดของตนเอง เป็นผล
มาจากการสะสมการรับรู้จากประสบการที่ผ่านมา ผสมกับความต้องการ ความสนใจ ความคาดหวัง  

อารมณ์และความรู้สึกของบุคคล การจิตนาการในสิ่งเดียวกันของบุคคลแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป  

4. สติปัญญา ( Intelligence) สติปัญญา เป็นความสามารถในตัวบุคคล ที่จะทราบได้จาก
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก ระดับของ สติปัญญาสังเกตได้จากการแสดงออกที่มีความคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว ความถูกต้อง ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการปรับตัว การใช้แบบทดสอบวัด
สติปัญญาจะท าให้ทราบระดับสติปัญญาชัดเจนขึ้น 5. เจตคติ(Attitude) เจตคติ เป็นความรู้สึกที่แสดง
ออกมาในทางบวกหรือทางลบ เช่น พอใจหรือไม่พอใจ เห็นด้วย  หรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ ต่อ
บุคคล หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด สภาวะนี้เป็นแรงที่จะก าหนดทิศทางของ พฤติกรรมของบุคคลต่อเหตุการณ์ 
สิ่งของ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

6. อารมณ์ (Emotion) อารมณ์ เป็นสภาวะทางจิตใจ ที่มีต่อสิ่งเร้า ซึ่งมีผลต่อร่างกาย และการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล 

7. ความเชื่อ (Beliefs) ความเชื่อ เป็นการยอมรับนับถือเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความคิดเหตุผลที่ สามารถพิสูจน์ได้ หรืออาจตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการยอมรับ ศรัทธา โดย
ปราศจากเหตุผลหรือการพิสูจน์ใด ๆ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรม เราไม่อาจสังเกตความเชื่อได้
โดยตรง แต่จะสังเกตได้จากพฤติกรรมที่บุคคลกระท า และสันนิษฐาน ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมา
จากความเชื่อ ความเชื่อไม่จ าเป็นต้องมีเหตุผลแต่เป็นการก าหนดขึ้นจาก สิ่งที่บุคคลต้องการจะเชื่อในสิ่ง
ใด เขาสามารถเชื่อในสิ่งใด เขาสามารถเชื่อในอะไร และเขาถูกวางเงื่อนไขใน  สิ่งที่เชื่อมาอย่างไร อีก
ประการหนึ่งความเชื่อนั้นท าให้เขาตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานได้ 
 

1.5 ประวัติศาสตร์การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ 
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วิชาจิตวิทยาจะมีการพัฒนามาจากการศึกษา " จิตใจ" ซึ่งมีลักษณะคลุมเครือ จนถึง            " 
พฤติกรรม" ซึ่งมีลักษณะชัดเจนกว่า เส้นทางเดินอันวกวนจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เป็นอย่างไร ข้อคิดจาก
ประวัติศาสตร์นั้นจะกลับมาเป็นแนวทาง และเป็นการสรุปบทเรียนให้แก่การศึกษาของเราในปัจจุบัน หรือ
อย่างน้อยเราจะได้ไม่ท าความผิดซ้ าเดิม ถ้าเราจะท าความผิดก็ควรเป็นความผิดใหม่ในยุคสมัยของเราเอง 
และนี้เป็นจุดมุ่งหมายในการศึกษาประวัติวิชาจิตวิทยาเช่นกัน 

   ความตอนหนึ่งจากผู้แต่งต ารา " เป็นที่น่าเสียใจว่า ประวัติวิชาจิตวิทยาที่เราก าลังศึกษากันอยู่นี้
ยังคงเป็นเพียงประวัติในซีกโลกภาคเดียวนั้นคือซีกตะวันตก ส าหรับทางตะวันออกของเรานั้นยังไม่มีผู้ใด
ศึกษาอย่างแท้จริง(หรืออาจจะมีแต่ผู้เขียนยังศึกษาไม่ถึง) แต่ก็มีหลักฐานยืนยันว่า ในซีกโลกภาคนี้ได้
น าเอาวิชาจิตวิทยามาใช้อย่างแน่นอนเพียงแต่ไม่ได้รวบรวมไว้เป็นระบบระเบียบเท่านั้น จึงหวังว่าจะมีผู้
ศึกษาในส่วนที่ขาดนี้ในอนาคต " 
   พัฒนาการทางความคิดของมนุษย์ เมื่อสติปัญญาของคนมีการพัฒนามากขึ้น มนุษย์ก็เริ่มตั้ง
ค าถามว่า สิ่งต่างๆรอบตัวเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดมาท าไม เขาเริ่มสืบค้นว่าเขาและเพ่ือนๆมนุษย์รอบตัว
จึงปฏิบัติต่อกันและกันเยี่ยงนั้น ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ก็คือวิ ชา
สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(Natural Sciences) และความรู้ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
ด้วยกันเองก็คือ วิชาสาขาวิทยาศาสตร์สังคม หรือสังคมศาสตร์ (Social Sciences) 

    วิธีการหนึ่งที่นักค้นค้าเหล่านี้ใช้ในการค้นคว้าหาความจริงก็คือ การวิเคราะห์แยกแยะสิ่ งที่
ต้องการค้นหาออกเป็นส่วนย่อยๆเพ่ือดูว่าสิ่งนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง มีโครงสร้างอย่างไร  ตัวอย่างเช่น 
นักเคมี นักฟิสิกส์ก็พยายามแยกธาตุต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าโลกเรา
ประกอบด้วยธาตุพ้ืนฐาน 4 อย่างคือ ดิน น้ า ลม ไฟ 

    ในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล นักจิตวิทยาบางสาขาก็ยังใช้วิธีการเช่นนี้เช่น แยกแยะ
พฤติกรรมนั้นวิเคราะห์ว่าคนประกอบไปด้วยความต้องการอะไรบ้าง เช่นถ้านักเรียนคนหนึ่ง บอกว่า
ต้องการสอบเข้าโรงเรียนที่เขาใฝ่ฝันแห่งหนึ่ง เราก็แยกแยะว่าพฤติกรรมการคาดหวังจะเข้าโรงเรียนแห่งนี้
ประกอบด้วยความต้องการอะไรบ้าง แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมย่อย 

    จนถึงวันนี้มนุษย์มีวิธีการศึกษาหาความจริงมากมายหลายอย่าง ความรู้หรือข้อเท็จจริงบางอย่าง
ที่ ได้รับการยืนยันแล้ว ก็ ได้กลายเป็นพ้ืนฐานส าหรับให้คนรุ่นต่อมาสานต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด   

 

         1.5.1ประวัติจิตวิทยายุคโบราณ 
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  เมื่อพุทธศักราชที่ 420-440 มีนักปรัชญาชาวกรีก 2 ท่านคือ Leucippus & Democritus ได้ตั้ง
ค าถามชี้ชวนสงสัยว่า " เราและโลกของเรานั้นประกอบขึ้นมาด้วยอะไรบ้าง " และนักปราชญ์ทั้งสองก็ได้
ตอบค าถามนี้ ด้วยการสังเกตว่า เมื่อสารทั้งหลายมีชีวิตเน่าเปื่อยหรือผุพังลงจะประกอบด้วยสารพ้ืนฐานที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นเถ้าถ่านจากต้นไม้หรือจากมนุษย์ ก็จะมีลักษณะคล้ายกัน ดังนั้น จึง
พอสรุปได้ว่า จะมีสารชนิดหนึ่งที่เป็นมูลฐาน(Basic) ของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มีลักษณะแบ่งต่อไปอีกไม่ได้
อีกแล้ว ที่เรียกว่า อะตอม (Atom) เขาได้ใช้ความคิดเรื่องสารพ้ืนฐานนี้มาอธิบายคุณสมบัติของสารต่างๆ 
เช่น สสารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงและเน่าเปื่อยได้ เพราะตัวอะตอมนี้เคลื่อนไหว การที่สิ่งของมีรูปร่างและ
ขนาดต่างกันก็เพราะประกอบด้วยอะตอมที่แตกต่างกันทั้งขนาด รูปร่าง และประกอบกันอยู่ด้วย
โครงสร้างที่ต่างกัน และจะมีช่องว่างระหว่างอะตอมเหล่านี้ Democritus ได้ยืนยันว่าช่องว่างนี้จะต้องมี
จริง มิฉะนั้นแล้วเราจะเอามีดผ่าลงไปในผลแอปเปิลได้อย่างไร วิธีการของทั้งสองท่านนี้ ได้น ามาใช้ในวิชา
จิตวิทยาคือ การสังเกตอย่างวิเคราะห์ (empirical observation) 

  ยุคของ Socrates plate และ Aristotle สิ่งที่ได้จาก Plato ซึ่งเป็นศานุศิษย์ของ Socrates ก็คือ 
วิธีหาความจริงที่เรียกว่าวิภาษวิธี (Dialectic) อันได้แกว่ิธีการหาความรู้โดยการตั้งค าถาม-ตอบค าถาม ใน
ยุคนี้มีความเชื่อว่า โดยการถาม-ตอบและให้เหตุผลจะเป็นวิธีการเข้าหาความจริง แต่วิธีนี้มีขอบเขตใช้ได้
กับค าถามที่ยังไม่มีค าตอบแน่นอนเท่านั้น เช่น " อะไรคือความจริง " แต่ใช้ไม่ได้กับค าถามที่มีค าตอบแล้ว 
เช่น " โลกนี้กลมหรือไม่ " เราไม่จ าเป็นต้องเข้าหาความจริงโดยการถาม-ตอบหรือใช้เหตุผล เพราะเรา
สามารถพิสูจน์ความจริงด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

ถ้าเราต้องการหาสมมุติฐานของโรคบางอย่างว่าเกิดจากเชื้อโรคชนิดใด เราก็ต้องท าการสังเกต
ติดตามขบวนการและขั้นตอนของมัน เราไม่อาจใช้วิธีการถาม-ตอบได้ วิธีการสังเกตและจดบันทึกตัวเรา
และโลกรอบตัวเราเป็นขั้นตอนอันส าคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการค้นคว้าหาความจริงนั้น เราใช้
ทั้งสองวิธีดังกล่าวมาแล้วผสมกลมกลืนกัน การใช้สัมผัสทั้งห้าของเราเพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นเป็นสิ่งจ าเป็น
มากส าหรับนักจิตวิทยา นอกจากการศึกษา นึกจิตวิทยาต้องศึกษาต่อไปว่า สัมผัสทั้งห้าของเรานั้นท างาน
ได้ดีมีประสิทธิภาพหรือมีจุดบกพร่องอะไรบ้าง จุดบกพร่องนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร เราจะแก้ไขได้
อย่างไร นี่คือเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการรับรู้ในวิชาจิตวิทยา 

 ในระยะต่อมา Plato ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากนักแต่ได้หันไปหาเรื่อง
ตรรกวิทยามากกว่า Aristotle ได้มาสานงานของ Plato ต่อ เขาได้ให้ความสนใจกับลักษณะซับซ้อนมาก
ขึ้นของมนุษย์ คือส่วนที่เขาเรียกว่า " จิต " (mind) หรือ " วิญญาณ " (Soul) เขาคิดว่า ถ้าเขาสามารถ
ศึกษา "  วิธีคิด " ของมนุษย์ได้จะท าให้พบข้อเท็จจริงว่ามนุษย์คืออะไรได้ การเข้าถึงมนุษย์ท าได้ด้วยการ
คิด ไตร่ตรอง มนุษย์ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่มีเหตุผล(rational) และส่วนที่ไร้เหตุผล(irrational) 
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ในส่วนที่มีเหตุผล คนก็จะแสวงหาข้อเท็จจริง ในส่วนที่เป็นภาวะไร้เหตุผลก็เหมือนพืชผัก (นักจิตวิทยา
ปัจจุบันเรียกส่วนนี้ว่า กระบวนการอัตโนมัติ Automatic Process เช่นระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร)
และมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการกินเท่านั้น(สภาพทางสรีระเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์เป็นอย่างมาก เช่น 
ความหิวมีส่วนให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมได้อย่างกว้างขวางมากตั้ งแต่พฤติกรรมการหาอาหารไปจนถึง
พฤติกรรมก้าวร้าวฆ่าคนตายได้) Aristotle ให้ความสนใจส่วนที่ไร้เหตุผล อย่างไรก็ตาม Aristotle และ 
Plato ต่างก็เหมือนกันตรงที่สนใจในส่วนที่เกี่ยวกับ              "ความคิดของมนุษย์" เท่านั้นและเชื่อว่า
การศึกษาในส่วนนี้จะท าให้เข้าใจถึงวิญญาณอันลึกซ้ึงของมนุษย์ 

 

 

 

 

1.5.2 จิตวิทยายุโรปยุคใหม่ 
 

งานของ Socrates, Plato และ Aristotle มีอิทธิพลต่อวงการศึกษามานานจนถึงยุคกลาง 
โดยเฉพาะในวงการนักปรัชญาศาสนา(อย่างน้อยก็ 1800 ปี) จนถึงศตวรรษที่ 15 อันเป็นยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยา (Renaissence) จึงได้มีการเปลี่ยนแนวคิดการศึกษาเสียใหม่ 

 ในศตวรรษที่ 15-16  ในยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตขนานใหญ่สาเหตุมาจากการค้นพบ
ดินแดนใหม่ และเริ่มมีการติดต่อค้าขายกันอย่างกว้างขวางในโลกตะวันตกบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงมี
ผลกระทบไปถึงนักวิชาการและศิลปินในยุคนั้นอย่างมาก Columbus, Vespucci และ Verranzano ได้
น าหน้าในการส ารวจค้นหาดินแดนใหม่ รวมถึง Michelangelo, Davnci และ Tarragtia เป็นกองทัพหน้า
ในการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะและวิชาการ ในระยะนี้มีการรื้อฟ้ืนเอาความคิดของ Democritus ขึ้นมากัน
ใหม ่

  Copernicus นักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ได้ท าให้วงวิชาการสั่นสะเทือนด้วยการพิสูจน์ว่าโลก
เราหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ ข้อค้นพบของเขาท าให้โลกต้องประจักษ์ในอ านาจของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเวลาเดียวกัน Galileo และ Newton ก็ได้ค้นพบหลักการเคลื่อนไหวทางฟิซิก 
ความคิดของนักคิดเหล่านี้ก่อให้เกิดความคิดว่า เขาอาจจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ ามาค้นคว้า
เกี่ยวกับมนุษย์เราเอง Bacon ได้เสนอวิธีสรุปจากข้อสังเกต (Inductive method) แต่ขณะนั้นก็ยังสนใจ
กันแต่สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ 
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  จนกระทั่ง Descartes ได้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์แต่ได้ใช้ทัศนะของวิทยาศาสตร์แทน
ปรัชญา อันเป็นจุดเริ่มต้นของงานค้นคว้าทางจิตวิทยา Descartes เชื่อว่า คณิตศาสตร์ จะเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลและตนเอง เพราะคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วยกฏเกณฑ์ของตรรกวิทยา ซึ่งใช้ได้
กับตรรกวิทยาของความคิดของคน เขาได้แยกมนุษย์ออกเป็นสองส่วน คือ กาย (Body) และ จิต (Mind) 

กายเป็นส่วนแสดงปฏิกิริยาของมนุษย์ จิตเป็นส่วนที่ท าให้เป็นมนุษย์ แต่ข้อคิดของ Descartes ก็บกพร่อง
ในแง่ท่ีเขาไม่ได้ชี้ให้เห็นว่า กายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด จนไม่อาจแยกกันออกเป็นอิสระจาก
กันได้ เช่น สมองซึ่งเป็นส่วนทางกายก็เป็นส่วนส าคัญในการก่อให้เกิดปรากฏการทางจิต  

ในศตวรรษที่  18 นักปรัชญาชาวอังกฤษ เช่น John Locke, Devid Hume และ Geoge 

Berkeley ได้ศึกษาโดยยึดหลักการสังเกตสัมผัสของคนหลักเป็นส าคัญ Hume เชื่อว่า ประสบการเริ่มแรก
ของมนุษย์ก็คือ"ความประทับใจ" ( impression ) ซึ่งเขาได้ให้ความหมายว่า ความประทับใจคือ ปฏิกิริยา 
ตอบสนองที่คนมีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้าเราได้เห็น "มะม่วง" เป็นครั้งแรกในชีวิต ภาพของมะม่วงก็จะ
ประทับลงในใจของเราว่า มะม่วงเป็นสิ่งของมีสีเขียว รูปร่างรีๆ คนเรียกสิ่งนี้ว่า         "มะม่วง" หลังจากท่ี
มีภาพประทับใจแล้ว ในครั้งต่อๆไปเมื่อพูดถึง "มะม่วง" เราไม่จ าเป็นต้องเอามะม่วงมาแสดงให้ดู ทุกครั้ง
สามารถ " คิดถึง " มะม่วงได้ ขั้นนี้เป็นขั้นการเปลี่ยนจาก " การเห็น " มาเป็น "การคิดถึง" ความคิดก็คือ
ความสามารถของมนุษย์ที่จะวาดภาพถึงอะไรๆได้ โดยไม่ต้องมีวัตถุจริงๆมาปรากฏ 

 นี่เป็นตัวอย่างการเกิดความคิดอย่างง่ายๆที่สุดซึ่งได้วางพ้ืนฐานเอาไว้ให้กับนักจิตวิทยาในยุค
หลังๆ ได้ท าการค้นหาต่อมาว่าส าหรับความคิดที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่านี้ เช่น ความงาม ความดี มนุษย์สร้าง
ขึ้นมาได้อย่างไร 

แล้วก็มาถึงยุคศตวรรษที่ 19 และ 20 วิทยาการด้านอ่ืนๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ได้ช่วยให้วิชา
จิตวิทยาเติบโตอย่างรวดเร็ว วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป การสังเกตช่วยให้ได้ข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาได้มาเป็นเครื่องมือช่วยในการ
วิเคราะห์ 

 ส าหรับทศวรรษนี้ วิชาจิตวิทยาได้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมา แต่ก็ยังประกอบด้วยนักคิดหลายกลุ่มที่
ยังไม่อาจตกลงหรือลงความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ในที่นี้จะเสนอแนวคิดต่างๆทางจิตวิทยาใน
ศตวรรษนี้ 

 แนวคิดต่างๆของนักจิตวิทยาเกิดขึ้นจากประวัติอันยาวนานของสายวิชา ในระยะแรกเริ่ม
นักจิตวิทยาได้ใช้แนวคิดที่แตกต่างแตกแยกออกเป็นส านัก(Schools)ต่างๆ นักจิตวิทยาสังกัดส านักใดก็
พัฒนาทฤษฎีของตนออกมาตามนั้น แนวคิดท่ีจะกล่าวนี้จะเรียงตามพัฒนาการ 

กลุ่มโครงสร้าง (Structuralism) 
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   ก) ความเชื่อเบื้องต้น เป็นกลุ่มแนวคิดแรกโดยได้รับอิทธิพลมาจากนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
เช่นนักฟิสิกส์และเริ่มในยุคสมัยที่วิธีการทดลองรู้จักใช้กันแล้ว ความคิดพ้ืนฐานของกลุ่มนี้คือ บรรดาสรรพ
สิ่งทั้งหลายสามารถจะวิเคราะห์ออกมาเป็นองค์ประกอบย่อยๆได้ นักจิตวิทยาในยุคเริ่มแรกได้น าเอาแนว
คามคิดนี้มาปรับใช้กับจิตใจ และพยายามค้นหาองค์ประกอบทางจิต ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นมีการ
รวมตัวกันเป็นโครงสร้างรูปอะไร และเชื่อว่าสัมผัส (Sensation) เน้นองค์ประกอบพื้นฐานของจิตใจ 

ข) วิธีการที่ใช้ศึกษา ใช้วิธีการทดลองพิเศษ ที่เรียกว่า introspection โดยการฝึกให้ผู้ถูกทดลอง
รายงานการรับรู้ของตน ที่มีต่อสิ่งนั้นเฉพาะอย่าง (ตามที่ผู้ทดลองก าหนดให้)อย่างตรงไปตรงมา 
  ปัจจุบันแนวคิดนี้มักจะไม่ค่อยได้ใช้กัน เพราะวิธีการศึกษาแคบเกินไป ยังมีหลายสิ่งที่ผู้ถูกทดลองไม่อาจ
รายงานได้ อีกประการหนึ่งก็ไม่เป็นที่ยอมรับกันว่าองค์ประกอบพ้ืนฐานของจิตใจ คือ สัมผัสแต่เพียงอย่าง
เดียว 

 

 

กลุ่มหน้าที่นิยม (Functionalism) 

ก) ความเชื่อเบื้องต้น แนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการมาจากของ ชาร์ล ดาร์วิล 
อันมีใจความย่อ ๆ ว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะอยู่รอดได้จ าต้องมีการปรับตัว william Joanes (1842-1910) 
และJohn Dewey (1859-1952) เป็นผู้บุกเบิก แนวคิดนี้เชื่อว่ากระบวนการทางจิตใจของคนจ าเป็นต้องมี
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจึงจะสามารถด ารงอยู่ได้ ดังนั้นนักจิตวิทยาจึงควรศึกษาว่าจิตใจท า
หน้าที่ปรับตัวได้อย่างไร 

  ข) วิธีการใช้ ก็รวมทั้งวิธี introspection และเพ่ิมวิธีการสังเกตพฤติกรรมเข้าไปด้วย และแทนที่
จะสนใจแต่เรื่องสัมผัสแต่พวกแรก พวกหน้าที่นิยมกลับเน้นที่พฤติกรรมโดยส่วนรวมของปัจเจกบุคคล เช่น
คนเรียนรู้ท าอะไร เป็นได้อย่างไร คนลืมได้อย่างไร พวกนี้สนใจ 2 ลักษณะใหญ่ๆคือ พฤติกรรมโดย
ส่วนรวม (total behavior) และประสบการณ์ของบุคคล (experience) 

  กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

 พวกกลุ่มหน้าที่นิยมนั้น ถึงแม้อันนั้นเน้นวิธีสังเกตเป็นหลัก แต่ก็ยังคงใช้วิธีการ introspection และได้
เน้นสิ่งที่นักจิตวิทยาจะต้องศึกษาก็คือพฤติกรรม และนี้คือจุดเริ่มต้นของค่ายพฤติกรรมนิยม พวก
พฤติกรรมนิยมมีลักษณะส าคัญ 3 ประการใหญ่ๆคือ 

  1. พวกนี้ก็เชื่อว่า พฤติกรรมของคน มีองค์ประกอบย่อย แต่ต่างจากกลุ่มโครงสร้างที่ว่า 
องค์ประกอบย่อยเหล่านั้นไม่ใช่สัมผัส แต่เป็นปฏิกิริยาสะท้อนที่วางเงื่อนไขแล้ว (Conditioned reflees) 

พฤติกรรมที่ซับซ้อนทั้งหลายของมนุษย์ ต่างก็ประกอบไปด้วยปฏิกิริยาสะท้อนที่วางเงื่อนไขย่อยๆนี้ทั้งสิ้น 
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2. เน้นพฤติกรรมที่ได้รับการเรียนรู้มากกว่าพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการเรียนรู้ Watson เชื่อว่ามนุษย์
คือที่รวมของพฤติกรรมที่ได้รับการเรียนรู้ทั้งหลาย เขาไม่เชื่อเรื่องสัญชาตญาณ เขาคิดว่าเขาสามารถที่จะ
เลี้ยงเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นอะไรก็ได้ โดยการจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้ 

 3. เน้นเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ โดยเห็นว่าสัตว์และมนุษย์ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนัก ปัจจุบัน
พวกนี้ก็ยังทดลองกับสัตว์ เพ่ือเอาข้อสรุปมาใช้กับมนุษย์ ถึงแม้ว่า บางครั้งพวกพฤติกรรมนิยมจะมีข้อสรุป
ที่เกินเลยไป แต่ผลจากการทดลองหลายอย่างก็ช่วยตอบค าถามทางจิตวิทยาได้ 
  กลุ่มเกสตัลท์(Gestalt Psyehology) 

   ก) ในขณะแนวคิดพวกพฤติกรรมนิยมก าลังเข้าแทนที่พวกกลุ่มโครงสร้างในสหรัฐอเมริกา กลุ่ม
เกสตัลท์ ก็เริ่มมีอิทธิพลในเยอรมัน (1912) ผู้ก่อตั้งคือ Max Wertheimer (1880-1943) และเพ่ือนของ
เขา Koffka และ Kohler ค าว่า gestalt เป็นภาษาเยอรมันที่ ไม่มีค าแปลที่ตรงนักกับภาษาไทย
(ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน)ความหมายก็คือ รูปร่าง แบบแผน การจัดตั้งหรืออะไรอื่นๆท านองนี้ 

  ลักษณะส าคัญของแนวคิดนี้ ตรงข้ามกับพวกโครงสร้างและพวกพฤติกรรมนิยมโดยไม่เชื่อว่า
องค์ประกอบย่อยพ้ืนฐานของจิตใจคือ สัมผัสและปฏิกิริยาสะท้อนที่วางเงื่อนไข เขาเชื่อว่าพฤติกรรมและ
ประสบการณ์ของคนไม่ได้รวมกันง่ายๆแบบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง หากแต่รวมกันโดยมีการจัดตั้ง มี
รูปแบบ ในรูปแบบหนึ่ง หนึ่งบวกหนึ่งอาจเป็นสอง แต่ในอีกแบบหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งอาจเป็นสามก็ได้ 
ยกตัวอย่างเช่นเรื่องสัมผัส เมื่อเรามองดูสีเทาบนพ้ืนขาวและด า ทั้งๆที่เป็นสีเทาที่เข้มข้นเท่ากันหรือเป็น
อันเดียวกันจะเห็นระดับความเทาต่างกัน เมื่อเรามองตัวอักษรต่างๆบนหนังสือเราไม่ได้มองแตกแยกเป็นที
ละตัว แต่เรามองรวมๆกันเป็นแบบแผน(Pattern) การรวมเหล่านี้ท าให้ของเดิมมีความหมายมากขึ้น ดัง
สรุปได้จากประโยคที่ชอบพูดกันว่า " ส่วนรวมมีค่ามากกว่าส่วนย่อยๆรวมกันเฉยๆ " นอกจากนั้นการ
ตีความหมายสิ่งที่เห็นก็ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของบุคคล ถ้าคนฝรั่งมาอ่านตัวอักษรนหน้านี้ เขาจะมีความ
รับรู้ไปอีกอย่างหนึ่ง 

 ข) วิธีการศึกษา พวกนี้ใช้วิธีการที่เรียกว่า Phenomenology ซึ่งมีส่วนคล้ายวิธี introspection 

แต่ก็มีบางส่วนที่แตกต่างกันออกไป ในส่วนที่แตกต่างกันก็คือ พวกโครงสร้างจะมีผู้ฝึกหัดผู้ถูกทดลองให้
รายงานออกมาตามที่ผู้ทดลองต้องการ แต่พวกเกสตัลท์ จะปล่อยให้ผู้ถูกทดลองบรรยายออกมาตามที่เขา
เห็นและรู้สึกให้เป็นไปตามธรรมชาติ จุดสนใจของพวกเกสตัลท์ มี 2 ประการคือ ประสบการณ์ของมนุษย์
และการรับรู้ อันเป็นพื้นฐานส าคัญในเรื่องการเรียนรู้ กระบวนการคิดและวิธีแก้ปัญหา 

พวกจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) 

  ความจริงจิตวิเคราะห์ไม่ใช่จิตวิทยาและมักจะปนกัน แต่ก็มีผลเข้ามาเกี่ยวข้องในวิชานี้อยู่อย่าง
มาก จิตวิเคราะห์เกิดขึ้นและถูกพัฒนามาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 1885-1939 โดย Sigmund Freud เป็น
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จิตแพทย์ชาวเวียนนา เขาท างานรักษาคนที่มีอาการผิดปกติทางจิต ในการท างาน ฟรอยด์  พบปัญหาทั้ง
ด้านการเข้าใจปัญหาและการลงมือแก้ปัญหา เขาใช้วิธีการสังเกตอย่างธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างในการ
รักษาคนไข้ เขาเป็นนักสังเกตที่ดีเยี่ยม ผลจากการสังเกตเขาจะน ามาสร้างสมมติฐานขึ้น และพยายาม
ทดสอบสมมติฐานด้วยการสัมภาษณ์ และลงมือปฏิบัติต่อคนไข้ ลักษณะการท างานเช่นนี้ดูเหมือนเขาจะ
เป็นนักวิจัยและเป็นการทดลองไปด้วยในตัว ถึงแม้ลักษณะการทดลองจะไม่เป็นระบบระเบียบ เขาได้
เขียนงานออกมา โดยได้รับการต้อนรับจากจิตแพทย์นักจิตวิทยา นักวรรณคดีแผนใหม่หรือแม้แต่บุคคล
ทั่วๆ ไป  ฟรอยด์ ได้พัฒนาการรักษาแผนใหม่ และตั้งทฤษฎีบุคลิกภาพ ค าว่า "จิตวิเคราะห์" หมายถึง
วิธีการรักษาที่เน้นวิธีหลักคือ Free-association (การปล่อยให้คนไข้ได้พูดอย่างอิสระ พูดและคิดทุกอย่าง
ที่ผ่านเข้ามาในจิตใจ) นักจิตวิเคราะห์ใช้เนื้อเรื่องที่ได้จากการพูดอย่างเสรีนี้มา วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาของคนไข ้

 ส่วนทฤษฎีบุคลิกภาพนั้น เป็นทฤษฎีที่กล่าวว่า บุคลิกภาพของบุคคลพัฒนามาจากแรงผลักดันที่
แอบแฝงซุกซ่อนอยู่ภายใต้ทั้งชีวิตส่วนตัวของบุคคลและใต้สังคมของเราด้วย ดูเหมือนทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของเขาจะได้รับความสนใจมากกว่าวิธีการรักษาคนไข้ แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับเสียเลยทีเดีย ว 
ยังคงเป็นประเด็นท่ีถกเถียงกันอย่างมาก เพราะผลการวิจัยบางอันก็สนับสนุนบางอันก็คัดค้าน 

    สรุป  การที่ได้กล่าวถึงแนวคิดต่างๆเหล่านี้ ก็เพราะแนวคิดแต่ละแนวต่างก็มีความแตกต่างกัน 
ในเรื่องวิธีการศึกษาเราไม่อาจกล่าวได้เต็มปากว่าแนวคิดใดถูกหรือผิด เพราะค าตอบลงตัวเช่นนั้นยังไม่มี 
ปัจจุบันนักจิตวิทยาที่จะบอกว่าตนเองสังกัดค่ายใดอย่างหนึ่งมักจะไม่มี ส่วนมากมักจะเลือกใช้แต่แนวคิด
ตามสถานการณ ์

 

1.5.3 ประวัติวิชาจิตวิทยาในไทย 

 

ประวัติวิชาจิตวิทยาบางส่วนในเมืองไทย   (ความตอนนี้เรียบเรียงมาจากบทความของ ละม้าย
มาศ ศรทัตท์และคาซุโอะ มิยาเกะ ชื่อ "Psychology in Thailand" ตีพิมพ์ลงใน Psychology 1959 เล่ม
ที่ 2 หน้า 120-123) 
   วิชาจิตวิทยาในประเทศไทยนั้นยังเยาว์วัยอยู่มากและยังมีงานที่จะบุกเบิกต่อไปอีกมากในอนาคต 
ก่อนระยะปี พ.ศ.2498 ได้มีงานวิจัยทางจิตวิทยาน้อยมากในเมื่องไทย จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งสถาบัน
ระหว่างชาติ การค้นคว้าเรื่องเด็ก (Internationnal Institute For Chid Sttudy) โดยความร่วมมือของ
กระทรวงศึกษาธิการ UNESCO การสร้างสถาบันแห่งนี้ขึ้นมาก็เพราะการคาดหวังว่า วิธีการศึกษาและการ
ฝึกหัด ทางการศึกษานั้น ควรจะให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย 
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   ก่อนหน้าที่สถาบันนี้จะตั้งขึ้นมา ก็ได้มีการสอนวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆให้แก่นักศึกษาครูอยู่บ้าง
แล้ว แต่วิธีการสอนก็ยังคงใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนมาก เนื้อหาการบรรยายก็เป็นการแปลจากต าราฝรั่ง
เป็นส่วนมาก โดยขาดงานจากท้องถิ่นของไทย สถาบันแห่งนี้จึงได้จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือปิดช่องโหว่นี้ 
   เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 UNESCO ได้ส่ง Dr.Line ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาปัญหาทางด้านนี้ใน
เมืองไทยเป็นเวลาหลายเดือน และได้คัดเลือกนักศึกษาไทยไปอบรม ในปี พ.ศ. 2497 นักศึกษาเหล่านี้ก็
กลับมาในปี พ.ศ. 2498 Dr.Line ก็ได้กลับมาท างานร่วมกับกลุ่มนี้ ทางด้านการวิจัย วางโครงการสอนและ
วิธีการฝึกหัดผู้เรียน 

  ในปลายปี พ.ศ. 2499 UNESCO ก็ได้ส่ง Dr.Ernest Boesch มาเป็นผู้อ านวยการสถาบันฯ งาน
ของสถาบันมี 3 ลักษณะคือ วิจัย สอน และให้ค าแนะน า เนื้อหาหลักของการวิจัยคือ การศึกษาพัฒนาการ
ของเด็กไทยว่าได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างของสังคมอย่างไร ด้านการสอนก็พยายามฝึกจิตวิทยาประจ า
โรงเรียนเพ่ือน าวิชาจิตวิทยาไปใช้ประยุกต์ในโรงเรียน ด้านการให้ค าแนะน าก็จัดบริการให้แก่ พ่อ แม่ และ
ครูมารับการบริการ 

  ในระดับนานาชาติได้มีความพยายามท างานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ งานวิจัยที่ท าก็มีหลายชนิด 
เช่น ด้านทัศนคติและโครงสร้างบุคลิกภาพของเด็ก พยายามสร้างแบบวัดสติปัญญา ศึกษาพัฒนาการทาง
อารมณ์และทัศนคติของเด็กไทย ศึกษาอิทธิพลของบ้านและโรงเรียนที่มีต่อพัฒนาการของเด็ก เช่น ระบบ
การอบรมเลี้ยงดู 

ในปัจจุบันมีอีก 2 สถาบัน คือ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีห้องปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาที่เหมาะมากส าหรับการสอนวิชาจิตวิทยา และศูนย์สุขวิทยาจิตกระทรวงสาธารณสุข จึงได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กพัฒนาเด็ก และปัญหาเรื่องการปรับตัวของเด็กไทย  

 

1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาจิตวิทยากับสาขาวิชาอื่น 

 

เนื่องจากวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาในสาขาสังคมศาสตร์อันเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับโครงสร้างของสังคม วิชาจิตวิทยาจึงเป็นวิชาที่แตกแยกย่อยออกไปเป็น
สาขาต่างๆ โดยกินอานาเขตตั้งแต่การศึกษาเรื่องปัจเจกบุคคลโดยเฉพาะ เช่นพวกจิตวิทยาปัจเจกบุคคล 
( Individual Psychology) ไปจนถึงการศึกษาเรื่ องบุคคลกับสั งคม เช่นจิตวิทยาสังคม ( Social 

Psychology) แต่ในอานาเขตอันกว้างขวางนี้ วิชาสาขาด้านจิตวิทยาทุกสาขาก็จะมีลักษณะร่วมกันอย่าง
หนึ่งคือ ให้ความรู้เน้นหนักไปทางด้านเก่ียวกับตัวบุคคล 
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นอกจากนั้นวิชาจิตวิทยาก็ยังได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในอาชีพต่างๆ เช่น การศึกษา 
อุตสาหกรรม การสื่อสาร การบริหาร อาจะกล่าวว่าทุกวิชามีคนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย แต่จะเกี่ยวมากหรือน้อย
ก็ข้ึนอยู่กับ "ความมีอายุ" ของวิชานั้นๆ 

ตัวอย่าง การน าเอาวิชาจิตวิทยาไปใช้ในการศึกษาสังคม 

    นักศึกษาสังคมที่ได้ใช้จิตวิทยาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์นั้นมีความเห็นว่า การศึกษาสภาพจิต
ของมนุษย์ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสังคมนั้น จะมีส่วนท าให้เราสามารถเข้าใจถึงการด ารงอยู่ หรือลักษณะ
การปฏิบัติงานที่ส าคัญๆของแต่ละสังคมได้ดีกว่าการศึกษาโดยวิชาอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เท่านั้น เป็นผู้ท า
ให้มีสังคมขึ้นมา สังคมจะด ารงอยู่ได้หรือสลายตัวลงไป ก็อยู่ที่การกระท าของมนุษย์ผู้เป็นสมาชิกของสังคม
นั้นเป็นส าคัญ มนุษย์แต่ละคนย่อมมีชีวิตจิตใจ (Psyche) มีอารมณ์ (emotion) และมีความคิดอ่านซึ่งเกิด
มาจากการเรียนรู้ ท าให้เกิดการรับรู้ (perception) และทัศนคติ (attitude) ที่แตกต่างกันออกไป ด้วย
เหตุนี้การศึกษาถึงระบบทางจิตของมนุษย์ จึงน่าจะท าให้เราสนใจถึงสภาพสังคมมนุษย์ได้ดียิ่งวิธีหนึ่ง 
    กลุ่มนักศึกษาท่ีสนใจทางด้านจิตวิทยานี้ พอจะแบ่งแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน คือ 

1. กลุ่มจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) 

         กลุ่มนี้มุ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของสังคม และวัฒนธรรมที่มีอยู่เหนือความรู้สึกนึกคิด
และจิตใจของมนุษย์ นักจิตวิทยาสังคมนั้นแตกต่างจากนักจิตวิทยาทั่วไป อย่างน้อยที่สุดก็ประการที่ว่า 
นักจิตวิทยาสังคม เชื่อว่าระบบสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละสังคมมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางจิต ซึ่ง
รวมทั้งการรับรู้ ทัศนคติของมนุษย์ แต่นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบทางจิตประสาทของมนุษย์ แต่
ละคน โดยไม่ใคร่จะค านึงถึงอิทธิพลของสังคม และวัฒนธรรมเท่าใดนัก นอกจากนั้นก็มักจะศึกษาเอกชน
แต่ละคนมากว่าการศึกษา "จิตใจ" ของกลุ่มคน หรือระบบความคิดอ่านของคนในสังคมเป็นส่วนรวม 
ดังเช่นที่นักจิตวิทยาสังคมนิยมกระท าอยู่ 
    2. กลุ่มวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ (Culture and Personality) 

         พวกนี้เอาความรู้ทางมนุษย์วิทยาและจิตวิทยามารวมกัน หรือเอามนุษย์วิทยาวัฒนธรรมและ
สังคมมาสัมพันธ์กับจิตวิทยาแห่งบุคลิกภาพโดยมีแนวศึกษา 4 แบบคือ 

          2.1 แนวคิดท่ีว่า บุคลิกภาพเป็นผลมาจากรูปร่างและส่วนประกอบของร่างกาย 

         2.2 แนวคิดท่ีเชื่อว่าอิทธิพลของประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลต่อบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ 
         2.3 แนวคิดท่ีเน้นอิทธิพลของสถานการณ์เฉพาะที่บุคคลต้องเผชิญ 

         2.4 แนวคิดท่ีเน้นอิทธิพลของค่านิยม ทัศนคติและฐานคติ (assumption)เกี่ยวกับชีวิต ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์เนื่องมาจากวัฒนธรรมโดยก าเนิดของแต่ละบุคคล  
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1.7 วิธีการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ 
 

วิธีการศึกษาพฤติกรรม 

  วิธีการศึกษาพฤติกรรม คือวิธีการที่ถูกน ามาใช้ในการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรม 
ซึ่งวิชาใด ๆ ที่มีความเป็นศาสตร์ จะน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแสวงหาความรู้ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ก าหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปผล ตามล าดับ ขั้นตอนดังกล่าวเป็นแนวทางส าหรับวิธีการศึกษาพฤติกรรมโดยต้อง
ด าเนินการตาม แม้ว่าแต่ละวิธีจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปก็ตาม ส าหรับวิธีการศึกษา
พฤติกรรมกระท าได้หลายวิธี ตามลักษณะของพฤติกรรมที่ศึกษา (ลักขณา สริวัฒน์, 2544) ดังนี้  
  1.7.1. การทดลอง (Experimental Method) เป็นการศึกษาพฤติกรรมในทางจิตวิทยาที่
เป็นวิทยาศาสตร์สูงมาก โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างเหตุการณ์สองเหตุกรณ์ และ
เหตุการณ์ที่เป็นเหตุ เรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Tndependent Variable) ส่วนเหตุการณ์ที่เป็นผล เรียกว่า 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การปฏิบัติต่อตัวแปรอิสระ เรียกว่า การจัดกระท า (Treatment) 
ในการทดลองแต่ละครั้ง ผู้ทดลองต้องตั้งสมมุติฐานก่อนแล้วท าการทดลอง การทดลองมี 2 ลักษณะ คือ 

การทดลองในห้องปฏิบัติการ และการทดลองภาคสนาม ในการทดลองแต่ละครั้งต้องค านึงถึง การปฏิบัติ
ซ้ า หมายถึงว่าการกระท าซ้ าอีกครั้งแม้ว่าจะบุคคลและสถานที่กันก็ได้ผลอย่างเดิมทุกครั้ง นักจิตวิทยาควร
ท าการทดลองซ้ าๆหลายๆ ครั้งเพ่ือให้ได้ผลอย่างเดิมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ ส่วนการควบคุมตัวแปรนั้นจะ
เห็นว่าในการทดลองแต่ละครั้งมีข้อจ ากัด เพราะการที่จะควบคุมตวัแปรใดตัวแปรหนึ่งนั้น อาจจะมีตัวแปร
ซ้อนมาท าให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้ ในการสรุปผลก็เช่นเดียวกันต้องมีขอบเขตจ ากัด 
คือ ผลการทดลองจะเกิดลักษณะนี้ได้เฉพาะในกลุ่มทีมีคุณลักษณะแบบนั้นเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถน าไปใช้
กับกลุ่มอ่ืนที่แตกต่างกันออกไปได้ ข้อดีของการทดลองก็คือ นักจิตวิทยาสามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่
เป็นสาเหตุของพฤติกรรมได้  ท าให้แน่ใจได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผล  

  1.7.2. การส ารวจ (Survey Method) เป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เช่นกัน แม้ว่าจะ
ไม่เข้มข้นนักก็ยังมีวิธีการศึกษาตัวแปรเหมือนการทดลอง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะเป็นเหตุเป็น
ผลแก่กันไม่ได้ และผู้ศึกษาไม่มีการจัดกระท าต่อตัวแปร กระท าเพียงแค่ศึกษาตัวแปรอย่างมีระบบใน
สถานการณ์ท่ีพบ การส ารวจจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ ที่มีท้ังความเชื่อถือได้ (Reliability) ความเที่ยงตรง 
(Validity) รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือให้เป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากร  
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 1.7.3. วิธีการตรวจสอบจิตตนเอง (Introspection Method) วิธีการตรวจสอบจิตตนเอง 
หรือ วิธีการพินิจภายในนี้ หมายถึง วิธีการที่บุคคลสังเกตตนเองหรือส ารวจตนเอง โดยการให้บุคคล
พิจารณาความรู้สึกของตนเอง ส ารวจตรวจสอบตนเอง แล้วรายงานถึงสาเหตุและความรู้สึกของตนเอง
ออกมา ซึ่งในการตรวจสอบจิตตนเอง บางครั้งอาจใช้วิธีการนึกย้อนทบทวนไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ
ฝังใจหรือประทับใจในอดีตอาจกลายเป็นปมขัดแย้ง ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ 

  1.7.4. วิธีทางคลินิก (Clinical Method) เป็นการศึกษาพฤติกรรมแบบลึก (In-Depth 

Study) รายใดรายหนึ่งโดยใช้เครื่องมือหลาย ๆ อย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน และใช้ระยะเวลานาน
เพ่ือให้ทราบสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ตลอดจนได้ข้อความรู้ใหม่ ๆ ที่จะน าไปใช้กับกรณีอ่ืน 
ๆ ได้ นักจิตวิทยาจะไม่เพียงแต่ศึกษาเรื่องตามที่คนไข้เล่าให้ฟังเท่านั้น ยังต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประสบการณ์ในอดีตชีวประวัติ ศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเพ่ือดูภูมิหลังทางสังคม
ของคนไข้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การทดสอบ การศึกษารายกรณี การสังเกต การสัมภาษณ์ สังคมมิติ 
การทดสอบทางจิตวิทยา อาทิ การทดสอบบุคลิกภาพ การฉายจิต เพ่ือศึกษาเจตคติ ความต้องการทาง
อารมณ์และทางจิตใจ เพ่ือดูสาเหตุของความผิดปกติทางบุคลิกภาพนั้นๆ ว่ามีสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไร 

  1.7.5. การสังเกตอย่างมีระบบ (Systematic Observation) พฤติกรรมเป็นจ านวน ไม่
น้อยจ าเป็นต้องศึกษาในสถานการณ์ปกติที่สถานการณ์นั้นเกิดขึ้น โดยการเฝ้าสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเรียกว่า การสังเกตอย่างมีระบบวิธีการนี้ต้องนิยามพฤติกรรมที่จะสังเกตให้ชัดเจนและ
วัดได้ เรียกว่า นิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) การสังเกตเป็นวิธีการที่มีความชัดเจน ง่าย 
และสะดวก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สังเกตว่าจะมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะความช านาญ มีความสามารถในการ
สังเกตมากน้อยแค่ไหน สิ่งเหล่านี้ผู้สังเกตควรได้รับการฝึกฝนการสังเกตมาเป็นอย่างดี การสังเกตที่ดีนั้น
จะต้องมีจุดมุ่งหมาย ว่าจะสังเกตเรื่องอะไร สังเกตไปท าไม สถานการณ์และสภาพการณ์ที่ต้องการสังเกต 
จ านวนครั้งในการสังเกต ระยะเวลา วันเวลาในการสังเกต สิ่งเหล่านี้ต้องก าหนดให้ชัดเจน และท่ีส าคัญผู้ที่
ท าการสังเกตต้องไม่มีอคติต่อผู้ถูกสังเกตและเรื่องที่ท าการสังเกตอยู่รวมทั้งจะต้องท าการสังเกตโดยไม่ให้
กลุ่มตัวอย่างรู้ตัวว่ามีใครคอยสังเกตอยู่ การสังเกตอาจใช้เครื่องมือช่วยบันทึกรายละเอียดด้วย เช่น เครื่อง
บันทึกเสียง การถ่าย ภาพยนตร์  เครื่องมือตรวจนับผู้มาใช้บริการของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

  1.7.6. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) การใช้แบบสอบถามเหมาะส าหรับใน
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่มีจ านวนมาก ๆ และต้องการค าตอบอย่างรวดเร็ว ท าให้ประหยัดเวลา
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบบสอบถามทีใช้จะต้องเป็นเครื่องมือที่มีความเป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ มีความเท่ียงตรง 

มีความเชื่อมั่นได้ สามารถวัดในสิ่งที่เราต้องการจะวัด ในการให้ตอบแบบสอบถามมักจะถามเกี่ยวกับเจต
คติเก่ียวกับเรื่องที่ต้องการจะทราบ เมื่อรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามได้แล้วก็จะใช้วิธีการทาง
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สถิติวิจัยหาค าตอบออกมา เพ่ือให้ได้ผลที่ชัดเจนขึ้นควรน าวิธีการอ่ืนมาใช้ตรวจสอบอีกครั้ง เช่น การ
สัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น 

  1.7.7. การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing) แบบทดสอบทางจิตวิทยา
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดลักษณะพฤติกรรมที่แอบแฝงอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลพยามยามปกปิด
ซ่อนเร้นไว้  จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม อาทิ การตรวจเช็คระดับสติปัญญา การวัดความถนัดและความ
สนใจ การตรวจลักษณะของบุคลิกภาพและอารมณ์ ซึ่งในข้ันตอนของการสร้างแบบทดสอบนั้น  ต้องผ่าน
กระบวนการที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้ได้แบบทดสอบท่ีแม่นตรง 
           วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์นั้นไม่มีวิธีใดดีที่สุด การน าไปใช้ขึ้นอยู่กับ 

จุดมุ่งหมายของผู้ใช้เป็นส าคัญ  วิธีการสังเกต การส ารวจ การใช้แบบสอบถาม และการทดลอง มักใช้
ศึกษากับกลุ่มคนจ านวนมากๆ และมักเป็นการศึกษาเพ่ือหาความรู้ โดยไม่สนใจพฤติกรรมเฉพาะตัวบุคคล 

ส่วนวิธีการทดสอบ การตรวจสอบจิตตนเอง และการศึกษาประวัติรายกรณี มักใช้ในทางคลินิกเพ่ือท า
ความเข้าใจ หรือแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล 

 

 

 

 

1.8  บทสรุป 

 

การมองธรรมชาติของมนุษย์มีหลายทัศนะทั้งมองว่ามนุษย์ดี มนุษย์เลว มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีมาตั้งแต่
เกิด และหากมนุษย์สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก็จะด ารงชีวิตอยู่ได้ พฤติกรรมของ
มนุษย์แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามเกณฑ์ในการจ าแนก 5 เกณฑ์ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมได้แก่ 
การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด สติปัญญา เจตคติ อารมณ์และความเชื่อ ในทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาต่างๆ ได้
อธิบายถึงเหตุผลและที่มาของพฤติกรรมแตกต่างกันไป 5 แนวทัศนะ ได้แก่ แนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยา
โครงสร้างนิยม แนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาหน้าที่นิยม แนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาจิตวิเคราะห์ แนว
ทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม และแนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์ ศาสตร์ทางจิตวิทยาได้
พัฒนาวิธีการศึกษาพฤติกรรมไว้มากมาย โดยมีเป้าหมายเพ่ือการอธิบายพฤติกรรม เข้าใจพฤติกรรม 
พยากรณ์พฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรม วิธีการในการศึกษาพฤติกรรมถูกน ามาใช้ในการแสวงหาความรู้



45 

 

ต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรม กระท าได้ 7 วิธี ประกอบด้วย  การสังเกต การส ารวจ การใช้แบบสอบถาม การ
ทดลอง การทดสอบทางจิตวิทยา การตรวจสอบจิตตนเอง และวิธีทางคลินิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามท้ายบท 

 

จงเติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
1. จิตวิทยา  หมายถึง...................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ..................................... 
2. จิตวิทยา (Psychology)  มาจาก.................................................................... .................................. 
Psyche  แปลว่า......................................................  logos  แปลว่า.................................................... 
3. พฤติกรรม หมายถึง.................................................................. ......................................................... 
............................................................. ...................................................................................................  
4. พฤติกรรมมี..........ลักษณะ  ได้แก่...................................................................................................... 
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5. ต ารา เดอ อานิมา (De Anima)  เป็นต าราเล่มแรกของโลก  เขียนโดย............................................. 
6. มนุษย์แรกเกิด  ความคิดจะว่างเปล่า  พอเติบโตขึ้นมาจึงเกิดการเรียนรู้ขึ้น เป็นค ากล่าวของ
........................................................................... .....................................................................................  
7.ทฤษฎีวิวัฒนาการ เป็นของนักจิตวิทยาชื่อ......................................................................................... 
8.บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลอง  คือ............................................................................................ ........... 
9.บิดาจิตวิทยาแผนใหม่  คือ................................................................................................................. 
10.บิดาแห่งจิตวิทยา  คือ.......................................................................................... ............................ 
11.ความโง่ ความฉลาดเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่และบรรพบุรุษ  เป็นของนักจิตวิทยาชื่อ................ 
12. โครงสร้างทางจิต  เกิดจากการรวมตัวของ “จิตธาตุ”  3 อย่าง ได้แก่............................................. 
................................................................................................................................................................  
13. กลุ่มหน้าที่ของจิต  มีความเชื่อว่า........................................................................ ............................ 
....................................................................................................................................... ......................... 
14. กลุ่มพฤติกรรมนิยม เชื่อว่า................................................................................. ............................. 
......................................................................................... ....................................................................... 
15. กลุ่มจิตวิเคราะห์  มีความเชื่อว่า...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  
16. ซิกมันด์  ฟรอยด์  กล่าวว่าจิตของเรามี 3 ส่วน  ได้แก่..................................................................... 
17. องค์ประกอบของพลังจิต มี 3 ส่วน  ได้แก่.............................................................. ......................... 
18. ความสามารถในการแก้ปัญหา  ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหยั่งเห็น เป็นของกลุ่ม..................... 
19. วิธีการแสวงหาความรู้  ส าคัญกว่าตัวความรู้ เป็นค ากล่าวของกลุ่ม................................................. 
20. ผู้คิดค้น ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์  ได้แก่................................................................. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของพฤติกรรม 

  
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  

1. ระบบประสาท  

https://www.gotoknow.org/user/chissanu/profile
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C,%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
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2. ระบบต่อมไร้ท่อ  
3. บูรณาการการท างานระหว่างองค์ประกอบ  

  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

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

  
กิจกรรมการเรียนการสอน 

  สัปดาห์ที่ 3  
1. มอบหมายให้นักศึกษาดูคลิป การท างานของระบบต่างๆในร่างกาย  

2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา  ท ากิจกรรม TBL ทดสอบเดี่ยว  ทดสอบกลุ่ม  อภิปรายค าตอบ 

3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
  สัปดาห์ที่ 4  

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว  
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา  ท ากิจกรรม TBL ทดสอบเดี่ยว  ทดสอบกลุ่ม  อภิปรายค าตอบ 

3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
4. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด  
 

สื่อประกอบการสอน  
1. เอกสารประกอบการสอน  
2. ภาพเลื่อน  
3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง  
4. แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด  

 การประเมินผล  
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1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน  
2. การท าแบบฝึกหัด  
3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  
4. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  2 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของพฤติกรรม 

 
2.1 บทน า 
 

    ธรรมชาติได้สร้างสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยมีการ
คัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  สิ่งมีชีวิตใดที่มีความสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งมีชีวิตนั้นก็จะสามารถอยู่รอด และถ่ายทอดลักษณะเด่นนั้นๆ 

ออกมาให้แก่ลูกหลานสืบต่อเผ่าพันธุ์ และสามารถด ารงเผ่าพันธุ์ตนเองไว้ได้ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างดียิ่ง มนุษย์จึงยังสามารถด ารงเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้จนถึงปัจจุบัน 

ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัย
ทางด้าน สังคมวิทยา ปัจจัยทางด้านจริยธรรมจรรยา และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ซึ่งมีสาระโดยสังเขป 
ดังนี้ (สลักจิต ตรีรณโอภาส: 2555) 
             ระบบส าคัญที่นักสรีรจิตวิทยาให้ความสนใจศึกษา คือ การท างานของสมองและระบบ
ประสาท โดยศึกษาการท างานของร่างกาย ส่วนต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งงานของสมองแต่ละ
ส่วน ท าให้ทราบว่า สมองส่วนใดควบคุมการท างานของอวัยวะส่วนใด ตลอดจน การตรวจสอบ
สารเคมีต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ  ซึ่งเกี่ยวกับ
จิตใจ อารมณ์ และร่างกาย  นักสรีรจิตวิทยา มีความเชื่อว่า พฤติกรรมการเรียนรู้และรับรู้ละ
บุคลิกภาพของคนเรา สามารถอธิบายได้ด้วยการเข้าใจการท างานของระบบประสาท โดย
เส้นประสาทจะน าส่งกระแสประสาทไปทั่วร่างกาย ท าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว การสัมผัส  มี
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และจดจ า  การโต้ตอบต่อสิ่งเร้าใด ๆ ในสภาวะแวดล้อมจะเป็นไปไม่ได้ถ้า
ระบบประสาทหยุดท างาน ดังนั้น  การศึกษาท าง จิตวิทยาเพ่ือท า ความเข้าใจมนุษย์์จึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้พื้นฐานด้านท างสรีระการท างานของร่างกาย 

  สรีรวิทยามาจากค าว่า  ว่า Physiological Psychology หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการศึกษา
ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การท างานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ซึ่ งส่งผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมที่สมดุลและอยู่รอดของชีวิต 

 

 

 

2.2  โครงสร้างการท างานของร่างกายมนุษย์  
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ร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีโครงสร้างที่ประกอบขึ้นจากหน่วยมีชีวิตที่เล็กที่สุด ได้แก่ เซล(cell)        
เซลชนิดเดียวกันหลาย ๆ เซลท าหน้าที่รวมกันเป็นกลุ่มเซล  เรียกว่า  เนื้อเยื่อ (tissues) ถ้าหลายๆ
เนื้อเยื่อท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เรียกว่า  อวัยวะ (organ) ซึ่งอวัยวะ ของร่างกายมีทั้งอวัยวะภายใน 
เช่น สมอง หัวใจ ปอด กระเพาะอาหารและล าไส้ ฯลฯ และอวัยวะภายนอก ได้แก่ ตา จมูก ปาก แขน 
ขา                เป็นต้น ถ้าอวัยวะหลาย ๆ อวัยวะท างานร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งให้ร่างกาย เรียกว่า 
ระบบ (system) ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ จะมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การเข้าใจการ
ท างานของระบบอวัยวะจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการตอบโต้ต่อสิ่งแวดล้อมของคนเราได้มากข้ึน  

 

 

 

 

แผนภาพที ่1  แสดงโครงสร้างการท างานของร่างกายมนุษย์ 
 

2.3  ระบบการท างานของร่างกาย 

 

การที่มนุษย์สามารถด ารงชีวิตได้นั้น เนื่องมาจากการที่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการท างานที่
สัมพันธ์กันอย่างเป็นปกติ ซึ่งระบบการท างานท้ังหมดของร่างกาย จ าแนกได้์11 ระบบ ดังต่อไปนี้ 

 1) ระบบเครื่องห่อหุ้มร่างกาย (Integumentary system) ประกอบด้วย ผิวหนัง และสิ่งที่
เป็นผลิตผลของผิวหนัง ได้แก่ ขน ผม เล็บ ต่อมเหงื่อ และต่อมน้ ามัน มีหน้าที่ห่อหุ้ม ร่างกายและเป็น
ด่านแรกที่ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ยังป้องกันการสูญเสียน้ าและปรับอุณหภูมิของ
ร่างกายให้ เป็นไปตามสภาวะสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

2) ระบบกล้ามเนื้อ(Muscular system) ประกอบด้วยกล้ามเนื้อทั่วไปๆ ไปของร่างกาย 
กล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจ มีหน้าที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายในท่าต่าง ๆ และสร้าง
พลังงานความร้อนให้กับร่างกาย  

3) ระบบโครงสร้างกระดูก (Skeletal system) ประกอบด้วย กระดูกต่าง ๆ รวมทั้งกระดูก
อ่อน และต้อต่อ ท างานร่วมกับระบบเนื้อเพ่ือช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ท าหน้าที่เป็นโครงร่างของ
ร่างกาย ช่วยพยุงและช่วยป้องกันอวัยวะภายใน เป็นแหล่งส าหรับสร้างเม็ดโลหิตและเก็บเกลือแร่ต่าง 
ๆ  

4) ระบบการไหลเวียนโลหิต (Circulatory system) ประกอบด้วย โลหิต เส้นโลหิต และ
หัวใจ มีหน้าที่น าออกซิเจน และอาหารไป เลี้ยงเซลต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และน าคาร์บอนไดออกไซด์และ

เซล เนือ้เยื่อ อวยัวะ ระบบอวยัวะ ร่างกาย 
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ของเสียจากเซลมาขับทิ้งรักษาสมดุลของร่างกาย ต่อสู้และป้องกันสิ่งแปลกปลอม รวมทั้งเชื้อโรคต่าง 
ๆ ป้องกัน การสูญเสียโลหิตและควบคุมอุรหภูมิ 

 5) ระบบการหายใจ (Respiratory system) ประกอบด้วย ปอด ท่อลม และหลอดลม มี
หน้าที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและ คาร์บอนไดออกไซด์รักษาสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างใน
ร่างกาย   

6) ระบบย่อยอาหาร (Digestive system) ประกอบด้วย อวัยวะตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ล าไส้เล้ก ล าไส้ใหญ่  ล าไส้ตรงทวารหนัก รวมทั้งอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร เช่น 
ตับถุงน้ าดีและตับอ่อน   

7) ระบบขับถ่าย (Excretory system) ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ขับถ่ายของ
เสียที่ไม่ต้องการแล้วออกจากร่างกาย อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสียในรูปของแข็ง คือ 
ล าไส้ใหญ่ อวัยวะที่ขับถ่ายของเสียในรูปของแก๊ส คือ ปอด อวัยวะที่ขับถ่ายของเสีย ในรูปของเหลว 
คือ ไต และผิวหนัง อวัยวะที่ขับถ่ายของเสียในรูปปัสสาวะ ได้แก่ ไต หลอดไต กระเพาะปัสสาวะ 
อวัยวะที่ขับถ่ายของเสียในรูปเหงื่อ คือ ผิวหนัง ซึ่งมีต่อมเหงื่ออยู่ในผิวหนังท า หน้าที่ขับเหงื่อ  

 8) ระบบประสาท (Nervous system) ประกอบด้วย สมอง ไขสันหลังเส้นประสาท และ
อวัยวะรับความรู้สึกต่าง ๆ ระบบประสาทมี หน้าที่รับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก ควบคุมการ
ท างานของอวัยวะต่าง ๆ ทั้งหมดในร่างกายโดยผ่านท างเส้นประสาท 

9) ระบบสืบพันธุ์์ (Reproductive system) ประกอบด้วย อวัยวะสืบพันธุ์ท่อน าไข่และท่อ
น้ าเชื้อเป็นกระบวนการผลิตสิ่งมีชีวิตที่ จะแพร่ลูกหลานและด ารงเผ่าพันธุ์ของตนไว้ให้เกิดความ
ต่อเนื่องเพ่ือ 

ป้องไม่ใหเ์กิดการสูญพันธุ  ์โดยต่อมใต้สมองอยู่ภายใต้การควบคุมของ สมองส่วนไฮโพท าลามัสให้หลั่ง
ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมเพศชายและหญิงให้ ผลิตฮอร์โมนเพศ ท าให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
หนุ่ม สาวพร้อมที่จะสืบพันธุ์์ได  ้ต่อมเพศในชาย คือ อัณฑะ ต่อมเพศในหญิง คือ รังไข่  

10) ระบบต่อมต่าง ๆ (Glands system) ประกอบด้วย ต่อมมีท่อ และต่อมไม่มีท่อต่าง ๆ มี
หน้าที่สร้างฮอร์โมนสารเคมี และ ของเหลวที่ช่วยในการควบคุมการท างานของร่างกาย โดยผ่านท าง
ระบบไหลเวียนโลหิต   

11) ระบบน้ าเหลือง (Lymphatic system) ประกอบด้วยน้ าเหลือง ต่อมน้ าเหลือง ท่อ
น้ าเหลือง รวมทั้งม้าม (spleen) ต่อมไทมัส (Thymus gland) ต่อมทอนซิล (Tonsil) มีหน้าที่ท าให้
โปรตีนกลับเข้าสู่กระแสโลหิต สร้างเม็ดโลหิตและต่อสู้ป้องกันเชื้อโรค  

ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทั้ง 11 ระบบ ท างานประสานกันทุกระบบ ไม่มีระบบใดเป็นอิสระ
จากกันภายใต้การควบคุมของระบบ ประสาท โดยมีสมองเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญ  ถ้ าระบบทั้งหลาย
สามารถท างานสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี  ร่างกายก็จะอยู่ในสภาวะปกติ แต่ เมื่อระบบใดระบบหนึ่งใน 
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11 ระบบท างานบกพร่อง ก็จะมีผลต่อการท างานของระบบอื่น ๆ และท าให้ร่างกายของบุคคลนั้นเกิด
ความผิดปกติขึ้นได้ 

 

2.4 การท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  

 

1) ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system) เป็นระบบการท างานที่มีความส าคัญมากระบบหนึ่ง
ของร่างกาย พฤติกรรมของคนเรา จะต้องอาศัยการท างานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบกล้ามเนื้อต้อง
ท างานร่วมกับระบบอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูก ระบบโลหิต ระบบ ต่อม และระบบประสาท เป็น
ต้น เนื่องจากระบบกล้ามเนื้อเป็นระบบหลัก ร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ การท างานต้องอาศัยกล้ามเนื้อ 
จึงจะมี การเคลื่อนไหว ถ้ากล้ามเนื้อฉีกขาดหรือบาดเจ็บก็อาจท าให้อวัยวะบริเวณนั้นท างานผิดปกติ
และส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล กล้ามเนื้อ แบ่งตามลักษณะและหน้าที่การท างาน 
ออกเป็น 3 ชนิด  

(1) กล้ามเนื้อลาย (Striated muscle) เป็นเซลล์กล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นเส้นใย
ยาวๆ  

คล้าย เส้นด้ายมากมาย มีสีขาวสลับด าทอดตัวตามแนวขวาง มองเห็นกล้ามเนื้อมีลักษณะเป็นลาย
รวมตัว เป็นมัดวางเรียงแนวขนานกัน ปลายกล้ามเนื้อชนิดนี้ มักกลายเป็นเอ็นเพื่อยึดกระดูกแต่ละท่อน
ให้ ติดกัน มีประมาณ 7,000 มัด ได้แก่ กล้ามเนื้อแขน ขา สะโพก และกล้ามเนื้อยึดกระดูกทั้งหลาย 

กล้ามเนื้อลาย จัดเป็นกล้ามเนื้อประเภทอยู่ภายใต้อ านาจจิตใจ (voluntary control) หรืออยู่ ภายใต้
การบังคับของระบบประสาทส่วนกลาง คือ สมองและไขสันหลัง การท างานเป็นไปในลักษณะ ปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกทั้งหมด การควบคุมใช้หลักการเดียวกันทั่วร่างกาย คือ การยืด  หดตัวท า
ให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย กล้ามเนื้อลายปรากฏบริเวณแขนและขาเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้น
กระจายทั่วร่างกาย กล้ามเนื้อ ลายจึงมีความส าคัญต่อการเกิดพฤติกรรมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
พฤติกรรมภายนอก เช่น การยืน การเดิน การพูด การท ากิจกรรมต่าง ๆ  

(2) กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) เป็นเซลล์กล้ามเนื้อท่ีมีลักษณะคล้ายกระสวย 

ทอผ้า คือ มีหัวท้ายเรียวแหลมตรงกลางป่อง เป็นเส้นใยเล็ก ๆ ทอดตัวไปตามยาวประสานกัน เรียบ
แน่นสนิทจนดูเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน กล้ามเนื้อเรียบ จัดเป็นกล้ามเนื้อประเภท อยู่ภายนอกอ านาจ
จิตใจ (involuntary control) เพราะถูกควบคุมโดยระบบประสาท อัตโนมัติ (autonomic nervous 

system) กล้ามเนื้อเรียบ เป็นกล้ามเนื้อ ของอวัยวะภายในทั้งหลายของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ
กระเพาะ อาหาร             ล าไส้ มดลูก ท่อน าไข่ ยกเว้น เฉพาะบริเวณหัวใจเท่านั้น 

(3) กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) เป็นกล้ามเนื้อพิเศษ มีแห่งเดียวในร่างกาย 
คือ  
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หัวใจ ลักษณะทั่วไปกล้ามเนื้อชนิดนี้ จะมีลายน้อยกว่ากล้ามเนื้อลาย แต่ลายจะมีลักษณะแตกแขนง 
เป็นกิ่งก้านสาขาคล้ายตาข่าย การท างานถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ เช่นเดียวกับกล้าม 

เนื้อเรียบ การท างานอยู่นอกอ านาจจิตใจ คือ หดเพียงอย่างเดียวเพ่ือสูบฉีดโลหิตเป็นจังหวะเดียวกันไป
ตลอดชีวิต ยกเว้น หัวใจจะเกิดความผิดปกติขึ้นเท่านั้น  

2) ระบบต่อมต่างๆ (Glands System) ระบบต่อม เป็นกระบวนการท างานของร่างกายที่มี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล ร่างกายจะท างานได้เป็นปกติ ขึ้นอยู่กับระบบต่อม ต่าง ๆ ทั้งหลาย
ในร่างกายเป็นส าคัญ ต่อม (Glands) คือ กลุ่มเซลล์จ านวนหนึ่งมารวมกันโดยมีใยผังผืดท าหน้าที่เป็นตัว                
ยึดโยง ระบบต่อมในร่างกาย แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ต่อมมีท่อ (duct glands) และต่อมไร้ท่อ (duct 

glands)  

(1) ต่อมมีท่อ (duct glands) ท าหน้าที่ผลิตของเหลว เรียกว่า น้ าต่อม ใช้ในการหล่อลื่นให้
ความชุ่มชื้น ส่งไปตามท่อเปิดสู่อวัยวะต่าง ๆ เพ่ือให้มีผลเฉพาะบริเวณของร่างกาย ได้แก่ ต่อมน้ าลาย 
ต่อมน้ า ตา ต่อมเหงื่อ ต่อมน้ าย่อย และต่อมน้ านม จะท าหน้าที่ผลิตน้ านมในขณะที่หญิงมีลูกอ่อน
เท่านั้น เป็นต้น  

(2) ต่อมไร้ท่อ (duct glands) เป็นต่อมที่ไม่มีท่อ ท าหน้าที่ผลิตสารเคมี เรียกว่า ฮอร์โมน 
(Hormone) ต้องอาศัยวิธีการส่งโดยใช้การดูดซึมผ่านท างกระแสโลหิตในระบบหมุนเวียนโลหิตโดยตรง 
ซึ่งมีความส าคัญต่อ ร่างกายและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ โดยฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อแต่ละ
ชนิดจะ  ท างานไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือรักษาภาวะสมดุลของร่างกายให้คงท่ีอยู่เสมอ 

2.5  การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  
 

1) ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system) เป็นระบบการท างานที่มีความส าคัญมากระบบหนึ่ง
ของร่างกาย พฤติกรรมของคนเรา จะต้องอาศัยการท างานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบกล้ามเนื้อต้อง
ท างานร่วมกับระบบอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูก ระบบโลหิต ระบบ ต่อม และระบบประสาท เป็น
ต้น เนื่องจากระบบกล้ามเนื้อเป็นระบบหลักร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ การท างานต้องอาศัยกล้ามจึง
จะมี การเคลื่อนไหว ถ้ากล้ามเนื้อฉีกขาดหรือบาดเจ็บก็อาจท าให้อวัยวะบริเวณนั้นท างานผิดปกติและ
ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล   

กล้ามเนื้อ แบ่งตามลักษณะและหน้าที่การท างาน ออกเป็น 3 ชนิด   
(1) กล้ามเนื้อลาย (Striated muscle) เป็นเซลกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นเส้นใยยาว ๆ คล้าย

เส้นด้ายมากมาย มีสีขาวสลับด า ทอดตัวตามแนวขวาง มองเห็นกล้ามเนื้อมีลักษณะเป็นลายรวมตัว
เป็นมัดวางเรียงแนวขนานกัน ปลายกล้ามเนื้อชนิดนี้มักกลายเป็นเอ็นเพ่ือยึดกระดุกแต่ละท่อนให้ 
ติดกัน การควบคุมใช้หลักการเดียวกันทั่วร่างกาย คือ การยึด หดตัวท าให้เกิดการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย กล้ามเนื้อลายปรากฏบริเวณแขนและขาเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นกระจ ายทั่วร่างกาย กล้ามเนื้อ 
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ลายจึงมีความส าคัญ ต่อการเกิดพฤติกรรมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพฤติกรรมภายนอก เช่น การยืน 
การเดิน การพดู การท า กิจกรรมต่าง ๆ   

(2) กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) เป็นเซลกล้ามเนื้อที่มีลักษณะคล้ายกระสวยทอผ้า 
คือ มีหัวท้ายเรียวแหลมตรงกลางป่อง เป็นเส้นใยเล็ก ๆ ทอดตัวไปตามยาวประสานกัน เรียบแน่น
สนิทดูเป็นเนื้อเดียวกันกล้ามเนื้อเรียบ จัดเป็นกล้ามเนื้อประเภทอยู่ภายนอกอ านาจจิตใจ 
( involuntary control) เพราะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ  (autonomic nervous 

system) กล้ามเนื้อเรียบ เป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในทั้งหลายของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ
กระเพาะ อาหาร ล าไส มดลูก ท่อน น าไข่ยกเว้น เฉพาะบริเวณหัวใจเท่านั้น  

(3) กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) เป็นกล้ามเนื้อพิเศษ มีแห่งเดียวในร่างกาย คือ หัวใจ
ลักษณะทั่วไปกล้ามเนื้อชนิดนี้จะมี ลายน้อยกว่ากล้ามเนื้อลาย แต่ลายจะมีลักษณะแตกแขนงเป็น
กิ่งก้านสาขาคล้ายตาข่าย การท างานถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อ
เรียบ การท างานอยู่นอกอ านาจจิตใจ คือ หดเพียงอย่างเดียวเพ่ือสูบฉีดโลหิตเป็นจังหวะเดียวกันไป
ตลอดชีวิต ยกเว้นหัวใจจะเกิดความผิดปกติขึ้นเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 แสดงกล้ามเนื้อ 

ต่อมไร้ท่อในร่างกายแบ่งเป็น  8  ต่อม  ดังนี้ 
     1. ต่อมพิทูอิทารี หรือต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) เป็นต่อมขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วลิสงอยู่
บริเวณขมับด้านซ้ายของคนเรามี ความส าคัญมากที่สุดในร่างกาย สร้างฮอร์โมนที่ท าหน้าที่ Master 

Gland เพ่ือไปควบคุมการท างานของต่อมไร้ท่ออ่ืน ๆ ให้ท างานเป็นปกติ ส าหรับต่อมพิทูอิท ารี ย่อย
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

    1.1 ต่อมพิทูอาทารีส่วนหน้า (Anterior Lobe) จะผลิตฮอร์โมนหลายชนิดเช่น เทธิลิน  
(tethelin) ท าหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นปกติ (growth hormone) ดังนั้น 
หากผลิตฮอร์โมนมากเกินไป จะท าให้ร่างกายสูงใหญ่ผิดปกติหรือเรียกว่า มนุษย์ยักษ์ (giantism) หาก
เกิดขณะที่เป็นผู้ใหญ่ อาจท าให้หัวใจโตเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้์  หากผลิตฮอร์ โมนน้อยเกินไปจะ
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ท า ให้ร่างกาย เตี้ยแคระแกร็น (dwarfism) การเจริญเติบโตของ อวัยวะต่าง ๆ หยุดชะงักนอกจากนี้พิ
ทูอิทาร ีท าหน้าที่ควบคุมการท างานของต่อมไร้ท่อ ที่เหลือทั้งหมด   

    1.2 พิทูอิทารสี่วนกลาง (Intermeia Lobe) จะผลิตฮอร์โมนชื่อว่า อินเตอร์มีดิน  
(Intermedin) ท าหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเมลานินหรือสี ท าใหเ์ซลสีผิวท างานได้ปกติ 
บุคคลที่ต่อมพิทอ์ูท ารีท างานผิดปกติจะมี ผลท าให้มีปัญหากับสีผิว  

    1.3 พิทูอิทารสี่วนท้าย (Posterior Lobe) จะผลิตฮอร์โมนชื่อว่า พิติวตริน (pituitrin)  

ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมน 3 ชนิด คือ วาโซเพรสซิน (vasopressin) ท า หน้าที่ควบคุมความดันโลหิต 
ออกซิโทซิน (Oxytocin) เป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อการบีบตัวของมดลูกขณะคลอด บุตร และช่วยกระตุ้น
การหลั่งของน้ านมด้วย และแอนติไดยูรีติก (antidiuretic) เป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อการท างานของไต 
การควบคุม 

น้ าในร่างกาย ระบบขับถ่ายปัสสาวะและช่วยเพิ่มความดันโลหิต  
2. ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) เป็นต่อมไร้ท่อที่ขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกายมีอย่์ 1 ค่์ 

บริเวณคอด้านหน้าหลอดลมใกล้ ลูกกระเดือก มีรูปร่างคล้ายปีกผีเสื้อ ผลิตฮอร์โมน 2 ชนิด คือ ไทร
อกซิน (thyroxin) มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตต่อร่างกาย ควบคุม การเผาผลาญอาหารของ
ร่างกาย ท าให 

 เกิดกระบวนการเมตาโบลิซึม (metabolism) หรือกระบวนการเปลี่ยนอาหารที่รับประท านอาหาร 
เข้าไปให้กลายเป็นพลังงาน และจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตระบบประสาทในท ารกโดยเฉพาะในขวบปี
แรก และไทโรแคลซิโทนิน (thyrocalcitonin) มีความส าคัญในการรักษาสมดุลของแคลเซียมในเลือด
มีผลต่อสรีรวิทยาของกระดูกมีไอโอดีนเป็นวัตถุดิบ ดังนั้น ถ้าร่างกายขาดธาตุไอโอดีนต่อมนี้จะท างาน
หนักเพ่ือ 

สร้างฮอร์โมนท าให้ต่อมนี้บวมโตขึ้นหรือที่เรียกว่า โรคคอพอก ถ้าร่างกายขาด ฮอร์โมนไทรอกซิน 
(thyroxin) จะมีอาการเฉื่อยชา เซื่องซึม เหนื่อยง่าย หรือเรียกว่า พวกไฮโปไทรอยดิซึม 
(hypothyroidism) ร่ายกายเตี้ยแคระ (cretinism) ผิวแห้งกร้าน  หยาบกระด้าง ลิ้นคับปากพูดไม่ชัด 
เรียกว่า โรคมายซิติมา (myxedema) ถ้าผลิตไทรอกซินมากเกินความต้องการ จะท าให้มีอาการ
ต่ืนเต้น ตกใจง่าย เคร่งเครียด ใจร้อน วู่วาม ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลา มักแสดง อาการลุกลี้ลุกลน ท า
อะไรว่องไว รับประท านอาหารจุแต่ไม่อ้วน เรียกว่าพวกไฮเปอร์ ไทรอยติซึม (hyperthyroidism) ถ้า
ไทรอยด์บกพร่อง ในการผลิตฮอร์โมนรุนแรงมากจะเป็นโรคคอหอยพอก (exophthalmic goitre)  

3. ต่อมพาราไทรอยด  ์ (Parathyroid gland) เป็นต่อมไร้ท่อที่เล็กที่สุด แต่มีความจ าเป็นต่อ
ชีวิต อยู่ด้านหลังต่อมไทรอยด  ์ ประกอบด้วย 4 ต่อมย่อย ท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมนพาราเทอร์โมน 
(parathormone) ควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกายและฟอสฟอรัสที่รับประทานเข้าไป ควบคุมการ
ท า งานของน้ าย่อย รักษาความสมดุลของความเป็นกรดด่างในร่างกาย ช่วยให้โ์ลหิตแข็งตัวง่ายขึ้นเมื่อ
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เกิด บาดแผล ถ้าต่อมพาราไทรอยด์ท างานผิดปกติ จะท าให้ระดับแคลเซียมในกระแสโลหิตลดต่ าลง 
ระดับฟอสเฟตสูงขึ้นท าให้มีอาการผิดปกติ ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก เช่น 
กระดูก 

ผุกร่อน แตกหักง่าย หรือเมื่อเกิดบาดแผลโลหิตจะแข็งตัวช้ากว่าปกติ ถ้า ระดับแคลเซียมในกระแส
โลหิตมากเกินไป จะท าให้เกิดกระดูกงอกหรือปวดกระดูกได  ้  

4. ต่อมไทมัส (Thymus gland) หรือต่อมขั้วปอด อยู่ระหว่างกระดูกอกกับหลอดเลือดใหญ่
ของหัวใจ ในวัยเด็กต่อมนี้จะมีขนาดใหญ่และท างานจนกระทั่งอายุ 7 ปี จึงฝ่อไปและกลายเป็นก้อน
ไขมัน ต่อมไทมัสมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนชื่อ ไทโมวิดิน (thymovidin) ควบคุม ไมใ่ห้รา่งกายเจริญเติบโต
รวดเร็วเกินไป นอกจากนี้สร้างน้ าเหลือง เพ่ือช่วยป้องกัน การติดเชื้อจากไวรัส  เชื้อรา แบคทีเรียบาง
จ า พวกท่ีท า ให้ เกิดวัณโรค  

5. ต่อมอะดรีนัล (Adrenal Gland) หรือต่อมหมวกไต มี 2 ต่อมเหนือส่วนบนของไตทั้ง 2 

ข้าง ลักษณะคล้ายหมวกครอบอยู่บนไต ต่อมนี้มี 2 ชั้น ได้แก่ 

    5.1 ต่อมอะดรีนัลชั้นใน หรือต่อมหมวกไตชั้นใน (Adrenal Medulla) ได้แก่ส่วนเนื้อ 

เยื่อภายในท า หน้าที่ผลิต ฮอร์โมน อะดรีนาลีน (adrenalin) ถูกผลิตออกมาในขณะที่ร่างกายอยู่ใน
ภาวะฉุกเฉิน ตกใจหรือกลัวฮอร์โมนชนิดนี้จะช่วยให้ร่างกายเกิดพลังพิเศษ เพ่ิมสูงขึ้นกว่าปกติ หัว
ใจเต้นแรง ระบบหมุนเวียนโลหิตเปลี่ยนไปแต่เมื่อพ้นภาวะฉุกเฉินนั้นไปแล้ว ฮอร์โมนนอรอ์ะดรีนาลิน 
(noradrenalin) ช่วยให้ร่างกายกลับคืนสู่ภาวะปกติ  

    5.2 ต่อมอะดรีนาลินชั้นนอก หรือต่อมหมวกไตชั้นนอก (Adrenalin Cortex) ท า หน้าที ่
ผลิ ตฮอร์ โ มนคอร์ ติ นหรื อคอร์ ติ น โซน  หรื อกล โ์คคอร์ ติ คอยส   ์(Cortin or Cortisone or 

Glucocorticoids) ท าหน้าที่เพ่ิมความต้านทานโรค ลดอาการอักเสบของเนื้อเยื่อต่าง ๆ สร้างเม็ด
เลือดขาว และยังท าหน้าที่ควบคุมน้ าตาลและเกลือแร่ในเลือดอีกด้วย หากมฮีอร์โมนชนิดนี้น้อย จะท า
ให้ร่างกายขาดเกลือแร่ ส่งผลให้ ไตท า งานผิดปกติ จนเกิดอาการสลบและถึงแก่ชีวิตได้  นอกจากนี้ยัง
ผลิตฮอร์ โมน แอลโดสเตอโรนหรือมิ เนอราโลคอร์ ติคอยส  ์ (Aldosterone Hormone or 

Mineralocorticoids) ท าหน้าที่รักษา               ระดับของโซเดียมเพ่ือควบคุมปริมาณน้ าในกระแส
เลือดและน้ าเหลือง และยังท าหน้าที่รักษาระดับ 

โปตัสเซียมในเม็ดเลือด ถ้ามี ฮอร์โมนชนิดมากเกินไปจะท าให้ เกิดอาการคั่งของน้ าและโซเดียม จน
เกิดอาการบวมฉุ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ที่เรียกว่า โรคคูชิงซิน โดรม (Cushing Syndrome) ใน
กรณีท่ีผลิตฮอร์โมนนี้ออกมาน้อยเกินไป จะท าให้รา่งกายอ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความดันโลหิต
ต่ า ผิวหนังเป็นจุดขาว ระดับน้ าตาลลดลง เรียกว่า โรคแอดดิสัน (Addison’s Disease) นอกจาก
ฮอร์โมนทั้ง 2 ข้างต้นแล้ว ต่อมชนิดนี้ยังผลิต ฮอร์โมนเพศ (Sex Hormone) อีกด้วย แต่มี
ประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่าฮอร์โมนเพศที่มาจากต่อมทางเพศโดยตรง  
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6. ต่อมแพนครีส (Pancreas Gland)หรือต่อมตับอ่อน ต่อมนี้จะอยู่บริเวณตับอ่อน ตั้งอยู่ตรง
ช่วงท้องด้านหลัง ยาวทอดขวางล าตัว โดยต่อมแพนครีสนี้ท า หน้าที่ผลิตฮอร์โมน 2 ชนิด ได้แก่  

   6.1 กลูคากอน (Glucagon) ท าหน้าที่เพ่ิมปริมาณน้ าตาลในกระแสเลือด ในกรณีที่น้ าตาล
ในกระแสเลือดลดลง  

   6.2 อินซูลิน (Insulin) ท า หน้าที่ในการรักษาระดับน้ าตาลในเลือดให้มีความสมดุล โดยที่
หากสภาวะร่างกายมีน้ าตาลมากเกิน ความจ าเป็นอินซูลินจะถูกขับเข้าสู่กระแสเลือดเพ่ือเปลี่ยน
น้ าตาลส่วนเกินให้เป็นไขมัน  ทั้งนี้เพ่ือลดน้ าตาลส่วนเกินให้กลับสู่ระดับปกติ หากต่อมแพนครีสผลิต
อินซูลินออกมาได้น้์อย จะท าให้น้ าตาลในกระแสเลือดเพ่ิมมากขึ้นเกินระดับปกติ ส่งผลให้ไตต้องท า
การขับน้ าตาล ออกมาพร้อมปัสสาวะ เกิดเป็นอาการของ โรคเบาหวาน (Diabetes) ขึ้นได้ อาการของ
โรคเบาหวาน ได้แก่หิวบ่อย กระหายน้ ามาก ถ่าย ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลียง่าย ผอม ร่างกายเกิด
บาดแผลง่ายแต่หายช้าในทางตรงกันข้าม  หากมีการผลิตอินซูลินมากเกินไป จะท าให้ร่างกายขาด
น้ าตาล ถ้ารุนแรงอาจถึงขั้รช็อค (shock) ได้ 
  7. ต่อมเพศ (Sex Gland) หรือต่อมโกนาด (Gonads Gland) เป็นต่อมเดียวในร่างกายที่มี
ความแตกต่างระหว่างฝ่ายชายและฝ่าย หญิง โดยฝ่ายชายนั้นจะมีต่อมเพศบริเวณอัณฑะ (Testis) ท า 
หน้าที่ในการผลิตอสุจิ (Sperm) และผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) และแอนโดสเตอ
โรน (Androsterone) เพ่ือให้แสดงลักษณะของความเป็นชาย เช่น มีหนวดเครา กล้ามเนื้อเป็นมัด 
เสียงหา์ว อวัยวะสืบพันธุ์เจริญขึ้นเพ่ือเตรียมพรอ้มในการขยายเผ่าพันธุ์ส่วนในฝ่ายหญิงนั้นต่อมเพศ
จะอยู่บริเวณรังไข่ (Ovaries) ท าหน้าที่ผลิต ไข่(Ovum) และฮอร์โมนที่มีชื่อว่า เอสโตรเจน (Estrogen) 

ท าให้ลักษณะของเพศหญิงปรากฏ เช่น มีหน้า อก สะโพกผาย เอวคอด เสียง เล็ก และควบคุมการ
เจริญของอวัยวะสืบพันธุ์ใหเ์ป็นปกติ โดยที่จะมีฮอร์โมนที่มีชื่อว่า โปรเจสเตอโรน (Progesterone) 

เพ่ือท าหน้าที่ กระตุ้นให้มดลุกเตรียมพรอ้มเพ่ือรับการฝังตัวของตัวอ่อนที่ได้รับการปฏสินธิแล้ว  อีก
ทั้งยังยับยั้งการตกไข่ไม่ให้เกิดในช่วงระหว่างการมีประจ าเดือนและตั้งครรภ์อีกด้วย หากฮอร์โมนชนิด
นี้มีน้อยจะท าให้การเจริญเติบโตทางเพศไม่ถึงขั้นสมบรูณ์ตามวัย 

8. ต่อมไพเนียล (Pineal Gland) เป็นต่อมลักษณะรูปไข่ตั้งอยู่ตรงกลางของสมองด้านบน
เหนือต่อมไทมัสขึ้นไป มีขนาดเล็ก สีแดง เรื่อ ๆ ผลิตฮอร์โมนที่มีชื่อว่า เมลาโทนิน (Melatonin) ท า
หน้าที่หน่วงความต้องการทางเพศในวัยเด็กไว้ไม่ให้เกิดก่อนเวลาอันควร เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นต่อมนี้จะค่อย 
ๆ ฝ่อหายไป ถ้าต่อมนนี้ท างานบกพร่องอาจท าให้ เด็กเกิดความต้องการเร็วขึ้นกว่าก าหนดได้ หากใน
วัยผู้ใหญ่ต่อมนี้ยังไม่ ไม่ฝ่อ อาจท าให้เกิดการแคระแกร็นของร่างกายได้ 
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แผนภาพที่ 3  แสดงต่อมในร่างกาย 

 

2.6  ระบบประสาท (Nervous system)  

 

ระบบประสาท มีหน้าที่ควบคุมและประสานการท า งานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายทั้ง
ภายในและภายนอก เปรียบได้ว่า ระบบประสาท คือ ศูนย์บัญชาการของร่างกาย นอกจากควบคุม
การท างานแล้วยังเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกนึกคิด อารมมณ์ทุกชนิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ความจ า  
การเรียนรู้   การวิเคราะห์หาเหตุผล นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายเกิดการรับสัมผัสและแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ  

เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น รวมทั้งมีหน้าที่ควบคุมการท า งานของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายทุกระบบอีกด้วย ส าหรับระบบประสาทมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 2.6.1  โครงสร้างของระบบประสาท  
   1. เซลประสาท เป็นเซลทีมี่รูปร่างแตกต่างไปจากเซลอ่ืน ๆ ในร่างกาย เป็น 

ส่วนประกอบของระบบประสาทและมีกระจายอย่์มากมายนับล้าน ๆ เซลล์ โดยรวมแล้วจะมลีักษณะ 

ส าคัญดังนี้  
1.1 ตัวเซล (Cell Body) ประกอบไปด้วย ผนังเซลทีม่ีองคป์ระกอบจาก                   
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โปรโตปลาสซึม (Protoplasm) มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ ล้อมนิวเคลียส (Nucleus) ที่อยู่กึ่งกลางของ
เซลล์  ท าหน้าที่รับและส่งกระแสประสาท  

1.2 ใยรับความรู้สึกหรอืเดนไดรท  ์(Dendrite) เป็นแขนงสั้น ๆ ที่แตกกิ่งกา์น 

สาขาออกมาโดยรอบตัวเซลคล้ายกับรากแขนงของต้นไม้ ท าหน้าที่ในการรับกระแสความรู้สึกที่ได้มา
จากอวัยวะรับสัมผัสต่าง ๆ หรือจากเซลประสาททั้งหลาย เพ่ือน ากระแสความรู้สึกทีไ่ด้รับนั้นส่งต่อเข้า
ตัวเซลอีกทอดหนึ่ง   

     1.3 ใยส่งความรู้สึก หรือแอกซอน (Axon) เป็นแขนงที่แตกแขนงออกมาจากตัวเซล
เช่นกัน ต่างกันตรงที่ว่าใยส่งความรู้สึกนี้จะมี ลักษณะยาวมากเป็นพิเศษ และจะมีเพียงเส่นเดียว
เท่านั้น แอกซอนของแต่ละเซลจะมีความยาวแตกต่างกันบางเส้นยาวมากตั้งแต่สมองถึง ปลายกระดูก
ไขสันหลังก็มี ใยแอกซอนนี้จะมีเปลือกห่อหุ้มโดยตลอดจนถึงปลายที่เรียกว่า ไมอิลินซีท (Myelin 

Sheath) หากไมอิลินชีทยิ่ง หนาจะท าให้ความเร็วในการส่งกระแสความรู้สึกเร็วขึ้นด้วย ที่ปลายแอก
ซอนจะแตกออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยที่ปลายจะมีตุ่มเล็ก ๆ การท างานของใยแอกซอนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ตัวเซลได้รับกระแสประสาทความรู้สึกมาจากเดนไดรท  ์(dendrite) จากนั้น ส่งกระแสความรู้สึกนั้นไป
ยังแอกซอน แล้วแอกซอนจะส่งกระแสประสาทความรู้สึกนั้น ต่อไปยังเซลประสาทตัวอ่ืน ๆ หรือส่งไป
ยังอวัยวะ ต่าง ๆ ที่ต้องการให้เกิดความรู้สึก ส่งผลให้อวัยวะนั้น ๆ เกิดการตอบสนองขึ้น  
      1.4 ไซแนปส  ์(Synaps) เป็นจุดต่อระหว่างใยแอกซอนของเซลประสาทตัวหนึ่งกับเดนไดร์
ของเซลประสาทอีกตัวหนึ่ง  มีลักษณะเป็นช่องว่างเล็ก ๆ เมื่อเซลประสาทตัวหนึ่งส่งกระแสประสาท
ความรู้สึกเข้าไปยังแอกซอนจนถึงปลายตุ่มประสาทแล้ว  กระแสความรู้สึกนั้นจะถูกส่งเข้าบริเวณ
ไซแนปส์ จากนั้นไซแนปรับกระแสความรู้สึกดังกล่าวส่งต่อไปยังเดนไดรทเ์พ่ือเข้าสู่เซลประสาทอีกตัว  
หนึ่งทันที ซึ่งกล่าวได้ว่าไซแนปนั้นเป็นตัวเชื่อมส่งสัญญาณกระแสประสาทระหว่างเซลประสาทหนึ่ง
กับเซลประสาทหนึ่งนั้นเอง  การท างานของเซลประสาท  เซลประสาท ทั้งหลายในร่างกายนั้น 
สามารถแบ่งตามหน้าที่การท า งานเป็น 3 ประเภท ซึ่งได้แก่  
  ก. เซลประสาทรับความรู้สึก หรือเซลประสาทสัมผัส (Sensory Neuron) เป็น เซลประสาท
มีหน้าที่น ากระแสประสาทความรู้สึกที่ได้รับจากอวัยวะรับสัมผัสต่าง ๆ เช่น ตา หู ผิวหนัง หรืออวัยวะ
อ่ืน ๆ เพื่อส่งกระแสประสาทนั้นไปยังสมองหรือไขสันหลัง 
  ข. เซลประสาทมอเตอร  ์หรือเซลประสาทยนต  ์ (Motor Neuron) เป็นเซลล์ ประสาทที่ มี
หน้าที่น าค า สั่งมาจากสมองหรือไขสันหลัง เพ่ือสั่งการในการท างานหรือ ตอบสนองของกล้ามเนื้อและ
ต่อมต่าง ๆ  
  ค. เซลประสาทเชื่อมโยง (Association Neuron) ท า หน้าที่เชื่อมระหว่างเซลประสาททั้ง
สองเซลข้างต้น เปรียบเสมือนสะพาน เชื่อมต่อทางความรู้สึก โดยจุดเชื่อมต่อจะอยู่บริเวณสมองหรือ
ไขสันหลัง ในการส่งกระแสประสาทของเซลประสาทนนี้จะเป็นไปตามหลักการที่ว่า ส่งหมด หรือ ไม่
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ส่งเลย (All or None Principle) นั่นคือ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เซลประสาทได้รับต้องมีความเข้มข้น
พอที่จะเกิดกระแส ประสาท ซึ่งจุดนี้เรียกว่า เทรชโฮลด  ์(Threshole)   

  2. เส้นประสาท (Nerve Fiber)  เส้นประสาทเกิดจากเส้นใยประสาทเล็ก ๆ จ านวนหนึ่ง ซึ่ง
มาจากเซลประสาทหลาย ๆ เซลล์ มารวมกันเป็นมัด โดยมีเปลือกนอกห่อหุ้มเส้นใยพวกนั้นไว้อีก
ชั้นหนึ่ง ซึ่งใยประสาทดังกล่าว อาจเป็นกลุ่มเส้นใยประสาทมาจากแอกซอน หรือมาจากเดนไดร์กไ็ด้ 
      2.1 เส้นประสาทที่ออกจากสมอง เป็นเส้นประสาทที่มีศนูยก์ลางมาจากสมอง มีทั้งส้์น 12 
ค่์ โดยบางค่จูะเป็นทั้งเส้นประสาทเกี่ยวกับการสัมผัส บางคู่จะเป็นเส้นประสาทที่ใช้ควบคุม การ
เคลื่อนไหวหรือเส้นประสาทมอเตอร  ์ 
      2.2 เส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลัง เป็นเส้นประสาทที่แยกออกมาจากบริเวณไขสัน
หลัง มีหน้าที่รับความรู้สึกและควบคุมการ เคลื่อนไหว เส้นประสาทประเภทนี้มีทั้งสิ้น 31 คู่โดย
จ าแนกได้  ้2 ชุด ชุดแรกเป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกจะเข้าสู่ไขสันหลังด้านหลัง และอีกชุดเป็น
เส้นประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวจะสู่ไขสันหลังบริเวณช่วงท้อง 
  3. สารสื่อประสาท ท า หน้าที่ในการส่งกระแสประสาท สารสื่อประสาทท่ีส าคัญ มีดังนี้  

    3.1 อะซีทิลโคลีน (Acetylcholin) เป็นตัวกระตุ้นและยับยั้งการท างานของกล้ามเนื้อ
เรียบ กล้ามเนื้อลาย และต่อมมีท่อต่าง ๆ ท าให้เกิดการจ า  การเคลื่อนไหว ซึ่งถ้ามีมากเกินไปจะท าให้ 
เป็น ตะคริวหรือสั่น ถ้ามีน้อยท าให้เ์กิดอัมพาต หากสมองส่วนที่ผลิตสารนนี้เสียไปจะท าให้เ์กิด โรคอัล
ไซเมอร  ์ (Alzheimer's Disease) 

     3.2 นอร์อิพิเนฟฟริน (Norepinephrin) มีหน้าที่กระตุ้นความรู้สึกเกี่ยวกับการหลับและ
ตื่น การ เรียนรู้์อารมณซึมเศร้า และอารมณเ์บิกบาน คนที่มีความซึมเศร้าจะมีสารนี้  

    3.3 ซีโลโทนิน (Selotonin) มีผลต่อการนอนกลับ  การแสดงอารมณ์การระงับความ
เจ็บปวด และพฤติกรรมการกิน  

    3.4 โดปามาย (Dopamine) มีหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ซึ่งถ้าเซลประสาทที่ผลิตโด
ปามาย เสื่อมจะเป็นสาเหตุของโรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease) คือ กล้ามเนื้อสั่นและ
เคลื่อนไหวล าบาก ถ้ามีสารนี้มากอาจเป็นโรคจิตเภทได้   

    3.5 กาบา (Gaba) มีหน้าที่ ยับยั้งการปล่อยสารโดปามาย ซึ่งถ้ามีสารกาบามากจะมี
อาการกังวลรุนแรง มีพฤติกรรมผิดปกติและ เป็นโรคลมบ้าหมู ถ้ามีน้อยจะท าให้์เคลื่อนไหวไม่ได  ้
รวมทั้งมีผลต่อ           การคิดอีกด้วย   

    3.6 เอนดอร์ฟิน (Endophin) ท า หน้าที่ยับยั้งความเจ็บปวด ช่วยให้ร่างกายสดชื่น คลาย
เครียด   

 

 

ระบบประสาท

ระบบ ระบบ ระบบ
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แผนภาพที่ 4 แสดงระบบประสาท 

 

 

 

2.7  บทสรุป 

 

ระบบประสาท โครงสร้างการท างานของร่างกายมนุษย์ การท างานของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม  

1) ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system) กล้ามเนื้อ แบ่งตามลักษณะและหน้าที่การท างาน 
ออกเป็น 3 ชนิด (1) กล้ามเนื้อลาย (Striated muscle) (2) กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle)  

(3) กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle)  

2) ระบบต่อมต่างๆ (Glands System)  

ระบบการท างานของร่างกายคนเรา  การที่มนุษย์สามารถด ารงชีวิตได้นั้น เนื่องมาจากการ
ที่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการท างานที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นปกติ ซึ่งระบบการท างานทั้งหมดของ
ร่างกาย จ าแนกได้์11 ระบบ ดังต่อไปนี้   1) ระบบเครื่องห่อหุ้มร่างกาย  2) ระบบกล้ามเนื้อ  3) 
ระบบโครงสร้างกระดูก  4) ระบบการไหลเวียนโลหิต   5) ระบบการหายใจ  6) ระบบย่อยอาหาร  7) 
ระบบขับถ่าย  
 8) ระบบประสาท  9) ระบบสืบพันธุ์์  10) ระบบต่อมต่าง ๆ  11) ระบบน้ าเหลือง  

การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  1) ระบบกล้ามเนื้อ  
กล้ามเนื้อ แบ่งตามลักษณะและหน้าที่การท างาน ออกเป็น 3 ชนิด   
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(1) กล้ามเนื้อลาย (Striated muscle) กล้ามเนื้อ ลายจึงมีความส าคัญ ต่อการเกิดพฤติกรรม
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพฤติกรรมภายนอก เช่น การยืน การเดิน การพดู การท า กิจกรรมต่าง ๆ   

(2) กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) กล้ามเนื้อเรียบ เป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายใน
ทั้งหลายของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อกระเพาะ อาหาร ล าไส มดลูก ท่อน น าไข่ยกเว้น เฉพาะบริเวณ
หัวใจเท่านั้น  

(3) กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) การท างานถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ 
เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อเรียบ การท างานอยู่นอกอ านาจจิตใจ คือ หดเพียงอย่างเดียวเพ่ือสูบฉีดโลหิต
เป็นจังหวะเดียวกันไปตลอดชีวิต ยกเว้นหัวใจจะเกิดความผิดปกติขึ้นเท่านั้น 

ต่อมไร้ท่อในร่างกายแบ่งเป็น  8  ต่อม  ดังนี้  1. ต่อมพิทูอิทารี หรือต่อมใต้สมอง 2. ต่อม
ไทรอยด์ 3. ต่อมพาราไทรอยด์  4. ต่อมไทมัส  5. ต่อมอะดรีนัล  6. ต่อมแพนครีส  7. ต่อมเพศ  8. 
ต่อมไพเนียล  

ระบบประสาท (Nervous system)  

ระบบประสาท มีหน้าที่ควบคุมและประสานการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายทั้ง
ภายในและภายนอก เปรียบได้ว่า ระบบประสาท คือ ศูนย์บัญชาการของร่างกาย นอกจากควบคุม
การท างานแล้วยังเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ทุกชนิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ความจ า  
การเรียนรู้   การวิเคราะห์หาเหตุผล นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายเกิดการรับสัมผัสและแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ  

(1) โครงสร้างของระบบประสาท   1. เซล  2. เส้นประสาท    3. สารสื่อประสาท  
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ค าถามท้ายบทที่ 2 

 

จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
1.สรีรวิทยาหมายถึง
.................................................................................................................................  
............................................................................................................ .................................................... 
2.โครงสร้างการท างานของร่างกายมนุษย์  ประกอบด้วย.....................................................................  
....................................................................................................... ......................................................... 
3.ระบบกล้ามเนื้อ  ประกอบด้วย................................................................... ........................................ 
.............................................................. ..................................................................................................  
4.กล้ามเนื้อลาย  ท าหน้าที่.................................................................................................................... . 
................................................................................................................................. ............................... 
5.กล้ามเนื้อเรียบ  อยู่ตรงบริเวณ............................................................................ ................................ 
................................................................................... ............................................................................. 
6.กล้ามเนื้อหัวใจ  ท าหน้าที่................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................................................................. .. 
7.ระบบต่อมมี 2 ประเภท  ได้แก่................................................................................................... ........ 
8.ระบบการท างานทั้งหมดของร่างกาย 11 ระบบ  ได้แก่....................................................................... 
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................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................... ..................................................... 
9.การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  ได้แก่.............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
10.ระบบประสาทประกอบด้วย..............................................................................................................  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม : ปฏิสมัพันธ์ระหวา่งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมต่อพฤติกรรม 

2. อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรม 

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรม 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

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

  

กิจกรรมการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 5  

1.กิจกรรม Team-Based Learning มอบหมายให้นักศึกษา  ศึกษาเนื้อหา  “ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรม  :  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม”  และท ากิจกรรมTBL  โดยรอบแรก
ทดสอบเดี่ยว  รอบที่สอง  ทดสอบกลุ่ม  จากนั้นตรวจกระดาษค าตอบและอภิปรายค าตอบ 

2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท  

  

สื่อประกอบการสอน  
1. เอกสารประกอบการสอน  
2. ภาพเลื่อน  
3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย  
4. แบบฝึกหัด  
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การประเมินผล  
1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน  
2. การท าแบบฝึกหัด  
3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  
4. การอภิปรายกลุ่ม  
5. การตอบค าถามในห้องเรียน 



บทท่ี 3  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม: ปฏสิัมพันธ์ระหวา่งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

  
3.1 บทน า 
 

การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์จ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับปัจจัยพ้ืนฐานบางประการ 

ที่มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย ซึ่งได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานทางชีววิทยา 
สภาพองค์ประกอบทางชีววิทยาที่เป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมประกอบด้วยโครงสร้าง 3 โครงสร้างคือ 
ส่วนที่หนึ่ ง เป็นกลไกซึ่ งท าหน้าที่ รับสัมผัสได้แก่  ประสาทสัมผัสทั้ งหมด ส่วนที่สอ งกลไก 

ที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อ กลไกส่วนนี้จะท าหน้าที่ส่งต่อกระแสสัมผัสจากประสาทสัมผัสเพ่ือน ากระแสสัมผัส
ไปยังสมองซึ่งเป็นประสาทสัมผัสส่วนกลางเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ กลไกส่วนที่สองนี้มี 3 ระบบ คือ ระบบ
ประสาทส่วนกลางคือสมองและไขสันหลัง ระบบประสาทส่วนนอกได้แก่ ใยประสาท เซลล์ประสาท 
และระบบประสาทอัตโนมัติ กลไกส่วนที่สามคือ กลไกที่ท าหน้าที่ตอบโต้หรือแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นกลไกส่วนที่ปฏิบัติตามค าสั่งของกลไกเชื่อมต่อ ซึ่งมี 2 ระบบคือ ระบบ
กล้ามเนื้อ ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจ ระบบที่สองคือ ระบบ
ต่อมไม่มีท่ อ  ซึ่ ง เป็นระบบที่ สร้ า งฮอร์ โมนเ พ่ือควบคุมส ภาวะความสมดุลของร่ า งกาย 

ปัจจัยทางสังคมวิทยาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีส่วนก าหนดควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์
เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกับคนอ่ืนและติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคมตลอดเวลาตั้งแต่ในครอบครัว
แล้วขยายออกสู่สังคม มีแนวคิดที่พูดถึงพฤติกรรมมนุษย์กับสังคมอยู่หลายแนวคิดทฤษฎีมนุษย์กับ
สังคมของ โธมัส ฮอบส์ ที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ว่า พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เป็ นไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น ส่วนทฤษฎีมุ่งสัมพันธ์อธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม
เป็นธรรมชาติทางสังคมอย่างหนึ่งของมนุษย์ นอกจากนี้แล้วโครงสร้างทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น วัฒนธรรม
ประเพณี กระบวนสังคมประกิตและปทัสถานทางสังคมล้วนแล้วแต่เป็นพ้ืนฐานทางสังคมที่มีอิทธิพล
เหนือพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยทางจิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์จะให้ความสนใจเรื่องแรงผลักดัน
พฤติกรรมซึ่งมีแนวคิดน่าสนใจ 2 แนวคิด คือ แนวคิดแรกเชื่อว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นเรื่อง
ของสัญชาตญาณซึ่งเป็นแนวคิดของ วิลเลียม เจมส์ ส่วนอีกแนวคิดหนึ่ง เชื่อว่า ความต้องการของ
ร่างกายเป็นแรงกระตุ้นที่ผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ส่วนตามแนวพุทธศาสตร์เชื่อว่ากิเลศ
และตัณหาคือสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมมนุษย์  ธรรมชาติทางจริยธรรมและการเรียนรู้ ได้พยายามอธิบาย
พ้ืนฐานของมนุษย์ในแง่จริยธรรมเป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีติด
ตัวมาตั้งแต่เกิด ลักษณะที่สอง มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเลวดังนั้นจึงต้องสั่งสอนอบรม ลักษณะที่
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สามมนุษย์  เกิดมามีลักษณะกลาง ๆ ไม่ดีและไม่เลว ส่วนในเรื่องของการกระท าทั้งหลายก็มีความเชื่อ
พ้ืนฐาน   3 ลักษณะเช่นเดียวกันคือ ลักษณะที่หนึ่ง เชื่อว่าพฤติกรรมทั้งหลายเกิดจากแรงกระตุ้น
ผลักดัน  ของอินทรีย์เอง ลักษณะที่สอง เชื่อว่าพฤติกรรมทั้งมวลเป็นผลมาจากอิทธิพลต่าง ๆ ของ
สิ่งแวดล้อม ลักษณะที่สาม มองว่าพฤติกรรมเป็นผลร่วมของการตอบโต้ระหว่างอินทรีย์และ
สิ่งแวดล้อม 

3.2 อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมต่อพฤติกรรม 

 

มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน นั้น เกิดมาจากสาเหตุส าคัญ 2 ประการ คือ พันธุกรรม 
(heredity) และ สิ่งแวดล้อม (environment) พันธุกรรมของมนุษย์เป็นการศึกษาถึงการถ่ายทอด
ลักษณะต่าง ๆ จากช่วงชีวิตหนึ่ง ไปสู่ช่วงชีวิตหนึ่ง คุณลักษณะที่มีการถ่ายทอดไปนั้น มีความแตกต่าง
กันไป บางคนมีลักษณะคล้ายพ่อ บางคนมีลักษณะคล้ายแม่ และบางคนมีลักษณะ คล้ายทั้งพ่อและ
แม่ แต่บางคนก็อาจไม่เหมือนทั้งพ่อและแม่แต่กลับไปคล้ายยาย เป็นต้น ซึ่งลักษณะที่ถูกถ่ายทอดมา
ทางพันธุกรรมนั้น มี ทั้งสิ่งที่มองเห็นได้อย่างสีผม สีผิว หรือสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น โรคทางพันธุกรรม
บางโรค นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพล ต่อมนุษย์การได้รับประสบการณ์ต่างกันก็ 

เป็นสาเหตุที่ท าให้คนต่างกันด้วย การอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม ประเพณี 
ค่านิยม ก็ย่อมท าให้บุคคลมีความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันได้ ในปัจจุบัน ผลการศึกษา
เรื่องอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของมนุษย์ ท าให้เข้าใจว่า 

พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการลักษณะต่าง ๆ แต่มีอ านาจไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับว่า
เป็นประเด็นใดในตัวบุคคล ถ้าเป็น ลักษณะทางร่างกาย อิทธิพลของพันธุกรรมจะมีผลรุนแรงกว่า
สิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นลักษณะทางจิตใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมจะมีผลรุนแรงกว่า แต่ปัจจัยทั้งสองต่างก็
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันต่อการก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ทั้งสิ้น 

3.2.1 พ้ืนฐานทางพันธุกรรม (Heredity)  

          3.2.1.1 พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง การถ่ายทอดคุณลักษณะทางด้านชีวภาพต่าง 
ๆ ของบรรพบุรุษไปยังลูกหลานรุ่น ต่อไปด้วยวิธีการสืบพันธุ์ โดยอาศัยสารพันธุกรรมที่เรียกว่า ยีน 
(Genes) ซึ่งเรียงตัวอยู่บนโครโมโซม (Chromosome) ทั้งยีนและ โครโมโซมจะอยู่ในนิวเคลียสของ
เซลล์ เป็นตัวน าและผ่านกระบวนการทางชีววิทยา (biological transmission) ภายในร่างกาย 

คุณลักษณะทางด้านชีวภาพ หมายถึง ลักษณะทั้งหมดในตัวบุคคลที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม
จะสมบูรณ์ได้ นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ยีนและกระบวนการทางชีววิทยา  

         3.2.1.2 กระบวนการก าเนิดชีวิตใหม่ การถือก าเนิดของชีวิตใหม่จะต้องอาศัยเซลล์
สืบพันธุ์จากฝ่ายชายและฝ่าย หญิง ได้แก่ อสุจิ (Sperm) และไข่ (Ovum) ฝ่ายชายจะผลิตอสุจิได้ครั้ง
ละประมาณ 500 ล้านตัว ฝ่ายหญิงจะผลิตไข่ได้ทั้งสองข้างของปีกมดลูก โดยผลิตสลับกันข้างละ 1 ใบ
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ต่อเดือน หลังจากที่อสุจิจ านวนหนึ่ง เดินทางผ่านปากมดลูกสู่ท่อน าไข่จนไปสู่ปลาย ของท่อน าไข่ ใน
เวลา เดียวกันกับ ฝ่ายหญิงที่มีการตกของไข่และไข่สุกพอดี อสุจิที่มี ความแข็งแรงที่สุดเท่านั้นจะเจาะ
ผนังไข่เพ่ือฝังส่วนหัวเข้าไปและทิ้งส่วนหางไว้ ภายนอก ผนังของไข่ก็จะท าปฏิกิริยาแข็งตัวโดยทันที
เพ่ือป้องกันไม่ให้อสุจิตัวอ่ืน ๆ สามารถเจาะผ่านเข้าไปได้อีก การพบกันระหว่างอสุจิกับไข่นี้ เป็น
จุดเริ่มต้นของการก าเนิดชีวิตใหม่ เรียกว่า การปฏิสนธิ (Fertilization) เมื่ออสุจิเข้าไปในไข่ได้ส าเร็จ
แล้วจะท าการสลายผนังเซลล์ส่วนหัว คงเหลือไว้เพียงโครโมโซมจากฝ่ายพ่อหนึ่งชุดและจับคู่กับ
โครโมโซมทางฝ่ายแม่ที่อยู่ ภายในไข่อีกชุดหนึ่งจนพัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามพันธุกรรม
ของตน ขึ้นมา เซลล์ปฏิสนธิ (Zygote) เกิดจากกระบวนการปฏิสนธิ นั้น มีอัตราการ เจริญเติบโตที่
รวดเร็วแบ่งตัวแบบไมโตซิส (Meitosis) เป็นลักษณะทวีคูณ คือ จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 4 จาก 4 

เป็น 8 จาก 8 เป็น 16 ไปเรื่อย ๆ เพ่ือสร้างส่วน ต่าง ๆ ให้กับสิ่งมีชีวิตที่ก าลังถือก าเนิดพร้อมกับการ
เคลื่อนตัวของไข่จากจุดที่เกิด การปฏิสนธิไปสู่มดลูก ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 วัน สิ่งมีชีวิตในครรภ์
จะมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุด ประกอบไปด้วยเซลล์ 32-64 เซลล์ เท่านั้น ตัวอ่อนในระยะนี้ เรียกว่า 
บลาสโตไซต์(Blastocyte) ต่อมาในช่วง 2-8 สัปดาห์ เซลล์บางส่วนจะแปรสภาพเป็นอวัยวะต่าง ๆ 
เนื้อเยื่อในเซลล์จะท าหน้าที่สร้างอวัยวะ ตามหน้าที่ เช่น บางส่วนแปรสภาพเป็นสายรก ท าหน้าที่ดูด
ซึมอาหารจากผนังมดลูกของแม่ไปเลี้ยงตัวอ่อนให้เจริญเติบโต และบางส่วน เป็นระบบประสาท 
กล้ามเนื้อ กระดูก และถุงน้ าคร่ า (amniotic sac) เพ่ือห่อหุ้มป้องกันตัวอ่อน โดยการเจริญเติบโตของ
เซลล์ต่าง ๆ จะ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

3.2.2 ความรู้พื้นฐานในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  

1) ความส าคัญของยีนต่อพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ประกอบขึ้น จากส่วนที่เล็กที่สุดของ
ร่างกายที่เรียกว่า เซลล์ (Cell) ภายในเซลล์จะมี นิวเคลียส (Nucleus) อยู่ตรงกลางโดยเฉพาะในเซลล์
สืบพันธุ์ ล้อมรอบไปด้วยไซโตปลาสซึม (Cytoplasm) และในส่วนกลางนิวเคลียส จะประกอบไปด้วย
เส้นใยสั้น ๆ เรียกว่า โครโมโซม (Chromosome) บนโครโมโซมจะมียีน(Gene) เกาะติดอยู่ในเซลล์
สืบพันธุ์ของคนแต่ ละเซลล์มีประมาณ 40,000-60,000 ยีน ยีน (Gene) ท าหน้าที่บันทึกลักษณะต่าง 
ๆ ทางพันธุกรรมทั้งทางกายและทางจิตใจของฝ่าย พ่อและฝ่ายแม่เพ่ือถ่ายทอดไปสู่สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ยีน
เป็นสารเคมีประเภทนิวคลี อิกแอซิด (Nucleic Acid) เรียกว่า ดีออกซิไรโบนิวคลี อิกแอซิด 
(Deoxyribonucleic Acid) หรือ DNA โมเลกุลของ DNA มี ลักษณะการเรียงตัวเป็ สายยาวย่อย ๆ 2 

สายพันกันเวียนซ้ายไปตามความยาวของโครโมโซม ท าให้ เกิดรหัสข้อมูลทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน 
DNAจะท าการให้แบบแก่สารที่มีชื่อว่า ไรโบนิวคลีอิกแอซิด (Ribonucleic Acid) หรือ RNA มีส่วน
ส าคัญในการสร้างโปรตีนและเอนไซม์ (Enzymes) ชนิดต่าง ๆ ขึ้นในร่างกาย ทั้งนี้ DNA และ RNA 

เกาะติดอยู่บนโครโมโซมของในแต่ละเซลล์ การที่สิ่งมีชีวิตมีความ  แตกต่างกันนั้นสาเหตุมาจาก
โครงสร้างทางโมเลกุลของ DNA และ RNA ที่แตกต่างกัน  
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2) การท างานของยีนและโครโมโซม เนื่องจากยีนเป็นตัวก าหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และยีนอยู่ภายในโครโมโซม ก็ เท่ากับว่า จ านวนของโครโมโซมจึงมีบทบาทต่อ
ลักษณะต่าง ๆ ของพันธุกรรมที่แสดงออกมาด้วย ในการถ่ายทอดลักษณะรูปแบบของ สิ่งมีชีวิตที่มี
เผ่าพันธ์เดียวกัน จึงมีจ านวนโครโมโซมที่แน่นอนตายตัว เพ่ือไม่ให้เกิดการข้ามสายของเผ่าพันธุ์ เช่น 
ต้นหอมมี 16 โครโมโซม ผึ้งมี 32 โครโมโซม หนูมี 40 โครโมโซม มนุษย์มี 46 โครโมโซม เป็นต้น การ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโครโมโซมผ่านทางอสุจิของพ่อและทางไข่ของแม่ ในแต่ละฝ่ายมี 23 

โครโมโซม โครโมโซมที่ท าหน้าที่เดียวกัน (Homologous) จึงจับคู่กันได้เช่น โครโมโซมของสีผมจาก
พ่อจะจับคู่ได้กับโครโมโซมสีผมจากแม่เท่านั้นดังนั้น โครโมโซมจะท างานในลักษณะที่เป็นคู่กันเสมอ 
กล่าวคือ โครโมโซมในต้นหอมมี 8 คู่ โครโมโซมในผึ้งมี 16 คู่ โครโมโซมในหนูมี 20 คู่ โครโมโซมใน
มนุษย์มี 23 คู ่ส าหรับโครโมโซมของมนุษย์ 23 คู่นั้น สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ  

  1) ออโตโซม (Autosome) ได้แก่ โครโมโซมตั้งแต่คู่ที่ 1-22 มีหน้าที่ในการก าหนดลักษณะ
ทางร่างกาย ทั้งหมด ยกเว้นเพศ  

  2) เซ็กซ์โครโมโซม (Sex Chromosome) ได้แก่ โครโมโซมคู่ที่ 23 มีท าหน้าที่ก าหนดเพศ
ให้แก่เด็กทารกที ่เกิดใหม่  

3) อิทธิพลของยีนที่มีต่อการก าหนดเพศ เด็กที่เกิดมาไม่ว่าจะชนชาติใดหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม 
จะมีลักษณะที่แสดงความ เป็นมนุษย์ครบถ้วนเหมือนกันทั้งหมด เนื่องด้วยเด็กจะได้รับโครโมโซม
ความเป็นมนุษย์ ทั้งจากพ่อและแม่มาครบถ้วน ลักษณะเดียวที่มีความแตกต่างกัน คือ ความเป็นเพศ
หญิง และความเป็นเพศชายเป็นไปตามอิทธิพลของเซ็กส์โครโมโซม (sexchromosome) หรือ 

โครโมโซมคู่ที่ 23 ท าหน้าที่ก าหนดลักษณะทางเพศ เซ็กส์โครโมโซมในอสุจิของเพศชาย จะมียีน 2 

ลักษณะ คือ มีทั้งลักษณะของโครโซม X และบางตัวจะมีลักษณะโครโมโซม Y เมื่ออสุจิที่มียีนเพศ
ลักษณะ X ปฏิสนธิในไข่ที่มียีนเพศลักษณะ X เหมือนกัน เด็กเกิดใหม่ จะมีเพศเป็นหญิง ในท านอง
เดียวกัน ถ้าอสุจิที่มียีนเพศลักษณะ Y เข้าไปปฏิสนธิในไข่ที่มี ยีนเพศลักษณะ X จะมีผลท าให้เด็กเกิด
ใหม่มีเพศเป็นชาย ดังนั้นสรุปว่า อสุจิของ ฝ่ายชายจะเป็นตัวก าหนดเพศให้เด็กเกิดใหม่  

4) การก าเนิดลักษณะแฝด โดยทั่วไปมนุษย์สามารถตั้งครรภ์เพ่ือให้ก าเนิดตัวอ่อนทารกได้
เพียงครั้งละ 1 คน แต่ในบางรายเกิดอาจความ ผิดปกติให้ก าเนิดตัวอ่อนได้มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป การ
ก าเนิดเช่นนี้ เรียกว่า การก าเนิดลักษณะแฝด (Twins) เป็นความผิดปกติที่เกิด จากกระบวนการ
ปฏิสนธิ (fertilization) และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ท าให้ลักษณะแฝดมีความคล้ายคลึงทาง
พันธุกรรมกันมากที่สุด โดยทั่วไปจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ แฝดแท้ (Identical Twins) และแฝด
เทียม (Fraternal twins)  

    (1) แฝดแท้(Identical Twins) หรือแฝดเหมือน เป็นแฝดที่มีลักษณะการปฏิสนธิปกติ คือ 
เกิดจากอสุจิ 1 ตัวและไข่ 1 ใบแต่มีความผิดปกติเรื่องการแบ่ง เซลล์ นั่นคือ เมื่อปฏิสนธิเป็นไซโกต 
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(Zygote) แทนที่ไซโกตจะมีการแบ่งตัวเป็นทวีคูณแบบไมโตซิส มีการแบ่งตัวออกเป็น 2 ไซโกต หรือ 

2 กลุ่ม หรือมากกว่านั้น และเจริญเติบโตอยู่ในถุงน้ าคร่ าเดียวกัน แต่ละไซโกตเป็นอิสระต่อกัน 
โครโมโซมที่จับคู่ในไซโกตจะมี 23 คู่ ทุก ไซโกตจะได้รับโครโมโซมจากต้นแบบเดียวกัน เมื่อไซโกต
เจริญเติบโตเป็นร่างกาย ท าให้แฝดทุกคู่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกัน มากที่สุด ทั้งรูปร่าง
หน้าตา มีเพศเดียวกัน สติปัญญา หมู่โลหิต ลายนิ้วมือที่เหมือนกัน และเจริญเติบโตภายในถุงรก
เดียวกันอีกด้วย  

    (2) แฝดเทียม (Fraternal Twins) หรือแฝดคล้าย เป็นแฝดที่มีลักษณะการเกิดแตกต่างไป
จากแฝดแท้ เกิดจากความผิดปกติ ของการตกไข่ โดยปกติแล้วฝ่ายหญิงจะมีการตกไข่ครั้งละหนึ่งใบ
ต่อหนึ่งเดือน เมื่อ ฝ่ายหญิงเกิดความผิดปกติของการผลิตไข่ออกมาพร้อมกันครั้งละหลายใบ ไข่สุก  

พร้อมกันและได้รับการปฏิสนธิจากอสุจิคนละ ตัว จึ งมีการก าเนิดชีวิตใหม่มากกว่า หนึ่งและ
เจริญเติบโตเป็นเด็กทารก แต่เนื่องจากว่า เป็นไข่คนละใบและอสุจิคนละตัว โครโมโซมที่ปฏิสนธิเป็น
ไซโกต จึงเป็นคนละชุดกัน มีผลให้แฝดเทียมมีลักษณะทาง  พันธุกรรมเช่นเดียวกับพ่ีน้องพ่อแม่
เดียวกันแต่เกิดในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเท่านั้น ดังนั้น แฝดเทียมอาจจะมีเพศเหมือนกันหรือต่างกัน
ก็ได  

5) กระบวนการในการถ่ายทอดพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรม เกิด
จากการที่อสุจิน าโครโมโซมซึ่งมียีนที่เก็บลักษณะทางพันธุกรรม ทั้งหมดจากฝ่ายพ่อ 23 โครโมโซม มา
พบกับไข่ฝ่ายแม่ ซึ่งมีโครโมโซมอีก 23 โครโมโซม เมื่อเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) โครโมโซม ทั้ง
สองฝ่ายจะจับคู่กันในไซโกต ท าให้มีโครโมโซมของความเป็นมนุษย์ครบถ้วนคือ 23 คู่ จากนั้น
กระบวนการและเปลี่ยนยีนทั้งสองฝ่ายจึง เกิดขึ้น เพ่ือสร้างร่างกายให้กับเด็กที่ก าลังจะเกิดใหม่ แต่
ไม่ได้หมายความว่า เด็กจะได้ลักษณะของพ่อและแม่มา 50:50 จะเห็นได้ว่า เด็ก บางคนอาจมีลักษณะ
ที่เหมือนฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่เป็นส่วนใหญ่ บางคนอาจไม่เหมือนทั้งพ่อและแม่ แต่เหมือนบรรพบุรุษ
ของฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของลักษณะเด่น (Dominant) และลักษณะด้อย (Recessive) 

ที่ว่า ลักษณะเด่นเมื่อจับคู่กับลักษณะเด่นด้วยกัน พันธุกรรมลักษณะเด่นจะปรากฏออกมา ถ้าลักษณะ
เด่นจับคู่กับลักษณะด้อยพันธุกรรมลักษณะเด่นจะปรากฏออกมา เช่น ถ้าพ่อมีลักยิ้ม  (ลักษณะเด่น) 
มาแต่งงานกับแม่ไม่มีลักยิ้ม (ลักษณะด้อย) ลักษณะพันธุกรรมลักยิ้มของพ่อจะข่มลักษณะพันธุกรรม
ของแม่ท าให้ลูกของ พ่อแม่คู่นี้ มีลักยิ้มเหมือนพ่อ ลักษณะด้อยจะมีโอกาสปรากฏออกมาได้ก็ต่อเมื่อ
ลักษณะด้อยจับคู่ลักษณะด้อยเท่านั้น การศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยนั้น จะต้อง
ศึกษาถึงปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างยีนทั้งสองชนิด ซึ่งปรากฏออกมาเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

    (1) ลักษณะที่ปรากฏ หรือฟีโนไทป์ (Phenotype) หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติทาง
พันธุกรรมที่แสดง ออกมาให้เห็นในรุ่นลูกรุ่นหลาน ทั้งลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได้ เช่น สีตา สีผม 
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สีผิว รูปร่างหน้าตา และลักษณะภายใน เช่น กลุ่ม เลือด เป็นต้น ฟีโนไทป์ ของแต่ละบุคคลเป็นผลมา
จาก  

1. โครโมโซมท่ีท าหน้าที่เดียวกันมาจับคู่กันในไซโกต  

2. การเกิดปฏิกิริยาร่วมกันของยีนตามอิทธิพลของลักษณะเด่นและลักษณะด้อย  

3. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมหลังการปฏิสนธิ  
      (2) ลักษณะของยีน หรือจีโนไทป์ (Genotype) หมายถึง ลักษณะทางพันธุกรรมทั้งหมด

ที่ได้รับมาจากบรรพ บุรุษ โดยการสืบทอดต่อกนัมาเรื่อย ๆ เป็นในลักษณะของการแอบแฝงไม่ปรากฏ
ออกมาให้เห็น ในการศึกษาอาจใช้ตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมโดยพิจารณาจากตาราง
แสดงกฎเกณฑ์การ ถ่ายทอดยีน ในขั้นต้นต้องก าหนดลักษณะเด่นและลักษณะด้อยทางพันธุกรรม
เสียก่อน โดยให้แทนลักษณะเด่นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และแทนลักษณะด้อยด้วยตัวอักษร
พิมพ์เล็ก 2 ตัว ซึ่งยีนคู่ที่มีลักษณะเป็นพันธุ์แท้เช่นนี้ เรียกว่า โฮโมไซกัส (Homozygous) จะแสดง
ลักษณะนั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยก็ตาม แต่ถ้าหากเป็นยีนที่มีลักษณะด้อยแฝงอยู่ใน
ลักษณะเด่น (พันธุ์ทาง) ให้แทนด้วย อักษรพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว และอักษรพิมพ์เล็ก 1 ตัว เช่น Bb, Ff เป็น
ต้น คือมีคู่ยีนที่แตกต่างกันเรียกว่า เฮเตอโรไซกัส (Heterozygous) ยีน เด่นจะข่มยีนด้อย ท าให้
ลักษณะที่ปรากฏเป็นยีนเด่นแต่จะมีลักษณะด้อยแฝงเร้นอยู่ไม่ได้หายไปไหน  

3.2.3 อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีผลต่อบุคคล  

การศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อบุคคล นิยมท าการศึกษาฝาแฝดเหมือน  
เนื่องจากฝาแฝดเหมือนมีสิ่งที่ เหมือนกันทุกประการ พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อบุคคล ดังนี้  

1) ด้านร่างกาย พันธุกรรมทางด้านร่างกายจะมีผลต่อบุคคลในด้านบุคลิกภาพ  
อารมณ์และการรับรู้ตนเอง มี อิทธิพลต่อร่างกายของบุคคลไม่ว่าจะเป็นด้านของรูปร่าง สีผิว สีผม 
และเครื่องประกอบใบหน้า รวมทั้งโครงสร้างอื่น ๆ เช่น ความสูง น้ าหนัก ฯลฯ 

(1) พันธุกรรมทางด้านร่างกายที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ เช่น บางคนมีโครโมโซมเพศ  
XXY จะเกิดอาการของ โรคKlinefelter’s Syndrome เกิดในเพศชาย จะท าให้กลายเป็นชายที่มี
ลักษณะของเพศหญิง คือ มีหน้าอกใหญ่ และอวัยวะเพศชายไม่  ท างาน เนื่องจากต่อมเพศผลิต
ฮอร์โมนได้ไม่เพียงพอ หรืออาจจะกลายเป็นโรคปัญญาอ่อน ชนิด Mogolism ได้ บางคนมีฮอร์โมน
เพศน้อยกว่าปกติคือ b มี XO อันเป็นภาวะที่เกิดจากการที่ไข่ได้รับการผสมจากสเปิร์มที่ไม่มี  
โครโมโซมเพศเลย ซึ่งมักจะเกิดในเพศหญิง อาการของโรค Turner’s Syndrome คือ มีรูปร่างเล็ก 
แคระแกร็นไม่มีหน้าอก ไม่มี ประจ าเดือน และเป็นหมัน 

(2) พันธุกรรมทางด้านร่างกายที่ส่งผลต่ออารมณ์ของบุคคล เชลดอน (William  

Herbert Sheldon,Jr ;1898-1977) เสนอแนวคิดไว้ว่า บุคคลที่มีรูปร่างต่างกัน 3 ลักษณะ ได้แก่ คน
ที่มีรูปร่างอ้วนท้วนเจ้า เนื้อ (Endomorphy) มักจะมีอารมณ์ดี ร่า เริง โกรธง่ายหายเร็ว ฯลฯ คนที่มี
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รูปร่าง ผอมเกร็ง (Ectomorphy) เป็นผู้ที่เก็บ อารมณ์เก่ง โมโหยากแต่หายช้า ฯลฯ และคนที่มีรูปร่าง
สมส่วน (Mesomorphy) เป็นผู้ที่มีอารมณ์ม่ันคง มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ฯลฯ 

(3) พันธุกรรมทางด้านร่างกายที่ส่งผลต่อการรับรู้ตนเอง เช่น การรับรู้ตนเองนี้ จะ 

ขึ้นอยู่กับการยอมรับและ ค่านิยมของสังคมแต่ละแห่งเป็นส าคัญ ในขณะที่บางสังคมคนอ้วนจะ
กลายเป็นคนมีปมด้อย แต่บางสังคมนิยมผู้มีรูปร่างอ้วนท้วน หรือใน บางสังคมคนผิวด าเป็นที่รังเกียจ 
แต่ในอีกสังคมจะยกย่องให้คนผิวด าเป็นผู้น า ฯลฯ  

2) ด้านสติปัญญา พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม โดยมี พันธุกรรมเป็นตัวปูพ้ืนฐานของระดับสติปัญญา หรือเป็นขอบเขตของการ
พัฒนาการด้านสติปัญญา กล่าวคือ บุคคลจะมีระดับสติปัญญาที่ ใกล้เคียงหรือมีสหสัมพันธ์กับบรรพ
บุรุษของตน แต่ก็อาจจะพัฒนาขึ้นได้ ถ้าได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสภาพแวดล้อม สิ่งที่แสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอิทธิพลของ พันธุกรรมที่มีต่อระดับสติปัญญาของบุคคล ก็คือ การได้รับการ
ถ่ายทอดโรคปัญญาอ่อนจากพ่อแม่สู่ลูก  โดยเฉพาะโรคปัญญาอ่อนที่เรียกว่า Mogolism หรือ 

Down’s Syndrome เกิดจากความผิดปกติของยีนบิดา และยีนมารดา ในกรณีที่โครโมโซมเพศ
ผิดปกติจะส่งผล ต่อบุคคลในด้านต่าง ๆ คือ ด้านร่างกาย เช่น ท าให้ม ีรูปร่างแคระแกร็นหรือมีรูปร่าง
ใหญ่ผิดปกติ ผู้หญิง บางคนอาจจะเป็นหมัน ไม่มีหน้าอก ไม่มีประจ าเดือน ฯลฯ และด้านสติปัญญา 
เช่น ท าให้มีอาการของโรคปัญญาอ่อน ฯลฯ  

     2.2 สิ่งแวดล้อม  

สิ่งแวดล้อม (environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์จะท าหน้าที่ 
เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลแสดง พฤติกรรมเพ่ือตอบสนอง เช่น เสียงดัง เสียงท าหน้าที่เป็นสิ่งเร้า
กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองเสียงดังด้วยการใส่หูฟัง เดินออก จากห้องหรือปิดหู หรือคน
ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง จะมีวิถีชีวิตเร่งรีบ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสภ าพ
ความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิต แตกต่างไปจากคนที่อยู่อาศัยในเขตชนบท เป็นต้น  ในทางจิตวิทยา 
กล่าวว่า สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผลรวมของสิ่งเร้าที่บุคคลได้รับและมีอิทธิพลต่อบุคคลตั้งแต่ เริ่ม
ปฏิสนธิจนกระท่ังเสียชีวิต  

2.2.1 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อบุคคลสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต  
และพัฒนาการของบุคคลในด้าน ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งคนเราจะได้รับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมจากการ
เรียนรู้ทางสังคม (Socialization) อันเป็นกระบวนการทางสังคมที่จะ หล่อหลอมและถ่ายทอด
คุณลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดแก่บุคคล สิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อบุคคลตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์
มารดาไปจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นสมาชิกของสังคม โดยสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อพัฒนาการของ
บุคคลได้ 3 ช่วง คือ สภาพแวดล้อมก่อนคลอดหรือสิ่งแวดล้อมในครรภ์มารดา สภาพแวดล้อม  ขณะ
คลอด และสภาพแวดล้อมหลังคลอดหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก  
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1) สภาพแวดล้อมก่อนคลอดหรือสิ่งแวดล้อมในครรภ์มารดาสิ่งแวดล้อมภายใน 

ครรภ์ สุขภาพของแม่และปัจจัย อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมารดา ย่อมมีผลต่อตัวอ่อนในครรภ์มารดาเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะในด้านของพัฒนาการทางสมองของบุคคล ซึ่ง สภาพแวดล้อมก่อนเกิด มีดังนี้  

(1) สุขภาพของแม่ มีผลมากท่ีสุดต่อทารกในครรภ์โดยเฉพาะช่วง 3 เดือน 

แรกของการตั้งครรภ์ เป็นระยะที่ ตัวอ่อนมีความรู้สึกไวมากต่อการขาดออกซิเจนและการติดเชื้อต่าง 
ๆ ซึ่งจะพบอาการผิดปกติอันเกิดมาจากสุขภาพของมารดา ดังนี้ คือ 1. หากมารดามีความบกพร่อง
จากฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ ส่งผลให้มารดาเป็นโรคคอพอกจากการขาด ธาตุไอโอดีน ท าให้เด็กที่เกิด
ออกมาเป็นโรคกระดูกอ่อน ท้องใหญ่ ผิวหนังหยาบ ผมติดกันเป็นกระจุก และระดับสติปัญญาต่ ากว่า
ปกต ิ 

2. หากมารดามีการติดเชื้อหรือขาดออกซิเจน จะท าให้เด็กท่ีคลอดออกมาจมูกโหว่ ปากแหว่ง 
ตาบอด แขนขาไม่มี มีความพิการในระบบอวัยวะรับสัมผัส เป็นมะเร็งในเม็ดเลือด และอาจท าให้
สติปัญญาต่ า  

3. หากมารดาติดเชื้อหัดเยอรมัน ช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์นี้ จะท าให้เด็กเกิดความ
ผิดปกติทาง ร่างกายและระดับสติปัญญามาก ดังนั้นแพทย์มักจะท าแท้งให้มารดาทันที แต่ถ้าทารก
คลอดออกมาจะพิการ ดังนี้คือ หูหนวก ตาบอด ปัญญาอ่อน หัวใจพิการ ม้ามและตับโต เป็นต้น  

4. การที่มารดาได้รับเชื้อเอดส์ (AIDS) เชื้อ HIV จะถูกส่งผ่านจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ ท า
ให้ทารกมี อาการภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออาจเสียชีวิตได้  

5. โรคเลือดเข้ากันไม่ได้ (Rh Factor : Resus Factor) เป็นสารโปรตีนในเม็ดเลือด แดง 
ภาวะที่โลหิตของมารดาและบิดา โดยเฉพาะชาวคอเคเซียนประมาณ 85% มี องค์ประกอบของ RH+ 

ชาวเอเชียจะมี RHเมื่อถ่ายโลหิตแก่กันไม่ได้ จะเกิดอาการอาร์ เอช แอนตี้ บอดี้ (RH Antibodies) คือ 
ก่อ ปฏิกิริยาท าลายเม็ดเลือดแดงของตัวอ่อนในครรภ์ ผลคือ ท าให้ทารกเกิดภาวะโลหิตจาง อาจเกิด
การแท้งหรือทารกตายหลังคลอดได้ ส่วนมากหลังจากตั้งครรภ์ 18 สัปดาห์ สามารถ ให้เลือดทารกแต่
ถ้าทารกโตพอจะคลอดได้แพทย์จะตัดสินใจให้คลอดเร็วและน าทารกไปบริบาลรักษาต่อไป  

6. การเจ็บป่วยของมารดา อาจท าให้พัฒนาการของทารกในครรภ์ผิดปกติ เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง เป็นต้น อาจ จะส่งผลรุนแรงจนกระทั่งท าให้ทารกแท้งได้ 40-

50% หรือมีอัตราการตายของทารกมากถึง 15-20%  

7. อุบัติเหตุ (accident) ในระหว่างตั้งครรภ์มารดามีโอกาสจะประสบอุบัติเหตุได้ง่ายกว่า
ปกติ มารดาควร เพ่ิมความระมัดระวังและจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงให้มาก
ที่สุด ป้องกันอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้  

8. การที่มารดาได้รับรังสีเอ็กซ์หรือเรเดียม (X-ray and radium) ระหว่างตั้งครรภ์มารดาควร
หลีกเลี่ยง การรับรังสีเอกซเรย์(X-ray) โดยเด็ดขาด เนื่องจากรังสีชนิดนี้ จะก่ออันตรายต่อการเจริญ
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ของเซลล์ต่าง ๆ ท าให้กระบวนการแบ่งเซลล์ ร่างกายผิดปกติ จะมีผลท าลายทารกในครรภ์ได้และรังสี
บางอย่างอาจท าให้ยีนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีผลต่อพันธุกรรมในรุ่นต่อ ๆ ไป หรือมีผลท าให้ทารกมี
รูปร่างแคระแกร็น หัวเล็ก ปัญญาอ่อน ตาเล็กกว่าปกติ อวัยวะเพศไม่เจริญเติบโต หรือเมื่อโตขึ้นมี
โอกาสเป็น โรคมะเร็งในเม็ดเลือด (Leukemia) สูงกว่าคนทั่วไป  

9. อายุของมารดา วัยเจริญพันธุ์ของสตรีที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์คือ 20-35 ปี มารดาอายุ
ต่ ากว่า 16 ปี มีความเครียด ความไม่พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลไปยังพฤติกรรมและพัฒนาการ
บุตรในครรภ์มีปัญหาการคลอดยาก ทารกแรก คลอดน้ าหนักน้อย การเลี้ยงดูยุ่งยาก มีโอกาสตายใน
ขวบปีแรกถึง 3 เท่า และมีโอกาสจะมีความผิดปกติในระบบประสาท 3.5 เท่า (ปัญญาอ่อน และความ
พิการอ่ืน ๆ มารดาอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะให้ก าเนิดทารกที่มีความผิดปกติทาง
พันธุกรรม เช่น ปัญญาอ่อนชนิดดาวน์ซินโดรม (Down’s Syndrome)  

10. จ านวนทารกภายในครรภ์ หากมีจ านวนทารกภายในครรภ์มาก ก็ย่อมจะเกิดการแย่ง
อาหารกันเอง และอาจคลอดก่อนก าหนดได้  

11. ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อทารกในครรภ์ยังมีปัจจัยอีกมากมายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
พัฒนาการและ การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เช่น - แม่ที่ใช้แรงงานมากและยืนนาน ๆ อาจท า
ให้ทารกคลอดก่อนก าหนด และน้ าหนักของทารกแรก คลอดน้อยกว่าปกต ิ- สารเคมีในสิ่งแวดล้อมส่ง
ผลกระทบต่อการสร้างอสุจิและไข่ ท าให้เกิดความผิดปกติต่อทารก เช่น สารตะกั่ว มีผลต่อสติปัญญา  
       (2) สุขภาพจิตของแม่ (Mental health) อารมณ์ของแม่จะมีผลต่อลูกในครรภ์เป็น 

อย่างมากในระยะ 3 เดือนแรก หากแม่มีอารมณ์หงุดหงิด หวาดกลัว วิตกกังวล โกรธ ตื่นเต้น และ
เครียดมากหรือเครียดนาน ต่อมไร้ท่อจะผลิตฮอร์โมน ท าให้ ฮอร์โมนในเลือดของแม่ไม่สมดุล อันเป็น
สาเหตุให้เด็กคลอดก่อนก าหนด ผิวพรรณซีดแห้ง ไม่สดใส เป็นปัญญาอ่อนชนิด Mogolism ตรงกัน
ข้ามถ้าแม่มีจิตใจสดใสและเบิกบาน จะท าให้ทารกมีน้ าหนักตัวมากกว่าปกติ ผิวพรรณผ่องใส และถ้า
แม่เกิดอาการช็อค (shock) ระหว่างตั้งครรภ์ จะท าให้ทารกปัญญาอ่อนได้ การดูแลสุขภาพจิตของแม่
จึงเป็นเรื่องส าคัญ ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างตั้งครรภ์ คนใกล้ชิด โดยเฉพาะพ่อจึงควรให้ความรัก ความ
เอาใจใส่ต่อแม่เป็นพิเศษเพ่ือสร้างสุขภาพจิตที่ดีต่อแม่ที่ตั้งครรภ  

        (3) การบริโภคของแม่ (maternal nutrition) อาหารที่แม ่บริโภคเข้าไปในร่างกาย 

ทุกชนิดจะถูกส่งไปยังทารกในครรภ์ทางกระแส โลหิตทางสายรก ดังนั้นหากแม่บริโภคสิ่งที่มีประโยชน์
มีคุณค่าอย่าง ครบถ้วนทุกหมู่และมีปริมาณมากพอ เพ่ือช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ กระดูก จะ
ท าให้ทารกมีสุขภาพดี มีสติปัญญาดีแต่หากแม่เป็น โรคขาดอาหาร บริโภคสิ่งที่ไม่มีคุณค่า โดยเฉพาะ
สารปรุงแต่งอาหาร ประเภทผงชูรส อาหารที่ปนเปื้อนสารตะกั่วและปรอท จะท าให้เด็กมีความ 

บกพร่องทางสมองและร่างกายพิการได้ สิ่งต้องห้ามส าหรับผู้มีครรภ์คือ สารอาหารและยาที่ก่อให้เกิด
โทษ ได้แก่ ยา (Drug) ระหว่างตั้งครรภ์ การใช้ยาใด ๆ ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ยา



54 

 

หลายประเภทมี ผลข้างเคียงอาจท าให้ทารกมีความผิดปกติทางร่างกายได้ เช่น ยาทาลิโดไมด์ 
(Thalidomide) มีผลไประงับการเจริญเติบโตของแขนขา ท าให้ทารกที่เกิดมาแขนขากุด ยาควินิน 
(quinine) มีผลในการท าลายเยื่อแก้วหู ท าให้หูพิการ ยาเตตร้าไซคลิน (Tetracycline) มีผลต่อ 

เคลือบฟัน ท าให้ฟันเหลือง ด่าง เป็นกระ และผุง่าย เป็นต้น บุหรี่ (tobacco) การที่แม่สูบบุหรี่จัด
ขณะตั้งครรภ์ จะมีผลท าให้เด็กในครรภ์มีน้ าหนักน้อยกว่าปกติ คลอด ก่อนก าหนดหรือแท้งได้มากกว่า
แม่ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 3 เท่า อาการหลอดลมอักเสบ หัวใจเต้นผิดปกติและภาวะเคมีในเลือดของเด็ก 

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากนิโคตินในบุหรี่ท าให้หัวใจเด็กเต้นแรงกว่าปกติและโลหิตจะได้รับออกซิเจน
น้อยลง แอลกอฮอลล์และเครื่องหมักดอง (alcohol) การที่แม่ดื่มสุรามากจะมีผลท าลายพัฒนาการ
ทางกายและ สมองของเด็กได้ และเด็กจะกลายเป็นโรคขาดอาหาร เป็นโรคปัญญาอ่อน หัวใจโต 
คลอดก่อนก าหนดและแท้งได้  

2) สภาพแวดล้อมขณะก าลังเกิด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อทารกตั้งแต่เริ่มคลอด เมื่อทารก
อยู่ในครรภ์มารดา ครบ 9 เดือน ถึงเวลาที่จะต้องคลอด ทารกอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนใน
ขณะที่ท าคลอดได ้ 

     (1) ภาวะของสมองทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน ระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย 

ทารกเกิดปัญหาขึ้น โดยเฉพาะส่วนที่ไปเลี้ยงสมอง ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น แม่ตกเลือดในช่อง
คลอด น้ าเมือกอุดตันหลอดลมทารก รกพันคอทารก เชิง กรานของแม่เล็กไปหรือศีรษะของทารกโต
เกินไป จนท าให้ศีรษะของทารกติดที่เชิงกราน การหายใจของทารกถูกกดเนื่องจากการใช้ยา ถ้า สมอง
ของทารกขาดออกซิเจนเป็นเวลานานประมาณ 18 วินาที จะมีผลท าให้การเจริญเติบโตของสมอง
ทารกไม่สมบูรณ์ ถ้าเกิน 5 นาที เซลล์สมองของทารกแรกคลอดจะถูกท าลาย ท าให้ทารกที่คลอด
ออกมาปัญญาอ่อนและถ้าขาดออกซิเจนนานกว่านั้น ทารกก็อาจถึงตาย ได้ 
      (2) สมองของทารกได้รับความกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บ ในกรณีที่ 
ทารกคลอด ผ่านทางช่องคลอดแล้ว เกิดการบีบตัวของช่องคลอด และถ้าแรงบีบมีมากขึ้นอาจจะท าให้ 
สมองและระบบประสาทถูกท าลายได้ หรือการที่แพทย์จ าเป็นต้องใช้ช้อนคีบ (forcep) ศีรษะทารก
หรือใช้เครื่องสูญญากาศ (vacuum) เพ่ือดึงศีรษะออกจากเชิงกรานของมารดา ในกรณีที่รุนแรงจน
กระทบ กระเทือนถึงสมอง อาจท าให้การรับสัมผัสหรือการพูดของเด็ก บกพร่องได้  
      (3) เชื้อกามโรคโกโนเรีย (Gonorrhea) ถ้าบริเวณช่องคลอดของแม่ติดเชื้อ 

กามโรค ประเภทโกโนเรียหรือหนองใน และไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดก่อนคลอด เชื้อโกโนเรียจะ
ท าลายเยื่อบุนัยน์ตาของทารกท าให้ตาบอดได้  

3) สภาพแวดล้อมหลังเกิด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลนับตั้งแต่คลอดออกมาสู่โลก
ภายนอก เมื่อทารกเกิด แล้วจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม สิ่งแวดล้อมหลังเกิดที่มีอิทธิพลต่อ
บุคคลมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ เจตคติของพ่อแม่ที่มีต่อลูก และสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวจะมี
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ผลต่อบุคคลเป็นอย่างมากในช่วงอายุแรกเกิดถึง 2 ปี เป็นช่วงส าคัญที่สุดของมนุษย์ เพราะเป็นระยะ 

ที่คนเราเจริญเติบโตอยู่ภายในครอบครัว  

(1) สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว เป็นสังคมกลุ่มแรกที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ  
อารมณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของบุคคลเป็นอย่างมาก ได้แก่ ทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อลูก 

การอบรมเลี้ยงดูและบรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว การ  เป็น
แบบอย่างทีดีแก่ลูก จ านวนพ่ีน้องและล าดับการเกิด การให้โภชนาการในครอบครัว ระดับ การศึกษา
ของพ่อแม่และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นแหล่งสร้าง  พฤติกรรม ปัจจัย
เหล่านี้ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว มีผลท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ แตกต่างกันไปด้วย 

 (2) สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เป็นกลุ่มสังคมท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับสองรอง 
จาก ครอบครัว สถานศึกษาจะเป็นแหล่งหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคล ท าหน้าที่อบรมสั่งสอน  

ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังสอนให้  รู้จัก
ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม ได้แก่ กฎระเบียบและกติกาของสังคม ปรับปรุงบุคลิกภาพที่ ไม่พึง
ประสงค์ เรียนรู้วิธีการปรับตัวเข้ากับ สมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคม เพ่ือให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ บรรยากาศของสถานศึกษา
และบรรยากาศภายในชั้นเรียน บุคลิกภาพและเทคนิควิธีสอนของครู สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนในชั้น
เรียนรวมทั้งหลักสูตร นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

      (3) สิ่งแวดล้อมในสังคม เป็นกลุ่มสังคมท่ีมีอิทธิพลหล่อหลอมบุคคลใน 

ทางอ้อมให้บุคคลเกิดการเลียนแบบ สังคม โดยกลุ่มสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลในสังคม เช่น สถาบัน
ศาสนา เป็นสถาบันทางสังคมซึ่งท าหน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในแต่ละสังคม มีบทบาท 

ต่อการก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในแต่ละศาสนาด้วย เนื่องจากสถาบันศาสนาจะมี
อิทธิพลทางจิตใจต่อบุคคลที่มีศรัทธา  สูงมาก เช่น พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนให้
พุทธศาสนิกชนท า ความดีละเว้นความชั่วท า จิตใจให้บริสุทธิ์และเบิกบาน มีความ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เชื่อ
กฎแห่งกรรม พุทธศาสนิกชนจึงมักปฏิบัติตามสิ่งที่ปรากฏในหลักธรรมค าสอนเหล่านั้น สถาบัน
สื่อสารมวลชน หมายถึง หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ( internet) ท าให้โลกมีการ 

ติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดน (globalization) สื่อทั้งหลายเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรม
ของบุคคลที่เป็นสมาชิกของสังคมทั้ง ทางบวกและทางลบได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะวัยรุ่น เช่น วัยรุ่นใน
สังคมไทยปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการ  แต่งกาย กิริยาท่าทาง การ
พูดจาและทัศนคติทางเพศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการน าเสนอของสื่อมวลชนเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้น พ่อแม่ ครูผู้ปกครอง และผู้ใกล้ชิดกับเด็ก จึงควรชี้ แนะให้เยาวชนมีวิจารณญาณใน
การบริโภคสื่อต่าง ๆ ด้วยความฉลาด สามารถ แยกแยะสิ่งดีและมีประโยชน์หรือสิ่งไม่ดีและเป็นภัย
ของสังคมได้ ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็ควรตระหนักในสิ่งเหล่านี้ และเลือกสรรสิ่ งที่มี คุณค่า มี
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สาระประโยชน์และอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทยให้แก่เยาวชนของชาติได้สืบสานต่อไป  จะเห็นได้
ว่าในบรรดาสิ่งแวดล้อมทั้งหมด สิ่งแวดล้อมหลังเกิดโดยเฉพาะสิ่ งแวดล้อมภายในครอบครัวและ 

สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคล ดั งนั้น
นักจิตวิทยาจึงค่อนข้างให้ความส าคัญกับ สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ มาก  

2.3 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม  พันธุกรรม (heredity) และสิ่ งแวดล้อม 
(environment) ร่วมมีบทบาทในพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของบุคคล ไม่อาจจะบอก ได้ว่า ระหว่าง
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมสิ่งใดจะมีความส าคัญมากกว่ากัน เพราะท้ังสองสิ่งล้วนแต่ส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน โดยพัฒนาการ ด้านหนึ่งพันธุกรรมอาจมีผลมากกว่าและได้รับการส่งเสริมต่อจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม แต่ พัฒนาการอีกด้านหนึ่งอาจมีอิทธิพล  มากกว่าก็ได้ กล่าวคือ พันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

    2.3.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านร่างกาย (Physical) เป็นลักษณะทางกายภาพที่
เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ที่สุด ความแตกต่างทางร่างกายแต่ละบุคคล ได้แก่  

1) ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย เช่น รูปร่าง โครงกระดูก หน้าตา ผิวพรรณ สีผม  
สีผิวหรือสีตา ฯลฯ ซึ่ง ลักษณะโครงสร้างของร่างกายเหล่านี้ จะเป็นไปตามเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกัน เช่น 
พวกคอเคซอยด์ (caucasoid) มีรูปร่างสูงใหญ่ จมูกโด่ง ผิว ขาว ผมหยักศก พวกนิกรอยด์ (negroid) 

มีผิวด า ผมหยิกขอด ริมฝีปากหนา กะโหลกทุย พวกมองโกลอยด์ (mongoloid) มีผิวเหลือง ใบหน้า
แบน ตาเล็กชั้นเดียว ดังนั้นเมื่อคนต่างเผ่าพันธุ์กัน เช่น นิโกรกับชาวจีนมายืนคู่กัน เราสามารถจ าแนก
ลักษณะเผ่าพันธุ์ได้อย่าง ชัดเจน และลูกครึ่งของเผ่าพันธุ์เหล่านี้ เราก็สามารถจ าแนกได้อีกเช่นกันว่า
เป็นลูกครึ่งระหว่างเผ่าพันธุ์ใดบ้าง เป็นต้น  

2) เพศ ทารกที่เกิดใหม่จะเป็นเพศหญิงหรือชายนั้น เป็นอิทธิพลของพันธุกรรมโดยตรงและ
เมื่อเพศชายและหญิง เติบโตขึ้นจะมีความแตกต่างของร่างกายอย่างชัดเจนขึ้น เช่น เพศหญิงจะมี
ร่างกายกลมกลึง ไหล่แคบ ปรากฏส่วนเว้า ส่วนโค้ง แสดง ความอ่อนช้อย มีหน้าอก และเสียงแหลม 
เป็นต้น ส่วนเพศชายรูปร่างจะเป็นเหลี่ยม ไหล่กว้าง สะโพกแคบ ปรากฏกล้ามเนื้อเพ่ือแสดง  ความ
แข็งแรง บึกบึน เสียงห้าวทุ้มใหญ่ มีหนวดเคราดก เป็นต้น ส่วนในบางกรณีที่บุคคลปรากฏทั้งเพศหญิง
และเพศชายในคนเดียวกัน อาจเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมาก  

3) หมู่โลหิต ปกติมนุษย์จะมีหมู่โลหิตที่แตกต่างกันเพียง 4 กลุ่ม ได้แก่ O, A, B และ AB 

บุคคลใดจะมีหมู่โลหิตใด ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมจากบิดามารดา  
4) การท างานของอวัยวะภายใน มีการท างานของระบบภายในร่างกายหลายอย่างที่ได้รับ

การยืนยันว่า สามารถ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น ความดันโลหิต การมีรอบเดือนของสตรี 
(menstruation) ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลจากยีนฝ่ายมารดา เป็น ต้น  
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5) ลักษณะโรคภัยไข้เจ็บและข้อ บกพร่องของร่างกายบางประการ จะถ่ายทอดทางพันธุกรรม
อีกด้วย เช่น ตา บอดสี ศีรษะล้าน โรคเลือดไหลไม่หยุด (Hemophillia) ธาลัสซีเมีย (Thalassimia) 

เบาหวาน ลมบ้าหมู นิ้วเกิน นิ้วติดกัน ผิวเผือก (Albinism) เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวนี้ มีผลงานวิจัย
ปรากฏว่า เป็นอิทธิพลมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรง ความแตกต่างทางร่างกายของ
บุคคลนั้น ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่สิ่งแวดล้อมก็มีอิทธิพลใน  บางกรณี เช่น แม้
ได้รับพันธุกรรมเรื่องความอ้วนจากบิดามารดา แต่ไปเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ทุรกันดารยากจน บุคคล
นั้นก็ผอมลงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าได้รับอิทธิพลเรื่องความผอมจากบิดามารดาแต่ได้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่สมบูรณ์ก็สามารถอ้วนท้วนแข็งแรง ได้เช่นกัน นอกจากนี้ โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่
ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม สามารถควบคุมได้โดย การดูแลรักษาจากแพทย์  เช่น โรคเบาหวาน ธาลัส
ซีเมีย เป็นต้น ในปัจจุบันวงการเทคโนโลยีทางพันธุกรรมได้ค้นพบความรู้เกี่ยวกับยีนมากข้ึน จนเชื่อว่า
สามารถ สกัดยีนที่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บและข้อบกพร่องทางร่างกายออกไปได้ ดังนั้น ใน
อนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จะสามารถควบคุม พันธุกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างแน่นอน  

2.3.2 ความแตกต่างทางด้านสติปัญญา (Intelligence) ความสามารถทางสติปัญญา หมายถึง 
ความสามารถของสมองในการจ า การคิดวิเคราะห์ หาเหตุผล การเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
แสดงออกให้เห็นผ่านพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ถูกก าหนดจากพันธุกรรมตลอดไปจนถึงสิ่งแวดล้อม 
และยัง สามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ เพ่ือให้ผู้วัดมองเห็นความบกพร่องของความสามารถ
ทางด้านอารมณ์ของตนเองที่ ต้องพัฒนาและ แก้ไข ดังนั้นจึงมีการวัดค่าออกมาเพ่ือแสดงถึงระดับ
ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ได้ดังนี้  

IQ ระดับความสามารถทางด้านสติปัญญา  
140 ขึ้นไป  ฉลาดมาก(very superior)  

120-139  ฉลาด(Superior)  

110-119  ฉลาดปานกลาง(high average)  

90-109   ปกติหรือปานกลาง(average) 

 80-89 ทึบหรือต่ ากว่าปานกลาง(low average) 70-79 คาบเส้น(borderline) 

 ต่ ากว่า 70ลงมา  สติปัญญาอ่อน(mental retarded)  

มนุษย์มีท้ังหมด 3 เผ่าพันธุ์หลัก คือ คอเคซอยด์ เช่น ฝรั่ง, เเขกขาว, ละตินมองโกลอยด์ เช่น 
เอเชียตะวันออก , เเขกด า, อินเดียนเเดง, เอสกิโม นิกรอยด์ เป็นสายพันธุ์ที่มียีนแรงที่สุด มองโกลอยด์ 
เป็นสายพันธุ์ที่มี ระดับ IQ เฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อเทียบกันทั้ง 3 เผ่าพันธุ์ แต่เผ่าพันธุ์มองโกลอยด์ แบ่งย่อย
ออกเป็นเชื้อสาย “ยิว” (คอเคซอยด์สายพันธุ์หนึ่ง) ซึ่งเป็นเชื้อสายที่มี IQ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 117 สูง
ที่สุดในเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ หรือฉลาดที่สุดในโลกก็ว่าได ้



58 

 

ส่วนในแถบเอเชียนั้น ยังมี IQ ที่แตกต่างกัน อย่างเช่น คนเอเชีย (ผิวเหลือง) จะมี IQ เฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ 106 รองลงมาก็คือ คนเอเชีย (ผิวขาว) IQ เฉลี่ยอยู่ที่ 100 และคนเอเชีย (ผิวสี) IQ จะอยู่ที่ 
85 แต่เผ่าพันธุ์ที่มี IQ สูงสุด คือ ชาวยิว ที่มี IQ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 117 สูงที่สุดในเผ่าพันธุ์ของมนุษยยัง
เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่า พันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อสติปัญญาของบุคคล
มากกว่ากัน แต่โดยสรุปนักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่า พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อสติปัญญามากกว่า
สิ่งแวดล้อม ดังเช่น  เฮนรี่  อี. ก็อดดาร์ด (Henry Herbert Goddard;1866 – 1957) ได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลของตระกูลหนึ่งซึ่งเพ่ือ ความเหมาะสมจึงให้การสมมติชื่อขึ้น โดยศึกษาย้อนหลังไปกว่า 
50 ปีเพื่อแสดงอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อสติปัญญาอย่างชัดเจน ต้นตระกูล คือ มาร์ติน กัลป์ ลิแคก 
(Martin Kallikak) แต่งงานกับผู้หญิง 2 คน คนหนึ่งมีอาชีพคนรับใช้ มีลักษณะ ปัญญาอ่อน ได้ให้
ก าเนิดบุตรชายคนหนึ่ง และต่อมามีลูกหลานสายตรงรวม 480 คน ส่วนใหญ่มีระดับสติปัญญาต่ า บาง
คนจิตทราม ติด ยาเสพติด เป็นโรคลมชักและประกอบอาชีพที่สังคมรังเกียจ เช่น โสเภณี ขอทาน 
และอาชญากร 434 คน ผู้หญิงคนที่สองที่แต่งงานด้วย ต่อมามีลูกหลายสายตรงรวม 496 คน ส่วน
ใหญ่มีระดับสติปัญญาดีและ ประกอบอาชีพที่สังคมยกย่อง เช่น ทนายความ แพทย์ นักธุรกิจมีเพียง 3 

คนเท่านั้นที่มีแนวโน้มสติปัญญา ค่อนข้างต่ า ซึ่งนับว่าเป็นการศึกษา อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อ
สติปัญญา ของบุคคลที่ได้รับการยอมรับและ กล่าวถึงกันมากในแวดวงจิตวิทยา การศึกษาของโลวิง
เจอร์ (Loevinger;1848-1950) พบว่า พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสติปัญญา 75% และ
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพล 25%  

การศึกษาของเจนเซน (Jensen;1969) ได้สรุปไว้ว่า ความฉลาดและความโง่ของบุคคลเป็น
ผลมาจากพันธุกรรม ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ มาจากสิ่งแวดล้อมเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ผลงานของมันซิงเกอร์ 
(Munsinger; 1975) เกี่ยวกับอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีสติปัญญาของบุคคล โดยระดับ สติปัญญาของ
เด็กระหว่างพ่อแม่จริง และพ่อแม่บุญธรรมที่กรุงโลวา (Lowa) ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ค่าสหสัมพันธ์
ทางสติปัญญาระหว่าง พ่อแม่บุญธรรมกับบุตรบุญธรรมต่ ามาก เฉลี่ย 0.20 ขณะเดียวกนัค่าสหสัมพันธ์
ทางสติปัญญาระหว่างพ่อแม่กับลูกจริงจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 0.50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สติปัญญาของลูก
จะใกล้เคียงกับพ่อแม่ตนเองมากกว่าพ่อแม่บุญธรรม จากงานวิจัยทั้งหมดนี้ อาจกล่าวสรุปได้ว่า 
พันธุกรรมจะมีอิทธิพลต่อระดับสติปัญญาของบุคคลค่อนข้างชัดเจน แต่ อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาก็
ไม่ได้ปฏิเสธอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมว่า มีบทบาทร่วมด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการศึกษาวิจัย
กัน ต่อไป  

2.3.3 ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ อารมณ์ (Emotion) หมายถึง สภาวะของจิตใจที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้าที่มากระทบ อารมณ์เป็นผลมาจากการ ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าทั้งภายในและ
ภายนอก อารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดได้กับบุคคลทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย  นักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจใน
การศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ทั้งนี้ เนื่องจากอารมณ์มีผล  ต่อการแสดง



59 

 

พฤติกรรมการตอบสนอง จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เคิรตช์และครัตช์ฟิ ลด์ (Kretch & 

Crutchfield) เชื่อว่า อารมณ์เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่ ติดตัวมนุษย์มาแต่  ก าเนิดโดยเฉพาะ
อารมณ์พ้ืนฐาน (primary emotion) มีอยู่ 4 แบบ คือ อารมณ์รัก โกรธ เกลียด กลัว ร่าเริง เศร้าโศก 
สนุกสนาน เป็นต้น อารมณ์พ้ืนฐานเหล่านี้ ได้รับการถ่ายทอดมาทางยีนของบรรพบุรุษ แต่มีอารมณ์
บางส่วนที่เกิดจากการเรียนรู้ในภายหลัง เช่น อารมณ์ อิจฉาริษยา อารมณ์ขัน อารมณ์ร้อน อารมณ์
เย็น เป็นต้น จากการที่อารมณ์ส่วนใหญ่ของมนุษย์ได้รับอิทธิพลมาจากพันธุกรรม ทุกคนจึง มีอารมณ์
พ้ืนฐานเหล่านี้ เหมือนกันทั้งสิ้น แต่สิ่งที่ท าให้แต่ละคนเกิดความแตกต่างกันในเรื่องของอารมณ์ เช่น 
พฤติกรรมที่แสดงออกมา เพ่ือตอบสนองในแต่ละอารมณ์ต่างกัน เช่น ทุกคนมีอารมณ์โกรธเหมือนกัน 
แต่การแสดงพฤติกรรมตอบสนองอารมณ์โกรธของแต่ละคน จะแตกต่างกัน บางคนเมื่อโกรธจะท าลาย
ข้าวของ บางคนเงียบเฉย บางคนร้องไห้ บางคนก ามือแน่นตัวสั่น เป็นต้น พฤติกรรมที่แตกต่าง กันใน
การแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคลนั้นเป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะวิธีการเลี้ยงดู
ของพ่อแม่ รวมทั้งการแสดงออกทางอารมณ์ของพ่อแม่ที่จะเป็นตัวแบบในการแสดงอารมณ์ของลูกอีก
ด้วย นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมหลังเกิดประเภทอ่ืน ๆ เช่น สถานศึกษา ศาสนา และสื่อมวลชน ก็มี
บทบาทต่อพฤติกรรมตอบสนองอารมณ์ด้วยเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่า ความแตกต่างทางด้านพฤติกรรม
ตอบสนองอารมณ์ของบุคคลนั้น จะได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จาก สิ่งแวดล้อมที่บุคคลนั้นเติบโตขึ้นมา 
โดยมีพันธุกรรมเป็นปัจจัยในการสร้างอารมณ์พ้ืนฐานเหล่านั้น  

2.3.4 ความแตกต่างทางด้านสังคม ความแตกต่างทางด้านสังคม (social) หมายถึง ความ
แตกต่างด้านการแสดงพฤติกรรมด้านสังคม ได้แก่ การ สร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกอ่ืนในสังคม การ
วางตัว การปรับตัว การพูดจาสื่อสาร การแต่งกาย การคบเพื่อน และบุคลิกภาพทางสังคม อ่ืน ๆ เป็น
ต้น ทั้งนี้ เพราะแต่ละบุคคลมาจากสังคมที่แตกต่างกัน เช่น มาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ย่อมได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูที ่แตกต่างกัน บิดามารดามีอาชีพการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและลักษณะอ่ืน ๆ ที่
แตกต่างกัน ก็จะส่งผลให้บุคคลมีลักษณะพฤติกรรม ทางสังคมที่ไม่เหมือนกัน จากการศึกษาของ
นักจิตวิทยา พบว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และลูก จะมีบทบาท ส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันธภาพและการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลในสังคมอย่างมาก กล่าวคือ ถ้าพ่อแม่
แสดงให้ลูกเห็นว่า มีความรัก ความพอใจ และยอมรับว่าลูกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เด็กก็จะมี
ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและเกิดการปรับตัวให้เข้ากับ บุคคลอื่นในสังคมได้สูงกว่าพ่อแม่
ที่แสดงอาการไม่ยอมรับลูกของตน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาพบว่า เด็กท่ี 

มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จะมีวิธีการสร้างสัมพันธภาพและการปรับตัวให้กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมได้
ดีกว่าเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ า นอกจากครอบครัวแล้วยังมีหน่วยสังคมอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลท าให้บุคคล
มีความแตกต่างกันทางด้านสังคม เช่น กลุ่ม เพ่ือน ผู้ร่วมงาน โรงเรียน ชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และความแตกต่างทางด้านสังคมดังกล่าวจะส่งผลให้บุคคล มีแนวโน้มที่จะมี
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ลักษณะของความสนใจ ความต้องการ ค่านิยมและแรงจูงใจในการท าพฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างกัน
ไปด้วย ความแตกต่าง ทางด้านสังคมจะจูงใจให้บุคคลหาโอกาสศึกษาหาความรู้ ดิ้นรนขวนขวายใน
การประกอบอาชีพ บางคนอาจหาโอกาสแต่งงานกับบุคคลที่ มีฐานะทางสังคมสูงกว่า บางคนอาจเล่น
การเมือง ทั้งนี้ เพื่อเลื่อนฐานะของชนชั้นทางสังคมนั่นเอง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1) ค่านิยม ได้แก่ ความแตกต่างในสิ่งที่บุคคลยึดถือประจ าใจ ซึ่งจะช่วยตัดสินใจในการเลือก
ประพฤติปฏิบัติ หรือ การด าเนินชีวิตของบุคคล เช่น บางคนถือว่าโตขึ้นขอให้เป็นเจ้าคนนายคน 
ฉะนั้นโตขึ้นจะมุ่งเข้ารับราชการแต่บางคนก็มุ่งมั่นจะเข้าท างาน ด้านธุรกิจเอกชน  

2) รสนิยม ได้แก่ ความแตกต่างในสิ่งที่บุคคลพึงยึดถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เช่น บางคน
รสนิยมสูง ชอบใช้ จ่ายฟุ่มเฟือย รับประทานอาหารในสวนอาหารหรือภัตตาคาร แต่บางคนรสนิยม
ธรรมดา ชอบประหยัด รับประทานอาหารประเภทข้าว แกง หรืออาหารถุง เป็นต้น 

 3) ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ความแตกต่างในด้านฐานะความเป็นอยู่และรายได้ 
บางคนรายได้สูงอยู่ บ้านใหญ่โต มีคนเคารพนับถือมากมาย แต่บางคนมีรายได้ต่ าชีวิตความเป็นอยู่
แร้นแค้น ส าหรับคนที่มีรายได้ปานกลางก็พอมีพอกินและ พออยู่ ชีวิตก็สุขสบาย  

4) การกระท าในสังคม ได้แก่ ความแตกต่างในด้านการกระท าของบุคคล บางคนใฝ่ดี ใฝ่สูง ก็
จะแสดงพฤติกรรม หรือประกอบกรรมดี มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี แต่บางคนใฝ่ต่ าก็จะ
แสดงพฤติกรรมหรือประกอบกรรมที่ไม่ดี มุ่งมั่นจะประพฤติ ปฏิบัติในทางชั่วร้าย ผิดกฎหมาย ผิด
ศีลธรรมและจรรยาในอาชีพและในสังคม ถึงแม้ว่าความแตก ต่างทางด้านสังคมของบุคคลนั้น เป็นผล
มาจากทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่  โดยทั่วไปแล้วจะให้ความส าคัญกับอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางด้านสังคมมากกว่าอิทธิพลของพันธุกรรม  

2.3.5 ความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง 
ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่แสดงออกมาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยเหตุนี้  บุคลิกภาพของแต่ละ
บุคคลจึงแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น บุคลิกภาพภายนอก อันได้แก่ รูปร่าง หน้าตา กิริยาท่าทาง การ
พูด การเดิน น้ าเสียง การแสดง ความสามารถ และทักษะในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ส่วน
บุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ เป้ าหมายในชีวิต อุดมคติ 
อุดมการณ์ เป็นต้นบุคลิกภาพ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล นักจิตวิทยาเชื่อว่า บุคลิกภาพ
เป็นพฤติกรรมโดยส่วนรวมที่ได้สั่ง สมกันมาเป็นเวลายาวนาน จึงได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อม 

เป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อมในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และวัฒนธรรม ปัจจัยเหล่านี้ จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความ เชื่อและ
ค่านิยม ของบุคคลทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของสังคมนั้น ๆ จึงมีผลท าให้บุคคลที่มาจากสังคมที่แตกต่าง
กันมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่น แต่ละครอบครัว
ต่างก็มีแบบแผนในการด าเนินชีวิตที่เป็นแบบฉบับของตนเอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมจึงมี
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อิทธิพลต่อบุคลิกภาพของแต่ละคน ท าให้แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม แม้
บุคลิกภาพจะเป็นสิ่ง ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก จนกระท่ังกลายเป็นนิสัยและความเคยชินก็ตาม แต่บุคคลก็
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่สังคมไม่ ยอมรับให้ดีขึ้นได้ จะเห็นได้ว่า พันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมต่างก็มีบท บาทส าคัญต่อบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมที่แสดงต่อกัน เพียงแต่ว่าในแต่ละด้านนั้นระหว่างปัจจัยจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยใดจะเด่นชัด มากกว่ากัน บางด้านก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ ซึ่งนักจิตวิทยาเองยังต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
หาข้อมูลต่อไป 

 

3.3 บทสรุป 

  

มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน นั้น เกิดมาจากสาเหตุส าคัญ 2 ประการ คือ พันธุกรรม 
(heredity) และ สิ่งแวดล้อม (environment)  พันธุกรรมหมายถึง ลักษณะทั้งหมดในตัวบุคคลที่
สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะสมบูรณ์ได้ นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ยีน
และกระบวนการทางชีววิทยา 

ความรู้พื้นฐานในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  

1) ความส าคัญของยีนต่อพันธุกรรม  2) การท างานของยีนและโครโมโซม  3) อิทธิพลของยีน
ที่มีต่อการก าหนดเพศ  4) การก าเนิดลักษณะแฝด  5) กระบวนการในการถ่ายทอดพันธุกรรม 

อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีผลต่อบุคคล  1) ด้านร่างกาย2) ด้านสติปัญญา 
สิ่งแวดล้อม  (environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์จะท าหน้าที่ 

เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลแสดง พฤติกรรมเพื่อตอบสนอง เช่น เสียงดัง 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบุคคลสิ่งแวดล้อม  1) สภาพแวดล้อมก่อนคลอดหรือ

สิ่งแวดล้อมในครรภ์มารดาสิ่งแวดล้อมภายในครรภ์ สุขภาพของแม่และปัจจัย อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มารดา  2. หากมารดามีการติดเชื้อหรือขาดออกซิเจน จะท าให้เด็กท่ีคลอดออกมาจมูกโหว่ ปากแหว่ง 
ตาบอด แขนขาไม่มี  3. หากมารดาติดเชื้อหัดเยอรมัน ช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์นี้ จะท าให้
เด็กเกิดความผิดปกติทาง ร่างกายและระดับสติปัญญามาก  4. การที่มารดาได้รับเชื้อเอดส์ (AIDS) 

เชื้อ HIV จะถูกส่งผ่านจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ ท าให้ทารกมี อาการภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออาจ
เสียชีวิตได้  5. โรคเลือดเข้ากันไม่ได้  6. การเจ็บป่วยของมารดา อาจท าให้พัฒนาการของทารกใน
ครรภ์ผิดปกติ 7. อุบัติเหตุ (accident) ในระหว่างตั้งครรภ์มารดามีโอกาสจะประสบอุบัติเหตุได้ง่าย
กว่าปกติ มารดาควร เพ่ิมความระมัดระวังและจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงให้
มากที่สุด 8. การที่มารดาได้รับรังสีเอ็กซ์หรือเรเดียม (X-ray and radium) ระหว่างตั้งครรภ์มารดา
ควรหลีกเลี่ยง การรับรังสีเอกซเรย์(X-ray) โดยเด็ดขาด 9. อายุของมารดา 10. จ านวนทารกภายใน
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ครรภ์ หากมีจ านวนทารกภายในครรภ์มาก ก็ย่อมจะเกิดการแย่งอาหารกันเอง  และอาจคลอดก่อน
ก าหนดได้ 11. ปัจจัยอื่น เช่น - แม่ที่ใช้แรงงานมากและยืนนาน ๆ อาจท าให้ทารกคลอดก่อน  

    (2) สุขภาพจิตของแม่ 

    (3) การบริโภคของแม่ 

  2) สภาพแวดล้อมขณะก าลังเกิด (1)   ภาวะของสมองทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน (2)  
สมองของทารกได้รับความกระทบกระเทือนหรือ เชื้อกามโรคโกโนเรีย  
  3) สภาพแวดล้อมหลังเกิด  (1) สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว   (2) สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา  
  4) สิ่งแวดล้อมในสังคม 

 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม  พันธุกรรม (heredity) และสิ่ งแวดล้อม 
(environment)  ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านร่างกาย 1) ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย  
2) เพศ  3) หมู่โลหิต   4) การท างานของอวัยวะภายใน   5) ลักษณะโรคภัยไข้เจ็บและข้อ บกพร่อง
ของร่างกายบางประการ 

   2.3.2 ความแตกต่างทางด้านสติปัญญา  
   2.3.3 ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ อารมณ์ 
   2.3.4 ความแตกต่างทางด้านสังคม ความแตกต่างทางด้านสังคม  1) ค่านิยม  2) รสนิยม  

   3) ฐานะทางเศรษฐกิจและ 4) การกระท าในสังคม 

   2.3.5 ความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพ 
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ค าถามท้ายบทที่ 3 

 

จงเติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
1.พันธุกรรม  หมายถึง...................................................................................................................... ...... 
........................................................................ ....................................................................................... 
2. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม  ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ  ได้แก่.............................................................. 
...............................................................................................................................................................  
3. อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีผลต่อบุคคล  ได้แก่................................................... ................................. 
............................................................................................................................................. .................. 
4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่........... 
............................................................................................................................................... ................ 
5. สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อพัฒนาการของบุคคล  ได้แก่............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
6. สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อทารกขณะก าลังเกิด  ได้แก่....................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
7. สิ่งแวดล้อมในสังคม มีอิทธิพลต่อบุคคลในสังคม  คือ....................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
8.ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านร่างกายแต่ละบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรม  ได้แก่............................. 
............................................................................................................................. .................................. 
9. ความสามารถทางสติปัญญา หมายถึง............................................................................................... 
....................................................................................................... ........................................................ 
10. ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรม  ได้แก่............................................................... 
................................................................................... ............................................................................ 
11. ความแตกต่างทางด้านสังคมส่งผลต่อพฤติกรรม  ได้แก่.................................................................. 
............................................................. .................................................................................................. 
12. IQ ของคนในเอเชียมีแตกต่างกัน  คือ..............................................................................................  
........................................................................... ....................................................................................  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม : ปฏิสมัพันธ์ระหวา่งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมต่อพฤติกรรม 

2. อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรม 

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรม 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

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

  

กิจกรรมการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 5  

1.กิจกรรม Team-Based Learning มอบหมายให้นักศึกษา  ศึกษาเนื้อหา  “ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรม  :  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม”  และท ากิจกรรมTBL  โดยรอบแรก
ทดสอบเดี่ยว  รอบที่สอง  ทดสอบกลุ่ม  จากนั้นตรวจกระดาษค าตอบและอภิปรายค าตอบ 

2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท  

  

สื่อประกอบการสอน  
1. เอกสารประกอบการสอน  
2. ภาพเลื่อน  
3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย  
4. แบบฝึกหัด  
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การประเมินผล  
1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน  
2. การท าแบบฝึกหัด  
3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  
4. การอภิปรายกลุ่ม  
5. การตอบค าถามในห้องเรียน 



บทท่ี 3  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม: ปฏสิัมพันธ์ระหวา่งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

  
3.1 บทน า 
 

การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์จ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับปัจจัยพ้ืนฐานบางประการ  

ที่มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย ซึ่งได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานทางชีววิทยา 
สภาพองค์ประกอบทางชีววิทยาที่เป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมประกอบด้วยโครงสร้าง 3 โครงสร้างคือ 
ส่วนที่หนึ่ ง เป็นกลไกซึ่ งท าหน้าที่ รับสัมผัสได้แก่  ประสาทสัมผัสทั้ งหมด ส่วนที่สองกลไก 

ที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อ กลไกส่วนนี้จะท าหน้าที่ส่งต่อกระแสสัมผัสจากประสาทสัมผัสเพ่ือน ากระแสสัมผัส
ไปยังสมองซึ่งเป็นประสาทสัมผัสส่วนกลางเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ กลไกส่วนที่สองนี้มี 3 ระบบ คือ ระบบ
ประสาทส่วนกลางคือสมองและไขสันหลัง ระบบประสาทส่วนนอกได้แก่ ใยประสาท เซลล์ประสาท 
และระบบประสาทอัตโนมัติ กลไกส่วนที่สามคือ กลไกที่ท าหน้าที่ตอบโต้หรือแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นกลไกส่วนที่ปฏิบัติตามค าสั่งของกลไกเชื่อมต่อ ซึ่งมี 2 ระบบคือ ระบบ
กล้ามเนื้อ ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจ ระบบที่สองคือ ระบบ
ต่อมไม่มีท่ อ  ซึ่ ง เป็นระบบที่ สร้ า งฮอร์ โมนเ พ่ือควบคุมสภาวะความสมดุลของร่ า งกาย 

ปัจจัยทางสังคมวิทยาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีส่วนก าหนดควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์
เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกับคนอ่ืนและติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคมตลอดเวลาตั้งแต่ในครอบครัว
แล้วขยายออกสู่สังคม มีแนวคิดที่พูดถึงพฤติกรรมมนุษย์กับสังคมอยู่หลายแนวคิดทฤษฎีมนุษย์กับ
สังคมของ โธมัส ฮอบส์ ที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ว่า พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น ส่วนทฤษฎีมุ่งสัมพันธ์อธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม
เป็นธรรมชาติทางสังคมอย่างหนึ่งของมนุษย์ นอกจากนี้แล้วโครงสร้างทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น วัฒนธรรม
ประเพณี กระบวนสังคมประกิตและปทัสถานทางสังคมล้วนแล้วแต่เป็นพ้ืนฐานทางสังคมที่มีอิทธิพล
เหนือพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยทางจิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์จะให้ความสนใจเรื่องแรงผลักดัน
พฤติกรรมซึ่งมีแนวคิดน่าสนใจ 2 แนวคิด คือ แนวคิดแรกเชื่อว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นเรื่อง
ของสัญชาตญาณซึ่งเป็นแนวคิดของ วิลเลียม เจมส์ ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งเชื่อว่า ความต้องการของ
ร่างกายเป็นแรงกระตุ้นที่ผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ส่วนตามแนวพุทธศาสตร์เชื่อว่ากิเลศ
และตัณหาคือสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมมนุษย์  ธรรมชาติทางจริยธรรมและการเรียนรู้  ได้พยายามอธิบาย
พ้ืนฐานของมนุษย์ในแง่จริยธรรมเป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีติด
ตัวมาตั้งแต่เกิด ลักษณะที่สอง มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเลวดังนั้นจึงต้องสั่งสอนอบรม ลักษณะที่
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สามมนุษย์  เกิดมามีลักษณะกลาง ๆ ไม่ดีและไม่เลว ส่วนในเรื่องของการกระท าทั้งหลายก็มีความเชื่อ
พ้ืนฐาน   3 ลักษณะเช่นเดียวกันคือ ลักษณะที่หนึ่ง เชื่อว่าพฤติกรรมทั้งหลายเกิดจากแรงกระตุ้น
ผลักดัน  ของอินทรีย์เอง ลักษณะที่สอง เชื่อว่าพฤติกรรมทั้งมวลเป็นผลมาจากอิทธิพลต่าง ๆ ของ
สิ่งแวดล้อม ลักษณะที่สาม มองว่าพฤติกรรมเป็นผลร่วมของการตอบโต้ระหว่างอินทรีย์และ
สิ่งแวดล้อม 

3.2 อิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมต่อพฤติกรรม 

 

มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน นั้น เกิดมาจากสาเหตุส าคัญ 2 ประการ คือ พันธุกรรม 
(heredity) และ สิ่งแวดล้อม (environment) พันธุกรรมของมนุษย์เป็นการศึกษาถึงการถ่ายทอด
ลักษณะต่าง ๆ จากช่วงชีวิตหนึ่ง ไปสู่ช่วงชีวิตหนึ่ง คุณลักษณะที่มีการถ่ายทอดไปนั้น มีความแตกต่าง
กันไป บางคนมีลักษณะคล้ายพ่อ บางคนมีลักษณะคล้ายแม่ และบางคนมีลักษณะ  คล้ายทั้งพ่อและ
แม่ แต่บางคนก็อาจไม่เหมือนทั้งพ่อและแม่แต่กลับไปคล้ายยาย เป็นต้น ซึ่งลักษณะที่ถูกถ่ายทอดมา
ทางพันธุกรรมนั้น มี ทั้งสิ่งที่มองเห็นได้อย่างสีผม สีผิว หรือสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น โรคทางพันธุกรรม
บางโรค นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพล ต่อมนุษย์การได้รับประสบการณ์ต่างกันก็ 

เป็นสาเหตุที่ท าให้คนต่างกันด้วย การอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม ประเพณี 
ค่านิยม ก็ย่อมท าให้บุคคลมีความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันได้ ในปัจจุบัน ผลการศึกษา
เรื่องอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของมนุษย์ ท าให้เข้าใจว่า 

พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการลักษณะต่าง ๆ แต่มีอ านาจไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับว่า
เป็นประเด็นใดในตัวบุคคล ถ้าเป็น ลักษณะทางร่างกาย อิทธิพลของพันธุกรรมจะมีผลรุนแรงกว่า
สิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นลักษณะทางจิตใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมจะมีผลรุนแรงกว่า แต่ปัจจัยทั้งสองต่างก็
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันต่อการก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ทั้งสิ้น 

3.2.1 พ้ืนฐานทางพันธุกรรม (Heredity)  

          3.2.1.1 พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง การถ่ายทอดคุณลักษณะทางด้านชีวภาพต่าง 
ๆ ของบรรพบุรุษไปยังลูกหลานรุ่น ต่อไปด้วยวิธีการสืบพันธุ์ โดยอาศัยสารพันธุกรรมที่เรียกว่า ยีน 
(Genes) ซ่ึงเรียงตัวอยู่บนโครโมโซม (Chromosome) ทั้งยีนและ โครโมโซมจะอยู่ในนิวเคลียสของ
เซลล์ เป็นตัวน าและผ่านกระบวนการทางชีววิทยา (biological transmission) ภายในร่างกาย 

คุณลักษณะทางด้านชีวภาพ หมายถึง ลักษณะทั้งหมดในตัวบุคคลที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม
จะสมบูรณ์ได้ นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ยีนและกระบวนการทางชีววิทยา  

         3.2.1.2 กระบวนการก าเนิดชีวิตใหม่ การถือก าเนิดของชีวิตใหม่จะต้องอาศัยเซลล์
สืบพันธุ์จากฝ่ายชายและฝ่าย หญิง ได้แก่ อสุจิ (Sperm) และไข่ (Ovum) ฝ่ายชายจะผลิตอสุจิได้ครั้ง
ละประมาณ 500 ล้านตัว ฝ่ายหญิงจะผลิตไข่ได้ทั้งสองข้างของปีกมดลูก โดยผลิตสลับกันข้างละ 1 ใบ
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ต่อเดือน หลังจากที่อสุจิจ านวนหนึ่ง เดินทางผ่านปากมดลูกสู่ท่อน าไข่จนไปสู่ปลาย ของท่อน าไข่ ใน
เวลา เดียวกันกับ ฝ่ายหญิงที่มีการตกของไข่และไข่สุกพอดี อสุจิที่มี ความแข็งแรงที่สุดเท่านั้นจะเจาะ
ผนังไข่เพ่ือฝังส่วนหัวเข้าไปและทิ้งส่วนหางไว้ ภายนอก ผนังของไข่ก็จะท าปฏิกิริยาแข็งตัวโดยทันที
เพ่ือป้องกันไม่ให้อสุจิตัวอ่ืน ๆ สามารถเจาะผ่านเข้าไปได้อีก การพบกันระหว่างอสุจิกับไข่นี้ เป็น
จุดเริ่มต้นของการก าเนิดชีวิตใหม่ เรียกว่า การปฏิสนธิ (Fertilization) เมื่ออสุจิเข้าไปในไข่ได้ส าเร็จ
แล้วจะท าการสลายผนังเซลล์ส่วนหัว คงเหลือไว้เพียงโครโมโซมจากฝ่ายพ่อหนึ่งชุดและจับคู่กับ
โครโมโซมทางฝ่ายแม่ที่อยู่ ภายในไข่อีกชุดหนึ่งจนพัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามพันธุกรรม
ของตน ขึ้นมา เซลล์ปฏิสนธิ (Zygote) เกิดจากกระบวนการปฏิสนธิ นั้น มีอัตราการ เจริญเติบโตที่
รวดเร็วแบ่งตัวแบบไมโตซิส (Meitosis) เป็นลักษณะทวีคูณ คือ จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 4 จาก 4 

เป็น 8 จาก 8 เป็น 16 ไปเรื่อย ๆ เพ่ือสร้างส่วน ต่าง ๆ ให้กับสิ่งมีชีวิตที่ก าลังถือก าเนิดพร้อมกับการ
เคลื่อนตัวของไข่จากจุดที่เกิด การปฏิสนธิไปสู่มดลูก ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 วัน สิ่งมีชีวิตในครรภ์
จะมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุด ประกอบไปด้วยเซลล์ 32-64 เซลล์ เท่านั้น ตัวอ่อนในระยะนี้ เรียกว่า 
บลาสโตไซต์(Blastocyte) ต่อมาในช่วง 2-8 สัปดาห์ เซลล์บางส่วนจะแปรสภาพเป็นอวัยวะต่าง ๆ 
เนื้อเยื่อในเซลล์จะท าหน้าที่สร้างอวัยวะ ตามหน้าที่ เช่น บางส่วนแปรสภาพเป็นสายรก ท าหน้าที่ดูด
ซึมอาหารจากผนังมดลูกของแม่ไปเลี้ยงตัวอ่อนให้เจริญเติบโต และบางส่วน  เป็นระบบประสาท 
กล้ามเนื้อ กระดูก และถุงน้ าคร่ า (amniotic sac) เพ่ือห่อหุ้มป้องกันตัวอ่อน โดยการเจริญเติบโตของ
เซลล์ต่าง ๆ จะ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

3.2.2 ความรู้พื้นฐานในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  

1) ความส าคัญของยีนต่อพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ประกอบขึ้น จากส่วนที่เล็กที่สุดของ
ร่างกายที่เรียกว่า เซลล์ (Cell) ภายในเซลล์จะมี นิวเคลียส (Nucleus) อยู่ตรงกลางโดยเฉพาะในเซลล์
สืบพันธุ์ ล้อมรอบไปด้วยไซโตปลาสซึม (Cytoplasm) และในส่วนกลางนิวเคลียส จะประกอบไปด้วย
เส้นใยสั้น ๆ เรียกว่า โครโมโซม (Chromosome) บนโครโมโซมจะมียีน(Gene) เกาะติดอยู่ในเซลล์
สืบพันธุ์ของคนแต่ ละเซลล์มีประมาณ 40,000-60,000 ยีน ยีน (Gene) ท าหน้าที่บันทึกลักษณะต่าง 
ๆ ทางพันธุกรรมทั้งทางกายและทางจิตใจของฝ่าย พ่อและฝ่ายแม่เพ่ือถ่ายทอดไปสู่สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ยีน
เป็นสารเคมีประเภทนิวคลี อิกแอซิด (Nucleic Acid) เรียกว่า ดีออกซิไรโบนิวคลี อิกแอซิด 
(Deoxyribonucleic Acid) หรือ DNA โมเลกุลของ DNA มี ลักษณะการเรียงตัวเป็ สายยาวย่อย ๆ 2 

สายพันกันเวียนซ้ายไปตามความยาวของโครโมโซม ท าให้ เกิดรหัสข้อมูลทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน 
DNAจะท าการให้แบบแก่สารที่มีชื่อว่า ไรโบนิวคลีอิกแอซิด (Ribonucleic Acid) หรือ RNA มีส่วน
ส าคัญในการสร้างโปรตีนและเอนไซม์ (Enzymes) ชนิดต่าง ๆ ขึ้นในร่างกาย ทั้งนี้ DNA และ RNA 

เกาะติดอยู่บนโครโมโซมของในแต่ละเซลล์ การที่สิ่งมีชีวิตมีความ  แตกต่างกันนั้นสาเหตุมาจาก
โครงสร้างทางโมเลกุลของ DNA และ RNA ที่แตกต่างกัน  
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2) การท างานของยีนและโครโมโซม เนื่องจากยีนเป็นตัวก าหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และยีนอยู่ภายในโครโมโซม ก็ เท่ากับว่า จ านวนของโครโมโซมจึงมีบทบาทต่อ
ลักษณะต่าง ๆ ของพันธุกรรมที่แสดงออกมาด้วย ในการถ่ายทอดลักษณะรูปแบบของ  สิ่งมีชีวิตที่มี
เผ่าพันธ์เดียวกัน จึงมีจ านวนโครโมโซมที่แน่นอนตายตัว เพ่ือไม่ให้เกิดการข้ามสายของเผ่าพันธุ์  เช่น 
ต้นหอมมี 16 โครโมโซม ผึ้งมี 32 โครโมโซม หนูมี 40 โครโมโซม มนุษย์มี 46 โครโมโซม เป็นต้น การ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโครโมโซมผ่านทางอสุจิของพ่อและทางไข่ของแม่ ในแต่ละฝ่ายมี 23 

โครโมโซม โครโมโซมที่ท าหน้าที่เดียวกัน (Homologous) จึงจับคู่กันได้เช่น โครโมโซมของสีผมจาก
พ่อจะจับคู่ได้กับโครโมโซมสีผมจากแม่เท่านั้นดังนั้น โครโมโซมจะท างานในลักษณะที่เป็นคู่กันเสมอ 
กล่าวคือ โครโมโซมในต้นหอมมี 8 คู่ โครโมโซมในผึ้งมี 16 คู่ โครโมโซมในหนูมี 20 คู่ โครโมโซมใน
มนุษย์มี 23 คู ่ส าหรับโครโมโซมของมนุษย์ 23 คู่นั้น สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ  

  1) ออโตโซม (Autosome) ได้แก่ โครโมโซมตั้งแต่คู่ที่ 1-22 มีหน้าที่ในการก าหนดลักษณะ
ทางร่างกาย ทั้งหมด ยกเว้นเพศ  

  2) เซ็กซ์โครโมโซม (Sex Chromosome) ได้แก่ โครโมโซมคู่ที่ 23 มีท าหน้าที่ก าหนดเพศ
ให้แก่เด็กทารกที ่เกิดใหม่  

3) อิทธิพลของยีนที่มีต่อการก าหนดเพศ เด็กที่เกิดมาไม่ว่าจะชนชาติใดหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม 
จะมีลักษณะที่แสดงความ เป็นมนุษย์ครบถ้วนเหมือนกันทั้งหมด เนื่องด้วยเด็กจะได้รับโครโมโซม
ความเป็นมนุษย์ ทั้งจากพ่อและแม่มาครบถ้วน ลักษณะเดียวที่มีความแตกต่างกัน คือ ความเป็นเพศ
หญิง และความเป็นเพศชายเป็นไปตามอิทธิพลของเซ็กส์โครโมโซม (sexchromosome) หรือ 

โครโมโซมคู่ที่ 23 ท าหน้าที่ก าหนดลักษณะทางเพศ เซ็กส์โครโมโซมในอสุจิของเพศชาย จะมียีน 2 

ลักษณะ คือ มีทั้งลักษณะของโครโซม X และบางตัวจะมีลักษณะโครโมโซม Y เมื่ออสุจิที่มียีนเพศ
ลักษณะ X ปฏิสนธิในไข่ที่มียีนเพศลักษณะ X เหมือนกัน เด็กเกิดใหม่ จะมีเพศเป็นหญิง ในท านอง
เดียวกัน ถ้าอสุจิที่มียีนเพศลักษณะ Y เข้าไปปฏิสนธิในไข่ที่มี ยีนเพศลักษณะ X จะมีผลท าให้เด็กเกิด
ใหม่มีเพศเป็นชาย ดังนั้นสรุปว่า อสุจิของ ฝ่ายชายจะเป็นตัวก าหนดเพศให้เด็กเกิดใหม่  

4) การก าเนิดลักษณะแฝด โดยทั่วไปมนุษย์สามารถตั้งครรภ์เพ่ือให้ก าเนิดตัวอ่อนทารกได้
เพียงครั้งละ 1 คน แต่ในบางรายเกิดอาจความ ผิดปกติให้ก าเนิดตัวอ่อนได้มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป การ
ก าเนิดเช่นนี้ เรียกว่า การก าเนิดลักษณะแฝด (Twins) เป็นความผิดปกติที่เกิด จากกระบวนการ
ปฏิสนธิ (fertilization) และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ท าให้ลักษณะแฝดมีความคล้ายคลึงทาง
พันธุกรรมกันมากที่สุด โดยทั่วไปจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ แฝดแท้ (Identical Twins) และแฝด
เทียม (Fraternal twins)  

    (1) แฝดแท้(Identical Twins) หรือแฝดเหมือน เป็นแฝดที่มีลักษณะการปฏิสนธิปกติ คือ 
เกิดจากอสุจิ 1 ตัวและไข่ 1 ใบแต่มีความผิดปกติเรื่องการแบ่ง เซลล์ นั่นคือ เมื่อปฏิสนธิเป็นไซโกต 
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(Zygote) แทนที่ไซโกตจะมีการแบ่งตัวเป็นทวีคูณแบบไมโตซิส มีการแบ่งตัวออกเป็น 2 ไซโกต หรือ 

2 กลุ่ม หรือมากกว่านั้น และเจริญเติบโตอยู่ในถุงน้ าคร่ าเดียวกัน แต่ละไซโกตเป็นอิสระต่อกัน 
โครโมโซมที่จับคู่ในไซโกตจะมี 23 คู่ ทุก ไซโกตจะได้รับโครโมโซมจากต้นแบบเดียวกัน เมื่อไซโกต
เจริญเติบโตเป็นร่างกาย ท าให้แฝดทุกคู่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกัน มากที่สุด ทั้งรูปร่าง
หน้าตา มีเพศเดียวกัน สติปัญญา หมู่โลหิต ลายนิ้วมือที่เหมือนกัน และเจริญเติบโตภายในถุงรก
เดียวกันอีกด้วย  

    (2) แฝดเทียม (Fraternal Twins) หรือแฝดคล้าย เป็นแฝดที่มีลักษณะการเกิดแตกต่างไป
จากแฝดแท้ เกิดจากความผิดปกติ ของการตกไข่ โดยปกติแล้วฝ่ายหญิงจะมีการตกไข่ครั้งละหนึ่งใบ
ต่อหนึ่งเดือน เมื่อ ฝ่ายหญิงเกิดความผิดปกติของการผลิตไข่ออกมาพร้อมกันครั้งละหลายใบ ไข่สุก 

พร้อมกันและได้รับการปฏิสนธิจากอสุจิคนละ ตัว จึ งมีการก าเนิดชีวิตใหม่มากกว่า หนึ่งและ
เจริญเติบโตเป็นเด็กทารก แต่เนื่องจากว่า เป็นไข่คนละใบและอสุจิคนละตัว  โครโมโซมที่ปฏิสนธิเป็น
ไซโกต จึงเป็นคนละชุดกัน มีผลให้แฝดเทียมมีลักษณะทาง พันธุกรรมเช่นเดียวกับพ่ีน้องพ่อแม่
เดียวกันแต่เกิดในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเท่านั้น ดังนั้น แฝดเทียมอาจจะมีเพศเหมือนกันหรือต่างกัน
ก็ได  

5) กระบวนการในการถ่ายทอดพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรม เกิด
จากการที่อสุจิน าโครโมโซมซึง่มียีนที่เก็บลักษณะทางพันธุกรรม ทั้งหมดจากฝ่ายพ่อ 23 โครโมโซม มา
พบกับไข่ฝ่ายแม่ ซึ่งมีโครโมโซมอีก 23 โครโมโซม เมื่อเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) โครโมโซม ทั้ง
สองฝ่ายจะจับคู่กันในไซโกต ท าให้มีโครโมโซมของความเป็นมนุษย์ครบถ้วนคือ 23 คู่ จากนั้น
กระบวนการและเปลี่ยนยีนทั้งสองฝ่ายจึง เกิดขึ้น เพ่ือสร้างร่างกายให้กับเด็กที่ก าลังจะเกิดใหม่ แต่
ไม่ได้หมายความว่า เด็กจะได้ลักษณะของพ่อและแม่มา 50:50 จะเห็นได้ว่า เด็ก บางคนอาจมีลักษณะ
ที่เหมือนฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่เป็นส่วนใหญ่ บางคนอาจไม่เหมือนทั้งพ่อและแม่ แต่เหมือนบรรพบุรุษ
ของฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของลักษณะเด่น (Dominant) และลักษณะด้อย (Recessive) 

ที่ว่า ลักษณะเด่นเมื่อจับคู่กับลักษณะเด่นด้วยกัน พันธุกรรมลักษณะเด่นจะปรากฏออกมา ถ้าลักษณะ
เด่นจับคู่กับลักษณะด้อยพันธุกรรมลักษณะเด่นจะปรากฏออกมา เช่น ถ้าพ่อมีลั กยิ้ม (ลักษณะเด่น) 
มาแต่งงานกับแม่ไม่มีลักยิ้ม (ลักษณะด้อย) ลักษณะพันธุกรรมลักยิ้มของพ่อจะข่มลักษณะพันธุกรรม
ของแม่ท าให้ลูกของ พ่อแม่คู่นี้ มีลักยิ้มเหมือนพ่อ ลักษณะด้อยจะมีโอกาสปรากฏออกมาได้ก็ต่อเมื่อ
ลักษณะด้อยจับคู่ลักษณะด้อยเท่านั้น การศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยนั้น จะต้อง
ศึกษาถึงปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างยีนทั้งสองชนิด ซึ่งปรากฏออกมาเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

    (1) ลักษณะที่ปรากฏ หรือฟีโนไทป์ (Phenotype) หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติทาง
พันธุกรรมที่แสดง ออกมาให้เห็นในรุ่นลูกรุ่นหลาน ทั้งลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได้ เช่น สีตา สีผม 
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สีผิว รูปร่างหน้าตา และลักษณะภายใน เช่น กลุ่ม เลือด เป็นต้น ฟีโนไทป์ ของแต่ละบุคคลเป็นผลมา
จาก  

1. โครโมโซมท่ีท าหน้าที่เดียวกันมาจับคู่กันในไซโกต  

2. การเกิดปฏิกิริยาร่วมกันของยีนตามอิทธิพลของลักษณะเด่นและลักษณะด้อย  

3. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมหลังการปฏิสนธิ  
      (2) ลักษณะของยีน หรือจีโนไทป์ (Genotype) หมายถึง ลักษณะทางพันธุกรรมทั้งหมด

ที่ได้รับมาจากบรรพ บุรุษ โดยการสืบทอดต่อกันมาเรื่อย ๆ เป็นในลักษณะของการแอบแฝงไม่ปรากฏ
ออกมาให้เห็น ในการศึกษาอาจใช้ตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมโดยพิจารณาจากตาราง
แสดงกฎเกณฑ์การ ถ่ายทอดยีน ในขั้นต้นต้องก าหนดลักษณะเด่นและลักษณะด้อยทางพันธุกรรม
เสียก่อน โดยให้แทนลักษณะเด่นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และแทนลักษณะด้อยด้วยตัวอักษร
พิมพ์เล็ก 2 ตัว ซึ่งยีนคู่ที่มีลักษณะเป็นพันธุ์แท้เช่นนี้ เรียกว่า โฮโมไซกัส (Homozygous) จะแสดง
ลักษณะนั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยก็ตาม แต่ถ้าหากเป็นยีนที่มีลักษณะด้อยแฝงอยู่ใน
ลักษณะเด่น (พันธุ์ทาง) ให้แทนด้วย อักษรพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว และอักษรพิมพ์เล็ก 1 ตัว เช่น Bb, Ff เป็น
ต้น คือมีคู่ยีนที่แตกต่างกันเรียกว่า เฮเตอโรไซกัส (Heterozygous) ยีน เด่นจะข่มยีนด้อย ท าให้
ลักษณะที่ปรากฏเป็นยีนเด่นแต่จะมีลักษณะด้อยแฝงเร้นอยู่ไม่ได้หายไปไหน  

3.2.3 อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีผลต่อบุคคล  

การศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อบุคคล นิยมท าการศึกษาฝาแฝดเหมือน  
เนื่องจากฝาแฝดเหมือนมีสิ่งที่ เหมือนกันทุกประการ พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อบุคคล ดังนี้  

1) ด้านร่างกาย พันธุกรรมทางด้านร่างกายจะมีผลต่อบุคคลในด้านบุคลิกภาพ  
อารมณ์และการรับรู้ตนเอง มี อิทธิพลต่อร่างกายของบุคคลไม่ว่าจะเป็นด้านของรูปร่าง สีผิว สีผม 
และเครื่องประกอบใบหน้า รวมทั้งโครงสร้างอื่น ๆ เช่น ความสูง น้ าหนัก ฯลฯ 

(4) พันธุกรรมทางด้านร่างกายที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ เช่น บางคนมีโครโมโซมเพศ  
XXY จะเกิดอาการของ โรคKlinefelter’s Syndrome เกิดในเพศชาย จะท าให้กลายเป็นชายที่มี
ลักษณะของเพศหญิง คือ มีหน้าอกใหญ่ และอวัยวะเพศชายไม่  ท างาน เนื่องจากต่อมเพศผลิต
ฮอร์โมนได้ไม่เพียงพอ หรืออาจจะกลายเป็นโรคปัญญาอ่อน ชนิด Mogolism ได้ บางคนมีฮอร์โมน
เพศน้อยกว่าปกติคือ b มี XO อันเป็นภาวะที่เกิดจากการที่ไข่ได้รับการผสมจากสเปิร์มที่ไม่มี  
โครโมโซมเพศเลย ซึ่งมักจะเกิดในเพศหญิง อาการของโรค Turner’s Syndrome คือ มีรูปร่างเล็ก 
แคระแกร็นไม่มีหน้าอก ไม่มี ประจ าเดือน และเป็นหมัน 

(5) พันธุกรรมทางด้านร่างกายที่ส่งผลต่ออารมณ์ของบุคคล เชลดอน (William  

Herbert Sheldon,Jr ;1898-1977) เสนอแนวคิดไว้ว่า บุคคลที่มีรูปร่างต่างกัน 3 ลักษณะ ได้แก่ คน
ที่มีรูปร่างอ้วนท้วนเจ้า เนื้อ (Endomorphy) มักจะมีอารมณ์ดี ร่า เริง โกรธง่ายหายเร็ว ฯลฯ คนที่มี
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รูปร่าง ผอมเกร็ง (Ectomorphy) เป็นผู้ที่เก็บ อารมณ์เก่ง โมโหยากแต่หายช้า ฯลฯ และคนที่มีรูปร่าง
สมส่วน (Mesomorphy) เป็นผู้ที่มีอารมณ์ม่ันคง มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ฯลฯ 

(6) พันธุกรรมทางด้านร่างกายที่ส่งผลต่อการรับรู้ตนเอง เช่น การรับรู้ตนเองนี้ จะ 

ขึ้นอยู่กับการยอมรับและ ค่านิยมของสังคมแต่ละแห่งเป็นส าคัญ ในขณะที่บางสังคมคนอ้วนจะ
กลายเป็นคนมีปมด้อย แต่บางสังคมนิยมผู้มีรูปร่างอ้วนท้วน หรือใน บางสังคมคนผิวด าเป็นที่รังเกียจ 
แต่ในอีกสังคมจะยกย่องให้คนผิวด าเป็นผู้น า ฯลฯ  

2) ด้านสติปัญญา พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม โดยมี พันธุกรรมเป็นตัวปูพ้ืนฐานของระดับสติปัญญา หรือเป็นขอบเขตของการ
พัฒนาการด้านสติปัญญา กล่าวคือ บุคคลจะมีระดับสติปัญญาที่ ใกล้เคียงหรือมีสหสัมพันธ์กับบรรพ
บุรุษของตน แต่ก็อาจจะพัฒนาขึ้นได้ ถ้าได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสภาพแวดล้อม สิ่งที่แสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอิทธิพลของ พันธุกรรมที่มีต่อระดับสติปัญญาของบุคคล ก็คือ การได้รับการ
ถ่ายทอดโรคปัญญาอ่อนจากพ่อแม่สู่ลูก  โดยเฉพาะโรคปัญญาอ่อนที่เรียกว่า Mogolism หรือ 

Down’s Syndrome เกิดจากความผิดปกติของยีนบิดา และยีนมารดา ในกรณีที่โครโมโซมเพศ
ผิดปกติจะส่งผล ต่อบุคคลในด้านต่าง ๆ คือ ด้านร่างกาย เช่น ท าให้ม ีรูปร่างแคระแกร็นหรือมีรูปร่าง
ใหญ่ผิดปกติ ผู้หญิง บางคนอาจจะเป็นหมัน ไม่มีหน้าอก ไม่มีประจ าเดือน ฯลฯ และด้านสติปัญญา 
เช่น ท าให้มอีาการของโรคปัญญาอ่อน ฯลฯ  

     2.2 สิ่งแวดล้อม  

สิ่งแวดล้อม (environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์จะท าหน้าที่ 
เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลแสดง พฤติกรรมเพ่ือตอบสนอง เช่น เสียงดัง เสียงท าหน้าที่เป็นสิ่งเร้า
กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองเสียงดังด้วยการใส่หูฟัง เดินออก จากห้องหรือปิดหู หรือคน
ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง จะมีวิถีชีวิตเร่งรีบ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิต แตกต่างไปจากคนที่อยู่อาศัยในเขตชนบท เป็นต้น  ในทางจิตวิทยา 
กล่าวว่า สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผลรวมของสิ่งเร้าที่บุคคลได้รับและมีอิทธิพลต่อบุคคลตั้งแต่ เริ่ม
ปฏิสนธิจนกระท่ังเสียชีวิต  

2.2.1 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อบุคคลสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต  
และพัฒนาการของบุคคลในด้าน ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งคนเราจะได้รับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมจากการ
เรียนรู้ทางสังคม (Socialization) อันเป็นกระบวนการทางสังคมที่จะ หล่อหลอมและถ่ายทอด
คุณลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดแก่บุคคล สิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อบุคคลตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์
มารดาไปจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นสมาชิกของสังคม โดยสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อพัฒนาการของ
บุคคลได้ 3 ช่วง คือ สภาพแวดล้อมก่อนคลอดหรือสิ่งแวดล้อมในครรภ์มารดา สภาพแวดล้อม  ขณะ
คลอด และสภาพแวดล้อมหลังคลอดหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก  
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1) สภาพแวดล้อมก่อนคลอดหรือสิ่งแวดล้อมในครรภ์มารดาสิ่งแวดล้อมภายใน 

ครรภ์ สุขภาพของแม่และปัจจัย อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมารดา ย่อมมีผลต่อตัวอ่อนในครรภ์มารดาเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะในด้านของพัฒนาการทางสมองของบุคคล ซึ่ง สภาพแวดล้อมก่อนเกิด มีดังนี้  

(2) สุขภาพของแม่ มีผลมากท่ีสุดต่อทารกในครรภ์โดยเฉพาะช่วง 3 เดือน 

แรกของการตั้งครรภ์ เป็นระยะที่ ตัวอ่อนมีความรู้สึกไวมากต่อการขาดออกซิเจนและการติดเชื้อต่าง 
ๆ ซึ่งจะพบอาการผิดปกติอันเกิดมาจากสุขภาพของมารดา ดังนี้ คือ 1. หากมารดามีความบกพร่อง
จากฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ ส่งผลให้มารดาเป็นโรคคอพอกจากการขาด ธาตุไอโอดีน ท าให้เด็กที่เกิด
ออกมาเป็นโรคกระดูกอ่อน ท้องใหญ่ ผิวหนังหยาบ ผมติดกันเป็นกระจุก และระดับสติปัญญาต่ ากว่า
ปกต ิ 

2. หากมารดามีการติดเชื้อหรือขาดออกซิเจน จะท าให้เด็กท่ีคลอดออกมาจมูกโหว่ ปากแหว่ง 
ตาบอด แขนขาไม่มี มีความพิการในระบบอวัยวะรับสัมผัส เป็นมะเร็งในเม็ดเลือด และอาจท าให้
สติปัญญาต่ า  

3. หากมารดาติดเชื้อหัดเยอรมัน ช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์นี้ จะท าให้เด็กเกิดความ
ผิดปกติทาง ร่างกายและระดับสติปัญญามาก ดังนั้นแพทย์มักจะท าแท้งให้มารดาทันที แต่ถ้าทารก
คลอดออกมาจะพิการ ดังนี้คือ หูหนวก ตาบอด ปัญญาอ่อน หัวใจพิการ ม้ามและตับโต เป็นต้น  

4. การที่มารดาได้รับเชื้อเอดส์ (AIDS) เชื้อ HIV จะถูกส่งผ่านจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ ท า
ให้ทารกมี อาการภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออาจเสียชีวิตได้  

5. โรคเลือดเข้ากันไม่ได้ (Rh Factor : Resus Factor) เป็นสารโปรตีนในเม็ดเลือด แดง 
ภาวะที่โลหิตของมารดาและบิดา โดยเฉพาะชาวคอเคเซียนประมาณ 85% มี องค์ประกอบของ RH+ 

ชาวเอเชียจะมี RHเมื่อถา่ยโลหิตแก่กันไม่ได้ จะเกิดอาการอาร์ เอช แอนตี้ บอดี้ (RH Antibodies) คือ 
ก่อ ปฏิกิริยาท าลายเม็ดเลือดแดงของตัวอ่อนในครรภ์ ผลคือ ท าให้ทารกเกิดภาวะโลหิตจาง อาจเกิด
การแท้งหรือทารกตายหลังคลอดได้ ส่วนมากหลังจากตั้งครรภ์ 18 สัปดาห์ สามารถ ให้เลือดทารกแต่
ถ้าทารกโตพอจะคลอดได้แพทย์จะตัดสินใจให้คลอดเร็วและน าทารกไปบริบาลรักษาต่อไป  

6. การเจ็บป่วยของมารดา อาจท าให้พัฒนาการของทารกในครรภ์ผิดปกติ เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง เป็นต้น อาจ จะส่งผลรุนแรงจนกระทั่งท าให้ทารกแท้งได้ 40-

50% หรือมีอัตราการตายของทารกมากถึง 15-20%  

7. อุบัติเหตุ (accident) ในระหว่างตั้งครรภ์มารดามีโอกาสจะประสบอุบัติเหตุได้ง่ายกว่า
ปกติ มารดาควร เพ่ิมความระมัดระวังและจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงให้มาก
ที่สุด ป้องกันอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้  

8. การที่มารดาได้รับรังสีเอ็กซ์หรือเรเดียม (X-ray and radium) ระหว่างตั้งครรภ์มารดาควร
หลีกเลี่ยง การรับรังสีเอกซเรย์(X-ray) โดยเด็ดขาด เนื่องจากรังสีชนิดนี้ จะก่ออันตรายต่อการเจริญ
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ของเซลล์ต่าง ๆ ท าให้กระบวนการแบ่งเซลล์ ร่างกายผิดปกติ จะมีผลท าลายทารกในครรภ์ได้และรังสี
บางอย่างอาจท าให้ยีนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีผลต่อพันธุกรรมในรุ่นต่อ ๆ ไป หรือมีผลท าให้ทารกมี
รูปร่างแคระแกร็น หัวเล็ก ปัญญาอ่อน ตาเล็กกว่าปกติ อวัยวะเพศไม่เจริญเติบโต หรือเมื่อโตขึ้นมี
โอกาสเป็น โรคมะเร็งในเม็ดเลือด (Leukemia) สูงกว่าคนทั่วไป  

9. อายุของมารดา วัยเจริญพันธุ์ของสตรีที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์คือ 20-35 ปี มารดาอายุ
ต่ ากว่า 16 ปี มีความเครียด ความไม่พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลไปยังพฤติกรรมและพัฒนาการ
บุตรในครรภ์มีปัญหาการคลอดยาก ทารกแรก คลอดน้ าหนักน้อย การเลี้ยงดูยุ่งยาก มีโอกาสตายใน
ขวบปีแรกถึง 3 เท่า และมีโอกาสจะมีความผิดปกติในระบบประสาท 3.5 เท่า (ปัญญาอ่อน และความ
พิการอ่ืน ๆ มารดาอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะให้ก าเนิดทารกที่มีความผิดปกติทาง
พันธุกรรม เช่น ปัญญาอ่อนชนิดดาวน์ซินโดรม (Down’s Syndrome)  

10. จ านวนทารกภายในครรภ์ หากมีจ านวนทารกภายในครรภ์มาก ก็ย่อมจะเกิดการแย่ง
อาหารกันเอง และอาจคลอดก่อนก าหนดได้  

11. ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อทารกในครรภ์ยังมีปัจจัยอีกมากมายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
พัฒนาการและ การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เช่น - แม่ที่ใช้แรงงานมากและยืนนาน ๆ อาจท า
ให้ทารกคลอดก่อนก าหนด และน้ าหนักของทารกแรก คลอดน้อยกว่าปกต ิ- สารเคมีในสิ่งแวดล้อมส่ง
ผลกระทบต่อการสร้างอสุจิและไข่ ท าให้เกิดความผิดปกติต่อทารก เช่น สารตะกั่ว มีผลต่อสติปัญญา  
       (2) สุขภาพจิตของแม่ (Mental health) อารมณ์ของแม่จะมีผลต่อลูกในครรภ์เป็น 

อย่างมากในระยะ 3 เดือนแรก หากแม่มีอารมณ์หงุดหงิด หวาดกลัว วิตกกังวล โกรธ ตื่นเต้น และ
เครียดมากหรือเครียดนาน ต่อมไร้ท่อจะผลิตฮอร์โมน ท าให้ ฮอร์โมนในเลือดของแม่ไม่สมดุล อันเป็น
สาเหตุให้เด็กคลอดก่อนก าหนด ผิวพรรณซีดแห้ง ไม่สดใส เป็นปัญญาอ่อนชนิด Mogolism ตรงกัน
ข้ามถ้าแม่มีจิตใจสดใสและเบิกบาน จะท าให้ทารกมีน้ าหนักตัวมากกว่าปกติ ผิวพรรณผ่องใส และถ้า
แม่เกิดอาการช็อค (shock) ระหว่างตั้งครรภ์ จะท าให้ทารกปัญญาอ่อนได้ การดูแลสุขภาพจิตของแม่
จึงเป็นเรื่องส าคัญ ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างตั้งครรภ์ คนใกล้ชิด โดยเฉพาะพ่อจึงควรให้ความรัก ความ
เอาใจใส่ต่อแม่เป็นพิเศษเพ่ือสร้างสุขภาพจิตที่ดีต่อแม่ที่ตั้งครรภ  

        (3) การบริโภคของแม่ (maternal nutrition) อาหารที่แม ่บริโภคเข้าไปในร่างกาย 

ทุกชนิดจะถูกส่งไปยังทารกในครรภ์ทางกระแส โลหิตทางสายรก ดังนั้นหากแม่บริโภคสิ่งที่มีประโยชน์
มีคุณค่าอย่าง ครบถ้วนทุกหมู่และมีปริมาณมากพอ เพ่ือช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ กระดูก จะ
ท าให้ทารกมีสุขภาพดี มีสติปัญญาดีแต่หากแม่เป็น โรคขาดอาหาร บริโภคสิ่งที่ไม่มีคุณค่า โดยเฉพาะ
สารปรุงแต่งอาหาร ประเภทผงชูรส อาหารที่ปนเปื้อนสารตะกั่วและปรอท จะท าให้เด็กมีความ 

บกพร่องทางสมองและร่างกายพิการได้ สิ่งต้องห้ามส าหรบัผู้มีครรภ์คือ สารอาหารและยาที่ก่อให้เกิด
โทษ ได้แก่ ยา (Drug) ระหว่างตั้งครรภ์ การใช้ยาใด ๆ ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ยา
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หลายประเภทมี ผลข้างเคียงอาจท าให้ทารกมีความผิดปกติทางร่างกายได้ เช่น ยาทาลิโดไมด์ 
(Thalidomide) มีผลไประงับการเจริญเติบโตของแขนขา ท าให้ทารกที่เกิดมาแขนขากุด ยาควินิน 
(quinine) มีผลในการท าลายเยื่อแก้วหู ท าให้หูพิการ ยาเตตร้าไซคลิน (Tetracycline) มีผลต่อ 

เคลือบฟัน ท าให้ฟันเหลือง ด่าง เป็นกระ และผุง่าย เป็นต้น บุหรี่ (tobacco) การที่แม่สูบบุหรี่จัด
ขณะตั้งครรภ์ จะมีผลท าให้เด็กในครรภ์มีน้ าหนักน้อยกว่าปกติ คลอด ก่อนก าหนดหรือแท้งได้มากกว่า
แม่ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 3 เท่า อาการหลอดลมอักเสบ หัวใจเต้นผิดปกติและภาวะเคมีในเลือดของเด็ก 

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากนิโคตินในบุหรี่ท าให้หัวใจเด็กเต้นแรงกว่าปกติและโลหิตจะได้รับออกซิเจน
น้อยลง แอลกอฮอลล์และเครื่องหมักดอง (alcohol) การที่แม่ดื่มสุรามากจะมีผลท าลายพัฒนาการ
ทางกายและ สมองของเด็กได้ และเด็กจะกลายเป็นโรคขาดอาหาร เป็นโรคปัญญาอ่อน หัวใจโต 
คลอดก่อนก าหนดและแท้งได้  

2) สภาพแวดล้อมขณะก าลังเกิด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อทารกตั้งแต่เริ่มคลอด เมื่อทารก
อยู่ในครรภ์มารดา ครบ 9 เดือน ถึงเวลาที่จะต้องคลอด ทารกอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนใน
ขณะที่ท าคลอดได ้ 

     (1) ภาวะของสมองทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน ระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย 

ทารกเกิดปัญหาขึ้น โดยเฉพาะส่วนที่ไปเลี้ยงสมอง ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น แม่ตกเลือดในช่อง
คลอด น้ าเมือกอุดตันหลอดลมทารก รกพันคอทารก เชิง กรานของแม่เล็กไปหรือศีรษะของทารกโต
เกินไป จนท าให้ศีรษะของทารกติดที่เชิงกราน การหายใจของทารกถูกกดเนื่องจากการใช้ยา ถ้า สมอง
ของทารกขาดออกซิเจนเป็นเวลานานประมาณ 18 วินาที จะมีผลท าให้การเจริญเติบโตของสมอง
ทารกไม่สมบูรณ์ ถ้าเกิน 5 นาที เซลล์สมองของทารกแรกคลอดจะถูกท าลาย ท าให้ทารกที่คลอด
ออกมาปัญญาอ่อนและถ้าขาดออกซิเจนนานกว่านั้น ทารกก็อาจถึงตาย ได้ 
      (2) สมองของทารกได้รับความกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บ ในกรณีที่ 
ทารกคลอด ผ่านทางช่องคลอดแล้ว เกิดการบีบตัวของช่องคลอด และถ้าแรงบีบมีมากขึ้นอาจจะท าให้ 
สมองและระบบประสาทถูกท าลายได้ หรือการที่แพทย์จ าเป็นต้องใช้ช้อนคีบ (forcep) ศีรษะทารก
หรือใช้เครื่องสูญญากาศ (vacuum) เพ่ือดึงศีรษะออกจากเชิงกรานของมารดา ในกรณีที่รุนแรงจน
กระทบ กระเทือนถึงสมอง อาจท าให้การรับสัมผัสหรือการพูดของเด็ก บกพร่องได้  
      (3) เชื้อกามโรคโกโนเรีย (Gonorrhea) ถ้าบริเวณช่องคลอดของแม่ติดเชื้อ 

กามโรค ประเภทโกโนเรียหรือหนองใน และไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดก่อนคลอด เชื้อโกโนเรียจะ
ท าลายเยื่อบุนัยน์ตาของทารกท าให้ตาบอดได้  

3) สภาพแวดล้อมหลังเกิด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลนับตั้งแต่คลอดออกมาสู่โลก
ภายนอก เมื่อทารกเกิด แล้วจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม สิ่งแวดล้อมหลังเกิดที่มีอิทธิพลต่อ
บุคคลมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ เจตคติของพ่อแม่ที่มีต่อลูก และสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวจะมี
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ผลต่อบุคคลเป็นอย่างมากในช่วงอายุแรกเกิดถึง 2 ปี เป็นช่วงส าคัญที่สุดของมนุษย์ เพราะเป็นระยะ 

ที่คนเราเจริญเติบโตอยู่ภายในครอบครัว  

(1) สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว เป็นสังคมกลุ่มแรกที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ  
อารมณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของบุคคลเป็นอย่างมาก ได้แก่ ทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อลูก 

การอบรมเลี้ยงดูและบรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว การ  เป็น
แบบอย่างทีดีแก่ลูก จ านวนพ่ีน้องและล าดับการเกิด การให้โภชนาการในครอบครัว ระดับ การศึกษา
ของพ่อแม่และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นแหล่งสร้าง  พฤติกรรม ปัจจัย
เหล่านี้ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว มีผลท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ แตกต่างกันไปด้วย 

 (2) สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เป็นกลุ่มสังคมท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับสองรอง 
จาก ครอบครัว สถานศึกษาจะเป็นแหล่งหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคล ท าหน้าที่อบรมสั่งสอน  

ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังสอนให้ รู้จัก
ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม ได้แก่ กฎระเบียบและกติกาของสังคม ปรับปรุงบุคลิกภาพที่ ไม่พึง
ประสงค์ เรียนรู้วิธีการปรับตัวเข้ากับ สมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคม เพ่ือให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ บรรยากาศของสถานศึกษา
และบรรยากาศภายในชั้นเรียน บุคลิกภาพและเทคนิควิธีสอนของครู สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนในชั้น
เรียนรวมทั้งหลักสูตร นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

      (3) สิ่งแวดล้อมในสังคม เป็นกลุ่มสังคมท่ีมีอิทธิพลหล่อหลอมบุคคลใน 

ทางอ้อมให้บุคคลเกิดการเลียนแบบ สังคม โดยกลุ่มสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลในสังคม เช่น สถาบัน
ศาสนา เป็นสถาบันทางสังคมซึ่งท าหน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในแต่ละสังคม มีบทบาท 

ต่อการก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในแต่ละศาสนาด้วย เนื่องจากสถาบันศาสนาจะมี
อิทธิพลทางจิตใจต่อบุคคลที่มีศรัทธา  สูงมาก เช่น พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนให้
พุทธศาสนิกชนท า ความดีละเว้นความชั่วท า จิตใจให้บริสุทธิ์และเบิกบาน มีความ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เชื่อ
กฎแห่งกรรม พุทธศาสนิกชนจึงมักปฏิบัติตามสิ่งที่ปรากฏในหลักธรรมค าสอนเหล่านั้น สถาบัน
สื่อสารมวลชน หมายถึง หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ( internet) ท าให้โลกมีการ 

ติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดน (globalization) สื่อทั้งหลายเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรม
ของบุคคลที่เป็นสมาชิกของสังคมทั้ง ทางบวกและทางลบได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะวัยรุ่น เช่น วัยรุ่นใน
สังคมไทยปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการ  แต่งกาย กิริยาท่าทาง การ
พูดจาและทัศนคติทางเพศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการน าเสนอของสื่อมวลชนเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้น พ่อแม่ ครูผู้ปกครอง และผู้ใกล้ชิดกับเด็ก จึงควรชี้ แนะให้เยาวชนมีวิจารณญาณใน
การบริโภคสื่อต่าง ๆ ด้วยความฉลาด สามารถ แยกแยะสิ่งดีและมีประโยชน์หรือสิ่งไม่ดีและเป็นภัย
ของสังคมได้ ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็ควรตระหนักในสิ่งเหล่านี้ และเลือกสรรสิ่ งที่มี คุณค่า มี
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สาระประโยชน์และอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทยให้แก่เยาวชนของชาติได้สืบสานต่อไป จะเห็นได้
ว่าในบรรดาสิ่งแวดล้อมทั้งหมด สิ่งแวดล้อมหลังเกิดโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวและ  

สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคล ดั งนั้น
นักจิตวิทยาจึงค่อนข้างให้ความส าคัญกับ สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ มาก  

2.3 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม  พันธุกรรม (heredity) และสิ่ งแวดล้อม 
(environment) ร่วมมีบทบาทในพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของบุคคล ไม่อาจจะบอก  ได้ว่า ระหว่าง
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมสิ่งใดจะมีความส าคัญมากกว่ากัน เพราะท้ังสองสิ่งล้วนแต่ส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน โดยพัฒนาการ ด้านหนึ่งพันธุกรรมอาจมีผลมากกว่าและได้รับการส่งเสริมต่อจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม แต่ พัฒนาการอีกด้านหนึ่งอาจมีอิทธิพล  มากกว่าก็ได้ กล่าวคือ พันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

    2.3.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านร่างกาย (Physical) เป็นลักษณะทางกายภาพที่
เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ที่สุด ความแตกต่างทางร่างกายแต่ละบุคคล ได้แก่  

1) ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย เช่น รูปร่าง โครงกระดูก หน้าตา ผิวพรรณ สีผม  
สีผิวหรือสีตา ฯลฯ ซึ่ง ลักษณะโครงสร้างของร่างกายเหล่านี้ จะเป็นไปตามเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกัน เช่น 
พวกคอเคซอยด์ (caucasoid) มีรูปร่างสูงใหญ่ จมูกโด่ง ผิว ขาว ผมหยักศก พวกนิกรอยด์ (negroid) 

มีผิวด า ผมหยิกขอด ริมฝีปากหนา กะโหลกทุย พวกมองโกลอยด์ (mongoloid) มีผิวเหลือง ใบหน้า
แบน ตาเล็กชั้นเดียว ดังนั้นเมื่อคนต่างเผ่าพันธุ์กัน เช่น นิโกรกับชาวจีนมายืนคู่กัน เราสามารถจ าแนก
ลักษณะเผ่าพันธุ์ได้อย่าง ชัดเจน และลูกครึ่งของเผ่าพันธุ์เหล่านี้ เราก็สามารถจ าแนกได้อีกเช่นกันว่า
เป็นลูกครึ่งระหว่างเผ่าพันธุ์ใดบ้าง เป็นต้น  

2) เพศ ทารกที่เกิดใหม่จะเป็นเพศหญิงหรือชายนั้น เป็นอิทธิพลของพันธุกรรมโดยตรงและ
เมื่อเพศชายและหญิง เติบโตขึ้นจะมีความแตกต่างของร่างกายอย่างชัดเจนขึ้น เช่น เพศหญิงจะมี
ร่างกายกลมกลึง ไหล่แคบ ปรากฏส่วนเว้า ส่วนโค้ง แสดง ความอ่อนช้อย มีหน้าอก และเสียงแหลม 
เป็นต้น ส่วนเพศชายรูปร่างจะเป็นเหลี่ยม ไหล่กว้าง สะโพกแคบ ปรากฏกล้ามเนื้อเพ่ือแสดง ความ
แข็งแรง บึกบึน เสียงห้าวทุ้มใหญ่ มีหนวดเคราดก เป็นต้น ส่วนในบางกรณีท่ีบุคคลปรากฏทั้งเพศหญิง
และเพศชายในคนเดียวกัน อาจเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมาก  

3) หมู่โลหิต ปกติมนุษย์จะมีหมู่โลหิตที่แตกต่างกันเพียง 4 กลุ่ม ได้แก่ O, A, B และ AB 

บุคคลใดจะมีหมู่โลหิตใด ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมจากบิดามารดา  
4) การท างานของอวัยวะภายใน มีการท างานของระบบภายในร่างกายหลายอย่างที่ได้รับ

การยืนยันว่า สามารถ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น ความดันโลหิต การมีรอบเดือนของสตรี 
(menstruation) ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลจากยีนฝ่ายมารดา เป็น ต้น  
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5) ลักษณะโรคภัยไข้เจ็บและข้อ บกพร่องของร่างกายบางประการ จะถ่ายทอดทางพันธุกรรม
อีกด้วย เช่น ตา บอดสี ศีรษะล้าน โรคเลือดไหลไม่หยุด (Hemophillia) ธาลัสซีเมีย (Thalassimia) 

เบาหวาน ลมบ้าหมู นิ้วเกิน นิ้วติดกัน ผิวเผือก (Albinism) เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวนี้ มีผลงานวิจัย
ปรากฏว่า เป็นอิทธิพลมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรง ความแตกต่างทางร่างกายของ
บุคคลนั้น ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่สิ่งแวดล้อมก็มีอิทธิพลใน บางกรณี เช่น แม้
ได้รับพันธุกรรมเรื่องความอ้วนจากบิดามารดา แต่ไปเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ทุรกันดารยากจน บุคคล
นั้นก็ผอมลงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าได้รับอิทธิพลเรื่องความผอมจากบิดามารดาแต่ได้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่สมบูรณ์ก็สามารถอ้วนท้วนแข็งแรง ได้เช่นกัน นอกจากนี้ โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่
ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม สามารถควบคุมได้โดย การดูแลรักษาจากแพทย์  เช่น โรคเบาหวาน ธาลัส
ซีเมีย เป็นต้น ในปัจจุบันวงการเทคโนโลยีทางพันธุกรรมได้ค้นพบความรู้เกี่ยวกับยีนมากข้ึน จนเชื่อว่า
สามารถ สกัดยีนที่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บและข้อบกพร่องทางร่างกายออกไปได้ ดังนั้น ใน
อนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จะสามารถควบคุม พันธุกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างแน่นอน  

2.3.2 ความแตกต่างทางด้านสติปัญญา (Intelligence) ความสามารถทางสติปัญญา หมายถึง 
ความสามารถของสมองในการจ า การคิดวิเคราะห์ หาเหตุผล การเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
แสดงออกให้เห็นผ่านพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ถูกก าหนดจากพันธุกรรมตลอดไปจนถึงสิ่งแวดล้อม 
และยัง สามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ เพ่ือให้ผู้วัดมองเห็นความบกพร่องของความสามารถ
ทางด้านอารมณ์ของตนเองที่ ต้องพัฒนาและ แก้ไข ดังนั้นจึงมีการวัดค่าออกมาเพ่ือแสดงถึงระดับ
ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ได้ดังนี้  

IQ ระดับความสามารถทางด้านสติปัญญา  
140 ขึ้นไป  ฉลาดมาก(very superior)  

120-139  ฉลาด(Superior)  

110-119  ฉลาดปานกลาง(high average)  

90-109   ปกติหรือปานกลาง(average) 

 80-89 ทึบหรือต่ ากว่าปานกลาง(low average) 70-79 คาบเส้น(borderline) 

 ต่ ากว่า 70ลงมา  สติปัญญาอ่อน(mental retarded)  

มนุษย์มีท้ังหมด 3 เผ่าพันธุ์หลัก คือ คอเคซอยด์ เช่น ฝรั่ง, เเขกขาว, ละตินมองโกลอยด์ เช่น 
เอเชียตะวันออก , เเขกด า, อินเดียนเเดง, เอสกิโม นิกรอยด์ เป็นสายพันธุ์ที่มียีนแรงที่สุด มองโกลอยด์ 
เป็นสายพันธุ์ที่มี ระดับ IQ เฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อเทียบกันทั้ง 3 เผ่าพันธุ์ แต่เผ่าพันธุ์มองโกลอยด์ แบ่งย่อย
ออกเป็นเชื้อสาย “ยิว” (คอเคซอยด์สายพันธุ์หนึ่ง) ซึ่งเป็นเชื้อสายที่มี IQ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 117 สูง
ทีสุ่ดในเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ หรือฉลาดที่สุดในโลกก็ว่าได ้
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ส่วนในแถบเอเชียนั้น ยังมี IQ ที่แตกต่างกัน อย่างเช่น คนเอเชีย (ผิวเหลือง) จะมี IQ เฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ 106 รองลงมาก็คือ คนเอเชีย (ผิวขาว) IQ เฉลี่ยอยู่ที่ 100 และคนเอเชีย (ผิวสี) IQ จะอยู่ที่ 
85 แต่เผ่าพันธุ์ที่มี IQ สูงสุด คือ ชาวยิว ที่มี IQ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 117 สูงที่สุดในเผ่าพันธุ์ของมนุษยยัง
เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่า พันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อสติปัญญาของบุคคล
มากกว่ากัน แต่โดยสรุปนักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่า พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อสติปัญญามากกว่า
สิ่งแวดล้อม ดังเช่น  เฮนรี่  อี. ก็อดดาร์ด (Henry Herbert Goddard;1866 – 1957) ได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลของตระกูลหนึ่งซึ่งเพ่ือ ความเหมาะสมจึงให้การสมมติชื่อขึ้น โดยศึกษาย้อนหลังไปกว่า 
50 ปีเพื่อแสดงอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อสติปัญญาอย่างชัดเจน ต้นตระกูล คือ มาร์ติน กัลป์ ลิแคก 
(Martin Kallikak) แต่งงานกับผู้หญิง 2 คน คนหนึ่งมีอาชีพคนรับใช้ มีลักษณะ ปัญญาอ่อน ได้ให้
ก าเนิดบุตรชายคนหนึ่ง และต่อมามีลูกหลานสายตรงรวม 480 คน ส่วนใหญ่มีระดับสติปัญญาต่ า บาง
คนจิตทราม ติด ยาเสพติด เป็นโรคลมชักและประกอบอาชีพที่สังคมรังเกียจ เช่น โสเภณี ขอทาน 
และอาชญากร 434 คน ผู้หญิงคนที่สองที่แต่งงานด้วย ต่อมามีลูกหลายสายตรงรวม 496 คน ส่วน
ใหญ่มีระดับสติปัญญาดีและ ประกอบอาชีพที่สังคมยกย่อง เช่น ทนายความ แพทย์ นักธุรกิจมีเพียง 3 

คนเท่านั้นที่มีแนวโน้มสติปัญญา ค่อนข้างต่ า ซึ่งนับว่าเป็นการศึกษา อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อ
สติปัญญา ของบุคคลที่ได้รับการยอมรับและ กล่าวถึงกันมากในแวดวงจิตวิทยา การศึกษาของโลวิง
เจอร์ (Loevinger;1848-1950) พบว่า พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสติปัญญา 75% และ
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพล 25%  

การศึกษาของเจนเซน (Jensen;1969) ได้สรุปไว้ว่า ความฉลาดและความโง่ของบุคคลเป็น
ผลมาจากพันธุกรรม ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ มาจากสิ่งแวดล้อมเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ผลงานของมันซิงเกอร์ 
(Munsinger; 1975) เกี่ยวกับอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีสติปัญญาของบุคคล โดยระดับ สติปัญญาของ
เด็กระหว่างพ่อแม่จริง และพ่อแม่บุญธรรมที่กรุงโลวา (Lowa) ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ค่าสหสัมพันธ์
ทางสติปัญญาระหว่าง พ่อแม่บุญธรรมกับบุตรบุญธรรมต่ ามาก เฉลี่ย 0.20 ขณะเดียวกันค่าสหสัมพันธ์
ทางสติปัญญาระหว่างพ่อแม่กับลูกจริงจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 0.50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สติปัญญาของลูก
จะใกล้เคียงกับพ่อแม่ตนเองมากกว่าพ่อแม่บุญธรรม จากงานวิจัยทั้งหมดนี้ อาจกล่าวสรุปได้ว่า 
พันธุกรรมจะมีอิทธิพลต่อระดับสติปัญญาของบุคคลค่อนข้างชัดเจน แต่ อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาก็
ไม่ได้ปฏิเสธอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมว่า มีบทบาทร่วมด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการศึกษาวิจัย
กัน ต่อไป  

2.3.3 ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ อารมณ์ (Emotion) หมายถึง สภาวะของจิตใจที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้าที่มากระทบ อารมณ์เป็นผลมาจากการ ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าทั้งภายในและ
ภายนอก อารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดได้กับบุคคลทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย  นักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจใน
การศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ทั้งนี้ เนื่องจากอารมณ์มีผล  ต่อการแสดง
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พฤติกรรมการตอบสนอง จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  เคิรตช์และครัตช์ฟิ ลด์ (Kretch & 

Crutchfield) เชื่อว่า อารมณ์เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่ ติดตัวมนุษย์มาแต่  ก าเนิดโดยเฉพาะ
อารมณ์พ้ืนฐาน (primary emotion) มีอยู่ 4 แบบ คือ อารมณ์รัก โกรธ เกลียด กลัว ร่าเริง เศร้าโศก 
สนุกสนาน เป็นต้น อารมณ์พ้ืนฐานเหล่านี้ ได้รับการถ่ายทอดมาทางยีนของบรรพบุรุษ แต่มีอารมณ์
บางส่วนที่เกิดจากการเรียนรู้ในภายหลัง เช่น อารมณ์ อิจฉาริษยา อารมณ์ขัน อารมณ์ร้อน อารมณ์
เย็น เป็นต้น จากการที่อารมณ์ส่วนใหญ่ของมนุษย์ได้รับอิทธิพลมาจากพันธุกรรม ทุกคนจึง มีอารมณ์
พ้ืนฐานเหล่านี้ เหมือนกันทั้งสิ้น แต่สิ่งที่ท าให้แต่ละคนเกิดความแตกต่างกันในเรื่องของอารมณ์ เช่น 
พฤติกรรมที่แสดงออกมา เพ่ือตอบสนองในแต่ละอารมณ์ต่างกัน เช่น ทุกคนมีอารมณ์โกรธเหมือนกัน 
แต่การแสดงพฤติกรรมตอบสนองอารมณ์โกรธของแต่ละคน จะแตกต่างกัน บางคนเมื่อโกรธจะท าลาย
ข้าวของ บางคนเงียบเฉย บางคนร้องไห้ บางคนก ามือแน่นตัวสั่น เป็นต้น พฤติกรรมที่แตกต่าง กันใน
การแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคลนั้นเป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะวิธีการเลี้ยงดู
ของพ่อแม่ รวมทั้งการแสดงออกทางอารมณ์ของพ่อแม่ที่จะเป็นตัวแบบในการแสดงอารมณ์ของลูกอีก
ด้วย นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมหลังเกิดประเภทอ่ืน ๆ เช่น สถานศึกษา  ศาสนา และสื่อมวลชน ก็มี
บทบาทต่อพฤติกรรมตอบสนองอารมณ์ด้วยเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่า ความแตกต่างทางด้านพฤติกรรม
ตอบสนองอารมณ์ของบุคคลนั้น จะได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จาก สิ่งแวดล้อมที่บุคคลนั้นเติบโตขึ้นมา 
โดยมีพันธุกรรมเป็นปัจจัยในการสร้างอารมณ์พ้ืนฐานเหล่านั้น  

2.3.4 ความแตกต่างทางด้านสังคม ความแตกต่างทางด้านสังคม (social) หมายถึง ความ
แตกต่างด้านการแสดงพฤติกรรมด้านสังคม ได้แก่ การ สร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกอ่ืนในสังคม การ
วางตัว การปรับตัว การพูดจาสื่อสาร การแต่งกาย การคบเพื่อน และบุคลิกภาพทางสังคม อ่ืน ๆ เป็น
ต้น ทั้งนี้ เพราะแต่ละบุคคลมาจากสังคมที่แตกต่างกัน เช่น มาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ย่อมได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูที ่แตกต่างกัน บิดามารดามีอาชีพการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและลักษณะอ่ืน ๆ ที่
แตกต่างกัน ก็จะส่งผลให้บุคคลมีลักษณะพฤติกรรม ทางสังคมที่ไม่เหมือนกัน จากการศึกษาของ
นักจิตวิทยา พบว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และลูก จะมีบทบาท ส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันธภาพและการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลในสังคมอย่างมาก กล่าวคือ ถ้าพ่อแม่
แสดงให้ลูกเห็นว่า มีความรัก ความพอใจ และยอมรับว่าลูกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เด็กก็จะมี
ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและเกิดการปรับตัวให้เข้ากับ บุคคลอ่ืนในสังคมได้สูงกว่าพ่อแม่
ที่แสดงอาการไม่ยอมรับลูกของตน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาพบว่า เด็กท่ี 

มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จะมีวิธีการสร้างสัมพันธภาพและการปรับตัวให้กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมได้
ดีกว่าเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ า นอกจากครอบครัวแล้วยังมีหน่วยสังคมอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลท าให้บุคคล
มีความแตกต่างกันทางด้านสังคม เช่น กลุ่ม เพ่ือน ผู้ร่วมงาน โรงเรียน ชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และความแตกต่างทางด้านสังคมดังกล่าวจะส่งผลให้บุคคล มีแนวโน้มที่จะมี
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ลักษณะของความสนใจ ความต้องการ ค่านิยมและแรงจูงใจในการท าพฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างกัน
ไปด้วย ความแตกต่าง ทางด้านสังคมจะจูงใจให้บุคคลหาโอกาสศึกษาหาความรู้ ดิ้นรนขวนขวายใน
การประกอบอาชีพ บางคนอาจหาโอกาสแต่งงานกับบุคคลที่ มีฐานะทางสังคมสูงกว่า บางคนอาจเล่น
การเมือง ทั้งนี้ เพื่อเลื่อนฐานะของชนชั้นทางสังคมนั่นเอง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1) ค่านิยม ได้แก่ ความแตกต่างในสิ่งที่บุคคลยึดถือประจ าใจ ซึ่งจะช่วยตัดสินใจในการเลือก
ประพฤติปฏิบัติ หรือ การด าเนินชีวิตของบุคคล เช่น บางคนถือว่าโตขึ้นขอให้เป็นเจ้าคนนายคน 
ฉะนั้นโตขึ้นจะมุ่งเข้ารับราชการแต่บางคนก็มุ่งมั่นจะเข้าท างาน ด้านธุรกิจเอกชน  

2) รสนิยม ได้แก่ ความแตกต่างในสิ่งที่บุคคลพึงยึดถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เช่น บางคน
รสนิยมสูง ชอบใช้ จ่ายฟุ่มเฟือย รับประทานอาหารในสวนอาหารหรือภัตตาคาร แต่บางคนรสนิยม
ธรรมดา ชอบประหยัด รับประทานอาหารประเภทข้าว แกง หรืออาหารถุง เป็นต้น 

 3) ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ความแตกต่างในด้านฐานะความเป็นอยู่และรายได้ 
บางคนรายได้สูงอยู่ บ้านใหญ่โต มีคนเคารพนับถือมากมาย แต่บางคนมีรายได้ต่ าชีวิตความเป็นอยู่
แร้นแค้น ส าหรับคนที่มีรายได้ปานกลางก็พอมีพอกินและ พออยู่ ชีวิตก็สุขสบาย  

4) การกระท าในสังคม ได้แก่ ความแตกต่างในด้านการกระท าของบุคคล บางคนใฝ่ดี ใฝ่สูง ก็
จะแสดงพฤติกรรม หรือประกอบกรรมดี มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี แต่บางคนใฝ่ต่ าก็จะ
แสดงพฤติกรรมหรือประกอบกรรมที่ไม่ดี มุ่งมั่นจะประพฤติ ปฏิบัติในทางชั่วร้าย ผิดกฎหมาย ผิด
ศีลธรรมและจรรยาในอาชีพและในสังคม ถึงแม้ว่าความแตก ต่างทางด้านสังคมของบุคคลนั้น เป็นผล
มาจากทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่  โดยทั่วไปแล้วจะให้ความส าคัญกับอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางด้านสังคมมากกว่าอิทธิพลของพันธุกรรม  

2.3.5 ความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง 
ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่แสดงออกมาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยเหตุนี้  บุคลิกภาพของแต่ละ
บุคคลจึงแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น บุคลิกภาพภายนอก อันได้แก่ รูปร่าง หน้าตา กิริยาท่าทาง การ
พูด การเดิน น้ าเสียง การแสดง ความสามารถ และทักษะในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ส่วน
บุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ เป้ าหมายในชีวิต อุดมคติ 
อุดมการณ์ เป็นต้นบุคลิกภาพ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล นักจิตวิทยาเชื่อว่า บุคลิกภาพ
เป็นพฤติกรรมโดยส่วนรวมที่ได้สั่ง สมกันมาเป็นเวลายาวนาน จึงได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อม 

เป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อมในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และวัฒนธรรม ปัจจัยเหล่านี้ จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความ เชื่อและ
ค่านิยม ของบุคคลทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของสังคมนั้น ๆ จึงมีผลท าให้บุคคลที่มาจากสังคมที่แตกต่าง
กันมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่น แต่ละครอบครัว
ต่างก็มีแบบแผนในการด าเนินชีวิตที่เป็นแบบฉบับของตนเอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมจึงมี
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อิทธิพลต่อบุคลิกภาพของแต่ละคน ท าให้แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม แม้
บุคลิกภาพจะเป็นสิ่ง ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก จนกระท่ังกลายเป็นนิสัยและความเคยชินก็ตาม แต่บุคคลก็
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่สังคมไม่ ยอมรับให้ดีขึ้นได้ จะเห็นได้ว่า พันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมต่างก็มีบท บาทส าคัญต่อบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมที่แสดงต่อกัน เพียงแต่ว่าในแต่ละด้านนั้นระหว่างปัจจัยจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยใดจะเด่นชัด มากกว่ากัน บางด้านก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ ซึ่งนักจิตวิทยาเองยังต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
หาขอ้มูลต่อไป 

 

3.3 บทสรุป 

  

มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน นั้น เกิดมาจากสาเหตุส าคัญ 2 ประการ คือ พันธุกรรม 
(heredity) และ สิ่งแวดล้อม (environment)  พันธุกรรมหมายถึง ลักษณะทั้งหมดในตัวบุคคลที่
สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะสมบูรณ์ได้ นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ยีน
และกระบวนการทางชีววิทยา 

ความรู้พื้นฐานในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  

1) ความส าคัญของยีนต่อพันธุกรรม  2) การท างานของยีนและโครโมโซม  3) อิทธิพลของยีน
ที่มีต่อการก าหนดเพศ  4) การก าเนิดลักษณะแฝด  5) กระบวนการในการถ่ายทอดพันธุกรรม 

อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีผลต่อบุคคล  1) ด้านร่างกาย2) ด้านสติปัญญา 
สิ่งแวดล้อม  (environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์จะท าหน้าที่ 

เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลแสดง พฤติกรรมเพื่อตอบสนอง เช่น เสียงดัง 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบุคคลสิ่ งแวดล้อม  1) สภาพแวดล้อมก่อนคลอดหรือ

สิ่งแวดล้อมในครรภ์มารดาสิ่งแวดล้อมภายในครรภ์ สุขภาพของแม่และปัจจัย อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มารดา  2. หากมารดามีการติดเชื้อหรือขาดออกซิเจน จะท าให้เด็กท่ีคลอดออกมาจมูกโหว่ ปากแหว่ง 
ตาบอด แขนขาไม่มี  3. หากมารดาติดเชื้อหัดเยอรมัน ช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์นี้ จะท าให้
เด็กเกิดความผิดปกติทาง ร่างกายและระดับสติปัญญามาก  4. การที่มารดาได้รับเชื้อเอดส์ (AIDS) 

เชื้อ HIV จะถูกส่งผ่านจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ ท าให้ทารกมี อาการภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออาจ
เสียชีวิตได้  5. โรคเลือดเข้ากันไม่ได้  6. การเจ็บป่วยของมารดา อาจท าให้พัฒนาการของทารกใน
ครรภ์ผิดปกติ 7. อุบัติเหตุ (accident) ในระหว่างตั้งครรภ์มารดามีโอกาสจะประสบอุบัติเหตุได้ง่าย
กว่าปกติ มารดาควร เพ่ิมความระมัดระวังและจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงให้
มากที่สุด 8. การที่มารดาได้รับรังสีเอ็กซ์หรือเรเดียม (X-ray and radium) ระหว่างตั้งครรภ์มารดา
ควรหลีกเลี่ยง การรับรังสีเอกซเรย์(X-ray) โดยเด็ดขาด 9. อายุของมารดา 10. จ านวนทารกภายใน
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ครรภ์ หากมีจ านวนทารกภายในครรภ์มาก ก็ย่อมจะเกิดการแย่งอาหารกันเอง  และอาจคลอดก่อน
ก าหนดได ้11. ปัจจัยอื่น เช่น - แม่ที่ใช้แรงงานมากและยืนนาน ๆ อาจท าให้ทารกคลอดก่อน  

    (2) สุขภาพจิตของแม่ 

    (3) การบริโภคของแม่ 

  2) สภาพแวดล้อมขณะก าลังเกิด (1)   ภาวะของสมองทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน (2)  
สมองของทารกได้รับความกระทบกระเทือนหรือ เชื้อกามโรคโกโนเรีย  
  3) สภาพแวดล้อมหลังเกิด  (1) สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว   (2) สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา  
  4) สิ่งแวดล้อมในสังคม 

 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม  พันธุกรรม (heredity) และสิ่ งแวดล้อม 
(environment)  ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านร่างกาย 1) ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย  
2) เพศ  3) หมู่โลหิต   4) การท างานของอวัยวะภายใน   5) ลักษณะโรคภัยไข้เจ็บและข้อ บกพร่อง
ของร่างกายบางประการ 

   2.3.2 ความแตกต่างทางด้านสติปัญญา  
   2.3.3 ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ อารมณ์ 
   2.3.4 ความแตกต่างทางด้านสังคม ความแตกต่างทางด้านสังคม  1) ค่านิยม  2) รสนิยม  

   3) ฐานะทางเศรษฐกิจและ 4) การกระท าในสังคม 

   2.3.5 ความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพ 
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ค าถามท้ายบทที่ 3 

 

จงเติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
1.พันธุกรรม  หมายถึง........................................................ ............................................................... ..... 
............................................................................................................................ ................................... 
2. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม  ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ  ได้แก่.............................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
3. อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีผลต่อบุคคล  ได้แก่................................................... ................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่........... 
............................................................................................................................. .................................. 
5. สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อพัฒนาการของบุคคล  ได้แก่............................................................................. 
......................................................................................................... ...................................................... 
6. สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อทารกขณะก าลังเกิด  ได้แก่....................................................................... 
............................................................................ ................................................................................... 
7. สิ่งแวดล้อมในสังคม มีอิทธิพลต่อบุคคลในสังคม  คือ.......................................................................  
............................................................................................................................................ ................... 
8.ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านร่างกายแต่ละบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรม  ได้แก่............................. 
....................................................................................................................................... ........................ 
9. ความสามารถทางสติปัญญา หมายถึง............................................................................................. .. 
....................................................................................................... ........................................................ 
10. ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรม  ได้แก่........................................................ ....... 
................................................................................... ............................................................................ 
11. ความแตกต่างทางด้านสังคมส่งผลต่อพฤติกรรม  ได้แก่.................................................................. 
............................................................. ..................................................................................................  
12. IQ ของคนในเอเชียมีแตกต่างกัน  คือ.............................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  5 

กระบวนการทางปัญญา  :  พฤติกรรมภายในที่มีผลตอ่การปรับตัว 
  

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  
  1. บุคลิกภาพ: นิยามและแนวคิด  
  2. บุคลิกภาพกับข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์  
  3. บุคลิกภาพแบบก้าวร้าวต่อต้านสังคม: ด้านมืดของบุคลิกภาพ  
  4. ตัวตน: แกนกลางของบุคลิกภาพ  
  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
  หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ  

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

  
กิจกรรมการเรียนการสอน  
  สัปดาห์ที่ 9  
  1. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อบุคลิกภาพ: 
นิยาม และแนวคิด และบุคลิกภาพกับข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์  
  2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
  สัปดาห์ที่ 10  

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว  
2. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อบุคลิกภาพ

แบบ ก้าวร้าวต่อต้านสังคม: ด้านมืดของบุคลิกภาพ และตัวตน: แกนกลางของบุคลิกภาพ 

3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
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 สื่อประกอบการสอน  
1. เอกสารประกอบการสอน  
2. ภาพเลื่อน  
3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย  
4. แบบฝึกหัด  

  
การประเมินผลการสอน  

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน  
2. การท าแบบฝึกหัด  
3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี  5 

กระบวนการทางปัญญา : พฤติกรรมภายในท่ีมีผลตอ่การปรับตัว 

 
5.1 บทน า 
 

บุคลิกภาพเป็นลักษณะโดยรวมของบุคคลทั้งรูปลักษณ์ทางกาย อารมณ์สังคม สติปัญญาและ 

พฤติกรรม ซึ่งท าให้มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บุคลิกภาพบางอย่างก็ติดตัวมาแต่ก าเนิดและ
บางอย่าง ก็ได้รับผลจากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสภาพแวดล้อมหรือในสังคมที่ใกล้ชิด ซึ่ งแต่
ละคนมีการพัฒนา และประสบการณ์ท่ีไม่เหมอืนกัน  

บุคลิกภาพ  คือสิ่งที่ท าให้แต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว บุคลิกภาพจะมีลักษณะ
แตกต่างกันออกไปตามพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และความพยายามที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของแต่ละ
คน ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมได้เปรียบ เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น ตลอดจนมักจะประสบผลส าเร็จ
ในการสมัครเข้าท างานและการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพเป็นเรื่องของภาพรวมที่ตัวเราแสดงออกไป 
ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวโดยมีบุคคลอ่ืนมองอยู่หรือรู้สึกกับสิ่งที่เราแสดงออกจึงต้องมีการระมัดระวังและ
ตกแต่งเสริมเติมให้บุคลิกภาพของเรายิ่งน่ามอง และเป็นที่ประทับใจของคนรอบตัว 

บุคลิกภาพจึงมีลักษณะเป็นของเฉพาะตัว บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลอย่างน้อยจะแสดงออก
ให้ปรากฏ 3 ด้านคือ  

1. แสดงบุคลิกภาพด้านรูปร่างหน้าตาสีผม สีผิว เพศอายุและจากอิทธิพลของต่อมในร่างกาย 

2. แสดงบุคลิกภาพในด้านจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และความรู้สึก  

3. แสดงทางด้านสังคม อุปนิสัยใจคอ ความนิยมชมชอบ ระเบียบแบบแผนและประเพณี การ
เรียนรู้ท าให้บุคลิกภาพของคนเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย และความคับข้องใจที่เกิดจากการสนอง ความ
ต้องการไม่ได้จะมีผลต่อพัฒนาการของบุคลิกภาพ การปรับตัวจึงมีส่ วนสัมพันธ์กับพัฒนาการทาง 
บุคลิกภาพของบุคคลเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น การที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ การสนับสนุนความไว้วางใจและความ
ประทับใจจากผู้อ่ืน ควรแสดงบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมให้ผู้อ่ืนเห็น ซึ่งประกอบไปด้วยรอยยิ้มที่
อบอุ่น จิตวิทยาดี อารมณ์คงที่ ค าพูดที่จริงใจ การยืน การเดิน การนั่ง การวางท่าทีให้ดูเป็นธรรมชาติ 
เพราะบุคลิกมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง 
 

5.2 บุคลิกภาพ : นิยามและแนวคิด 
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สิ่งแรกที่ต้องท าความเข้าใจก็คือค าว่าบุคลิกภาพนั้นหมายความว่าอย่างไร ค าว่าบุคลิกภาพ 
(personality) นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินค าว่า persona ซึ่งหมายถึงหน้ากากที่ผู้แสดงสวมใส่
เวลาเล่นละครเป็นตัวละครต่าง ๆ หรือเพ่ือปกปิดอัตลักษณ์ของตนเอง  บุคลิกภาพนั้นเป็นลักษณะ
และรูปแบบของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมรวมกันและท าให้แต่ละคนมีอัตลักษณ์ของตัวเอง 
นอกเหนือไปจากนี้ก็คือบุคลิกภาพนั้นเกิดข้ึนภายในบุคคลและคงอยู่อย่างค่อนข้างคงที่ตลอดชีวิต 

บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะรูปแบบของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ร่วมกับ
กระบวนการทางจิตที่อยู่เบื้องหลังรูปแบบเหล่านั้น ค านิยามนี้หมายความว่าในหมู่นักจิตวิทยาทั้งหมด 
ผู้ที่ศึกษาเก่ียวกับบุคลิกภาพนี้จะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ คือเพ่ือการอธิบายคนทั้งคน 

ถึงแม้ว่าจะไม่มีค าจ ากัดความที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในหมู่นักทฤษฎีทางบุคลิกภาพ 
แต่เราก็สามารถพูดได้ว่าบุคลิกภาพนั้นเป็นรูปแบบของลักษณะที่ถาวรและมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่ท าให้พฤติกรรมของคนคนนั้นที่แสดงออกอย่างสม่ าเสมอและเป็นอัตลักษณ์ 

 

5.3  องค์ประกอบของบุคลิกภาพ 

 

ลักษณะที่ส าคัญของบุคลิกภาพประกอบด้วย 

ความสม่ าเสมอ – มันต้องเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและสังเกตได้ เพราะแต่ละ
คนมักจะมีการแสดงออกท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันในแต่ละสถานการณ์ 

จิตวิทยาและจิตวิทยา – บุคลิกภาพเป็นโครงสร้างทางจิตวิทยา แต่นักวิจัยเสนอว่ามัน
อาจจะได้รับผลกระทบมาจากกระบวนการทางชีววิทยาและความต้องการร่วมด้วย 

มันส่งผลต่อพฤติกรรมและการกระท า – บุคลิกภาพนั้นไม่ได้ส่งผลต่อแค่วิธีที่เราเคลื่อนไหว
และตอบสนองไปตามสภาพแวดล้อม แต่มันยังเป็นสิ่งที่ท าให้เราแสดงออกในรูปแบบเฉพาะ 

แสดงออกอย่างหลากหลาย – บุคลิกภาพนั้นมีการแสดงออกในหลาย ๆ ด้านนอกเหนือจาก
พฤติกรรม มันยังสามารถเห็นได้จากวิธีการคิด ความรู้สึก ความสัมพันธ์ ใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์ใน
สังคมอีกด้วย 

 

5.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

 

  มีหลายทฤษฎีที่อธิบายว่าบุคลิกภาพนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างไร โดยแนวความคิดที่แตกต่าง
กันในแต่ละโรงเรียนที่สอนจิตวิทยานั้นอาจจะส่งผลต่อทฤษฎีต่อไปนี้ได้ 
ตัวอย่างมุมมองหลัก ๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ คือ 

https://www.honestdocs.co/ptsd
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   Type theories เป็นมุมมองแบบแรก ๆ ที่มีต่อบุคลิกภาพ ทฤษฎีนี้เสนอว่ารูปแบบของ
บุคลิกภาพนั้นมีอยู่จ ากัด ซึ่งอาจมีความเก่ียวข้องกับผลที่ได้มาจากทางชีววิทยา 

Trait theories มองบุคลิกภาพว่าเป็นผลมาจากลักษณะภายในซึ่งมีรากฐานมาจาก
พันธุกรรม 

Psychodynamic theories ได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากงานของ Sigmund Freud และ
เน้นที่ผลของสัญชาตญาณที่มีต่อบุคลิกภาพ ทฤษฎีนี้ประกอบด้วย psychosexual stage theory ของ 
Sigmund Freud และ stages of psychosocial development ของ Erik Erikson 

Behavioral theories เสนอว่าบุคลิกภาพนั้นเป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อม ผู้ที่ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้จะศึกษาพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได้ และปฏิเสธทฤษฎี
ที่มาจากความคิดและความรู้สึกภายใน ตัวอย่างนักคิดในกลุ่มนี้เช่น B.F. Skinner และ John B. Watson 

   Humanist เป็นทฤษฎีที่เน้นถึงความส าคัญของจิตวิญญาณอิสระและประสบการณ์ของแต่
ละบุคคลที่ท าให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ ตัวอย่างนักคิดในกลุ่มนี้ประกอบด้วย Carl Rogers และ 
Abraham Maslow 

 

5.5   ความส าคัญของบุคลิกภาพ  

 

   บุคลิกภาพ มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก ดังจะพิจารณาได้จาก
ประเด็น ดังนี้  
   1. ความมั่นใจ ผู้มีบุคลิกภาพดีจะมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้น และมีโอกาสที่จะ
ประสบ ความส าเร็จจึงมีมากขึ้น  

   2. การยอมรับของกลุ่ม ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีย่อมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และต้องการที่จะให้
อยู่ใน กลุ่ม  

   3. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน การที่เรารู้บุคลิกภาพของผู้อ่ืน ท าให้เราสามารถปรับตัว เข้ากับ
บุคคล และสถานการณ์ได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น  

   4. ความส าเร็จ ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะได้เปรียบคนอ่ืนเสมอ เพราะสามารถสร้างความศรัทธา 

น่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็น ได้รับความร่วมมือ และการติดต่อด้วยดีช่วยให้ท างานได้ส าเร็จง่ายขึ้น   

5. เอกลักษณ์ของบุคคล บุคลิกภาพท าให้คนมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและ แบบอย่างที่ไม่ดีได้ 

ความแตกต่างของบุคลิกภาพ เป็นที่ยอมรับกันว่าบุคลิกภาพของบุคคลจะแตกต่างกัน ปัจจัย
ที่มีผลท าให้เกิดความแตกต่างของ บุคลิกภาพ มีดังนี้  
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1. เพศ ธรรมชาติและสังคมก าหนดให้เพศหญิงและชายมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน และในวัย
เด็กไม ่อยู่ในขั้นของการแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศอย่างชัดเจน แต่เพศหญิงไม่ว่าจะอยู่ในช่วง
อายุใดจะมี ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของบุคคลได้ดีกว่าเพศชาย และเพศชายมีความก้าวร้าว
มากกว่าเพศหญิงใน ทุกกรณ ี 

2. อายุ บุคลิกภาพของบุคคลจะเปลี่ยแปลงไปตามอายุ ได้แก่ ความระมัดระวัง ความเข้มแข็ง 
ความคิดและความจ า ช่วงอายุที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมด้านความคิดและความจ า ส่วนใหญ่คือ 
กลุ่ม อายุที่สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป  

3. สุขภาพ บุคลิกภาพของบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 2 ด้านคือ สุขภาพทางกาย และ 

สุขภาพทางจิต บุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจะส่งผลถึงความพร้อมในการสร้างบุคลิกภาพที่ดี
และบุคคล ที่มีสุขภาพจิตดีจะท าให้บุคลิกภาพภายนอกดีตามไปด้วย 

4. อาชีพ อาชีพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ เพราะอาชีพจะหล่อหลอมให้บุคลิกภาพ
ของ บุคคลสอดคล้องกับลักษณะอาชีพ เช่น อาชีพครูอาจารย์จะถูกหล่อหลอมให้เป็นบุคคลที่ชอบ
บอก ชอบสอน และพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ  

5. ประสบการณ์บุคคลย่อมมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน บุคคลที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีมีความ
อบอุ่น ในครอบครัว จะท าให้เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และบุคคลที่มีประสบการณ์ที่เลวร้ายใน
ชีวิต จะท าให้เป็น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้าย หวาดระแวง ช่างสงสัย วิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพดี ผู้มีบุคลิกภาพดีเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานด้านสุขภาพดีสามารถปรับตัวได้ดีและ
ส่งผลท าให้บุคลิกภาพดีด้วย  

ผู้มีบุคลิกภาพดีจะมีคุณลักษณะและความสามารถทางจิตใจที่ส าคัญ ดังนี้  
1. ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพเป็นจริงอย่างถูกต้อง บุคคลที่มีสุขภาพจิต

สมบูรณ์จะมี ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงทั้งความจริงภายนอกและความจริง
ภายใน เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม ความรู้สึกและความต้องการของตัวเรา  

2. การแสดงอารมณ์ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถควบคุม
อารมณ์ ได้อย่างเหมาะสม แต่การควบคุมอารมณ์มากเกินกว่าเหตุจะมีผลร้ายคือ ท าให้มีอารมณ์
เครียดผิดปกติซ่ึงจะ ท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินชีวิตและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง และ
ขาดการยับยั้งชั่งใจ  

3. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม โดยธรรมชาติของมนุษย์จะไม่ชอบอยู่
ล าพัง จะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในสังคม ต้องการได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงเป็นที่
รักของทุกคน ตลอดจนท าให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ และได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้อื่น 
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4. ความสามารถในการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม คนเราจ าเป็นต้องเลือก 

ประกอบอาชีพที่ตนถนัด เพ่ือให้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองใน
การ ท างาน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

  5. ความรักและความต้องการทางเพศ มีความส าคัญต่อสุขภาพจิตและส่ งผลต่อ
บุคลิกลักษณะของ บุคคล ความรักจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความรักใคร่ผูกพันจะสร้าง
ความปรารถนาและอุทิศตัวใน การอยู่ร่วมกัน และผูกพันกับผู้อื่น ซึ่งจะสร้างความสุขความพอใจ และ
เกิดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง และ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนด้วย  

6. ความสามารถในการพัฒนาตน ตนในที่นี้หมายถึง ตนที่แท้จริงและตนที่แสดงออกต่อผู้อื่น 
ดังนั้นผู้ มีสุขภาพจิตสมบูรณ์จะมีความรู้สึกต่อตนเองในแง่ดีและเข้าใจตนเอง ในบางครั้งคนเราก็
อาจจะเกิดความรู้สึก ขัดขืน ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ตนต้องกระท า แต่ต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้อื่น ซึ่งอาจจะท า ให้กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกและความต้องการของตนเอง 

 

5.6  ลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี  
 

1. ลักษณะบุคลิกภาพทางกาย เป็นลักษณะที่มองเห็นได้โดยง่าย ซึ่งประกอบด้วย  

   1.1 รูปร่าง หน้าตา เป็นลักษณะภายนอกที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลรอบข้าง และ
ผู้ที่มา ติดต่อ บุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาดีย่อมได้เปรียบบุคคลอ่ืน แต่จะต้องอาศัยลักษณะอย่างอ่ืน เช่น 
กิริยามารยาท ดีมีความเป็นกันเอง มีน้์าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีความสามารถในการพูดที่ดีเป็น
ส่วนประกอบด้วย  

   1.2 การแต่งกาย ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะต้องแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ มีรูปแบบของเสื้อผ้า
และสีสันที่ เหมาะสมตลอดจนมีความสะอาด การแต่งกายเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งของคนซึ่งสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งเครื่องแต่งกายเป็นตัวก าหนดระเบียบของสังคม การ
แต่งกายให้เหมาะสมเป็นการให้ เกียรติกัน และให้ความเคารพต่อสถานที่  

   1.3 ความสะอาดและสุขภาพอนามัย อวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายนับตั้งแต่ศีรษะ จรด
ปลายเท้า จะต้องสะอาดทุกๆ ส่วน ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพอนามัยดีมีความสมบูรณ์ 

    1.4 กิริยาท่าทาง เป็นลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น
หรือมา ติดต่อได้ดังนั้นบุคคลจึงควรจะมีกิริยาท่าทางที่แสดงออกถึงความรวดเร็ว คล่องแคล่วว่องไว 

 2. บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตใจ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้บุคลิกภาพทางกายให้งดงาม น่า
ศรัทธา เชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงควรมีบุคลิกภาพดังนี้  

   2.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ โลภ โกรธ 
หลง ไม่ให้เกิดขึ้นเพราะหากไม่สามารถควบคุมความโลภของตนเองไว้ได้ก็จะเกิดการคดโกงหรือหาก
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เกิดอารมณ ์โกรธจะเกิดอาการหงุดหงิดไม่สามารถควบคุมสติขาดการยั้งคิดก็อาจจะท าให้การตัดสินใจ
ผิดพลาด หรือท างานบกพร่อง และการหลงงมงายในอบายมุข สิ่งเสพติด จะท าให้ละทิ้งหน้าที่การงาน
ละทิ้งครอบครัวจนอาจ ท าให้ครอบครัวแตกแยกในที่สุด ดังนั้นบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะ
เป็นผู้ที่มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อคนใกล้ชิดและคนรอบข้าง  

   2.2 มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน การที่บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่องาน จะท าให้มีจิตมุ่งมั่นใน
การ ท างาน ทุ่มเทในการท างานทั้งร่างกายและจิตใจและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ท างานด้วย
ใจรักและ ท างานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ก็ย่อมได้  

   2.3 มีความสามารถในการตัดสินใจ บุคคลที่มีความสามารถในการตัดสินใจส่วนใหญ่ จะ
เป็นผู้ที่มี ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจาก 
การตัดสินใจของตน ซึ่งส่วนใหญ่จะให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือองค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด  

3. บุคลิกภาพทางวาจา ลักษณะทางวาจาที่ดีควรมี  
   3.1 วาจาสุภาพนุ่มนวล การพูดที่ดีจะต้องพูดสุภาพนุ่มนวล และมีหางเสียง จะท าให้เป็นที่

ชื่นชม รักใคร่ของคนท่ัวไป และสามารถท าให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน  

   3.2 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและจดจ าได้ง่าย บุคคลที่จะต้องติดต่อพบปะกับผู้อ่ืน จ านวนมาก 

จ าเป็นต้องสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจและแปลความหมายได้อย่างถูกต้อง จดจ าง่าย จ าเป็นต้องใช้ภาษา
หรือค าพูดที่ เหมาะสมกับผู้ฟัง จะท าให้เข้าใจได้ง่ายไม่สับสน หรืออาจจะต้องมีศิลปะในการจูงใจเป็น
การสร้างบุคลิกภาพใน การพูดได้อย่างดียิ่ง  

   3.3 น้ าเสียงและค าพูดที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้พูดจะต้องระมัดระวังให้
อยู่ใน ลักษณะที่พอดี ไม่แข็งกระด้างหรืออ่อนหวานเกินไป เช่น กระด้าง จนเหมือนกับการเกรี้ยว
กราด หรือนุ่มนวล มากจนเหมือนการเสแสร้งมีจริตมายาเกินพอดีซึ่งจะเป็นผลเสียต่อผู้พูดและจะต้อง
เลือกใช้ค าพูดที่เหมาะสม สุภาพไม่กระทบต่อจิตใจของผู้ฟัง  

   3.4 ใช้ภาษาที่เหมาะสม การพูดกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะต่างสถานะกันอย่างไรก็จะต้องใช้น้ าเสียง
หรือ ภาษา ที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น จะต้องรู้ส่์กใดควรพูด สิ่งใดไม่ควรพูดและในการพูดจะต้องเลือก
ภาษาท่ีถูกต้อง และเหมาะสม 

5.6.1 บุคลิกภาพแบบก้าวร้าวต่อต้านสังคม 

 

ความหมายของ “พฤติกรรมต่อต้านสังคม” พฤติกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความประพฤติ
ผิดปกติ (Conduct Disorder) ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมที่ประท้วงหรือต่อต้านสังคม แต่หมายถึงเป็น
พฤติกรรมที่มักจะแสดงความขัดแย้งกับบรรทัดฐานทางสังคม ไม่ชอบท าตามกฎเกณฑ์ พฤติกรรมนี้
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง 
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ลักษณะของ “พฤติกรรมต่อต้านทางสังคม” ในช่วงแรกอาการจะซน อยู่ไม่นิ่ง พูดคุยเก่ง 
และเข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย แต่พฤติกรรมที่แท้จริง คือ ความเห็นแก่ตัว นึกถึงแต่ตัวเอง เวลาโกรธไม่
สามารถยับยั้งตัวเองได้ การไม่เป็นมิตร และการก้าวร้าว ซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้จะแสดงออกมาทางทั้ง
ค าพูดและทางพฤติกรรม 

ตัวอย่างของพฤติกรรมต่อต้านทางสังคม เช่น เด็กบางคนอาจจะละเมิดกฎเกณฑ์ ไม่ท าตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน หรือ ฝ่าฝืน ไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ หรือคุณครู หรือ เด็กบางคน
อาจจะโกหกและขโมยของที่ตัวเองอยากได้หรือแกล้งคนอ่ืนเพ่ือสร้างความสะใจให้แก่ตัวเอง 
พ่อแม่บางคนอาจจะสงสัยว่าพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด พฤติกรรมต่อต้านสังคมเกิดขึ้นจาก               
2 อย่าง คือ 

1. สาเหตุจากฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะ ฮอร์โมนซีโรโตนิน (Serotonin) ซึ่งเป็นฮอร์โมน
ในการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก แต่ถ้าฮอร์โมนชนิดนี้ผิดปกติ นอกเหนือจากเกิดพฤติกรรม
ต่อต้านสังคม แล้วยังก็ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้า หรือสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) 

2. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม คือ การเลี้ยงดูของพ่อแม่ พ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกอย่างเข้มงวด
เกินไป หรือ บางคนไม่ดูแลลูกเลย หรือพ่อแม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว จะส่งผลให้ลูกมีพฤติกรรมต่อต้าน
สังคม ก้าวร้าว ไม่ฟังใคร หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ 

สาเหตุสังคม พฤติกรรมที่พ่อแม่สามารถสังเกตลูกว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ โดยถ้ามากกว่า 3 ข้อ
ขึ้นไป พ่อแม่ควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เพราะลูกอาจจะเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม 

  1. แสดงพฤติกรรมที่อันตรายต่อตนเองและต่อคนอ่ืน 

  2. การโกง และการโกหก 

  3. ไม่ท าตามกฎ และมีความสุขกับการผิดกฎ 

  4. ยืมเงินเพ่ือนแล้วไม่คืน 

  5. การขโมยของ 
  9. การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและมักจะมีเรื่องชกต่อยกับเพ่ือน 

10. รังแกเพ่ือนแรงๆ ให้เพ่ือนเจ็บตัว โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองผิด 

11. มีความม่ันใจตนเองเกินไป 

12. ชอบเล่นไฟ 

13. รังแกสัตว์ 
พฤติกรรมต่อต้านทางสังคม ไม่สามารถตรวจได้ทางเลือด ทางแล็บ  หรือทดสอบทาง

พันธุกรรมได้ แต่แพทย์หรือนักจิตวิทยาจะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่าปัญหาด้านสังคม
หรือไม่  หลังจากนั้นพ่อแม่ท่านใดที่คิดว่าลูกตนเองมีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็น “พฤติกรรมต่อต้าน
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สังคม” พ่อแม่ไม่ต้องตื่นตระหนกเกินไป เพราะปัญหานี้สามารถรักษาได้ โดยการบ าบัด หากพ่อแม่
เจอปัญหานี้ตั้งแต่เด็ก จะยิ่งท าให้ง่ายต่อการบ าบัด โดยการบ าบัดจะเริ่มจาก Cognitive Behavior 

Therapy  การบ าบัดดังกล่าว เป็นการบ าบัดที่เกี่ยวกับ ความคิด ความรู้สึก การแสดงออกและการ
เปลี่ยนแปลงภายในร่างกายที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นการบ าบัดที่จะเปลี่ยน เหตุผลทางจิตใจ การ
เรียนรู้เห็นอกเห็นใจ และการจัดการความไม่พอใจให้ไปในทางบวก 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สรุปได้ว่าพฤติกรรมต่อต้านสังคมไม่สามารถรักษาด้วยยา หรือ
ทางเลือดได้ แต่วิธีที่จะทราบได้ว่าลูกมีพฤติกรรมต่อต้านทางสังคมหรือไม่ พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกต
พฤติกรรมลูกว่ามีเกณฑ์เกิน 3 ข้อหรือไม่ หากเกิน 3 ข้อ พ่อแม่ควรที่จะพูดคุยกับลูก หรือหากเป็น
หนัก ควรพาไปพบแพทย์ 

แต่สิ่งส าคัญท่ีสุด คือ การเลี้ยงดูลูก พ่อแม่ควรใส่ใจ ไม่เข้มงวด พูดคุยกับลูกเป็นประจ า ไม่ให้
ลูกอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไป และรับฟังปัญหาของลูกอยู่เสมอ ช่วยกันรับฟังและช่วยกันแก้ไข ไม่ทิ้ง
ลูกให้เผชิญกับปัญหาเพียงล าพัง 
 

5.6.2  ตัวตน  :  แกนกลางของบุคลิกภาพ 

 

“I think self-awareness is probably the most important thing toward being 

a champion” -  Billie Jean King  

การรู้จักตัวเอง เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการเป็นยอดคน 

Thandie Newton นักแสดงชื่ อดั งจากหนั ง เรื่ อง  Mission Impossible พูดในหั วข้ อ 

Embracing otherness, embracing myself ว่า การสร้างตัวตนค่อยๆ เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่พ่อแม่ตั้ง
ชื่อให้ลูก การเลี้ยงดูที่ต่างกันแต่ละบ้าน การศึกษาคนละรูปแบบ รสนิยมความชอบที่แตกต่าง เราจึง
ค่อยๆ สร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา ซึ่งมีความแตกต่างจากคนอ่ืนทีละน้อยๆ และตัวตนเฉพาะนี่แหละ
เป็นสิ่งที่ท าให้คนอ่ืนๆ ในสังคมจดจ าเราได้  ตัวตนที่เป็นอยู่ใช่ตัวเราจริงๆ หรือเป็นแค่ภาพลวงตาที่
เราสร้างขึ้นเพ่ือเรียกร้องการยอมรับกันแน่? แล้วตัวตนแบบไหนกันล่ะที่เราต้องการ  สิ่งที่ช่วยทุกคน
หาค าตอบได้คือ Self-awareness หรือการรู้จักตนเอง 

 

5.7 การรู้จักตนเอง 
 

Self-awareness คือ การที่เรารู้เรื่องราวของตัวเอง รู้นิสัย รู้จุดแข็ง รู้จุดอ่อน รู้ว่าตัวเองมี
ความเชื่ออะไร มีแรงขับเคลื่อนอะไร ซึ่งการรู้จักตัวเองนั้นครอบคลุมไปถึงการเข้าใจผู้อื่น รู้ว่าผู้อ่ืนคิด
อย่างไรกับเรา และรู้ว่าต้องปฎิบัติกับผู้อ่ืนอย่างไร  
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เราสามารถแบ่งการรู้จักตัวเองเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  1. Private Self-Awareness : เป็นการเข้าใจตัวเองแบบส่วนตัว ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอ่ืน 
เช่น รู้ว่าเราเป็นคนขี้น้อยใจ เวลาเพื่อนไปไหนแล้วไม่ชวนเราจะแอบเสียใจอยู่คนเดียว 

  2. Public Self-Awareness : เป็นการเข้าใจตัวเองเวลาต้องมีปฎิสัมพันธ์กับคนอ่ืน รับรู้ว่า
คนอ่ืนคิดกับเรายังไง แสดงออกกับเรายังไง และตัวเราเองตอบสนองยังไงบ้าง เช่น เวลาพรีเซ้นท์งาน
หน้าชั้น เราจะตอบสนองกับสายตาที่จับจ้องอยู่ด้วยการพูดเสียงเบา 

การรู้จักตัวเองฟังเหมือนง่าย แต่จริงๆ ก็อาจจะไม่ง่ายไปซะทั้งหมด วันนี้เรามาพร้อมกับตัว
ช่วย ที่นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 2 คน Joseph Luft และ Harry Ingham เฝ้าสังเกตพฤติกรรมนุษย์ 
จนเกิดเป็นทฤษฎี The Johari Window ทฤษฎีที่บอกว่าคนทุกคนจะน าเสนอตัวตนใน 4 รูปแบบ 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2  การรู้จักตนเอง 
 

  1. Open self : ตัวตนส่วนที่เรารู้จักตัวเองดี รู้ว่าตัวเองคิดอะไร มีศักยภาพอะไร รู้สึก
อย่างไร และเราเปิดเผยให้คนอ่ืนรับรู้ตัวตนของเราแบบตรงไปตรงมา คนรอบตัวจึงรู้และเข้าใจตัวตน
ของเราส่วนนี้ เช่น A เป็นคนขี้กลัว กลัวความสูง กลัวที่แคบ กลัวการอยู่คนเดียว กลัวเกือบทุกอย่าง A 

รู้ว่าตัวเองขี้กลัวนะ เพ่ือนรอบๆ ก็จะรู้เหมือนกันว่า A ขี้กลัว 

  2. Blind self : ตัวตนส่วนนี้คนอ่ืนรอบตัวสัมผัสรับรู้ แต่ตัวเราเองกลับไม่รู้ว่าเรามีพฤติกรรม 

หรือความสามารถส่วนนี้ อย่างเช่น A เป็นคนชอบเอาชนะ ชอบแข่งขันกับคนอ่ืนแบบไม่รู้ตัว แต่คน
อ่ืนก็รู้ว่า A ชอบแข่งขัน เพราะ A จะท าทุกทางขอแค่ให้ได้สัมผัสชัยชนะ ซึ่งถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเอง
มีส่วนนี้เยอะก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะจะท าให้ขาดจิ๊กซอว์บางตัวที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น
ได้ ใครอยากหาจิ๊กซอว์ตัวนี้ต้องกล้ารับฟังความคิดเห็น และเสียงสะท้อนความเป็นตัวเราจากคนรอบ
ข้าง  
  3. Hidden self : ตัวตนที่เรารู้แต่เพียงผู้เดียว คนอ่ืนไม่เคยรู้มาก่อน เพราะเรารู้แล้วซ่อนไว้ 
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เป็นความลับส่วนตัว เช่น A เป็นคนวาดรูปเก่ง แต่วาดอยู่คนเดียวล าพัง ไม่เคยบอกใคร ไม่เคยวาดรูป
ให้ใครดู คนอ่ืนไม่รู้เลยว่า A มีมุมอาร์ตชอบวาดรูปด้วย ซึ่งความเป็นส่วนตัวส่วนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร 
แต่ในการท างานร่วมกัน เราต้องไว้วางใจกันมากพอจนกล้าเปิดเผยตัวตนส่วนนี้ออกมา เพราะถ้าคน
รอบตัวรู้จักเราเพียงแค่เสี้ยวเดียว ก็จะยากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
  4. Unknown self : ตัวตนส่วนนี้มืดมิดเลย เป็นดินแดนที่ไม่มีใครค้นพบ ตัวเราเองก็ไม่รู้ 
คนรอบตัวก็ไม่รู้เลยว่าเรามีความสามารถ หรือทักษะประเภทนี้ด้วย ซึ่งตัวตนส่วนนี้อยู่ระหว่างการ
สืบเสาะค้นพบ เช่น A เป็นคนพูดให้ก าลังใจเก่ง แต่ A ไม่ค่อยพูดกับใคร คนรอบข้างก็เลยไม่รู้ และตัว 
A เองก็ไม่รู้ จนวันที่หัวหน้าให้ A พูดในที่ประชุม A พูดแค่ไม่กี่ค า ก็จุดประกายเพ่ือนร่วมงานได้แล้ว 
ดังนั้น คนที่มี Unknown self เยอะๆ ต้องเร่งมือค้นหาตัวเองกันหน่อย ความไม่มั่นใจในตัวเองรั้งเรา
ไม่ให้ออกไปทดลองสิ่งใหม่ๆ เราก็จะจมอยู่ใน Comfort Zone ไม่เจอตัวตนสักที 

จะเห็นได้ว่า เรารู้จักตัวเองแค่ครึ่งเดียว คือส่วน Open Self และ Hidden Self  อีกสองส่วน 
คือ Blind self กับ Unknown self  เป็นภารกิจที่เราต้องออกเดินทางเพ่ือค้นหาจิ๊กซอว์ส่วนที่ขาด
หายไปของตนเอง โดยการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองท าสิ่งต่างๆ...แล้วเราจะค้นหาไปเพ่ืออะไร? 

เพ่ือที่วันหนึ่ง เราจะพบว่า ฉันเป็นคนในแบบที่์ฉันเป็น มันดีอยู่แล้ว ฉันสามารถท าทุกสิ่งทุก
อย่างที่ฉนัอยากท าได้ ถ้าฉันต้องการ  

เพ่ือที่เราจะได้สามารถเข้าถึงศักยภาพทั้งหมดที่เรามี ยอมรับในตัวตนที่เราเป็น และไม่ได้เป็น 
ขุมทรัพย์แห่งความส าเร็จ อยู่ในตัวเรานี่เอง ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล (แต่เชื่อไหมว่า ต่อให้คนทั้งโลกมา
บอกเรา เราก็ไม่เชื่อ นอกเสียจากว่าเราจะเจอสิ่งนี้ด้วยตัวเอง เป็นผู้รู้ด้วยตนเอง)  
 

5.7.1 วิธีเบื้องต้นในการเร่ิมต้นท าความรู้จักกับตัวเองมากขึ้น 

 
  1. เปิดเผยตัวเองมากขึ้น : ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเอง และสิ่งที่ตัวเองเป็น แสดงออกให้คน
อ่ืนรับรู้ เพราะยิ่งคนรอบตัวเข้าใจเรามากเท่าไหร่ เขาจะได้ช่วยเราให้ถึงจุดหมายได้ หรือในวันที่เรา
อ่อนแอ คนรอบตัวก็จะได้รู้ว่าควรยื่นมือมาช่วยเรายังไงดี 
  2. ค้นหา Feedback : สอบถามคนรอบข้าง ไม่ต้องกลัวโดนว่า เพราะการรับ Feedback 

จะท าให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น เราจะได้เปลี่ยนตัวตนส่วน blind self เป็น open self แต่ต้องระวังว่า
ถ้ารับ Feedback มากเกินไป อาจตกอยู่ในสภาวะข้อมูลล้น ซึ่งเราก็สามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้
ด้วย The Feedback Matrix ที่แบ่ง Feedback ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Useful, Useless, 

Significant และ Insignificant จะได้รู้ว่า Feedback ไหนควรหยิบมานั่งคิดต่อ และ Feedback 

ไหนไม่ต้องไปใส่ใจ (เดี๋ยวจะตกอยู่ในภาวะนอยด์ จากเสียงคนรอบข้างจนไม่เป็นอันท าอะไร)  
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ตารางที่ 3  การรู้จักตนเอง 
 

  3. Useful and Significant : เป็น Feedbackที่พูดถึงสิ่งที่ส าคัญ และเป็นประโยชน์กับตัว
เรามากๆ หากเพ่ือนรอบตัวพูดเหมือนกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ก็ถึงเวลาที่เราต้องรีบแก้ไข ปรับปรุง
ตัวเองกันใหม่ เช่น "เวลาโกรธเธอชอบพูดจาท าร้ายจิตใจคนอ่ืน" feedback นี้ส าคัญ เพราะกระทบ
กับเรื่องความสัมพันธ์ และถ้าเราแก้ไขได้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเอง 
  4. Useful but Insignificant : ค าติชมมีประโยชน์กับเรานะ แต่ยังไม่ใช่เรื่องส าคัญสัก
เท่าไหร่ ซึ่งเราก็ไม่ควรมองข้าม feedback พวกนี้เสียทีเดียว แต่ให้จัดเป็นความส าคัญล าดับหลังๆ 
เช่น "ถ้าพูดให้อ่อนหวานกว่านี้จะเข้าหาผู้ใหญ่ได้ง่ายขึ้นนะ" ค าแนะน านี้มีประโยชน์ แต่ถ้าเรางานของ
เราไม่ได้ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ ก็อาจไม่จ าเป็นกไ็ด้ เป็นต้น 

  5. Useless but Significant : feedback ที่แตะประเด็นส าคัญ แต่เป็นสิ่งที่เรายังท าตาม
ไม่ได้ด้วยข้อจ ากัดอะไรบางอย่าง feedback ประเภทนี้เราอาจหยิบมาครุ่นคิดต่อเมื่อมีเวลา เช่น "เข้า
งานสังคมบ้างจะได้ฝึกฝนการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี" แต่ถ้าเวลานั้นเรามีโปรเจกต์หลายตัวอยู่ในมือ แค่
เวลานอนยังไม่มีเลย ก็รอให้เคลียร์งานหลักๆ เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากัน 

  6. Useless and Insignificant : เราเรียก Feedback ประเภทนี้ว่าค าติชมราคาถูก ติไป
เรื่อย ชมไปเรื่อย ไม่มีประโยชน์และไม่สลักส าคัญอะไรเลย มองข้ามข้อติชมประเภทนี้ ไม่ต้องเปลือง
พลังงานสมองมาใส่ใจ เช่น "แต่งตัวไม่ค่อยแมทซ์กันเท่าไหร่เลยนะ" 
  7. ก้าวข้ามลิมิตของตัวเอง : Unknown self เป็นส่วนที่เราต้องขยันค้นหา ต้องลองท าสิ่ง
ใหม่ๆ เพ่ือจะได้ค้นพบพรสวรรค์ หรือสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนเร้นไว้ เริ่มแรกเราอาจค้นหาตัวเองผ่าน
แบบทดสอบค้นหาตัวเองก่อนก็ได้ เช่น Strengths Finder ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาจุดแข็งของตัวเอง 

https://www.schoolofchangemakers.com/home/knowledge?knowledge_id=241
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หรือลองท า Personal SWOT analysis ดูจะได้เห็นภาพตัวเองชัดขึ้น หรือถ้าใครมีเวลาก็นั่งท า  

Personal Development Plan เพ่ือให้เห็นเป้าหมายกันชัดๆ ไปเลย และลงมือท าตามตารางที่วางไว้ 
  การรู้จักตัวเอง ไม่มีหลักสูตรลัดตายตัว ถ้าคิดจะเรียนรู้ให้จบคอร์สภายในวันสองวันนี่เป็นไป
ไม่ได้เลย เรื่องแบบนี้ต้องเรียนรู้กันไปตลอดชีวิต เพ่ิมสิ่งนี้ เป็นหนึ่งในภารกิจการใช้ชีวิตของเรา  

เพราะเม่ือเวลาเปลี่ยน ตัวเราเองก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเหมือนกัน 

 

5.7.2 การสร้างความเข้าใจตนเอง 
 

      ตนหรือตัวตน (self) เป็นค าที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่วิวัฒนาการตนเองมาหลายขั้นตอน 
ตามแต่พันธุกรรมและสภาพแวดล้อม ตัวตนนี้ได้มีผู้ที่ท าการศึกษาและให้ความหมายไว้หลายประการ 
ซึ่งจะกล่าวพอได้ใจความดังนี้ 
       เค ยัง (K. Young. 1940) กล่าวว่า ตนคือ จิตส านึก (consciousness) ต่อการกระท าและต่อ
ความคิดของตนเองและท่ีสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การที่ เค ยัง เน้นเรื่องจิตส านึกนั้นหมายความว่า ตราบ
ใดที่บุคคลยังส านึกรู้ตัวตนอยู่ ตราบนั้นตัวตนก็ยังจะอยู่ ตัวตนนั้นไม่ใช่มีโครงสร้างหรือองค์ประกอบ
เดียว จะมีหลายองค์ประกอบซึ่งจะท าหน้าที่สัมพันธ์กัน ท าให้ตัวตนด ารงอยู่ได้ ตัวตนจะมีการพัฒนา
ตามสภาพครอบครัว สังคม และองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

       วิลเลียม เจมส์ (James) กล่าวว่า ตัวตนคือ ผลรวมของส่วนย่อยต่าง ๆ ทุกส่วนที่ประกอบกัน
ขึ้นในตัวบุคคล หมายถึงคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพทางด้านรูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง นิสัยใจคอ 
สติปัญญา และความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้น 

       ทางพุทธศาสนากล่าวถึงตัวตนว่า ตัวตนก็คือการประกอบเข้าด้วยกันของกลุ่ม (ขันธ์) 5 กลุ่ม 
(กอง) ที่เมื่อประกอบกันเข้าแล้วกลายเป็นสิ่งมีชีวิต เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตน เป็นเรา เป็นเขา 
ดังนี้ 

1. กลุ่มที่เป็นรูป เป็นร่างกาย เป็นส่วนที่ท าให้เกิดพฤติกรรม เกิดคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ 
เป็นบุคคลนั้น ได้แต่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีทั้งที่เป็นอวัยวะภายนอกที่
มองเห็นได้ และอวัยวะภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้ 

2. กลุ่มความรู้สึก (เวทนา) คือกลุ่มท่ีท าให้คนเราเกิดความรู้สึก เมื่ออวัยวะสัมผัสคือ ตา  
หู จมูก กาย และใจ กระทบกับสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส อารมณ์ต่าง ๆ แล้ว ท าให้
บุคคลนั้นเกิดความรู้สึก เป็นทุกข์ เป็นสุข หรือเฉย ๆ ต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบนั้น 

3. กลุ่มจดจ า (สัญญา) คือกลุ่มท่ีเป็นสัญญา ท าให้บุคคลนั้นจ าได้ หมายรู้ รับรู้ สิ่งต่าง  
ๆ ที่ผ่านเข้ามาทางทวาร คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ เช่น จ าได้ว่าเป็นสีแดง เขียว ขาว สูง ต่ า ด า 
ขาว อ้วน เตี้ย ผอม สูง สิ่งนั้นคืออะไร มีรูปทรงสัณฐานเป็นอย่างไร สามารถบอกได้อย่างถูกต้องชัดเ 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm
http://www.mindofwinner.com/create-personal-development-plan/
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4. กลุ่มปรุงแต่ง (สังขาร) เป็นกลุ่มที่คอยปรุงแต่ง หรือปรับปรุงจิตให้จิตคิดสิ่งที่พบเห็น  
หรือสิ่งที่รับรู้ว่าสิ่งนั้น ๆ ดีหรือไม่ดี มีลักษณะเป็นอย่างไร โดยมีเจตนาเป็นตัวน าทางที่คอยบ่งชี้ว่า สิ่ง
ที่คิดนั้นดี (กุศล) ไม่ดี (อกุศล) คือมีเจตนาดี หรือเจตนาร้าย หรือเจตนาที่เป็นกลาง ๆ ต่อ สิ่งที่พบเห็น
แล้วคิดในสิ่งนั้น ๆ 

5. กลุ่มความรู้ความเข้าใจ (วิญญาณ) คือกลุ่มท่ีท าความรู้แจ้ง เข้าใจ ได้พบเห็นได้ 
สัมผัสทาง ตา หู จมูก เป็นต้นว่า สิ่งนั้นคืออะไร มีรูปร่าง มีลักษณะอย่างไร สามารถเข้าใจอย่างแจ่ม
แจ้ง ดังนั้น ส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นจิต เป็นความคิดของคนเรานั่นเอง 
         ในกลุ่มทั้ง 5 กลุ่มนั้น ถ้าจะย่อลงมาอีกก็จะเหลือ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็น รูป ที่เรียกว่า รูป 
กลุ่มที่เป็นความรู้สึก กลุ่มจดจ า กลุ่มปรุงแต่ง เรียกว่า เจตสิก และกลุ่มความรู้ ความเข้าใจ เรียกว่า 
จิต ถ้าจะสรุปย่อให้เหลือ 2 กลุ่มก็จะได้ดังนี้คือ กลุ่มรูป เรียกว่ารูป กลุ่มความรู้สึก กลุ่มจดจ า และ
กลุ่มปรุงแต่ง เรียกว่า นาม สรุปก็คือ ตัวตนประกอบด้วย 2 ส่วนคือ รูปและนาม 

       ฮิกกิ้น , มาร์กัส และวุฟ (Higgins, Markus & weef, 1987) กล่าวว่า ตัวตนคือการรู้จัก
แยกแยะ หรือความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ในด้านภาพลักษณ์ จินตนาการ คุณสมบัติ รูปสมบัติ 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ การคิดเกี่ยวกับสังคม วิธีการคิด กระบวนการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

       เคลน โลฟตัส และเบอร์ตัน (Klein, Loftus & Button, 1989) เน้นตัวตนทางด้านแรงจูงใน 
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ การมีสุขภาพจิตและอารมณ์ดี 
       เดวิส ฮุม (Davis Hume) กล่าวว่า ตัวตนคือกอง หรือผลรวมของการรับรู้แบบต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นต่อ ๆ กันอย่างรวดเร็ว การรับรู้ของตัวเราจะท าให้เกิดการผันแปรไปต่าง ๆ นานา ความคิด 
ระบบประสาท และสมรรถต่าง ๆ ก็มีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของตัวตน 

         จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ตัวตนนี้ประกอบด้วยกลุ่ม (ขันธ์) ที่เป็นรูปและกลุ่มที่เป็นความรู้สึก 
จดจ า ปรุงแต่ง และความรู้ความเข้าใจที่เป็นนาม มีสถานภาพ และมีบทบาทประกอบกันเข้า ท าให้
เกิดเป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกนึกคิด มีการจ า การรับรู้ 
      

 

5.7.3  ความส าคัญของการรู้จักตนเอง 
 

       การรู้จักตนเองมีความส าคัญต่อการกระท า การประพฤติ และการแสดงออก ผู้ที่รู้จักตนเองที
พอจะด ารงตนอย่างพอเหมาะพอควร ก่อนที่จะท าอะไรอ่ืนบุคคลควรจะรู้จักตนเองก่อนและคนที่จะ
รู้จักตนเองได้ดีก็คือ บุคคลนั่นเอง ดังค ากล่าวที่ว่า ไม่มีใครรู้จักตัวเราเองได้ดีเท่ากับตัวเ ราเอง มี
นักปราชญ์หลายคนที่ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับตนเอง ซึ่งจะกล่าวดังนี้ 
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       โสคราติส (469-399 B.C.) เป็นบุคคลแรกที่มองเห็นคุณค่าและความส าคัญของการรู้จัก
ตนเอง โดยได้กล่าวว่า จงรู้จักตนเอง (Know yourself) และว่าชีวิตที่ไม่รู้จักตนเองเป็นชีวิตที่ไม่มีค่า 
(An unexamined life is not worth living) ชีวิตของบุคคลนั้นจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าหรือไม่นั้น อยู่
ที่การที่บุคคลนั้นรู้จักหรือส ารวจตนเอง หรือตระหนักรู้ว่า ชีวิตคืออะไร ก าลังท าอะไรอยู่และมีชีวิตอยู่
เพ่ืออะไร 
       เพลโต (427-347 B.C.) ตัวตนของแต่ละคนนั้น มีส่วนส าคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นความอยาก 
ความต้องการ ส่วนที่เป็นอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ และส่วนที่เป็นเหตุผล สติปัญญา 

      มอญเตญ (1533-1592) ชาวฝรั่งเศสได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Essays ได้เน้นตัวตนใน
ที่รูปแบบการด าเนินชีวิตว่า จะต้องมี 4 ขั้นตอนคือ 

  1. ศึกษาและท าความเข้าใจตนเองทุก ๆ ด้าน 

  2. ยอมรับตนเอง หลังจากที่ได้รู้จักตนเองในทุกส่วน ควรที่จะยอมรับตนเองทั้งในส่วนดีและ
ส่วนไม่ดี เพื่อที่จะได้ปรับปรุงตนเองต่อไป 

  3. จงยอมรับและเข้าใจผู้อ่ืนที่เกิดจากการศึกษาตนเอง เพราะผลที่ได้จากการที่เราเข้าใจ
ตนเองจะช่วยให้เรายอมรับและเข้าใจผู้อื่นได้ดี 
  4. จงใช้ชีวิตให้มีความสุข โดยให้สอดคล้องกับธรรมชาติของตนเอง 
        ศาสตร์แห่งตนนี้เป็นศาสตร์ที่แปลกกว่าศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ยิ่งศึกษาก็จะยิ่งมอง
ลึกเข้าไปในตนเอง โดยอาศัยปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นตัวเสริมเข้ามา ที่จะท าให้รู้จักตัวเองดี
ยิ่งขึ้น 

 

5.7.4 ปัจจัยส่งเสริมให้รู้จักตนเอง 
 
        ปัจจัยที่ส่งเสริมให้รู้จักตนเองนั้นมีหลายปัจจัย แต่ที่จะกล่าวในที่นี้ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ความสามารถแห่งสมองและบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถทั่วๆ ไป และ
ความสามารถพิเศษ ความสนใจและนิสัย สุขภาพและศักยภาพ 

        อัตมโนทัศน์ (Self - concept) 

       อัตมโนทัศน์แยกออกเป็น อัตตะ (ตัวตน) มโน (จิต , ความคิด) ทัศนะ (ความคิดเห็น) เมื่อ
รวมกันก็หมายถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตน ซึ่งถ้าถามแต่ละคนว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนของ
เขาอย่างไร ก็จะมีค าตอบได้มากมาย มาร์กัส (Markus, 1977) ได้แยกแยะการมองเห็นตนเองเป็น 2 

ลักษณะคือ 

       ก. การมีจินตนาการเดียวกับตนเอง (Self - Image) บุคคลจะมีความคิดเกี่ยวกับตนได้ทั้งด้าน
ดี มองตนเองมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี หรือด้านเลว มองตัวเองต่ าต้อย ไร้ศักดิ์ศรี โดยอาศัยประสบการณ์ที่
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ตนได้พบเห็นก่อน จินตนาการท่ีบุคคลสร้างขึ้นมานั้นจะสร้างจากทางร่างกายก่อนแล้วมาเป็นทางด้าน
สติปัญญา จิตใจ และสังคม เป็นล าดับมา (เรียม ศรีทอง, 2542) 

       ข. การมองเห็นคุณค่าของตนเอง (Self - Esteem) การมองเห็นคุณค่าในตัวเองว่ามนุษยเป็น
สัตว์ประเสริฐ มีสติปัญญากว่าสัตว์อ่ืน ๆ ตนเองก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันก็จะสามารถเรียนรู้ได้ 
สามารถคิด สามารถท า สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ สามารถติดต่อกับบุคคลอ่ืนได้ ท าอะไรได้
เหมือนกับบุคคลอ่ืน ๆ ผู้ที่คิดได้ดังกล่าวจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ทั้งในการด ารงชีวิตอยู่ และในการท างาน 

           ลักษณะของตนที่มองเห็นคุณค่าของตนเอง 
1. พูด ท า คิด เชิงบวก 

2. รู้จักตนเองและผู้อ่ืนเชิงบวก 

3. มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน 

4. มีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมข้ึน 

5. มีความสัมฤทธิ์สูง 
         ควรรู้จักตนเองในด้านใดบ้าง 

1. ฐานะทางเศรษฐกิจ รู้จักการใช้จ่ายเหมาะสมกับฐานะเศรษฐกิจของตน 

2. ความสามารถแห่งสมองและบุคลิกภาพ การเลือกท าอะไรที่เหมาะกับความสามารถ
ทางสมองและบุคลิกภาพของตนเอง 

3. ความรู้ ต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะสาขาหรืองานที่ตนเองท าอยู่ 
4. ความสามารถทั่ว ๆ ไป และความสามารถพิเศษ ต้องรู้ว่าตนเองขาดความสามารถ

อะไร จะต้องเป็นคนรู้กว้าง รู้ไกล ทันต่อเหตุการณ ์

5. ความสนใจและนิสัย สนใจในงานที่ท าอย่างสม่ าเสมอ และฝึกจนเป็นนิสัย 

6. สุขภาพกายและศักยภาพทางกาย 

 

5.7.4  รูปแบบของการรู้จักตนเอง 
 

        1. การรู้จักตนเองตามแนวคิดของ คาร์ล อาร์ โรเจอร์ (Carl R. Roger 1970) 

          คาร์ล อาร์ โรเจอร์ ได้ให้แนวคดิเกี่ยวกับตนเองไว้ ดังนี้ 
      ก) ตนเองตามอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึง ตนตามจินตนาการที่ตนคิดอยากจะเป็นและ
อยากจะมี เช่น อยากจะเป็นคนดี คนเด่น คนดัง อยากร่ ารวย เป็นต้น 

       ข) ตนตามที่รับรู้ (Perceived Self) หมายถึง ตนตามที่ตนได้รับรู้ ทั้งที่ตนเองปกปิดและ
เปิดเผย รวมทั้งตนตามที่ผู้อ่ืนคาดหวัง (Other Expectation) เช่น เพ่ือน ๆ คาดหวังว่าเราควรเป็นคน
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ดี ไม่ประพฤติผิดกฎหมายและศีลธรรมจรรยา พฤติกรรมดังกล่าวท าให้ตนเองมีความคิดเกี่ยวกับ
ตนเองขึ้นมาเรียกว่า "อัตมโนทัศน์ (Self Concept)" ในส่วนของอัตมโนทัศน์นั้น ประกอบด้วย
พฤติกรรมส่วนจริง พฤติกรรมส่วนเกิน และพฤติกรรมส่วนขาด คือ 

พฤติกรรมส่วนจริง เป็นพฤติกรรมจริง ๆ ของตนเอง ทั้งท่ีมีอยู่และเป็นอยู่ เช่น ตนเองม 

ร่างกายจริง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้ เป็นต้น 

พฤติกรรมส่วนเกิน เป็นพฤติกรรมที่ไม่มี / ไม่เป็นอยู่จริง เช่น การคุยโม้ โอ้อวด โกหก  
หลอกลวง การสร้างภาพลวงตาให้ผู้อื่นหลงเชื่อ และคล้อยตาม เป็นต้น 

พฤติกรรมส่วนขาด เป็นพฤติกรรมที่มีจริง และเป็นจริงแต่เป็นการเสแสร้ง หรือบังคับให้เป็น 

เช่นนั้น เช่น การอ่อนน้อม ถ่มตน และการปฏิเสธความจริง เป็นต้น 

       ค) ตนตามความเป็นจริง (Real Self) หมายถึง ตนที่เป็นจริง ซึ่งมีท้ังจุดเด่นและจุดด้อย ทั้งที่
ทราบและไม่ทราบ ซึ่งเป็นธรรมชาติของบุคคล ว่าไม่มีบุคคลใดที่สมบู รณ์แบบ ดังค ากล่าวว่า 
"Nobody Perfect"  ในความสัมพันธ์ทั้งสามลักษณะดังกล่าว ถ้าบุคคลใดมีทั้งสามข้อพอดีเท่า ๆ กัน 
จะเป็นคนดีไม่มีปัญหา ไม่มีความยุ่งยากและวุ่นวาย  ถ้าตนตามอุดมคติและตนตามที่รับรู้สอดคล้อง
กันดี จะส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน ถ้าตนตามที่รับรู้และตนตามความเป็นจริงสอดคล้องกันดี 
บุคคลจะได้รับการยกย่องนับถือว่า "เป็นคนดี" 
       2. การรู้จักตนเองตามแนวคิดของโบลส์ และดาเวน พอร์ท (Boles and Davenport อ้าง
ถึงในเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2522) ได้แบ่งการรู้จักตนเอง 5 แบบคือ 

1. ความคาดหวังตนเอง (Self - Expectation) เป็นรูปแบบที่ตนเองคาดหวังตนเองใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่ยังมาไม่ถึง 

2. ตัวเองตามท่ีมองเห็นตนเอง (Self - Perception) เรามองเห็นรับรู้ตนเองอย่างไร 

3. ตัวตนตามเป็นจริง (Real - Self) ซึ่งดูได้จากการประพฤติปฏิบัติของตนเอง 
4. ตัวตนที่คนอ่ืนคาดหวังต่อเรา (Other's Expectation) เป็นความคาดหวังที่คนอ่ืน

คาดหวังเราว่า เราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
5. ตัวตนตามที่คนอ่ืนรู้ (Other's perception) เป็นความรับรู้ตามอาชีพของแต่ละ

อาชีพ เช่น อาชีพเป็นครู ทหาร ต ารวจ หมอ เป็นอาชีพที่คนอ่ืนยอมว่า จะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นอย่างนี้ 

         ความสอดคล้องตามรูปแบบ 1 , 2 และ 3 จะเป็นคนท างานที่มีประสิทธิภาพ ความสอดคล้อง
ตามรูปแบบที่ 3 , 4 และ 5 คนอ่ืนจะมองเราว่าเป็นคนดี ความสอดคล้องตามรูปแบบที่ 4 และ 5 คน
อ่ืนจะยอมรับ 
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5.7.5  วิธีการ วิเคราะห์ตัวเอง 
 

3 วิธีการ : รับรู้ความรู้สึกของคุณวิเคราะห์สิ่งที่มีค่าส าหรับคุณค้นพบเรื่องราวของคุณ 

การรู้จักตนเอง คือ คุณรู้ว่าตัวเองเป็นใครจากแก่นภายใน อย่างเช่น สิ่งที่คุณให้คุณค่าและ
ความเชื่อ การรู้จักตนเองยังรวมถึงการรู้จักพฤติกรรมและคาดเดาตัวเองได้ การรู้จักตัวเองเป็นก้าว
แรกที่ส าคัญในการเรียนรู้ตัวเองในฐานะคนคนหนึ่ง การเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะท า
ให้คณุวิเคราะห์ตัวเองได้ ทั้งความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรมและการโต้ตอบของคุณ [1] มีหลายวิธีในการ
เรียนรู้ว่าจะวิเคราะห์ตัวเองได้อย่างไร 

วิธีการที่ 1  รับรู้ความรู้สึกของคุณ 

1. สังเกตความคิดคุณ ความคิดคุณเป็นภายในของคุณส่วนหนึ่ง ความคิดเหล่านี้มักชี้ทาง
เวลาที่คุณรู้สึก มีทัศนคติ รวมไปถึงมองเหตุการณ์ต่างๆ คุณต้องจับตาดูความคิดตัวเองและเข้า
ใจความเป็นไป ความคิดของคุณติดลบหรือเปล่า? คุณท าให้ตัวเองผิดหวัง หรือคิดอยู่ตลอดเวลาว่า
เรื่องจะไม่เป็นไปตามที่คิดหรือไม่? เรื่องไหนในชีวิตที่คุณมักจะกดดันตัวเองมากท่ีสุด? 

ให้ลองดูความคิดตัวเองในทุกๆ เรื่องของชีวิต คุณจะต้องท าให้ตัวเองคิดเรื่องที่ก าลังคิดอยู่ใน
แต่ละวัน และในระหว่างท ากิจกรรมต่างๆ[ 

2. เขียนบันทึก เพ่ือช่วยจัดเก็บความคิดของคุณในทุกๆ วัน ลงมือเขียนบันทึก 

เรื่องราวของคุณ ความพยายาม เป้าหมาย และความฝันของคุณ วิเคราะห์บันทึกในแต่ละวัน 
จากนั้นเขียนเกี่ยวกับคุณภาพของบันทึกนั้นๆ บันทึกนี่ฟังดูว่าคุณมีความหวังหรือก าลังหมด
หวัง เขียนและวิเคราะห์ความคิดของคุณต่อไปเพื่อให้คุณรู้จักตนเองมากขึ้น 

3. รับรู้แนวคิดของตัวเอง บางครั้งมุมมองของเราต่อเหตุการณ์บางอย่างท าให้เราสรุปสิ่งที่
เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราเห็นอย่างผิดๆ [3] ยกตัวอย่าง ถ้าคุณคิดว่าเพ่ือนของคุณหัวเสียใส่คุณหลังมื้อ
กลางวัน คุณอาจจะสับสนและคิดไปโดยอัตโนมัติว่า นั่นเป็นเพราะเพ่ือนก าลังอารมณ์ไม่ดี ไม่ก็คุณท า
บางอย่างผิดไป การรับรู้ความคิดของคุณที่มีต่ออารมณ์ของเพ่ือนจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ว่า ท าไมคุณ
ถึงด่วนสรุปว่าเธออารมณ์เสียเพราะคุณกันล่ะ 

เมื่อคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ ลองหยุดมองสิ่งที่คุณท าและความเชื่อของคุณท่ีมีต่อสิ่งที่ 
เกิดขึ้น ให้คุณเขียนบันทึกสิ่งที่คุณเห็น ได้ยิน หรือรู้สึก ที่ท าให้คุณตีความสถานการณ์ในแบบนั้นไป 
ถามตัวเองว่ามีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ท าให้เพ่ือนคุณหงุดหงิด หรือมีปัจจัยภายนอกที่คุณไม่รู้หรือไม่ 

4. รับรู้ความรู้สึกของตัวเอง ความรู้สึกของคุณจะบอกใบ้เองว่าคุณเป็นคนแบบไหน และ 

ท าไมคุณถึงมีปฏิกิริยาโต้ตอบสถานการณ์หรือคนบางประเภทในแบบนั้นๆ วิเคราะห์ความรู้สึกตัวเอง
จากการสังเกตปฏิกิริยาของคุณที่มีต่อหัวข้อบทสนทนา ดูว่าคุณมีน้ าเสียง สีหน้า และภาษากาย

https://th.wikihow.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikihow.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87#.E0.B8.A3.E0.B8.B1.E0.B8.9A.E0.B8.A3.E0.B8.B9.E0.B9.89.E0.B8.84.E0.B8.A7.E0.B8.B2.E0.B8.A1.E0.B8.A3.E0.B8.B9.E0.B9.89.E0.B8.AA.E0.B8.B6.E0.B8.81.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.84.E0.B8.B8.E0.B8.93_sub
https://th.wikihow.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87#.E0.B8.A7.E0.B8.B4.E0.B9.80.E0.B8.84.E0.B8.A3.E0.B8.B2.E0.B8.B0.E0.B8.AB.E0.B9.8C.E0.B8.AA.E0.B8.B4.E0.B9.88.E0.B8.87.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.A1.E0.B8.B5.E0.B8.84.E0.B9.88.E0.B8.B2.E0.B8.AA.E0.B8.B3.E0.B8.AB.E0.B8.A3.E0.B8.B1.E0.B8.9A.E0.B8.84.E0
https://th.wikihow.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87#.E0.B8.84.E0.B9.89.E0.B8.99.E0.B8.9E.E0.B8.9A.E0.B9.80.E0.B8.A3.E0.B8.B7.E0.B9.88.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.A3.E0.B8.B2.E0.B8.A7.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.84.E0.B8.B8.E0.B8.93_sub
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อย่างไร ระบุสิ่งที่คุณรู้สึกและถามตัวเองว่า ท าไมคุณถึงรู้สึกอย่างนั้น คุณก าลังมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับ
อะไร? อะไรท าให้คุณรู้สึกแบบนี้? 

คุณสามารถใช้ปฏิกิริยาทางกายเพื่อดูว่าคุณก าลังรู้สึกอย่างไร เช่น ถ้าคุณสังเกตเห็นตัวเอง 
หายใจหนักข้ึนหรือเร็วขึ้น อาจเป็นเพราะคุณก าลังเครียด หัวเสีย หรือหวาดกลัวอยู่ [4] 

ถ้าคุณคิดไม่ออกว่าตัวเองรู้สึกยังไงกันแน่ คอยเขียนปฏิกิริยาตอบโต้และความคิดของคุณที่มีต่อ
เหตุการณ์นั้นๆ คุณอาจต้องใช้เวลาและปลีกตัวเองให้ออกจากสถานการณ์นั้นก่อนจึงค่อยดูว่าคุณรู้สึก
อย่างไร 

ลองถามเพ่ือนสนิทหรือคนในครอบครัวก็ได้ ให้พวกเขาช่วยคุณคิดให้ออกว่าตกลงคุณรู้สึก 

แบบไหนกันแน่ด้วยการดูความคิดและอากัปกิริยาของคุณ นี่อาจจะยากส าหรับคุณเองที่จะกันตัวเอง
ออกมาจากสถานการณ์ที่คุณอยู่ ให้คุณห่างออกมามากพอที่จะรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร หรือสิ่ งเหล่านี้มี
ความหมายกับคุณยังไง 

วิธีการ 2 วิเคราะห์สิ่งท่ีมีค่าส าหรับคุณ 

1. เข้าใจสิ่งที่มีคุณค่า การรู้ว่าคุณให้ความส าคัญกับสิ่งไหนจะท าให้คุณมองเห็นแก่นแท้ใน
ตัวคุณ คุณค่าหลายอย่างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัว หรือบางอย่างก็เปลี่ยนไปเนื่องคุณได้เรียนรู้
เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น 

บางครั้ง สิ่งที่คุณให้ความส าคัญก็ยากที่จะระบุได้ เพราะนิยามและความเข้าใจเป็นเรื่ อง
นามธรรมและมักคลุมเครือ สิ่งส าคัญของคุณคือ ความเชื่อ และอุดมคติที่คุณยึดถือตลอดชีวิตของคุณ
เวลาที่คุณต้องตัดสินใจ[5] 

2. ระบุสิ่งที่คุณให้คุณค่า การระบุและจ ากัดความคุณค่าที่มีต่อคุณจะท าให้คุณเข้าใกล้วิถีที่
คุณตระหนักว่าคุณเป็นใคร และสิ่งไหนคือที่ส าคัญส าหรับคุณ เพ่ือที่จะค้นหาสิ่งส าคัญของคุณ คุณ
จะต้องใช้เวลาสักพักในการคิดทบทวน และวิเคราะห์สิ่งที่ส าคัญต่อคุณ และคุณค่าไหนที่ท าให้คุณเป็น
คนอย่างที่คุณเป็น เริ่มระบุสิ่งส าคัญด้วยการเขียนและตอบค าถามดังต่อไปนี้: 

หาคนสองคนที่คุณชื่นชอบมากที่สุด คุณสมบัติอะไรในตัวพวกเขาที่ท าให้คุณชื่นชอบ? เขา
สองคนมีอะไรถึงท าให้คุณรู้สึกว่าพวกเขาน่าชื่นชม? 

ถ้าคุณเลือกมีของติดตัวไปตลอดชีวิตของคุณได้แค่สามอย่างจากของที่มีอยู่ คุณจะเลือกอะไร? 

และท าไม? 

หัวข้อ อีเวนท์ หรืองานอดิเรกอันไหนที่คุณรู้สึกชอบ? ท าไมสิ่งเหล่านี้จึงส าคัญส าหรับคุณ? มี
อะไรในสิ่งเหล่านั้นที่ท าให้คุณรู้สึกหลงใหล? 

เหตุการณ์อะไรที่ท าให้คุณรู้สึกได้รับการเติมเต็มและเต็มอ่ิมมากที่สุด? อะไรในเวลานั้นที่ท า
ให้คุณรู้สึกแบบนั้น? และเพราะอะไร?  
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3. จัดกลุ่มสิ่งส าคัญหลักๆ เข้าด้วยกัน คุณควรเริ่มจากความคิดที่ว่า อะไรคือสิ่งส าคัญ
ส าหรับคุณและคุณให้ความส าคัญกับอะไร พยายามจัดกลุ่มความคิด เหตุการณ์ หรือสิ่งทั้งหลายให้อยู่
ภายใต้หลักเดียวกัน รวมทั้ง ความนอบน้อม ความซื่อตรง การมองโลกในแง่ดี ความมั่น ใจ มิตรภาพ 
ความส าเร็จ ความศรัทธา ความเมตตา ความยุติธรรม ความเชื่อใจ และความสงบ 

ใช้สิ่งส าคัญหัวใจหลักเหล่านี้ท าความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองให้ดียิ่งขึ้น คุณค่าเหล่านี้ 
จะช่วยให้คุณตัดสินใจและระบุสิ่งที่ส าคัญส าหรับคุณ หลังจากวิเคราะห์ตนเองแบบนี้ได้ คุณก็ใกล้จะ
ปลดล็อคตัวตนที่แท้จริงของคุณยิ่งขึ้นล่ะ [7] 

คุณอาจจะมีสิ่งส าคัญหลายๆ กลุ่ม นี่เป็นเรื่องปกติเพราะมนุษย์เราซับซ้อนและมีความรู้สึกได้ 
หลายรูปแบบ ตัวอย่าง คุณอาจเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความสามารถ และความมั่นใจ คุณค่า
เหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน แต่คุณสมบัติเหล่านี้แสดงให้คุณเห็นลักษณะของ
เหตุการณ์และผู้คนที่คุณให้ความส าคัญรอบตัวคุณ เช่นเดียวกันกับลักษณะนิสัยที่คุณมีโอกาสจะต่อสู้
ในตัวคุณเพ่ือให้ได้สิ่งนั้นมา 

วิธีการ 3 ค้นพบเรื่องราวของคุณ 

1. เขียนเรื่องของตัวคุณ การเขียนเรื่องราวในชีวิตของคุณจะบอกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นได้
หลายอย่าง รวมทั้งวิธีที่คุณมองความท้าทาย ความสนุก โอกาส และความพยายามในชีวิตของตัวเอง 
การเขียนถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวของตัวเองออกมาจะท าให้คุณมองเห็นสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของคุณเอง และท าให้คุณเห็นว่าประสบการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้าง [8] 

ใช้วิธีนี้ท าให้คุณสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประสบการณ์ของคุณช่วยหล่อหลอมตัวคุณได้อย่างไร
และน ามาสู่คุณค่าที่คุณยึดถือ ทัศนคติ ความเชื่อ ความล าเอียง กิริยาโต้ตอบ และการใช้ชีวิตคุณบน
โลกใบนี้ 

2. วิเคราะห์เรื่องราวของคุณ เมื่อคุณเขียนเกี่ยวกับชีวิตของคุณเสร็จ วิเคราะห์ตัวเองด้วย
การถามค าถามดังต่อไปนี้: 

เรื่องของคุณจัดอยู่ในเรื่องเล่าประเภทไหน? คุณได้รับความช่วยเหลือตลอด หรือคุณคือคนที่
คอยช่วยคนอ่ืน? ธีมในเรื่องคุณคือความสิ้นหวัง หรือความสามารถ? เรื่องของคุณเป็นเรื่องรัก เรื่อง
ตลก ดราม่า หรือแนวอื่น? 

ถ้าคุณจะตั้งชื่อเรื่องของคุณ คุณจะใช้ชื่อว่าอะไร? 

แบ่งเรื่องของคุณออกเป็นตอนๆ ท าไมคุณจึงแบ่งเนื้อเรื่องแบบนั้น? มีอะไรเปลี่ยนไป? คุณได้
เรียนรู้อะไรบ้าง? ชื่อในแต่ละตอนคืออะไร? 

คุณนิยามตัวเองในเรื่องของคุณหรือไม่? คุณนิยามคนอ่ืนหรือไม่? ค านิยามเหล่านั้นมี
ความหมายต่อคุณอย่างไร และคนอื่นพูดถึงการที่คุณมองตัวเอง คนอ่ืน และสังคมอย่างไร? 
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คุณจะบรรยายตัวเอง คนอ่ืนๆ และสังคมด้วยค าว่าอะไร? ค าบรรยายเหล่านี้บอกเกี่ยวกับชีวิต
ของคุณและวิธีที่คุณใช้ชีวิตได้ยังไง? 

3. สรุปผลวิเคราะห์ของคุณว่ามีความหมายอย่างไร เมื่อคุณเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเองแล้ว 
คุณต้องตัดสินว่ามันหมายถึงอะไร สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเขียนเรื่องราวชีวิตของตนเองเพ่ือการ
วิเคราะห์หรือที่เรียกกันว่า เล่าเรื่องบ าบัด ก็คือ วิธีนี้แสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งไหนส าคัญหรือจ าเป็นต่อ
การด ารงอยู่ของตัวคุณ การเล่าเรื่องจะเปิดเผยช่วงเวลาส าคัญหรือควรค่าแก่การจดจ าในชีวิตของคุณ 
เผยให้เห็นถึงวิธีที่คุณมองตัวเอง และสะท้อนวิถีชีวิตของคุณท่ีผ่านมา 

ตัวอย่าง ถ้าคุณเขียนเล่าเรื่องแบบดราม่า คุณอาจรู้สึกว่าชีวิตของคุณดราม่าและตึงเครียด
กว่าเดิม ถ้าคุณเขียนเรื่องให้ดูตลก คุณอาจคิดว่าชีวิตของคุณนั้นสนุกสนานอยู่มาจนถึงตอนนี้ ถ้าคุณ
เขียนแนวความรัก บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เชื่อในความรักโดยที่คุณมีความรักอันยิ่งใหญ่หรือ
คาดหวังที่จะมีสักครั้งในอนาคต 

4.จ าไว้ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลา ถึงแม้คุณจะท าตามขั้นตอนเหล่านี้ครบถ้วน คุณต้อง 
รู้ไว้ด้วยว่านี่ต้องใช้เวลา ส าคัญมากที่คุณต้องเข้าใจว่าการตระหนักว่าคุณเป็นใคร หรือ
วิเคราะห์ว่าคุณเป็นคนยังไง คือกระบวนการที่ต้องท าไปตลอดชีวิต คนที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณ
เชื่อในวันนี้อาจแปรเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไปในอนาคต 

 

5.7.6 ประยุกต์ใช้กับตนเอง 
 

แท้ที่จริงแล้ว บุคลิกภาพควรเริ่มจากตนเองก่อน เพราะเนื่องจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
นั้นก็มีความซับซ้อนและแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ บางบุคคลยังไม่ทราบบุคลิกภาพที่แท้จริง
ของตนเอง มีผลต่อการท างาน การอยู่ในสังคม ทฤษฎีที่จะน ามาปรับใช้เพ่ือให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น 
คือ ทฤษฎีตัวตน (Self Theory) ของ คาร์ล โรเจอร์ การรับรู้ต้องเริ่มจากรับรู้ตนเองให้ถูกต้องก่อน ให้
มองตนเองอย่างถูกต้องแท้จริง น าข้อดีของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก้ไขข้อลบ หรือถ้ายังไม่
พร้อมที่จะเปลี่ยน ก็ให้รับรู้และหลีกเลี่ยงที่จะเกิดข้อเสียนั้นให้น้อยที่สุด ตามทฤษฎีบอกเอาไว้ว่า 
บุคคลที่มีประสบการณ์ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความรักกับลูกโดยปราศจากเงื่อนไข 
จะมีตัวตนทั้ง 3 ตรงกันค่อนข้างสูง แต่บุคคลแต่ละคนก็ได้รับการเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ต่างกัน การมอง
ย้อนไปแล้วน ามาช่วยปรับแก้ไขตนเองในปัจจุบันก็สามารถช่วยได้เช่นกัน ดังนั้นขอเสนอวิธีการปรับใช้
ในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
  1. ตนที่ตนมองเห็น (Self Concept) รวบรวมข้อมูลตนตามที่ตนมองเห็นออกมาก่อน อาจจะ
จดบันทึกข้อมูลไว้ตามที่นึกได้ ไม่จ าเป็นต้องนึกให้หมดในครั้งเดียว เพราะบางทีเราก็ลืมเรื่องบางอย่าง
ของตนเองได้ มองตามที่เราเคยเห็นว่าตนเองเป็นอย่างไรมาก่อน ไม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือให้ได้
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ข้อมูลที่แท้จริงที่สุด เริ่มจากรูปร่างหน้าตาภายนอก ลักษณะนิสัยทั่วไป เช่น พูดน้อย ลักษณะนิสัย
เวลาเข้าสังคม อาจจะแยกด้วยว่า สังคมที่ท างาน สังคมเพ่ือนมหาลัย เพราะคนหลายคน ตนในแต่ละ
กลุ่ม แต่ละสถานการณ์อาจจะแสดงไม่เหมือนกัน เช่น ปกติขี้อาย แต่พอเข้ากลุ่มเพ่ือนแล้ว พูดเก่ง 
เป็นต้น 

  2. ตนตามที่เป็นจริง (Real Self) คือ ตัวตนตามข้อเท็จจริง ข้อมูลคล้ายกับตนที่มองเห็น แต่
เป็นสิ่งที่ยากเพราะบางคนอาจจะเข้าข้างตนเอง ไม่ยอมรับรับตามที่เป็นจริงเพราะรู้สึกด้อยกว่าคนอ่ืน 
วิธีที่ช่วยได้ นอกจากตนเองมองตนเองแล้ว อาจจะสังเกตจากที่คนอ่ืนพูดถึงเรา อาจจะเป็นเพ่ือนสนิท 
แต่ต้องมีการกลั่นกรองด้วย เพราะบางคนไม่ชอบเรา อาจจะพยายามพูดให้เราด้อยกว่า บางคนกลัว
เราเสียในพูดแต่สิ่งที่ดี ต้องพยายามที่จะตัดข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งจากตัวเรา และคนรอบข้างออก การ
มองตนตามที่เป็นจริงก็ต้องใช้ระยะเวลา ไม่จ าเป็นต้องเร่งมองให้ออกในครั้งเดียว 

  3. ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) คือตัวตนที่อยากมีอยากเป็น เป็นข้อมูลที่ทุกคนมีอยู่ในใจอยู่ 
แล้ว แต่บางคนอาจจะปฏิเสธสิ่งที่อยากเป็น แล้วเลือกอย่างอ่ืนที่ง่ายกว่า ทั้งท่ีจริงไม่ชอบ เช่น เป็นคน
พูดไม่เก่ง อยากพูดเก่งเวลาน าเสนองาน แต่เคยลองครั้งแรกแล้วท าไม่ได้ก็สร้างเกราะขึ้นมาด้วยการ
ปฏิเสธสิ่งนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรท าเพราะข้อมูลที่ได้ก็จะไม่ถูกต้อง ท าให้เราไม่สามารถปรับ ตัวตนของ
เราได ้

ตามทฤษฎีบอกว่าถ้าตัวตนทั้ง 3 ลักษณะ ค่อนข้างตรงกันมาก จะท าให้มีบุคลิกภาพมั่นคง 
แต่ถ้าแตกต่างกันสูง จะมีความสับสนและอ่อนแอด้านบุคลิกภาพ ดังนั้น เมื่อเราค้นพบตัวตนทั้ง 3 

อย่างพบแล้ว เราก็ต้องน ามาปรับเพื่อที่ให้เรามีบุคลิกภาพมั่นคง 
  ตัวอย่าง การพัฒนาตัวตนของนาย ก 

ตนที่ตนมองเห็น คือ พูดน้อย เก็บตัว ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ท าให้ไม่มีผลงาน 
เพราะไม่กล้าที่จะน าเสนอ 

ตนตามที่เป็นจริง คือ มีความคิดสร้างสรรค์ แต่กลัวว่าน าเสนอไปแล้วจะผิด ท าให้ไม่กล้า
เสนอ 

ตนตามอุดมคติ คือ อยากเป็นคนกล้าแสดงออก เข้าสังคมเก่ง จะได้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่ง 
นาย ก มีตัวตนที่ไม่ต่างกันมากนัก ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเข้าช่วย พยายามฝึกพูด 

หรือเมื่อคิดงานได้ก็พยายามหัดน าเสนอ และพยายามเข้าสังคม อาจจะไปกับเพ่ือนสนิท เพ่ือหาเพ่ือน
ใหม่อาจจะเป็นสมาชิกคลับต่าง ๆ เพราะถ้าเราสามารถพูดกับเพ่ือนใหม่ได้โดยไม่ประหม่าก็จะท าให้
เรากล้าแสดงออกมากข้ึน 

เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาบุคลิกภาพคือ “ตัวตนที่แท้จริง” การปฏิบัติตามตัวตนเป็นสิ่ง
ที่บุคคลแสดงจริง เป็นสิ่งที่จ าเป็นสูงสุด บุคคลที่ยอมรับความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาได้ ท าให้เขา
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ได้รับความสุขและสมปรารถนา พวกเขาสามารถเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้รับการยอมรับจากคน
อ่ืนและเป็นอิสระไม่ต้องพ่ึงพาใคร (Ford,1991) 

สรุป  บุคลิกภาพนั้นเป็นสิ่ งก าหนดต่อการประพฤติปฏิบัติของบุคคล ทั้ งในการใช้
ชีวิตประจ าวัน และเป็นปัจจัยต่อความส าเร็จของงาน ซึ่งประกอบไปด้วย เชาว์ปัญญา ซึ่งช่วยในการ
วิเคราะห์วางแผน การมีเหตุผล แรงจูงใจ ส่วนทางด้านการวางตน การแต่งกาย กริยาท่าทาง 
กลายเป็นภาพลักษณ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือ และความแตกต่างของทฤษฎี ถ้ามีการศึกษา
ให้เข้าใจแล้ว เราสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน เพ่ือให้การด าเนินชีวิตที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

 

5.8  ทฤษฏีบุคลิกภาพ 

 

แนวคิดหลักของทฤษฎีบุคลิกภาพ ที่ส าคัญได้แก่ ทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์ที่เกี่ยวกับระดับ 

จิตส านึก โครงสร้างบุคลิกภาพ และกลไกป้องกันตนเอง ทฤษฎีของอัลเฟรด แอดเลอร์เกี่ยวกับ  ปม
เด่น ปมด้อย และความสนใจสังคม ทฤษฎีของอีริค ฟรอมม์ เกี่ยวกับความอ้างว้าง  เดียวดาย ความ
ต้องการพื้นฐาน ตลอดจนทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์เกี่ยวกับล าดับขั้นของ แรงจูงใจ 

ทฤษฎีของกลุ่มฟรอยด์ใหม ่

ทฤษฎีของกลุ่มฟรอยด์ใหม่ (The Neo-Freudian) 

ทฤษฏีบุคลิกภาพของ จุง (Jung’s Personality Theory) 

คาร์ล จี จุง (Carl G. Jung) เป็นนักจิตวิทยาชาวสวิส ได้ศึกษาและพัฒนาทฤษฏีจิตวิทยาแบบ
จิตวิเคราะห์ จุงมีความคิดที่เชื่อว่าจิตใต้ส านึกท าหน้าที่บันทึกความจ าและแรงกระตุ้นทั้งหลายไว้ และ
ท าหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่จิตใต้ส านึกมีการเก็บสะสมไว้ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนกลับให้เป็น มโนภาพ 
เรื่องราวในอดีตทีน่่าตื่นเต้นของมนุษย์ได้ 

จุง แบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 2 แบบ คือ 

แบบท่ี 1 บุคลิกภาพแบบปกปิด (Introverts) 

เป็นลักษณะบุคคลที่ไม่ชอบการเข้าสังคมมีเพ่ือนมาก ยึดมั่นในความรู้สึกของตนเอง ไม่ชอบ
คบเพ่ือนมาก บางขณะจะมีความรู้สึกว้าเหว่ ชอบอยู่ตามล าพัง สันโดษ ชอบอ่านหนังสือ เหงา จิตใจ
ไม่มีความมั่นคง อารมณ์หงุดหงิดหวั่นไหวง่ายและไม่ชอบการก้าวร้าวรุนแรง 
  

แบบท่ี 2 บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extroverts) 

เป็นลักษณะบุคคลที่ถูกครอบง าโดยอิทธิพลจากสิ่งภายนอก มีเป้าหมายที่เป็นความจริงมาก 
ชอบมีประสบการณ์ด้วยตนเอง ชอบเข้าสังคม ชอบมีเพ่ือนมาก ชอบพูดมากกว่าฟัง ช่างพูด จิตใจ

https://www.baanjomyut.com/library/personality/02.html
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มั่นคง ร่าเริง แจ่มใส ปรับตนเองได้ค่อนข้างดี และสามารถที่จะแสดงความก้าวร้าวรุนแรงได้ โดยขาด
การควบคุมอารมณ ์

ดังนั้น บุคลิกภาพทั้งแบบปกปิด และแบบเปิดเผยจะมีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับโอกาสและสถานการณ์ 

จากการศึกษาต่อมาพบว่าบุคคลที่มีลักษณะเก็บตัว หรือแสดงตัวอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่าง
เดียวพบน้อยในสังคม บุคคลส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะที่ก้ ากึ่ง (Ambiverts) คือ มีลักษณะทั้งสองแบบ
ถ่วงดุลกันในคนหนึ่ง ๆ แต่อาจมีแบบไหนมากกว่ากันแล้วแต่สถานการณ์ 

ในขณะที่ฟรอยด์มุ่งที่การเลี้ยงดูว่าตอนเด็กเป็นอย่างไร โตมาก็จะเป็นอย่างนั้น แต่จุงไม่เห็น
ด้วย จุงมีความคิดว่าบุคลิกภาพเป็นผลจากการวางเป้าหมายอนาคต และประสบการณ์ปัจจุบัน
มากกว่า ทฤษฎีของจุงกล่าวว่า ชีวิตมนุษย์เป็นการพยายามบากบั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในอนาคต คือ
ความมีเอกภาพและบูรณภาพ (unity and perfection) โดยที่ระบบต่าง ๆ ของบุคลิกภาพสามารถ
ท างานร่วมกันอย่างสอดคล้องและสมดุล สามารถแก้ปัญหาและด าเนินชีวิตอย่างมีวุฒิภาวะและ
ปรับตัวได้ 

จุงกล่าวไว้อีกว่า จิตไร้ส านึกของบุคคลมีสองฝ่าย คือจิตไร้ส านึกส่วนตัว (Personal) และจิต
ไร้ส านึกส่วนรวม (Collective or Racial) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีแตกต่างกัน เช่น เชื่อในเทพเจ้า 
ความรักแม่และเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 

 

5.8.1 ทฤษฏีบุคลิกภาพของแอคเลอร์ 
 

ทฤษฏีบุคลิกภาพของแอคเลอร์   (Adler’s Personality Theory) 

อัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfed Adler) เป็นจิตแพทย์ที่ได้ค้นคว้าและพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นมาใหม่ 
เรียกว่า จิตวิทยาปัจเจกชน ( Individual Psychology) เชื่อในอิทธิพลของสังคม ชี้ ให้ เห็นว่า 
พฤติกรรมของบุคคลจะเป็นอย่างไรนั้นถูกก าหนดโดยสังคมรอบตัว เช่น เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี
วัฒนธรรม วิธีการเลี้ยงดูบุตร 

แอดเลอร์ มีความเชื่อว่า บุคคลโดยพื้นฐานแล้วถูกจูงใจโดยปมด้อย บุคคลบางคนมีความรู้สึก
เป็นปมด้อย เมื่อมีร่างกายพิการและมีความต้องการที่จะท าการชดเชยปมด้อยเหล่านั้น ความรู้สึกที่
ตนเองมีปมด้อยท าให้เกิดแรงขับที่เรียกว่า ปมเด่น ตัวอย่างเช่น นักกวีชาวอังกฤษ ลอร์ด ไบรอน 
(Lord Byron) ชาพิการเป็นแชมป์ว่ายน้ า บีโธเวน(Beethoven) หูพิการได้สร้างตนเองจนได้รับ
ความส าเร็จเป็นนักดนตรีเอกของโลก 

แอดเลอร์ มีความเชื่อว่า ความรู้สึกของตนเองจะแสดงบทบาทที่ส าคัญ ในการสร้างรูปแบบ
ของบุคลิกภาพ การรู้จักสร้างตนเอง และบุคลิกภาพแบบที่รู้จักตนเอง ก่อให้เกิดความพยายามที่จะ

https://www.baanjomyut.com/library/personality/04.html
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เอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ เพราะว่าศักยภาพนี้เป็นลักษณะ
พิเศษที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล ทรรศนะจิตวิทยาของแอดเลอร์เรียกว่า  จิตวิทยาปัจเจกชน (Individual 

Psychology) 

   ความรู้สึกเป็นปมด้อย (Feeling of Inferiority) แอดเลอร์ กล่าวว่าบุคคลมีความพิการทาง
ร่างกายมีความพยายามที่จะหาทางชดเชยความบกพร่องของตนเอง โดยการฝึกอบรมอย่างเร่งรีบ 
เด็กผู้หญิงที่พูดติดอ่าง จะพยายามเอาชนะอุปสรรคการพูดติดอ่าง โดยการพยามยามฝึกหัด จนกระท่ัง
สักวันหนึ่งเขาก็จะสามารถพูดได้เก่ง บางทีก็อาจจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวทางวิทยุกระจาย เสียง 
เด็กผู้ชายที่มีขาไม่แข็งแรงจะมีความพยายามอุตสาหะฝึกฝนตนเอง ให้กลายเป็นนักวิ่งระยะไกลที่มี
ชื่อเสียง จากตัวอย่างเด็กหญิงและเด็กชายที่กล่าวมาแล้วนี้ แอดเลอร์มีความเชื่อว่า ปมด้อยมิได้เกิด
จากความพิการในตัวของมัน ที่ท าให้เกิดแรงมานะพยายามที่จะเอาชนะปมด้อย แต่ที่จริงแล้วเกิดจาก
เจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น บุคคลที่มีความเป็นอิสระที่จะแปลความหมาย ความบกพร่อง ได้หลาย
แนวทาง หรือแม้กระทั่งว่าจะไม่ยอมรับรู้เลยก็ได้ ถ้าเขาไม่ยอมรับรู้เลยก็จะไม่ท าให้เกิดความพยายาม 
ที่จะท าลายพฤติกรรม ท าให้เกิดเป็นปมเขื่อง ชอบแสดงอ านาจความก้าวร้าวเพ่ือปิดบังข้อบกพร่อง
ของตน 

แอดเลอร์  กล่าวว่า โครงสร้างบุคลิกภาพของบุคคลเกิดขึ้นจากเป้าหมาย 2 ชนิด  

1. พยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคม (Social Adaptation)  

2. พยายามทรงไว้ซึ่งอ านาจ(Attainment of Power) 

 

 5.8.2  ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ 

 

ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ (Trait Personality Theory) 

ทฤษฏีคุณลักษณะ กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถท าความเข้าใจ และระบุคุณสมบัติขั้น
พ้ืนฐานที่ท าให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ และนับรวมไปถึงองค์ประกอบของพฤติกรรม ที่แสดงให้เห็นถึง
ความอดทน พ้ืนฐานจิตใจ และรวมถึงพฤติกรรมในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ 

  กอร์ดอน ออลพอร์ท ( Gordon Allport) อธิบายว่า คุณลักษณะเป็นรากฐานของระบบ
ประสาทของบุคคล เป็นโครงสร้างของระบบจิตประสาท ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมบังคับหรือเป็น แกนน า
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมช่วยสร้างความเชื่อมั่น และท าให้บุคคลอ่ืนเกิดความรู้สึกยินดีและท าให้
ครอบครัวอบอุ่น ถ้าบุคคลใดที่ขาดคุณลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าสังคมจะมีพฤติกรรมที่
ผิดหลัง มีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างมากในสภาวะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

คุณลักษณะ คือบทบาทที่ชักจูงใจให้เกิดพฤติกรรมโดยตรง มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษจะท าหน้าที่
ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทุกรูปแบบ 
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  ออลพอร์ท แบ่งคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเป็น 3 ส่วน คือ 

  1. พวกมีลักษณะเด่น พวกนี้มักมีร่ายกายสูงใหญ่ หรือหน้าตาดี มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว 
อาจจะเป็นน้ าเสียง การพูด ท่าทาง หรือท่าทีที่ปฏิบัติต่อผู้อื่น 

  2. พวกมีลักษณะด้อย พวกนี้มักมีรูปร่างเตี้ยหรือตัวเล็ก หน้าตาไม่ดี หรือมีลักษณะบาง
ประการที่เป็นปมด้อยของตน 

3. พวกที่มีลักษณะกลาง พวกนี้มักมีร่างกายธรรมดาแบบคนทั่วไป ลักษณะเป็นกลาง ๆ ไม่
เด่น ไม่ด้อย แต่ก็ไม่มีลักษณะพิเศษท่ีน่าสนใจ มักผสมผสานกลมกลืนไปกับคนคนส่วนใหญ่ 
   ลักษณะต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ผู้บริหาร 
ถ้ามีลักษณะเด่นจะเป็นตัวส่งเสริมให้งานดีขึ้น แต่ถ้าไม่มีก็ต้องพยายามเพ่ือที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้เกิดมากข้ึน 

แคทเทล (Cattel) กล่าวว่า แต่ละบุคคลจะสามารถอธิบายได้ตามคุณลักษณะ ของบุคคล
เช่น มีความเป็นมิตร ติดต่อสัมพันธ์กัน ชอบเข้าสังคม แจกแจงจากลักษณะนิสัยซ่อนเร้น (Source 

traits) ซึ่งพฤติกรรมต้นจะมีอยู่ 16 แบบ และมีลักษณะค้านกันเป็นคู่ เช่น พ่ึงตนเองตรงข้ามกับพ่ึง
พวกพ้อง หรือใฝ่อิทธิพลกับคล้อยตาม เรียกลักษณะเหล่านี้ว่า นิสัยทั้ง 16 ของบุคลิกภาพ 

แฮนส์ ไอเซงค์ (Hans Esenck) ได้มีการพัฒนาทฤษฏีที่จะอธิบายว่าท าไมแต่ละบุคคลจึงมี
ความแตกต่างกันในทางบุคลิกภาพและพฤติกรรม คุณลักษณะบุคลิกภาพที่ส าคัญ มี 4 คุณลักษณะ 
คือ พฤติกรรมปกปิด( Introversion) พฤติกรรมเปิดเผย(Extroversion) และพฤติกรรมที่มั่นคง
(Stability) แนวโน้มโรคประสาท(Neuroticism) ต่างก็มีจุดเริ่มต้นมาจากทางด้านชีววิทยา ขึ้นอยู่กับ
จ านวนกิจกรรมในระบบประสาทของแต่ละบุคคล กิจกรรมนี้จะจูงใจให้แต่ละบุคคลมีการพัฒนาไปใน
แนวทางที่แน่นอน ขั้นสุดท้ายบุคลิกภาพจะได้มาจากระบบประสาทของแต่ละบุคคลที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับมาแล้ว บุคลิกภาพที่มีพฤติกรรม
เปิดเผย มีธรรมชาติระบบประสาทที่มีความสงบเงียบ เกิดจากธรรมชาติของระบบประสาท ที่ไม่
ต้องการแสวงหาสิ่งเพ่ิมเติมที่มีความตื่นเต้น จึงมีพฤติกรรมชอบอยู่ตามล าพัง บุคคลทุกคนจะมี
บุคลิกภาพเป็นแบบพฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมปกปิดก็ได้ หรือจะมีพฤติกรรมทั้งแบบเปิดเผย
และปกปิดกไ็ด้ 
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5.8.3  ทฤษฎีบุคลิกภาพตามรูปร่างของบุคคล 

 

  ทฤษฏีบุคลิกภาพตามรูปร่างของบุคคล (Types Personality Theory) 

   วิลเลียม เซลดอน (William Sheldon ) มีความเชื่อว่าบุคลิกภาพแต่ละบุคคล มีส่วนสัมพันธ์
กับคุณสมบัติ รูปร่างของบุคคล เซลดอนได้ท าการวิเคราะห์รูปร่างชายหนุ่มจ านวนหลายพันคน และ
สามารถสรุปได้ว่ารูปร่างแบบพ้ืนฐานแบ่งเป็น 3 แบบ คือ 

  1. รูปร่างอ้วน Endomorphy) มีลักษณะรูปร่างอ้วน เนื้อนิ่มและล าตัวมีขนาดกลม รูปร่างไม่
ดี มีน้ าหนักมาก รับประทานอาหารมาก มีความเชื่องช้าอืดอาด ไม่สะอาด มีเพ่ือนมาก มีนิสัยชอบการ
เข้าสมาคม ชอบการนอนและการกิน ชอบให้ร่างกายสบายและเป็นบุคคลที่มีความสุข 

2. รูปร่างล าสัน Mesomorphy) มีลักษณะรูปร่างแข็งแรง มีมัดกล้ามเนื้อ มีการพัฒนาทาง
ร่างกายมีกล้ามเนื้อแข็งแรงมองดูดี มีเพ่ือนมาก มีความสุข มีคนชอบมาก มีความประณีต มีความเร็ว 
ชอบช่วยเหลือบุคคลอ่ืน มีลักษณะรูปร่างแบบนักกีฬา ชอบการต่อสู้ มีพลังชอบการผจญภัย ชอบการ
ออกก าลังกายและมีความกล้าหาญ 

  3. รูปร่างผอม (Ectomorphy) มีลักษณะรูปร่างที่กล้ามเนื้อและกระดูกยังไม่รับการพัฒนา 
หน้าอกแบนราบ ล าตัวมีขนาดบางและอ่อนแอ ศีรษะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ มีน้ าหนักเบารับประทาน
อาหารได้น้อย ชอบความเงียบ มีความวิตกกังวลใจ มีความหวาดกลัวไม่ชอบการต่อสู้ มีคุณสมบัติที่มี
จิตส านึกของตัวเอง มีอารมณ์อ่อนไหว มีความกังวลใจ ชอบอยู่ตามล าพัง ชอบการใช้ความคิดเป็นต้น 

   ตามทฤษฏีบุคลิกภาพที่เชลดอนจ าแนกรูปร่างบุคคลไว้ทั้ง 3 รูปแบบ เราจะพบว่ามีบุคคลเป็น
จ านวนน้อยมากที่มีรูปร่างเหมือน แต่ก็ยังมีบุคคลอีกเป็นส่วนใหญ่ที่มีรูปร่างไม่เหมือน แต่อย่างไรก็
ตาม สิ่งส าคัญและควรระลึกว่า บุคคลส่วนมากจะมีรูปร่างแบบผสมตามทฤษฏีบุคลิกภาพของเชลดอน 

 

 5.8.4  ทฤษฏีบุคลิกภาพการเรียนรู้ทางสังคม 

 

ทฤษฏีบุคลิกภาพการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 

  ความเข้าใจ สภาพการณ์ และพฤติกรรม ท าไมแต่ละบุคคลจึงแสดงการกระท าที่แตกต่างกัน 
ทั้งที่ในสภาพการณ์ที่เหมือนกันและท าไมในบุคคลคนเดียวกันจะแสดงการการท าด้วยความยุติธรรม
ในโอกาสที่ต่างกัน นักพฤติกรรมมีความเห็นว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าแต่ละบุคคลจะรู้จักการใช้
ลักษณะเฉพาะบุคคลตามแต่ละสภาพการณ์ 

วอลเตอร์ มิสเชล (Walter Mischel) มีความเชื่อว่าประวัติศาสตร์เป็นรางวัลที่บุคคลเคย
ได้รับและเป็นประสบการณ์ในสภาพการณ์ที่เหมือนกัน เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อ
สภาพการณ์ ความเข้าใจที่เป็นลักษณะเฉพาะต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น การให้คุณค่าความส าคัญต่อสิ่ง
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เร้าโดยเฉพาะ เช่น เงิน หรือการเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
ย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลที่อยู่รอบตัวเขา และความส าคัญในการพยากรณ์บุคลิกภาพอีกด้วย นักทฤษฎี
ลัทธิ พฤติกรรมเน้นบทบาทความคิดของแค่ละบุคคล ความรู้สึกและการคาดหวังในบุคลิกภาพ 
เรียกว่าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 

การศึกษาบุคลิกภาพโดยใช้วิธีการเรียนรู้ทางสังคม เน้นตัวบุคคล สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรม
ล้วนแต่เป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญ ถึงแม้ว่าพฤติกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้การ ตัดสินโดยอาศัย
สภาพการณ์ที่มีตัวบุคคลอยู่ในสภาพการณ์นั้น กระบวนการความเข้าใจ ประสบการณ์ที่เคยผ่าน
มาแล้วและบุคคลอ่ืนจะช่วยท าให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และมีส่วนช่วยท าให้แต่ละ
บุคคลเกิดแนวทางปรับปรุงพฤติกรรมตามสภาพการณ์นั้น นักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นจ านวน
มากเห็นว่าพฤติกรรมคือ การมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของแต่ละ
บุคคลและสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 

   แอลเบิร์ท แบนดูร่า (Albert Bandura) นักทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมที่มีชื่อเสียง ชี้ให้เห็น
ว่า กระบวนการความเข้าใจเป็นศูนย์กลางของการกระท าทั้งหลาย แบนดูร่ามีความเชื่อว่า มนุษย์มี
ศักยภาพในการใช้สัญลักษณ์เป็นกระบวนการ และสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นแก่ 
ตนเองให้เป็นการน าไปสู่การกระท าในอนาคต บุคคลมีความสามารถสร้างสรรค์วิทยาการใหม่ด้วยการ
ลงมือกระท า โดยการรู้จักใช้ความรู้และพลังอ านาจในการรู้จักใช้สัญลักษณ์พฤติกรรมของบุคคล มิใช่
อาศัยเพียงแต่ประสบการณ์ที่ เคยผ่านมาแล้วและมิใช้ปฏิกิริยาตอบสนองในทันทีทันใดต่อ สิ่ง 
แวดล้อม แต่เป็นการควบคุมโดยความคิดที่มองเห็นการณ์ไกล นั้นก็คือ อนาคตที่วางแผนไว้ ล่วงหน้า
หรือก าหนดล าดับขั้นของการกระท าไว้เป็นการล่วงหน้า ส่วนมากพฤติกรรมของแต่ ละบุคคลถูกจูงใจ
และควบคุมโดยมาตรฐานภายในตัวบุคคล การประเมินผล ปรับความคิดและ พฤติกรรมได้ รูปแบบ
ของความคิดที่มีผลต่อการกระท าทั้งหลาย แบนดูร่ามีความเชื่อว่า บุคคลมีการตัดสินใจโดยการใช้
ความสามารถของตนที่จะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อสภาพการณ์ที่ต่างกัน นั้นก็คือศูนย์กลางที่
เรียกว่า ประสิทธิภาพของตนเอง 

อิทธิพลที่เกิดจากประสิทธิภาพการท างานของบุคคล เป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลเกิดการกระท าโดย
ใช้ความอุตสาหะในกิจกรรมแต่ละอย่าง และถ้าเป็นงานที่บุคคลนั้นมีความกระตือรือร้นหรือมีความ
ศรัทธา บุคคลนั้นก็สามารถเลือกระดับประสิทธิภาพการท างานของเขาได้ การรู้จักสังเ กตตัวอย่าง
บุคคลอ่ืนที่มีความส าเร็จในการท างาน เป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางฐานะ
ความเป็นอยู่ในการด ารงชีพของตนเองได้ดีขึ้น 

แบนดูร่ามีความเห็นว่า การกระท าทั้งหลายของบุคคลเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรม ความเข้าใจ
ปัจจัยส่วนบุคคลและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การกระท าของแต่ละบุคคลจะมีพลังแตกต่างกันโดยจะ
แปรตามสภาพการณ์ เงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมในขณะใดขณะหนึ่ งซึ่งจะมีพลังอิทธิพลต่อ พฤติกรรม 
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เช่น เมื่อคนกระโจนลงในน้ าลึก ทุกคนจะพยายามว่ายน้ าขึ้นมา การเรียนรู้โดยใช้การสังเกตจากบุคคล
อ่ืน เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ แบนดูร่า กล่าวว่า บุคคลรู้จักสังเกต พฤติกรรมของบุคคล
อ่ืน และรู้จักดูว่าหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้นแล้วผลที่ตามมาจะได้รับรางวัลหรือการลงโทษ 
ถึงแม้ว่าพฤติกรรมจะถูกควบคุมโดยล าดับขั้นต่างๆ แตะยังมีผลต่อความ เข้าใจและการประเมิน
สภาพการณ์ของบุคคล 

 

 5.8.5 ทฤษฎีบุคลิกภาพ แบบมนุษยนิยม 

 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ แบบมนุษยนิยม (Humanist Personality Theory) 

ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบมนุษยนิยม แนะน าเรื่องคุณค่าของการให้ความเคารพโดยปราศจาก
เงื่อนไขต่อคนอ่ืน ซึ่งในความเป็นจริงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ดีกว่า ยึดถือแนวทางอิสระ
ของ 2 นักทฤษฎีจิตวิทยาประกอบด้วย 

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) มาสโลว์มีทรรศนะเหมือนกับฟรอยด์ มีความเชื่อ 
เกีย่วกับการจูงใจมนุษย์ แต่ทรรศนะของมาสโลว์มีเหตุผลที่มีความแตกต่างจากทรรศนะของฟรอยด์ที่
มีความเชื่อในพลังอ านาจ สิ่งที่บุคคลมีมาตั้งแต่แรกเกิด ล้วนแต่เป็นการจูงใจในทางลบ แต่มาสโลว์มี
ความเห็นว่า จุดอ่อนในสิ่งที่บุคคลมีมาตั้งแต่แรกเกิด ควรจะจัดให้เป็นแนวทางบวก ควรจะได้รับการ
สนับสนุนให้เกิดการจูงใจ เพ่ือให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ จัดเป็นพลังอ านาจที่ดีที่สุด และเป็น
การจูงใจที่จะต้องกระท าในทันที มาสโลว์มีความเห็นว่า ถ้าตราบใดที่มนุษย์ยังมีความอดอยากหิวโหย
อยู่ สิ่งที่มีความส าคัญท่ีสุดส าหรับเขาก็คืออาหารนั่นเอง ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์เป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย ได้มีการเสนอแนะว่า เมื่อมนุษย์ได้รับความต้องการขั้นพ้ืนฐานจนเป็นที่พึงพอใจ
แล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในล าดับขั้นที่สูงต่อไปให้ปรากฏเห็นอยู่เสมอ 

ตามทรรศนะของมาสโลว์มีความเชื่อว่า ความต้องการตามล าดับขั้นทั้งหมดเป็นความต้องการ
ของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่แรกเกิด แต่มนุษย์ที่มีความต้องการตามล าดับขั้นในขั้นที่สูงขึ้น มนุษย์จึง
ต้องการ การชี้น าในการกระท า เมื่อมนุษย์ได้รับความพึงพอใจในลับดับขั้นความต้องการข้ันพ้ืนฐานคือ 
ได้รับอาหารเพียงพอแล้ว และมีความปลอดภัยในชีวิตแล้ว ก็เป็นสิ่งที่เชื่อแน่ได้ว่า มนุษย์ก็จะถูกจูงใจ
ให้มีความต้องการทางสังคม หรือมีความต้องการการยอมรับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสั งคมและจะได้รับ
การยอมรับนับถือเป็นอย่างสูง เขาก็จะเป็นผู้ที่รู้จักและมีความเข้าใจโลกของเขา หรือจัดเป็นการสร้าง
สุนทรียภาพแห่งความพอใจที่บริสุทธิ์ มนุษย์สามารถจะประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย เขาจะ
กลายเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากที่สุดตลอดไปและมีความสามารถหลายอย่าง หรือเป็นบุคคลที่
ประสบความส าเร็จชีวิต ดังนั้นแต่ละบุคคลจะมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีที่สุด  

ตามแผนการของมาสโลว์ สังคมควรจะมีส่วนช่วยท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า บุคคลทุกคนสามารถจะ

https://www.baanjomyut.com/library/personality/08.html
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ได้รับความพึงพอใจในความต้องการขั้นพ้ืนฐานทางด้านสรีระ แต่ควรจะให้เขาได้มีการพัฒนาความ
ต้องการในล าดับความต้องการขั้นต่อไปอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นการรักษาและควบคุมทางสังคมเหนือ
สัญชาตญาณของบุคคล มาสโลว์มีความรู้สึกว่า สังคมจะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมบุคคลที่มีความ
อ่อนแอ โดยการเพ่ิมการจูงใจให้มากขึ้น การที่มนุษย์มีแต่การกระท าความเลวก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะ
หลีกเลี่ยงได้เนื่องจากเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บุคคลถูกขัดขวางในความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น
บุคคลก็ไม่สามารถท าหน้าที่ตามแรงขับที่เพ่ิมขึ้นได้ บุคคลแจจะมีพฤติกรรมที่มีความเห็นแก่ตัว หรือ
กระท าการก่อเหตุร้ายแรง เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นจะไม่เคยได้รับความต้องการตามล าดับขั้นในระดับ
ขั้นที่ต่ าที่สุดเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมีความต้องการมากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เข้าต้องกลับมา
อยู่ในล าดับความต้องการขั้นต่ าที่สุด แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้เขามีแนวทางไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในชีวิต
ได้ 

ในการศึกษาความสัมพันธ์เหล่านี้ มาสโลว์ได้ให้ความสนใจมิใช่แต่เพียงผู้ป่วยที่มีปัญหา
ทางด้านจิตวิทยาเท่านั้น แต่ได้ให้ความสนใจแก่บุคคลที่มีความรู้สึกว่าใกล้จะประสบความส าเร็จใน
ชีวิตถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่มีความสมบูรณ์ในตนเอง ซึ่งเขาอาจจะเป็นบุคคลที่มีความดื้อรั้น โมโห
ง่ายไม่เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งเป็นบุคคลที่น่าสงสาร บุคคลเหล่านี้แต่ละบุคคลมี ศักยภาพเกือบ
เต็มที่ได้แก่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์(Albert Einstein) และอีเลียเนอร์ รูสเวลท์ (Eleanor Roosevelt) แต่
บุคคลทั้งสองนี้ก็มิได้มีผลงานส าเร็จเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการท างานทุกชนิดที่ผ่านมาตลอด
ชีวิต  

  คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) มีความเห็นว่า ธรรมชาติของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ ดีและมี
ความส าคัญมาก โดยมีความพยายามที่จะพัฒนาร่างกายให้มีความเจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพสูงสุด 
โรเจอร์ส ตั้งทฤษฏีขึ้นมาจากการศึกษาปัญหาพฤติกรรมของคนไข้จากคลินิกการักษาคนไข้ของเขา 
และได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เกิดจากสุขภาพเป็นอย่างมาก ทฤษฏีของโรเจอร์ เน้นถึง
เกียรติของบุคคล ซึ่งบุคคลมีความสามารถที่จะท าการปรับปรุงชีวิตของตนเองเมื่อมีโอกาสเข้ามิใช่จะ
เป็นเพียงแต่เหยื่อในขณะที่มีประสบการณ์ในสมัยที่เป็นเด็ก หรือจากแรงขับของจิตใต้ส านึก แต่ละ
บุคคลจะรู้จักการสังเกตสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา โดยมีแนวทางเฉพาะของบุคคล กล่าวได้ว่า เป็นกา
รับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมซ่ึงมีความส าคัญมาก โรเจอร์ เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ 

  1. ตนที่ตนมองเห็น (Self Concept) ภาพที่ตนเห็นเองว่าตนเป็นอย่างไร มีความรู้
ความสามารถ ลักษณะเพราะตนอย่างไร เช่น สวย รวย เก่ง ต่ าต้อย ขี้อายฯลฯ การมองเห็นอาจจะไม่
ตรงกับข้อเท็จจริงหรือภาพท่ีคนอ่ืนเห็น 

  2. ตนตามที่ เป็นจริง (Real Self) ตัวตนตามข้อเท็จจริง แต่บ่อยครั้งที่ตนมองไม่ เห็น
ข้อเท็จจริง เพราะอาจเป็นสิ่งที่ท า ให้รู้สึกเสียใจ ไม่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน เป็นต้น 
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  3. ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) ตัวตนที่อยากมีอยากเป็น แต่ยังไม่มีไม่เป็นในสภาวะปัจจุบัน 
เช่น ชอบเก็บตัว แต่อยากเก่งเข้าสังคม เป็นต้น 

ถ้าตัวตนทั้ง 3 ลักษณะ ค่อนข้างตรงกันมาก จะท าให้มีบุคลิกภาพมั่นคง แต่ถ้าแตกต่างกันสูง จะมี
ความสับสนและอ่อนแอด้านบุคลิกภาพ 

โรเจอร์วางหลักไว้ว่า บุคคลถูกกระตุ้นโดยความต้องการส าหรับการยอมรับนับถือทางบวก 
นั่นคือความต้องการความรัก การยอมรับและความมีคุณค่า บุคคลเกิดมาพร้อมกับความต้องการการ
ยอมรับนับถือในทางบวก และจะได้รับการยอมรับนับถือ โดยอาศัยการศึกษาจากการด าเนินชีวิตตาม
มาตรฐานของบุคคลอื่น 

ทฤษฏีของโรเจอร์กล่าวว่า “ตนเอง” (Self) คือการรวมกันของรูปแบบค่านิยม เจตคติการ
รับรู้และความรู้สึก ซึ่งแต่ละบุคคลมีอยู่และเชื่อว่าเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเอง ตนเองหมายถึงฉัน
และตัวฉัน เป็นศูนย์กลางที่รวมประสบการณ์ทั้งหมดของแต่ละบุคคล ภาพพจน์นี้เกิดจากการที่แต่ละ
บุคคลมีการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเริ่มแรกชีวิต ภาพพจน์นั่นเองส าหรับบุคคลที่มีการปรับตัวดีก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างคงท่ีและมีการปรับตัวตามประสบการณ์ที่แต่ละคนมีอยู่ 

การสังเกตและการรับรู้เป็นเรื่องของตนเองที่ปรับให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ตัวอย่าง เช่น พนักงานบางคนมีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน
และการเป็นผู้น า 
 

 5.8.9 ทฤษฏีพัฒนาการบุคลิกภาพของอีริคสัน 

 

ทฤษฏีพัฒนาการบุคลิกภาพของอีริคสัน   (Erikson’s Theory of development) 

อีริคสัน เอช อีริคสัน(Erikson H. Erikson) มีความคิดเป็นว่าพัฒนาการทางบุคลิกภาพเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต มิใช่ส าคัญเฉพาะพฤติกรรมในช่วงแรกของชีวิตที่อยู่ใน Critical 

Period เท่านั้น ซึ่งพัฒนาการของมนุษย์มิได้เป็นไปเพ่ือสนองความสุขความพึงพอใจทางด้านสรีระ
เท่านั้น แต่ยังจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพทางจิต – สังคม ซึ่งหมายถึงลักษณะการอบรม เลี้ยงดู 
สัมพันธภาพระหว่าง พ่อ – แม่ ตลอดจนอิทธิพลของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ ซึ่งเด็กจะแสดงให้เห็นถึง
ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม (Self – Concept) และความรู้สึกนี้เป็นสิ่งส าคัญในการ
พัฒนาทางบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ติดต่อสืบเนื่องกันไปตลอดชีวิต 

ในแต่ละขั้นตอนของพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่อีริคสันเสนอไว้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ไม่
ทางบวก ก็ทางลบ ซึ่งมี 8 ขั้นตอนด้วยกัน อีริคสันมีความเห็นว่าพัฒนาการทางบุคลิกภาพเกิดขึ้นได้
เนื่องจากคนมีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคม ดังนั้นจึงเน้นที่สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลและสังคมในแต่ละ
ขั้นของการพัฒนาจะมี “ช่วงวิกฤต” (Critical Period) ส าหรับที่จะพัฒนาเรื่องนั้น ๆ ซึ่ง อีริคสัน

https://www.baanjomyut.com/library/personality/09.html
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หมายถึงผู้ที่มีบุคลิกภาพจิตดี ซึ่งจะเป็นลักษณะของคนที่สามารถเผชิญปัญหาหรือแก้ปัญหาทั้งปัญหา
ที่เกิดจากภายในตนเองและปัญหาจากภายนอก ด้วยการที่สามารถจัดระบบระเบียบความคิดและ
สามารถตัดสินใจได้  

ในทางตรงกันข้ามถ้าในช่วงชีวิตใด พัฒนาการเป็นไปในทางลบมากกว่า เด็กผู้นั้นจะมี
พัฒนาการทางบุคลิกภาพไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นผู้ที่มีปัญหาในการปรับตัว นอกจากนั้นยัง
อธิบายว่า ถ้าพัฒนาการของ ego ในตอนแรกเป็นไปด้วยดีก็จะไปช่วยพัฒนา ego ในขั้นที่ 2 ต่อไป 
แต่ถ้าพัฒนาการในขั้นแรกไม่ดี ขั้นที่ 2 อาจจะพัฒนาไปในทางดีได้ ถ้าได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสม
ในช่วงนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามอีริคสันชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลที่แต่ละขั้นมีต่อกันโดยที่พัฒนาการในขั้นหลัง
จะได้รับอิทธิพลจากข้ันก่อนนั้น 

 จากทฤษฎีบุคลิกภาพทั้ง 10 ทฤษฎี นั้นจะน าไปใช้ในการประยุกต์ในการท างาน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาตนเอง พัฒนาพนักงาน พัฒนาองค์การ ซ่ึงแต่ละทฤษฎีก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ต่าง ๆ 
กัน แล้วแต่มุมมองการเลือกน าไปใช้ 

 

5.9  การวัดบุคลิกภาพ   (Personality Characteristics Subject to Appraisal) 
 

การวัดบุคลิกภาพ (Personality assessment) เนื่องจากบุคลิกภาพมีความซับซ้อนและ
หลากหลาย จึงไม่เป็นการง่ายที่จะเข้าใจและอธิบายบุคลิกภาพของคนใดคนหนึ่งได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจนโดยปราศจาก หลักการและกฎเกณฑ์บางประการ นักทฤษฎีบุคลิกภาพในปลายศตวรรษที่ 20 

จึงได้พยายามสร้าง มาตรการในการวัดบุคลิกภาพ ซึ่งเรียกว่า “แบบวัดบุคลิกภาพ” เพ่ือน าผลจาก
การวัดโดยแบบวัดซึ่งเชื่อ ถือได้จริงไปใช้อ้างอิง การวัดบุคลิกภาพมีความส าคัญในโลกปัจจุบัน เพราะ
ผลจากการวัดสามารถน ามา ใช้ประโยชน์ในชีวิตสมัยใหม่หลายประการ เช่น น ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน ในการเลือกวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ในการประเมินความ
ปกต-ิไม่ปกติของบุคคล เป็นต้น แบบวัด บุคลิกภาพ อาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ แบบวัดแบบที่
มีความเป็นปรนัย (objective test) และ แบบวัดแบบฉายภาพ (projective test) (Engler, 2006, 

2008; Allen, 2006) แบบวัดที่มีความเป็นปรนัย มีลักษณะค าถามที่ต้องการค าตอบ ถูก/ผิด ใช่/ไม่ใช่ 
และการให้น้ า หนักความส าคัญ (rating scale) เช่น ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบน้อย เป็นต้น การ
ประเมินผลจาก แบบวัดเหล่านี้ใช้วิธีการให้คะแนนซึ่งมีความเป็นปรนัยค่อนข้างสูง  แบบวัดชนิดนี้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาบุคลิกลักษณะ (trait) ของบุคคล ซึ่งแยกย่อยออกไปได้อีก หลายชนิด เช่น แบบ
วัดที่รายงานเกี่ยวกับตนเอง (self-report test) ของโรเบิร์ท วูดเวอรท์(Robert Woodworth, 1919) 

เป็นแบบวัดที่ไม่ซับซ้อนมากนัก  
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บุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลของพัฒนาการ ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นลักษณะรวมที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บุคลิกภาพจึงเป็นผลของพัฒนาการและผลของการ เข้าเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมผสมผสานกัน การจะเข้าใจบุคลิกภาพจ าเป็นจะต้องรู้ เกี่ยวกับประวัติพัฒนาการของ
บุคคล แต่การวัดบุคลิกภาพ เราวัดจากการเข้าเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน เราค านึงถึงว่า 
ปัจจุบัน บุคคลเข้ากับคนอ่ืนได้ดีเพียงใด บุคลิกภาพแสดงออกได้หลายทาง ฉะนั้น จิตวิทยาจึงแบ่ง
บุคลิกภาพไว้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละบุคคล แต่ก็มีบางอย่างที่ซ้อนกันอยู่ ซึ่งพอจะ
สรุปลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลได้ดังนี้ 
  1. ลักษณะทางร่างกายและอารมณ์ (Physique and Temperament) ซึ่งได้แก่ ขนาดของ
รูปร่าง ความสมบูรณ์แข็งแรง ท่าทาง ตลอดจนหน้าตา นอกจากนั้นยังมีลักษณะอารมณ์ของบุคคล 
เป็นคนมีความมั่นคง อ่อนไหวแค่ไหน สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะหนึ่งของบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งมี ผลต่อ
คนอ่ืน และมีผลต่อตนเองด้วย 

  2. เชาวน์ปัญญาและความสามารถอ่ืน ๆ (Intellectual and Other Abilities) บุคลิกภาพ
รวมไปถึงสิ่งที่ท าให้บุคคลแตกต่างกันด้วย 

  3. ค่านิยมและความสนใจ (Interests and Values) บุคลิกภาพจะสะท้อนให้เห็นถึงความ
สนใจตลอดจนค่านิยมที่บุคคลยึดถือ 

  4. ทัศนคติทางสังคม (Social Attitudes) ทัศนคติเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ เช่น แบบ
นิยมใช้อ านาจ จะเป็นคนที่ชอบบังคับ ใช้อ านาจ ไม่เชื่อใครง่ายๆ และมีอคติ พวก Dogmatism คิดว่า
ความเห็นของตนถูกต้องเสมอ หรือพวก Equalitarianism ที่เชื่อในเรื่องความเสมอภาค เท่าเทียมกัน 

  5. แรงจูงใจ (Motivational Disposition) บางครั้งบุคคลท าสิ่งใด เพราะมีแรงจูงใจซึ่งอาจมี
ทั้งจิตส านึก (Conscious) และจิตใต้ส านึก(Unconscious) ท าให้แต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน 

  6. ลักษณะการแสดงออก (Expressive and Stylistic Traits) บางครั้งเราแบ่งบุคคลเป็น 
style เช่น เป็นคนสุภาพ ชอบสังคม มีเหตุผล และวิจารณญาณ 

  7. แนวโน้มของความผิดปกติทางจิต (Pathological Trends) โดยพิจารณาจากโรคจิตว่า
บุคคลมีลักษณะจิตใจแตกต่างจากบุคคลอ่ืนแค่ไหน 

  แบบวัดบุคลิกภาพแบบปรนัย ที่มีชื่อเสียงที่น ามา เสนอ ณ ที่นี้ได้แก่ 1) แบบวัดสิบหก
องค์ประกอบของแคทเทลล์(16 PF) 2) แบบวัดเอ็มบีทีไอของ ไมเออร์และบริกส์(MBTI by Myers & 

Brigg) 3) แบบวัดห้าองค์ประกอบหลัก (Big Five by Costa & McCrae) 4) แบบส ารวจบุคลิกภาพ
ฉบับมินิโซต้า (MMPI) และ 5) แบบส ารวจบุคลิกภาพ 

ฉบับแคลิฟอร์เนีย (CPI)  

1. แบบวัดสิบหกองค์ประกอบของแคทเทลล์ (16 PF: 16 personality factor) (1965) แบบ
วัดชุดนี้ มีชื่อเสียงในการประเมินลักษณะต่างๆ ของบุคคล นิยมใช้ในการวัดบุคลิกภาพท่ี เหมาะสมกับ
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อาชีพ และการค้นหาแนวโน้มของความเป็นโรคจิต-ประสาท แบบทดสอบนี้ได้รับการแปล เป็นภาษา
ต่างๆ หลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย มีนักจิตวิทยาไทยหลายสถาบันได้ใช้แบบวัดนี้ทั้งกับคน ปกติและ
เบ้ไปจากปกตินับเป็นแบบวัดมาตรฐานคลาสสิกแบบวัดหนึ่ง แคทเทลล์อธิบายว่า บุคลิกภาพทั้ง 16 

องค์ประกอบเป็นลักษณะซึมลึกในตัวบุคคล (source trait) มนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกชั้นทางสังคม จะ 

มีทั้ง 16 องค์ประกอบอยู่ในตัว ขึ้นอยู่กับระดับความมากน้อย และความแตกต่างของความมากน้อย
นั้น เป็นแบบวัดที่วัดความแตกต่างระหว่างบุคคล บ่งชี้ความถนัดและความเหมาะสมที่จะเลือก
ประกอบอาชีพ อะไร หรือ/และบ่งชี้ลักษณะพยาธิสภาพทางจิตที่เบี่ยงเบนไปจากปกติแคทเทลล์ใช้
ตัวอักษร 16 ตัว ก ากับแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งแต่ละลักษณะ จะมีค าอธิบายลักษณะบุคลิกภาพในแบบ
คู่ลักษณะตรงข้าม (bipolar scale) เช่น ลักษณะเอ เป็นกันเอง ชอบสังคมกับเก็บตัว ไว้ตัว แล้ว
อธิบายคนที่ได้คะแนนสูง-ต่ า อาชีพที่ควรเลือก แนวโน้มพฤติกรรมสุดโต่งของลักษณะบุคลิกภาพ
ลักษณะเอ 

2. แบบวัดเอ็มบีทีไอ (MBTI) แบบวัดเอ็มบีทีไอ (Myer-Briggs Type Indicator) เป็นแบบวัด
บุคลิกภาพโดยไมเออรส์และ บริกส์(ราชบัณฑิตสถาน, น. 168) แบบวัดนี้วัดลักษณะบุคลิกภาพของ
บุคคลใน 16 มิติซึ่งเป็นการผสม กันของลักษณะบุคลิกภาพ 4 คู่ ที่มีลักษณะตรงข้าม ได้แก่ E-I, T-F, 

S-N, J-P ความหมายของ 4 คู ่ลักษณะนั้น  
ดังอธิบายในตารางที่ 12.2 ข้างล่างนี้แบบวัดนี้เป็นแบบวัดมาตรฐานเช่นกัน พัฒนาโดย อิซา

เบล ไมเออรส์และ แคทารีน บริกส์(Isabel Myers and Katherine Briggs)  

 

จากฐานแนวคิดเรื่อง การหน้าที่ (function) และเจตคติ(attitudes) ของคาร์ล จุง (Carl 

Jung) (1923) ในระหว่างสงครามโลก ครั้งที ่2 แบบวัดนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายสิบภาษา 
และมีการน าแบบวัดนี้ไปใช้ในองค์กร ต่างๆ ทั่วโลกปีละนับล้านคน (Kroeger & Thouesen, 1995) 

ได้รับค านิยมว่ามีความเป็นปรนัยที่ เที่ยงตรง วัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้จริง วงการต่างๆ ที่น าไปใช้เช่น 
การศึกษา สถาบันการเงิน สถาบัน สุขภาพ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ใช้วัดบุคลิกภาพของคนปกติ
มากกว่าคนที่เบ้ไปจากปกต ิ

 

 5.10 เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ 

 

  การประเมินชนิดฉายภาพตนเอง 
1. แบบวัดการเล่าเรื่องจากภาพ แบบวัดการเล่าเรื่องจากภาพ หรือแบบทีเอที(TAT) เป็น 

เทคนิคในการฉายภาพทางจิตแบบหนึ่ง ของคอนเวย์ลอยด์มอร์แกน (Conway Lloyd Morgan) และ
เฮนรีอะเล็กซานเดอร์เมอร์เรย์(Henry Alexander Murray) โดยใช้ภาพขาว-ด า จ านวนหนึ่งให้ผู้รับ

https://www.baanjomyut.com/library/personality/11.html
https://www.baanjomyut.com/library/personality/12.html
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การวัดการเล่าเรื่องจากภาพที่เห็น โดยพูด ถึงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งสะท้อนถึง
ความต้องการในใจ ความปรารถนา ความกลัว เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 295) ทีเอที: 
คือกลุ่มของรูปภาพที่ผู้วัดบุคลิกภาพให้ผู้ท าแบบวัดดูและให้เขาอธิบายความคิด ความรู้สึก ที่เกิดจาก
การเห็นภาพนั้นๆ ผู้ทดสอบจะตีความจากค าตอบของผู้ท าแบบวัดว่าเขามีลักษณะจิตใต้ส านึก อย่างไร 

2. แบบวัดรอร์ชาค แบบวัดรอร์ชาค เป็นแบบวัดที่ใช้วิธีฉายภาพสะท้อนทางจิต โดยให้ผู้รับ
การวัดดูภาพหยดหมึก 10 ภาพตามล าดับ เป็นภาพขาวด า 5 ภาพ ภาพสี5 ภาพ แล้วให้ผู้รับการวัด
ตอบว่า ภาพที่เห็นแต่ละ ภาพคืออะไร ซึ่งจุดมุ่งหมายของการทดสอบคือ การตีความโครงสร้างทาง
บุคลิกภาพของผู้รับการวัดใน เรื่องของอารมณ์รูปแบบการรู้คิด ความริเริ่มสร้างสรรค์ความแปลก 
(bizarreness) และรูปแบบกลไกการ ป้องกันตน แบบวัดนี้สร้างขึ้นโดยแฮร์มันน์รอร์ชาค (Hermann 

Rorschach) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 น. 261–262) รอร์ชาค: เป็นกลุ่มภาพหมึกหยด ซึ่งผู้ท าแบบ
วัดจะอธิบายรูปที่มองเห็นเหล่านั้นได้หลายอย่าง ผู้ท าแบบวัดจะดูภาพเหล่านั้น และให้ค าอธิบายว่า
เขาเห็นอะไร เขาคิดและรู้สึกอย่างไรจากการดูภาพ ค าอธิบายของเขาจะถูกน ามาตีความและประเมิน
ว่า เขามีความคิด ความรู้สึก และการรับรู้อย่างไร 

แม้แบบวัดทั้งแบบ ทีเอทีและรอร์ชาค จะได้รับความนิยมเชื่อถือมาเป็นเวลานานแล้ว จากนัก 

จิตวิทยาและจิตแพทย์กลุ่มหนึ่งทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่ก็มีนักจิตวิทยาและจิตแพทย์บางกลุ่มไม่สู้จะ
ให้ ความเชื่อมั่นต่อผลของการประเมินลักษณะบุคลิกภาพจากการท าแบบวัดทั้ง 2 ประเภทนี้โดยได้
อ้างผล การศึกษาบางชิ้นมาประกอบแนวทัศนะดังกล่าว เช่น มีการศึกษาบางชิ้นที่บ่งชี้ว่า รอร์ชาค ไม่
สามารถ บ่งชี้ความแตกต่างระหว่างค าตอบของบุคคลที่มีลักษณะสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ 
(Zubin, 1954, Zubin, Eron & Shumer, 1965) การศึกษาบางชิ้น บ่งชี้ว่า เป็นการยากที่จะชี้ชัด
ปัญหาทางจิต  บางประเภทจากรูปหมึกหยด Rorschach (Vincent & Harman, 1991) ส่วน
แบบทดสอบทีเอทีนั้น ก็ได้ รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความน่าเชื่อถือ (reliability) ได้ค่อนข้างต่ า และ
ยังวัดในสิ่งที่ต้องการวัด (validity) ได้ค่อนข้างต่ าอีกด้วย อีกทั้งยังมีค่าในการวัดบุคลิกภาพของบุคคล
เฉพาะกาลเท่านั้น (Lundy, 1985) ดังนั้น อาจกล่าวสรุปได้ว่า แบบวัดทีเอทีไม่สามารถน ามาใช้วัด
บุคลิกภาพที่ค่อนข้างถาวรของ บุคคลได้ดี(อ้างถึงใน 

การวัดบุคลิกภาพทั้งที่เป็นแบบวัดมาตรฐานและไม่ใช่ มีอีกเป็นจ านวนมากซึ่งไม่ได้กล่าวถึง 
ณ ที่นี้ที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงในเรื่องการใช้แบบวัดบุคลิกภาพก็คือ ผู้ท าการใช้แบบวัดต้องมีความรู้ใน
การใช้ และการแปลผล ทุกแบบวัดต้องมีความเที่ยงตรง (validity) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 

ในระดับ เหมาะสม และจะต้องมีจริยธรรมในการใช้และแปลผลแบบวัด รวมทั้งเลือกใช้แบบวัดให้
เหมาะบุคคลและเรื่องท่ีต้องวัด 
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5.11 บุคลิกภาพกับการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

 

John L. Holland นักจิตวิทยาทางด้านอาชีพ เน้นความส าคัญของบุคลิกภาพ ว่าบุคคลจะมี
บุคคลจะมีความสุข และประสบความส าเร็จในการท างาน ควรได้ท างาน หรือประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกันกับบุคลิกภาพของตนความสุข และประสบความส าเร็จในการท างาน ควรได้ท างาน หรือ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกันกับบุคลิกภาพของตน 

  บุคลิกภาพ” มีที่มาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละคน ส่งผลสู่ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคล และบุคลิกภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้งในองค์กร และนอกองค์กร และยังเป็นภาพลักษณ์ที่ส าคัญของ
องค์กรด้วย และนี่คือ 10 บุคลิกภาพที่คนหางานและคนท างานควรมี 

1. ช่างสังเกต  คนที่ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสืบค้น ช่างแสวงหาค าตอบในปัญหา จะท าให้เกิด
ความละเอียดรอบคอบ ส่งผลให้ผลงานของคนช่างสังเกตนั้น ละเอียดและมีความผิดพลาดน้อยในการ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคล และบุคลิกภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้งในองค์กร และนอกองค์กร และยังเป็นภาพลักษณ์ที่ส าคัญของ
องค์กร 

 2. กระตือรือร้นและหนักแน่น  เป็นคนชอบและยินดีกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนตามไปหมดซะทุกอย่าง แต่จะยินดีเปลี่ยนเมื่อได้ข้อมูลที่
ชั ด เ จน  และ เ มื่ อ เ ปลี่ ย นแล้ ว ก็ ยิ น ดี ที่ จ ะต้ อ ง ไป เ ผ ชิญสิ่ ง แปลก ใหม่ ที่ ร ออยู่ ข้ า ง หน้ า 

 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ถ้าองค์กรใดมีบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาวิธีการ
แปลกใหม ่ก็จะท าให้งานก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

4. สู้งาน  บุคคลที่ประสบความส าเร็จ มักเป็นคนประเภทที่บอกตนเองอยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใด
ที่เขาท าไม่ได้หรือไม่มีงานใดที่ท าไม่ได้  ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้บุคคลมีจิตใจเป็นนักสู้ สิ่งไดไม่รู้ก็
ค้นหาทางแก้หรือพยายามเรียนรู้ และจะเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านความคิดและการกระท า 

5. มีหัวใจเพื่องาน  คือมีใจรักในการท างาน ท างานเพ่ืองาน มิใช่ท างานเพ่ือแลกกับค่าแรง
หรือเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่มีความตั้งใจท างาน สู้งาน และรับผิดชอบงานที่ตนท าอยู่ให้ส าเร็จ
ลุล่วง 

6. มนุษยสัมพันธ์ดี  มนุษยสัมพันธ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญมากต่อการท างาน เพราะมนุษย์เรา
ต้องมีการสื่อสารไม่ว่ากับคนภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร และนอกจากจะต้องเข้ากับผู้อ่ืนได้ยัง
ต้องสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ด้วย โดยเฉพาะการท างานร่วมกันและการสอนงาน องค์การท างานมักไม่
นิยมคนเก่งที่ถ่ายทอดงานหรือสอนงานไม่เป็น 

https://www.baanjomyut.com/library/personality/18.html
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7. มีความเป็นผู้น า  นอกจากองค์กรจะต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการท างานแล้ว ยังต้องการผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าสูง ที่จะน าพาธุรกิจให้ก้าวหน้า
ได้ 

8. มีความเป็นระเบียบและมีวินัย  ลักษณะในส่วนนี้จะส่งผลให้มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา 
ท างานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถคาดคะเนความส าเร็จได้ล่วงหน้าและรู้จักท างานอย่างมีแผน 
มีระบบงานที่ดี 

9. รู้จักกาลเทศะ  การแสดงตนให้เหมาะสมทั้งการแต่งกาย การเข้าสมาคม ท่าทางการเดิน 
การพูด อิริยาบถต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสม จะช่วยเสริมสร้างตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคมคนท างานและผู้ที่ต้องติดต่อ
เกี่ยวข้อง 

 10. ปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมได้ดี  คือมีความสามารถในการวางตนและปฏิบัติงาน
ให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ทั้งบุคคล เวลา สถานที่ และสถานการณ์ต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
  การมีบุคลิกภาพที่ดีนอกจากจะช่วยให้การท างานก้าวหน้าประสบความส าเร็จแล้ว ยังช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจด้านบวกให้กับตัวคุณเองได้อีกด้วย 

 

 

5.12  บทสรุป 

 

บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะรูปแบบของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ร่วมกับ
กระบวนการทางจิตที่อยู่เบื้องหลังรูปแบบเหล่านั้น ค านิยามนี้หมายความว่าในหมู่นักจิตวิทยาทั้งหมด 
ผู้ที่ศึกษาเก่ียวกับบุคลิกภาพนี้จะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ คือเพ่ือการอธิบายคนทั้งคน 

องค์ประกอบของบุคลิกภาพ  ลักษณะที่ส าคัญของบุคลิกภาพประกอบด้วย  ความสม่ าเสมอ  

จิตวิทยาและจิตวิทยา มันส่งผลต่อพฤติกรรมและการกระท า แสดงออกอย่างหลากหลาย  

ความส าคัญของบุคลิกภาพ 1. ความมั่นใจ 2. การยอมรับของกลุ่ม 3. การปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อื่น 4. ความส าเร็จ 5. เอกลักษณ์ของบุคคล  

ความแตกต่างของบุคลิกภาพ มีดังนี ้1. เพศ 2. อายุ 3. สุขภาพ 4. อาชีพ 5. ประสบการณ ์ 

ผู้มีบุคลิกภาพดีจะมีคุณลักษณะและความสามารถทางจิตใจที่ส าคัญ ดังนี้  1. ความสามารถ
ในการรับรู้และเข้าใจสภาพเป็นจริงอย่างถูกต้อง 2. การแสดงอารมณ์ในลักษณะและขอบเขตที่
เหมาะสม 3. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม 4. ความสามารถในการท างานที่เป็น
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ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม   5. ความรักและความต้องการทางเพศ 6. ความสามารถในการ
พัฒนาตน  

ลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี  1. ลักษณะบุคลิกภาพทางกาย เป็นลักษณะที่มองเห็นได้โดยง่าย 
ซึ่งประกอบด้วย 1.1 รูปร่าง หน้าตา กิริยามารยาท 1.2 การแต่งกาย 1.3 ความสะอาดและสุขภาพ
อนามัย อวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายนับตั้งแต่ศีรษะ จรดปลายเท้า 1.4 กิริยาท่าทาง  

2. บุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตใจ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้บุคลิกภาพทางกายให้งดงาม น่า
ศรัทธา เชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงควรมีบุคลิกภาพดังนี้ 2.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 2.2 มี
ทัศนคติที่ดีต่อการ 2.3 มีความสามารถในการตัดสินใจ  

3. บุคลิกภาพทางวาจา ลักษณะทางวาจาที่ดีควรมี 3.1 วาจาสุภาพนุ่มนวล 3.2 ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่ายและจดจ าได้ง่าย 3.3 น้ าเสียงและค าพูดที่เหมาะสม 3.4 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม  

บุคลิกภาพแบบก้าวร้าวต่อต้านสังคม  พฤติกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความประพฤติผิดปกติ 
(Conduct Disorder) ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมที่ประท้วงหรือต่อต้านสังคม แต่หมายถึงเป็นพฤติกรรมที่
มักจะแสดงความขัดแย้งกับบรรทัดฐานทางสังคม ไม่ชอบท าตามกฎเกณฑ์ พฤติกรรมนี้ส่วนใหญ่จะ
เกิดข้ึนกับเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง 

ลักษณะของ “พฤติกรรมต่อต้านทางสังคม” ในช่วงแรกอาการจะซน อยู่ไม่นิ่ง พูดคุยเก่ง 
และเข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย แต่พฤติกรรมที่แท้จริง คือ ความเห็นแก่ตัว นึกถึงแต่ตัวเอง เวลาโกรธไม่
สามารถยับยั้งตัวเองได้ การไม่เป็นมิตร และการก้าวร้าว ซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้จะแสดงออกมาทางทั้ง
ค าพูดและทางพฤติกรรม 

พฤติกรรมต่อตา้นสังคมเกิดข้ึนจาก  2 อย่าง คือ 

1. สาเหตุจากฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะ ฮอร์โมนซีโรโตนิน (Serotonin) 2. สาเหตุจาก
สิ่งแวดล้อม คือ การเลี้ยงดูของพ่อแม่  

การรู้จักตนเอง  Self-awareness คือ การที่เรารู้เรื่องราวของตัวเอง รู้นิสัย รู้จุดแข็ง รู้
จุดอ่อน รู้ว่าตัวเองมีความเชื่ออะไร มีแรงขับเคลื่อนอะไร ซึ่งการรู้จักตัวเองนั้นครอบคลุมไปถึงการ
เข้าใจผู้อ่ืน รู้ว่าผู้อื่นคิดอย่างไรกับเรา และรู้ว่าต้องปฎิบัติกับผู้อ่ืนอย่างไร  

เราสามารถแบ่งการรู้จักตัวเองเป็น 2 ประเภท ได้แก่  Private Self-Awareness : เป็นการเข้าใจ
ตัวเองแบบส่วนตัว Public Self-Awareness : เป็นการเข้าใจตัวเองเวลาต้องมีปฎิสัมพันธ์กับคนอื่น  

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 2 คน Joseph Luft และ Harry Ingham เฝ้าสังเกตพฤติกรรมนุษย์ จน
เกิดเป็นทฤษฎี The Johari Window ทฤษฎีที่บอกว่าคนทุกคนจะน าเสนอตัวตนใน 4 รูปแบบ  

วิธีเบื้องต้นในการเริ่มต้นท าความรู้จักกับตัวเองมากขึ้น 

เปิดเผยตัวเองมากขึ้น ค้นหา Feedback เป็น Feedbackที่พูดถึงสิ่งที่ส าคัญ และเป็น 
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ประโยชน์กับตัวเรามากๆ หากเพ่ือนรอบตัวพูดเหมือนกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ก็ถึงเวลาที่เราต้องรีบ
แก้ไข ปรับปรุงตัวเองกันใหม่ Useful but Insignificant : ค าติชมมีประโยชน์กับเรานะ  

Useless but Significant : feedback ที่แตะประเด็นส าคัญ แต่เป็นสิ่งที่เรายังท าตาม 

ไม่ได้ด้วยข้อจ ากัดอะไรบางอย่าง Useless and Insignificant : เราเรียก Feedback ประเภทนี้ว่า
ค าติชมราคาถูก ติไปเรื่อย ชมไปเรื่อย ไม่มีประโยชน์และไม่สลักส าคัญอะไรเลย มองข้ามข้อติชม
ประเภทนี้ ไม่ต้องเปลืองพลังงานสมองมาใส่ ก้าวข้ามลิมิตของตัวเอง Unknown self เป็นส่วนที่เรา
ต้องขยันค้นหา ต้องลองท าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือจะได้ค้นพบพรสวรรค์ หรือสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนเร้นไว้ เริ่มแรก
เราอาจค้นหาตัวเองผ่านแบบทดสอบค้นหาตัวเองก่อนก็ได้  

การสร้างความเข้าใจตนเอง  ตนหรือตัวตน (self) เป็นค าที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่วิวัฒนาการ
ตนเองมาหลายขั้นตอน ตามแต่พันธุกรรมและสภาพแวดล้อม  
          ความส าคัญของการรู้จักตนเอง  การรู้จักตนเองมีความส าคัญต่อการกระท า การประพฤติ 
และการแสดงออก ผู้ที่รู้จักตนเองทีพอจะด ารงตนอย่างพอเหมาะพอควร ก่อนที่จะท าอะไรอ่ืนบุคคล
ควรจะรู้จักตนเองก่อนและคนที่จะรู้จักตนเองได้ดีก็คือ บุคคลนั่นเอง ดังค ากล่าวที่ว่า ไม่มีใครรู้จักตัว
เราเองได้ดีเท่ากับตัวเราเอง มีนักปราชญ์หลายคนที่ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับตนเอง  
       ปัจจัยที่ส่งเสริมให้รู้จักตนเองนั้นมีหลายปัจจัย แต่ที่จะกล่าวในที่นี้ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความสามารถแห่งสมองและบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถทั่วๆ ไป และความสามารถ
พิเศษ ความสนใจและนิสัย สุขภาพและศักยภาพ 

       อัตมโนทัศน์ (Self - concept มาร์กัส (Markus, 1977) ได้แยกแยะการมองเห็นตนเองเป็น 2 

ลักษณะคือ   ก. การมีจินตนาการเดียวกับตนเอง (Self - Image)   ข. การมองเห็นคุณค่าของตนเอง 
(Self - Esteem) 

          ลักษณะของตนที่มองเห็นคุณค่าของตนเอง  พูด ท า คิด เชิงบวก  รู้จักตนเองและผู้อ่ืนเชิง
บวก  มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน  มีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมข้ึน  มีความสัมฤทธิ์สูง 
         รูปแบบของการรู้จักตนเอง  1. การรู้จักตนเองตามแนวคิดของ คาร์ล อาร์ โรเจอร์ (Carl R. 

Roger 1970)  อาร์ โรเจอร์ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับตนเองไว้ ดังนี้   ก) ตนเองตามอุดมคติ       ข) ตน
ตามท่ีรับรู้ (Perceived Self)      ค) ตนตามความเป็นจริง (Real Self)  

      2 การรู้จักตนเองตามแนวคิดของโบลส์ และดาเวน พอร์ท (Boles and Davenport อ้างถึงใน
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2522) ได้แบ่งการรู้จักตนเอง 5 แบบคือความคาดหวังตนเอง (Self - 

Expectation) ตัวเองตามท่ีมองเห็นตนเอง (Self - Perception) ตัวตนตามเป็นจริง (Real - Self)  

ตัวตนที่คนอ่ืนคาดหวังต่อเรา (Other's Expectation) ตัวตนตามที่คนอื่นรู้ (Other's perception 

วิธีการที่ 1  รับรู้ความรู้สึกของคุณ  1. สังเกตความคิด 2. เขียนบันทึก 3. รับรู้แนวคิดของ
ตัวเอง 4. รับรู้ความรู้สึกของตัวเอง  
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วิธีการ 2 วิเคราะห์สิ่งที่มีค่าส าหรับคุณ  1.เข้าใจสิ่งที่มีคุณค่า  2.ระบุสิ่งที่คุณให้ 
3.จัดกลุ่มสิ่งส าคัญหลักๆ เข้าด้วยกัน  

 วิธีการ 3 ค้นพบเรื่องราวของคุณ 

เพ่ือให้การด าเนินชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฏีบุคลิกภาพ 

ทฤษฎีของกลุ่มฟรอยด์ใหม่ (The Neo-Freudian)  ทฤษฏีบุคลิกภาพของ จุง (Jung’s 
Personality Theory)  จุง แบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 2 แบบ คือ  แบบที่ 1 บุคลิกภาพแบบปกปิด 
(Introverts)  แบบที่ 2 บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extroverts) 

ทฤษฏีบุคลิกภาพของแอคเลอร์   (Adler’s Personality Theory) 

แอดเลอร์ มีความเชื่อว่า บุคคลโดยพ้ืนฐานแล้วถูกจูงใจโดยปมด้อย ความรู้สึกของตนเองจะ
แสดงบทบาทที่ส าคัญ ในการสร้างรูปแบบของบุคลิกภาพ การรู้จักสร้างตนเอง และบุคลิกภาพแบบที่
รู้จักตนเอง ก่อให้เกิดความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย และสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้  แอดเลอร์ กล่าวว่า โครงสร้างบุคลิกภาพของบุคคลเกิดขึ้นจากเป้าหมาย 2 ชนิด  

1. พยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคม (Social Adaptation) 2. พยายามทรงไว้ซึ่งอ านาจ(Attainment 

of Power) 

ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ   (Trait Personality Theory)   แบ่งคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลเป็น 3 ส่วน คือ  พวกมีลักษณะเด่น พวกมีลักษณะด้อย พวกท่ีมีลักษณะกลาง  

ทฤษฏีบุคลิกภาพตามรูปร่างของบุคคล (Types Personality Theory) 

วิลเลียม เซลดอน (William Sheldon ) มีความเชื่อว่าบุคลิกภาพแต่ละบุคคล มีส่วนสัมพันธ์กับ
คุณสมบัติ รูปร่างของบุคคล รูปร่างแบบพ้ืนฐานแบ่งเป็น 3 แบบ คือรูปร่างอ้วน Endomorphy) 

รูปร่างล าสัน Mesomorphy) รูปร่างผอม (Ectomorphy)  

ทฤษฏีบุคลิกภาพการเรียนรู้ทางสังคม   (Social Learning Theory) 

ความเข้าใจ สภาพการณ์ และพฤติกรรม ท าไมแต่ละบุคคลจึงแสดงการกระท าที่แตกต่างกัน ทั้งที่ใน
สภาพการณ์ที่เหมือนกันและท าไมในบุคคลคนเดียวกันจะแสดงการการท าด้วยความยุติธรรมในโอกาส
ที่ต่างกัน นักพฤติกรรมมีความเห็นว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าแต่ละบุคคลจะรู้จักการใช้ลักษณะเฉพาะ
บุคคลตามแต่ละสภาพการณ์ 

การศึกษาบุคลิกภาพโดยใช้วิธีการเรียนรู้ทางสังคม เน้นตัวบุคคล สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรม 

 ทฤษฎีบุคลิกภาพ แบบมนุษยนิยม   (Humanist Personality Theory)ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบมนุษย
นิยม แนะน าเรื่องคุณค่าของการให้ความเคารพโดยปราศจากเงื่อนไขต่อคนอ่ืน ซึ่งในความเป็นจริง
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ดีกว่า ยึดถือแนวทางอิสระของ 2 นักทฤษฎีจิตวิทยาประกอบด้วย 

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) มาสโลว์  

https://www.baanjomyut.com/library/personality/02.html
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โรเจอร์ เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ ตนที่ตนมองเห็น (Self Concept) ตนตามที่เป็นจริง 
(Real Self) ตนตามอุดมคติ (Ideal Self)  

ทฤษฏีพัฒนาการบุคลิกภาพของอีริคสัน   (Erikson’s Theory of development) 

มีความคิดเป็นว่าพัฒนาการทางบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของ 
 จากทฤษฎีบุคลิกภาพทั้ง 10 ทฤษฎี นั้นจะน าไปใช้ในการประยุกต์ในการท างาน เพ่ือน าไปสู่

การพัฒนาตนเอง พัฒนาพนักงาน พัฒนาองค์การ ซึ่งแต่ละทฤษฎีก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ต่าง ๆ 
กัน แล้วแต่มุมมองการเลือกน าไปใช้ 

การวัดบุคลิกภาพ   (Personality Characteristics Subject to Appraisal) 

แบบวัด บุคลิกภาพ อาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ แบบวัดแบบที่มีความเป็นปรนัย 
(objective test) และ แบบวัดแบบฉายภาพ (projective test) สรุปลักษณะของบุคลิกภาพของ
บุคคลได้ดังนี้ลักษณะทางร่างกายและอารมณ์ (Physique and Temperament) เชาวน์ปัญญาและ
ความสามารถอ่ืน ๆ (Intellectual and Other Abilities) ค่านิยมและความสนใจ (Interests and 

Values) ทัศนคติทางสังคม (Social Attitudes) แรงจูงใจ (Motivational Disposition) ลักษณะการ
แสดงออก (Expressive and Stylistic Traits) แนวโน้มของความผิดปกติทางจิต (Pathological 

Trends) แบบวัดบุคลิกภาพแบบปรนัย ที่มีชื่อเสียงที่น ามา เสนอ ณ ที่นี้ได้แก่ 1) แบบวัดสิบหก
องค์ประกอบของแคทเทลล์(16 PF) 2) แบบวัดเอ็มบีทีไอของ ไมเออร์และบริกส์(MBTI by Myers & 

Brigg) 3) แบบวัดห้าองค์ประกอบหลัก (Big Five by Costa & McCrae) 4) แบบส ารวจบุคลิกภาพ
ฉบับมินิโซต้า (MMPI) และ 5) แบบส ารวจบุคลิกภาพ 

2. แบบวัดเอ็มบีทีไอ (MBTI) แบบวัดเอ็มบีทีไอ (Myer-Briggs Type Indicator) เป็นแบบวัด
บุคลิกภาพโดยไมเออรส์และ บริกส์(ราชบัณฑิตสถาน, น. 168) แบบวัดนี้วัดลักษณะบุคลิกภาพของ
บุคคลใน 16 มิติซึ่งเป็นการผสม กันของลักษณะบุคลิกภาพ 4 คู่ ที่มีลักษณะตรงข้าม ได้แก่ E-I, T-F, 

S-N, J-P ความหมายของ 4 คู ่ลักษณะนั้น  
 เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ   การประเมินชนิดฉายภาพตนเอง แบบวัดการเล่าเรื่องจากภาพ  

แบบวัดรอร์ชาค  

บุคลิกภาพกับการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานนี่คือ 10 บุคลิกภาพที่คนหางานและ
คนท างานควรมี1. ช่างสังเกต  2.กระตือรือร้นและหนักแน่น  3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  4.สู้งาน  
5.มีหัวใจเพ่ืองาน  6.มนุษยสัมพันธ์ 7.มีความเป็นผู้น า  8.มีความเป็นระเบียบและมีวินัย  9.รู้จัก
กาลเทศะ   10.ปรบัตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมได้ 
 

 

 

https://www.baanjomyut.com/library/personality/11.html
https://www.baanjomyut.com/library/personality/12.html
https://www.baanjomyut.com/library/personality/18.html
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............................................................................................................................. ................................. 
3. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์  เชื่อว่าโครงสร้างบุคลิกภาพเกิดจาก................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
4. อีโก้  ตามทฤษฎีบุคลิกภาพของจุง  หมายถึง..................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
5. ลักษณะซ่อนเร้น  หมายถึง.................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
6. แอดเลอร์  เชื่อว่าการที่เด็กแต่ละคนเกิดในล าดับที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก 

  ก.ลูกคนโตมีบุคลิกภาพ......................................................................................................... ............. 
  ข.ลูกคนกลางมีบุคลิกภาพ...................................................................................................................  
  ค.ลูกคนสุดท้องมีบุคลิกภาพ....................................................................................... ......................... 
7.ผู้คิดค้นทฤษฎีตัวตน  คือ...........................................เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่ม.....................................  
8. โรเจอร์เชื่อว่า  บุคคลจะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนจนถึงขีดสูงสุดได้จะต้อง........................... 
.......................................................................................................................................................... .... 
9. ทฤษฎีบุคลิกภาพของมาสโลว์  เชื่อว่าบุคลิกภาพเกิดจาก.......................................... ........................ 
................................................................................................................................... ........................... 
10. ทฤษฎีบุคลิกภาพที่เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคมแบ่งเป็น..................ทฤษฎี  ได้แก่......................... 
............................................................................................................................. ................................. 
......................................................... ..................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
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แผนบริหารการสอนบทที่  6 

การท างานร่วมกัน : สขุภาวะในองค์กร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  
1. การท างานร่วมกัน  
2. งานและสุขภาวะ 

3. แรงจูงใจ: แรงผลักดันเพื่อการท างาน 

  4. ความพึงพอใจในงาน  
  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ  
1. อธิบายความหมายของการท างานร่วมกันได้  
2. อธิบายลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพได้  
3. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักความสุข 8 ประการในการเรียนและการท างานได้  
4. อธิบายผลของความสุขและความเครียดต่อการท างานได้  
5. อธิบายอิทธิพลของแรงจูงใจที่มีต่อการเรียนและการท างานได้  
6. อธิบายการให้ความหมายของงานได้  

  

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สัปดาห์ที่ 11  

1. ให้นักศึกษาดูคลิป The Power of Teamwork: Funny Animation  

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ “ท าอย่างไรกลุ่มถึงจะเป็นทีม”  
3. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้องานและสุข

ภาวะ แรงจูงใจ: แรงผลักดันในการท างาน และความพึงพอใจในงาน  
4. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท  

  

สื่อประกอบการสอน  
1. เอกสารประกอบการสอน  
2. ภาพเลื่อน  
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3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย  
4. แบบฝึกหัด  

  

การประเมินผลการสอน  
1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน  
2. การอภิปรายกลุ่ม  
3. การท าแบบฝึกหัด  
4. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  
5. การตอบค าถามในห้องเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 6 

การท างานร่วมกัน : สขุภาวะในองค์กร 
 

6.1 บทน า 
 

ในการท างานเราไม่สามารถท างานเพียงล าพังคนเดียวได้ ต้องมีการประสานงานกับบุคคล
อ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงาน  ซึ่งการประสานงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้อง
เริ่มจากการสร้างสัมพันธ์ที่ดี  ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน จึงจะช่วยให้สามารถท างานร่ วมกับผู้อ่ืน
ได้ดี แต่ก็อาจมีบางคนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้  ซึ่งก็ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในการท างาน
ตามมา และอาจส่งผลกระทบไปถึงคุณภาพของงานอีกด้วย  ดังนั้นพฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
นั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีทุกคนควรมี อาจจะด้วยการฝึกฝน ปรับทัศนคติ มุมมอง แนวคิด มองโลกในแง่บวก 
หรือด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเมื่อคุณได้รับความร่วมมือจากบุคคลอ่ืนๆ ก็ส่งผลท า
ให้มีความสุข สนุกกับงานที่ท า และอาจส่งผลไปยังหน้าที่การงานได้อีกด้วย 

 

6.2 การท างานร่วมกัน 

 

ทักษะและวิธีการท างานร่วมกัน 

ทักษะและวิธีการท างานร่วมกัน   เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคล สังคม และ
ความส าคัญของการท างานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เมื่องานที่ท าออกมามีคุณภาพ ก็แสดงให้เห็น
ความสามารถในการสื่อสาร และการติดต่อสื่อสารจะมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การ
ยอมรับและโต้ตอบอย่างมีเหตุผล  โดยไม่ก่อเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์   ขั้นตอน  4  อย่างที่ต้อง
เรียนรู้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ  ได้แก่  

1. ค้นสาเหตุที่ท าให้มีการสื่อความเข้าใจผิด ๆ  

2. เรียนรู้วิธีการสื่อความเข้าใจที่มีคุณภาพ   

3. น าวิธีการต่าง ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้   
4. ค้นหาและหลีกเลี่ยงจุดบกพร่อง หรือจุดอ่อนในการใช้วิธีการนั้น ๆ  

  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คนเราสามารถใช้วิธีง่าย ๆ ในการสื่อสาร และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมปีระสิทธิภาพ  ดังนี้คือ 
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   การวิเคราะห์ข้อมูลและการสะท้อนค าพูด  ใช้ความพยายามที่จะเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่ได้ยิน 

หรือได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค าพูด ท่าทาง น้ าเสียง และกิริยาอาการ โดยการจับประเด็นส าคัญ การ
ทวนค า(เน้นย้ า) การสรุป การพูดซ้ า 

      การวิเคราะห์ข้อมูลและการสะท้อนค าพูด  ใช้ความพยายามที่จะเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่ได้ยิน 

หรือได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค าพูด ท่าทาง น้ าเสียง และกิริยาอาการ โดยการจับประเด็นส าคัญ การ
ทวนค า(เน้นย้ า) การสรุป การพูดซ้ า 

   การโต้ตอบโดยไม่ใช้ค าพูด แต่ด้วยการฟังอย่างตั้งใจ  เราสามารถช่วยผู้อ่ืนได้โดยไม่ต้องพูด 

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

  การซักประเด็นโดยการตั้งค าถาม การถามว่า ท าไม เป็นการกระตุ้นให้อีกฝ่ายปกป้องตัวเอง 
และ หาเหตุผลมาอธิบาย  การจับประเด็นจะช่วยให้เราสามารถมุ่งจุดของปัญหา และช่วยให้เราให้
ความสนใจเฉพาะสิ่งที่ตัวเราและอีกฝ่ายจะต้องแก้ไข  

       การแสดงออกและเน้นสิ่งที่คิดและรู้สึก  การแสดงความรู้สึกความต้องการและความ
รับผิดชอบ เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ก็คือความยินดีจะปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนอย่างการ
ปฏิบัติต่อตน ไม่ใช่ต่อสิ่งของ การใช้ค าว่า “ฉัน”  แบบเผชิญหน้าย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราก าลัง
ให้อะไรบางอย่างแก่อีกฝ่าย และบุคคลนั้นย่อมเชื่อถือเรามากขึ้นในความเปิดเผยของเรา 

        การมุ่งที่ข้อตกลง  วิธีการมุ่งเฉพาะข้อตกลงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายเริ่มต าหนิ 
การเห็นพ้องกับอีกฝ่ายอาจท าให้เราตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ และการเห็นพ้องกับผู้อ่ืนโดยเปิดทาง
เพ่ือหารือ เช่น เห็นด้วยในบางส่วน เห็นด้วยเฉพาะส่วนที่ เราสามารถจะต าลงได้ โดยให้ข้อมูล
ปราศจากการคัดค้าน เป็นการตอบโต้อีกฝ่ายในสิ่งที่เป็นความจริงโดยไม่จ าเป็นต้องขัดแย้ง และ
ยอมรับความผิด เผชิญหน้ากับการโจมตีในสิ่งที่เป็นความจริงด้วยการยอมรับความผิด 

  ในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เราสามารถจะประยุกต์วิ ธีการและเทคนิ คต่ าง  ๆ 
ถึง  5  วิธีการ  คือ 

1.  วิธีการรับฟังผู้อ่ืน และการสนับสนุนให้อีกฝ่ายเป็นผู้พูด โดยการใช้การโต้ตอบเป็นวิธีที่
ใช้ได้ผลอย่างดีที่สุดในกรณีที่อีกฝ่ายมาหาเรา และต้องการให้เรารับฟัง วิธีนี้ท าได้ง่าย ๆ โดยการเป็น
ผู้ฟังไม่ต้องใช้ความคิดอะไรกับเนื้อหาสาระมากนัก นอกจากนั้นยังช่วยให้เราไม่สามารถต้องตก
หลุมพรางจนกลายต้องรับผิดชอบกับปัญหาของคนอ่ืน 
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     2. วิธีการช่วยให้ผู้อ่ืนคิดแก้ปัญหาของตนเอง  เป็นการรับฟังและตอบโต้   เพ่ือเป็นการช่วย
เกื้อหนุนให้อีกฝ่ายสามารถวิเคราะห์ปัญหาของตนเองได้จะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการเรียบเรียงขั้นตอน
การคิดอย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสะท้อนกลับจุดส าคัญของปัญหา คุณค่าของอีกฝ่ายที่มี
ต่อปัญหา ทางเลือกและการตัดสินใจช่วยให้อีกฝ่ายสามารถมุ่งไปยังการแก้ไขปัญหาแต่เพียงอย่าง
เดียว 

  3. วิธีการช่วยเหลือผู้อ่ืนยอมรับผิด  เป็นการพยายามช่วยให้อีกฝ่ายยอมรับผิดชอบและ
ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยชี้ให้เขาเห็นจุดส าคัญของปัญหาเพราะจะช่วยให้เขาสามารถมุ่งที่ตัวปัญหา
โดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อต้าน มีอยู่ 4 ประการ คือ การค้นหาส าคัญของปัญหา   การตัดสินปัญหา 
ทางเลือก การตัดสินใจ(แต่ทุกอย่างจะส าเร็จได้ก็ต้องลงมือปฏิบัติเสียก่อน) 
  4. วิธีการต่อรอง   จุดส าคัญของการเจรจา-ต่อรองในกรณีที่เรามีปัญหา คือ การใช้ค าว่า
“ฉัน” เพ่ือเรียกร้องในสิ่งที่เราต้องการแทนการใช้ค าว่า “คุณ” เพราะท าให้อีกฝ่ายเกิดปฏิกิริยา
ต่อต้าน นอกจากนี้การรับฟังและการสะท้อนกลับก็มีความส าคัญพอ ๆ กัน เพราะช่วยให้เราเข้าใจ 
และตอบโต้อีกฝ่ายเพื่อหาทางออกได้เป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่าย 

  วิธีการวิเคราะห์ปัญหา  ไม่ว่าเราจะมีความสามารถในการจัดการกับบุคคลอ่ืนเพียงไรบางครั้ง
เราก็อาจจะถูกอีกฝ่ายใช้วิธีการแย่งอ านาจได้ และเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้เราอาจจะเผลอตัวมีปฏิกิริยา
ตอบโต้ หรือต่อต้านกลับไป  การวิเคราะห์ปัญหาเพียงต้องการหาวิธีการจัดการกับมันเท่านั้น หรือ
ต้องการเปลี่ยนการจู่โจมเป็นการสนทนาแบบมุ่งท่ีตัวปัญหา 

 

6.1.1 ทักษะและวิธีการท างานร่วมกัน 
 

      1. ทักษะในด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ (Communication & Relation skills) 

          สิ่งจ าเป็นในการท างานร่วมกันคือ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นศิลปะในการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ อันดีแก่กันกับบุคคล   เ พ่ือให้ได้มาซึ่ งความรักใคร่  ความนับถือ   ความ
จงรักภักดี  และความร่วมมือ ดังนั้นทักษะด้านนี้ จึงเป็นทักษะส าคัญอันดับต้นๆ ในการท างานร่วมกัน
กับผู้อ่ืน เพราะทักษะด้านนี้เป็นกลไกที่สามารถลดความขัดแย้ง และยังเป็นการช่วยอ านวยการให้การ
ติดต่อประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะน ามาซึ่งความส าเร็จ 

          2. ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) 

             การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท างานและบริหารงาน เพราะการ
ปฏิบัติงานไม่ว่าในต าแหน่งใดๆ ก็ตาม จะต้องเผชิญกับปัญหา และสภาวะการณ์ต่างๆ  ดังนั้น
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียดทางกายจิตใจ เป็น
สิ่งที่จ าเป็นที่จะท าให้ปัญหาไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข  การแก้ปัญหาต้องมีหลักเกณฑ์และ
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วิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การก าหนดและแยกแยะสาเหตุของปัญหา มีการตั้งเป้าหมายในการ
ด าเนินการแก้ไขและวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการและการวัดผลหลังการแก้ไข และสร้างมาตรฐานเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาเดิม 

3. ทักษะในการวางแผน (Organizing and Planning Skills) 

              การท างานที่ขาดการวางแผนที่ดีเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ ดังนั้น 
การมีทักษะในการวางแผนของพนักงานย่อมหมายถึงความส าเร็จ เพราะการวางแผน คือ การหา
ทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงาน เช่นการใช้แผนระยะยาวในการพัฒนาทักษะและ
ฝีมือของแรงงาน ท าให้งานที่ออกมามีคุณภาพ เพ่ิมมูลค่าให้กับชิ้นงานหรือผลงานนั้นได้ 
          4. ทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (Technology and Computer Skills) 

   การท างานในสมัยปัจจุบันหรือการบริหารงานแนวใหม่นี้ จะท าแบบ “ข้ามาคน
เดียว” หรือ “วันแมนโชว์” หรือ“ศิลปินเดี่ยว” หรือ “อัศวินม้าขาว” หรือ …อ่ืน ๆ ดูจะเป็นไปได้ยาก 

 

6.1.2 การท างานเป็น “ ทีม  - Team ”  

 

  ทีม (Team) หมายถึง บุคคลที่ท างานร่วมกันอย่างประสานงานภายในกลุ่ม กล่าวคือ เป็น
การรวมตัวของกลุ่มคนที่ต้อง พ่ึงพาอาศัยกันและกัน ในการท างาน  เ พ่ือให้ เกิดผลส าเร็จ   

  ทีมงาน (Team Work) หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิด และคง
ความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างจะถาวรซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน โดยร่วมกันท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงาน “การท างานเป็นทีม”  เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคล 
เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ (3P) ได้แก่ มีวัตถุประสงค์ 
(Purpose) ต้องชัดเจน มีการจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ในการท างาน  มีผลการท างาน 
(Performance)  

 

6.1.3 ความแตกต่างระหว่างการท างานแบบทีมและกลุ่ม (Teams vs Groups ) 

 

  การท างานแบบกลุ่ม (Work group) คือ การรวมกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วมเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกัน 

และช่วยในการตัดสิ้นใจให้แก่สมาชิกในกลุ่มที่จะท างานภายในขอบข่ายที่รับผิดชอบของแต่ละคนนั้น  
ในการท างานของกลุ่มไม่จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงไม่มีการเชื่อม โยงทรัพยากร
และใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลในทางบวก นั่นคือเราใส่การท างานของแต่ละคนเข้าไปผลงานที่ออก
รวมกันแล้วจะได้เท่ากับที่ใส่เข้าไป หรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้  
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  การท างานแบบทีม (Work teams) เป็นการท างานร่วมกันและส่งเสริมกันไปในทางบวก
ผลงานรวมของทีมที่ได้ออกมาแล้วจะมากกว่าผลงานรวมของแต่ละคนมารวมกัน  ชนิดของ
ทีมงาน การแบ่งทีมในองค์กรสามารถที่จะแบ่งประเภท ตามวัตถุประสงค์ได้  4 รูปแบบคือ 

  1. ทีมแก้ปัญหา (Problem - Solving Teams) ประกอบด้วยกลุ่มของพนักงาน และ
ผู้บริหารซึ่งเข้ามารวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ และประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ืออภิปรายหา
วิธีการส าหรับการแก้ปัญหา โดยทั่วไปทีมแก้ปัญหาท าหน้าที่เพียงให้ค าแนะน าเท่านั้น แต่จะไม่มี
อ านาจที่จะท าให้เกิดการกระท า ตามค าแนะน า ตัวอย่างของทีมแก้ปัญหาที่นิยมท ากัน คือ ทีม QC 

(Quality Circles)  

  2. ทีมบริหารตนเอง (Self - Managed Teams) หมายถึง ทีมที่สมาชิกทุกคนล้วน
รับผิดชอบต่อลักษณะทั้งหมดของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซ่ึงสมาชิก
จะปฏิบัติงานโดยทั่วไป มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับงาน ทีมบริหารตนเองสามารถที่จะ
เลือกสมาชิกผู้ร่วมทีม และสามารถให้สมาชิกมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

3. ทีมที่ท างานข้ามหน้าที่กัน (Cross - Function Teams) เป็นการประสมประสาน 

ข้ามหน้าที่งาน ความสามารถในการดึงทรัพยากรบุคคลผนวกเข้าด้วยกันจากหน้าที่ทางธุรกิจที่
แตกต่างกัน เพ่ือสร้างสมรรถภาพในด้านความแตกต่าง โดยเป็นการใช้ก าลังแรงงาน ตั้งเป็นทีมข้าม
หน้าที่ชั่วคราวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคณะกรรมการ (Committees) เข้ามาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
, พัฒนาความคิดใหม่ๆ ร่วมมือกันแก้ปัญหา และท าโครงการที่ซับซ้อน ทีมข้ามหน้าที่ ต้องการเวลา
มากเพ่ือสมาชิกจะต้องเรียนรู้งานที่แตกต่าง ซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้ใจ และสร้าง
การท างานเป็นทีมเนื่องจาก แต่ละคนมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน  

4. ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) ลักษณะการท างานจะเป็นทีม แต่สภาพการท างาน 

จะแยกกันอยู่ ดังนั้นจึงต้องการระบบในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศัย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทีมจะมุ่งเน้นความส าเร็จของงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของงานร่วมกัน 
แต่จะมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้านความรู้สึกทางสังคมในระดับต่ า ข้อควรระวัง : การท างาน
เป็นทีมไม่ได้เป็นค าตอบในการแก้ไขปัญหาเสมอไป เนื่องจากการท างานเป็นทีมต้องใช้เวลาและ
ทรัพยากรมากกว่าการท างานคนเดียว ยกตัวอย่างเช่น  

 

1. ต้องเพ่ิมการติดต่อสื่อสารมากขึ้น  

2. ต้องบริหารความขัดแย้งระหว่างกัน  

3. ต้องมีการจัดการประชุม  

4. ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
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อย่างไรก็ตามในบางกรณีผลประโยชน์ที่ได้จากการท างานเป็นทีมก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า 
ดังนั้น ผู้บริหารต้องท าการประเมินว่างานใดควรท าคนเดียว และงานประเภทใด ที่ต้องใช้ความร่วมมือ
ของทีม ค าถาม 3 ข้อ เพ่ือดูว่าควรใช้วิธีการท างานเป็นทีมในการท างานหรือไม่  

1. งานนั้นสามารถท าได้ดีขึ้นหรือไม่ หากใช้คนมากกว่าหนึ่งคน  

2. งานนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือทุกคนในกลุ่ม หรือ เพ่ือคนใดคนหนึ่ง  
3. การเลือกใช้ประเภทของทีมให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

 

6.1.4 ท างานร่วมกับปัญหาอย่างไร ให้ประสบความส าเร็จ 

 

การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนเป็นสิ่งที่ยากหรือไม่ บางคนมีพฤติกรรมที่สามารถปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี แต่บางคนประสบปัญหาในการท างานร่วมกับบุคคลต่างๆ โดยจะเห็นได้จาก
การไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือร่วมมือใดๆ รวมทั้งการไม่ได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ 

คนเราไม่สามารถท างานคนเดียวเพียงตามล าพังได้ แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องมีการติดต่อ
สัมพันธ์กับผู้อ่ืนไม่มากก็น้อย การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ ซึ่ง
คนที่คุณจะต้องท างานร่วมด้วยอาจเป็นได้ทั้งคนที่อยู่ภายในหรือภายนอก หน่วยงานของคุณเอง หาก
คุณสามารถปรับตัวเองให้ท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ คุณย่อมจะได้รับความร่วมมือ การยอมรับ และ
ความช่วยเหลือต่างๆ ในการท างาน รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในหน่วยงาน
และองค์กรของคุณเป็นอย่างด ี

ดังนั้น ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนจึงเป็นสิ่งส าคัญและควรฝึกฝนให้มีขึ้น ขอให้
คุณคิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายหากคุณสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี และเมื่อคุณได้รับการ
ยอมรับและความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ แล้วล่ะก็ ย่อมจะส่งผลให้คุณเองก็มีความสุขและสนุกกั บ
งานที่ท าอยู่ และในที่สุดก็จะส่งผลต่อเนื่องไปยังความส าเร็จในหน้าที่การงานของตัวคุณเอง ทั้งนี้การ
พัฒนาทักษะหรือความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยาก และสามารถสร้างให้
เกิดข้ึนได้ตามแนวทางปฏิบัติง่ายๆ  

 

คิดแต่ทางบวก สร้างโลกสวยงาม 
 

ในการท างานใดๆ ก็ตาม ทัศนคติเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งทัศนคติย่อมมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรม และหากคุณเองมีทัศนคติหรือความคิดในเชิงลบ ตัวคุณเองย่อมมีพฤติกรรม
ที่ไม่อยากให้ความร่วมมือใดๆ การนินทาว่าร้าย การแสดง พฤติกรรมที่ก้าวร้าว และในที่สุดสิ่งเหล่านี้
เองจะส่งผลท าให้คุณไม่มีความสุขกับงานของคุณเอง ดังนั้น เพ่ือให้คุณสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
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อย่างมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ ขอให้ คุณปรับความคิด ทัศนคติของตัวคุณเองโดยให้มอง
โลกในทางบวก ไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นกับหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน ลูกทีมของคุณเอง หรือแม้กระทั่ง
ลูกค้าท่ีคุณต้องติดต่อด้วย 

 

ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ 
 

เราควรจะสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่ืนด้วยการให้รอยยิ้ม การยิ้มแย้มแจ่มใสจะท าให้คุณมี
เสน่ห์ที่น่าคบหาสมาคมด้วย แน่นอนว่าคงจะไม่มีใครอยากร่วมงานกับคนที่ท าหน้านิ่วคิ้วขมวดอยู่เป็น
ประจ า ท าหน้าบึ้งตึงอยู่ตลอดเวลา หรือท าสีหน้าเบื่อหน่าย เมื่อต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน การท างาน
ด้วยรอยยิ้ม จะส่งผลให้คุณท างานอย่างมีความสุข และท าให้คุณพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น เพราะใจคุณมีความสุข ก็จะท าให้จิตคุณไม่ฟุ้งซ่าน และในที่สุดเมื่อจิตคุณนิ่ง  คุณย่อมมีสติ 
สมาธิ และปัญญาในการวางแผนงานและตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 

จริงใจให้กัน ช่วยเหลือการงาน 
 

คุณควรมีความจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือ และช่วยแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ท างานต่อเพ่ือนร่วมงานของคุณ โดยคุณควรมีความมุ่งหวังที่จะให้การท างานประสบผลส าเร็จใน
เป้าหมายที่ก าหนดขึ้นร่วมกัน ความจริงใจจะส่งผลให้คุณเป็นผู้รับฟังและเป็นผู้ให้ที่ดี ซึ่งคุณไม่จ าเป็น
ที่จะต้องรอให้บุคคลอ่ืนมาร้องขอ ให้คุณช่วยก่อน คุณสามารถอาสาช่วยเหลือในการท างานหรือการ
จัดการกับปัญหาต่างๆ และหากคุณมีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลต่างๆ ก็จะท าให้
คุณมีความต้องการและความพยายามในการแสวงหาวิธีการเพ่ือจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน ความจริงใจ
ที่คุณแสดงออกมานั้นย่อมสร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีจากบุคคลรอบข้างตัวคุณ 

 

สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม 

 
แน่นอนว่าการท างานร่วมกันนั้นย่อมต้องมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น อาจเนื่องมาจาก

ทัศนคติและความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน หรืออาจเป็นเพราะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่ลงรอยกัน 
หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น คุณควรเป็นผู้ท าให้เกิดความสามัคคี
ด้วยการสร้างความประนีประนอมระหว่างกัน ความพยายามท าให้สถานการณ์ลดความ ตึงเครียดลง
โดยทั้งสองฝ่ายไม่เสียผลประโยชน์ สร้างสถานการณ์ในลักษณะของ Win Win Situation นั่นคือไม่มี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ..การที่คุณปล่อยนิ่งดูดาย โดยไม่พยายาม ท าอะไรเพ่ือให้
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สถานการณ์ของความขัดแย้งคลี่คลายลง ย่อมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน
ของกลุ่มหรือทีมงานของคุณเองได้ 

 

สัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรผูกพัน 

 
ความมีมนุษยสัมพันธ์เริ่มจากการเริ่มต้นทักทาย การแสดงความเป็นมิตรกับบุคคลต่างๆ ทั้งท่ี

รู้จักและที่ไม่รู้จักมาก่อน และรวมไปถึงการแสดงความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย การแสดงไมตรีจิตกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนการแสดงกิริยาท่าทางและการใช้วาจาเพ่ือสร้างความคุ้นเคย การรักษาความสัมพันธ์อันดี
งามไว้ ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้จะท าให้คุณมีเพ่ือนหรือเครือข่ายที่กว้างขวางที่พร้อมจะให้ข้อมูล
และให้ความร่วมมือกับคุณในการท างานใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ การที่คุณมีเครือข่ายมากมายย่อม
หมายถึงคุณได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนเหล่านั้นซึ่งพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลา  

 

สื่อสารชัดเจน แก้ไขข้อขัดแย้ง 
 

  ความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจาเป็นลักษณะพฤติกรรม อย่างหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน หากคุณพูดหรือให้ข้อมูลข่าวสารที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ถูกต้องแก่บุคคลหรือหน่วย 
งานอ่ืนแล้วล่ะก็ เหตุการณ์เหล่านี้อาจจุดประกายให้คุณเกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ ดังนั้นขอให้คุณตระหนักไว้เสมอว่าข้อมูลที่คุณก าลังสื่อออกไปนั้นควรจะต้องชัดเจน ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพราะข้อมูลของคุณอาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการท างานของบุคคล
หรือหน่วยงานอื่น 

สรุปว่า การท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น คุณควรเริ่มต้นจากการมองตัวคุณ
เองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี การยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ มี
ความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือ การประนีประนอม การสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน รวมทั้ง
การให้ข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ย่อมจะท าให้คุณมีเสน่ห์และสร้างความประทับใจที่ดี
กับบุคคลอ่ืนที่คุณต้องท างานร่วมด้วย 

 

แรงจูงใจ : แรงพลักดันเพื่อการท างาน 

 

  การเสริมสร้างให้ค าท างานได้เป็นอย่างดีนั้น นอกจากเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการท างานที่มุ่ง
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังเน้นบรรยากาศที่ผู้ปฏิบัติมีความสุขความพอใจและเต็มใจลงทุนลง
แรง เพ่ือให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การท างานในลักษณะดังกล่าวคือการจูงใจในการท างาน 
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(work motivation) ซึ่ งผู้ท างานธุรกิจควรให้ความส าคัญและสนใจศึกษาเพ่ือพัฒนางานให้
เจริญก้าวหน้า ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายของการจูงใจ ความเป็นมาและความส าคัญของการจูงใจ
ในการท างาน ลักษณะและที่มาของแรงจูงใจ ทฤษฎีและการศึกษาเรื่องการจูงใจ และการประยุกต์
ความรู้เรื่องการจูงใจไปใช้ในงานธุรกิจ 

 

6.2.1  ความหมายของการจูงใจ 

 
           ได้มีผู้ให้ความหมายของการจูงใจ ไว้มาก ในที่นี้จะยกตัวอย่าง 2-3 ความหมาย ดังนี้ 
           ไมเคิล ดอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม
การกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ 
          แอนนิต้า อี วูลฟอล์ค (Anita E.Woolfolk 1995: 130) ได้ให้ความหมายของการจูงใจว่า 
การจูงใจเป็นภาวะภายในของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้กระท าพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 
           นิภา แก้วศรีงาม กล่าวว่า การจูงใจเป็นสภาวะที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้จูงใจก าหนด 

   จากค าอธิบายและความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่าการจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้น
จากสิ่งเร้า โดยจงใจให้กระท าหรือดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่
เกิดจากการจูงใจ เป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา ลักษณะของการ
ตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดาเช่น การขานรับเมื่อได้ยินเสียงเรียก การหันไปมองเมื่อมีคนเดินผ่านหน้า 
การยกหูโทรศัพท์เมื่อมีกริ่งดังขึ้น ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นการตอบสนองสิ่งเร้าที่ยังไม่จัดว่าเป็นการจูงใจ 
ที่จะจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจาการจูงใจ เช่น การที่เจ้าหน้าที่บัญชีพยายามท าบัญชีให้เรียบร้อยเพ่ือ
ต้องการค าชมจากหัวหน้างาน การที่พนักงานขายตั้งใจมาท างานสม่ าเสมอไม่ขาดงานและตั้งใจท า
ยอดขายเพราะหวังจะได้รับความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ การที่ผู้จัดการฝ่าบุคคลตั้งใจท างานชิ้น
หนึ่งเป็นอย่างดี เพราะตระหนักในศักดิ์ศรีของตัวเอง ฯลฯ ตัวอย่าง  3 ประการนี้ จะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมมีความเข้มข้น มีทิศทาง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด จึงมิใช่พฤติกรรมทั่วๆ ไป 
ที่เกิดจากการตอบสนองสิ่งเร้าธรรมดา นอกจากนั้น พฤติกรรมการจูงใจที่เกิดขึ้น ยังเป็นผล
เนื่องมาจากแรงผลักดัน หรือแรงกระตุ้นที่เรียกว่า แรงจูงใจ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป 
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6.3  ความเป็นมาและความส าคัญของการจูงใจในการท างาน 

 

6.3.1 ความเป็นมาของการจูงใจในการท างาน 
 

           การใช้กลยุทธ์เพ่ือกระตุ้นการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้นมิใช่
ของใหม่ท่ีเพ่ิงเริ่มเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ในสมัยโบราณก็มีการใช้วิธีการดังกล่าวทั้งกับมนุษย์ด้วยกันและกับ
สัตว์ที่จัดเป็น ผู้ร่วมงาน ด้วยเช่นกัน กลยุทธ์ที่น ามาใช้บางประการเป็นไปโดยท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความ
พอใจ สมัครใจที่จะท า กลยุทธ์บางประการแม้จะได้ผลในการสร้างแรงกระตุ้นให้ท างานได้มากขึ้น แต่
ผู้ปฏิบัติอาจมีเจตคติทางลบต่อผู้บริหาร เพราะถูกเอารัดเอาเปรียบเกินไป หรือบุคคลภายนอกอาจ
มองโดยไม่ยอมรับนัก เพราะเอารัดเอาเปรียบกัน 

 

6.3.2  ความส าคัญของการจูงใจในการท างาน 

 
           การท าความเข้าใจเรื่องความส าคัญของการจูงใจในการท างานอาจโดยตั้งปัญหาถาม-ตอบ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนบางคนที่เราพบเห็นในชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างรายการปัญหา เช่น เพราะ
อะไรนักวิทยาศาสตร์บางคนจึงใช้เวลามากมายเหลือเกินอยู่ในห้องทดลองบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่
เกือบตลอดชีวิตของเขาทีเดียวเพ่ือการทดลองนั้นๆ เพราะอะไรนักกีฬาบางคนจึงสู้ทนเหนื่อยยากกับ
การฝึกซ้อมซ้ าๆ ซากๆ เป็นเวลาแรมเดือน แรมปี ก่อนเข้าแข่งขันกีฬานัดส าคัญ เพราะอะไรคนบาง
คนจึงยอมอดทน เสียสละ ท างานหนัก และใช้พลังทั้งหมดในตัวตลอดชีวิตของเขา เพ่ือการค้นพบโลก
อนาคตในบางลักษณะที่ยังไม่มีใครพบได้มาก่อน ในขณะที่คนบางคนท าในลักษณะเดียวกัน แต่เพ่ือ
การค้นหาร่องรอยอดีตของโลกดึกด าบรรพ์ไม่สนใจใฝ่รู้ในโลกอนาคต เป็นต้น 

           จากตัวอย่างปัญหาที่ยกมานี้ ค าตอบต่อปัญหาดังกล่าวคือ เพราะพฤติกรรมเหล่านั้นมีสิ่ง
ผลักดันหรือมีแรงจูงใจให้เกิดขึ้น คือ เป็นพฤติกรรมที่มีการจูงใจ พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจจะเป็น
พฤติกรรมที่มีความเข้มข้น จริงจัง ลงทุนลงแรง กระท าในสิ่งนั้นเพ่ือให้ผลงานหรือผลการกระท า  
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

           กล่าวสรุปเป็นข้อๆ ถึงความส าคัญของการจูงใจในการท างานได้ดังนี้ 
การจูงใจช่วยเพิ่มพลังในการท างานให้บุคคล 

           พลัง (energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการกระท าหรือพฤติกรรมของมนุษย์ ในการ
ท างานใดๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการท างานสูง ย่อมท าให้ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น กระท าให้ส าเร็จ 
ซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่ท างานประเภท “เช้าชาม เย็นชาม” ที่ท างานเพียงเพ่ือให้ผ่านไปวันๆ 
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           การจูงใจช่วยเพิ่มความพยายามในการท างานให้บุคคล 

           ความพยายาม (persistence) ท าให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการน า
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุด ไม่ท้อถอย
หรือละความพยายามง่ายๆ แม้งานจะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็มักคิดหา
วิธีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 

          การจูงใจช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานของบุคคล 

           การเปลี่ยนแปลง (variability) รูปแบบการท างานหรือวิธีท างานในบางครั้ง ก่อให้เกิดการ
ค้นพบช่องทางด าเนินงานที่ดีกว่าหรือประสบผลส าเร็จมากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องหมายของความเจริญก้าวหน้าของบุคคล แสดงให้เห็นว่าบุคคลก าลังแสวงหา
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต บุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างานสูง เมื่อดิ้นรนเพ่ือจะบรรลุวัตถุประสงค์
ใดๆ หากไม่ส าเร็จบุคคลก็มักพยายามค้นหาสิ่งผิดพลาดเลยพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นในทุกวิถีทาง ซึ่งท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท างานจนในที่สุดท าให้ค้นพบแนวทางที่เหมาะสมซึ่งอาจจะต่างไปจากแนว
เดิม 

         การจูงใจในการท างานช่วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้บุคคล 

         บุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างาน จะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นท างานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และ
การมุ่งมั่นท างานที่ตนรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้า จัดว่าบุคคลผู้นั้ นมีจรรยาบรรณในการท างาน 
(work ethics) ผู้มีจรรยาบรรณในการท างานจะเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหน้าที่ มีวินัย
ในการท างาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผู้มีลักษณะดังกล่ าวนี้มักไม่มีเวลา
เหลือพอที่จะคิดและท าในสิ่งที่ไม่ดี 
          จากที่กล่าวมาทั้ง 4 ประการ จะเห็นได้ว่า องค์การใดที่มีทรัพยากรบุคคลซึ่งมีแรงจูงใจในการ
ท างานสูง ย่อมส่งผลให้องค์การนั้นๆ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เจริญก้าวหน้า เพราะพนักงานดังกล่าว
จะทุ่มเทพลังงานและความสามารถอย่างเต็มที่และโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพ่ือให้ผลงานส าเร็จตาม
นโยบายและเป้าหมายของงาน นอกจากนั้นยังมีบุคคลอีกส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าการสร้างแรงจูงใจให้
บุคคลมุ่งมั่นท างานให้เจริญก้าวหน้า ยังช่วยเสริมสร้างความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้นั้น ช่วยให้ใช้ชีวิต
อย่างมีความหมาย และช่วยสร้างคนให้ดีได้เพราะการท างานเป็นหัวใจส าคัญส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ 
ท าให้ชีวิตมีคุณค่า 
 

6.3.3  ลักษณะและที่มาของแรงจูงใจ 
 

           แรงจูงใจ (motives) เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการจูงใจ จากตัวอย่างพฤติกรรมการจูง
ใจในการท างานที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ว่าด้วยความหมายของการจูงใจ ในเรื่องพฤติกรรมการท างาน
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ของเจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานขาย และผู้จัดการฝ่ายบุคคล จากตัวอย่างดังกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ความต้องการค าชมท าให้เจ้าหน้าที่บัญชีตั้งใจท าบัญชีให้เรียบร้อย ความหวังที่จะได้รับความดี
ความชอบพิเศษ ท าให้พนักงานขายมาท างานสม่ าเสมอและตั้งใจท ายอดขายความรักศักดิ์ศรีในตัวเอง
ของผู้จัดการฝ่ายบุคคล ท าให้ตั้งใจท างานเป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการจูงใจมิใช่อยู่ๆ จะเกิด
ขึ้นมาเอง ต้องมีสิ่งจูงใจ สิ่งที่มาจูงใจนั้นเรียกว่า “แรงจูงใจ” ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันใกล้
บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายปลายทาง 
           มีแนวคิดและค าอธิบายมากมายที่กล่าวถึงลักษณะและที่มาของแรงจูงใจ แนวคิดและ
ค าอธิบายดังกล่าวแม้จะพูดถึงสิ่งเดียวกันแต่มีจุดเน้นที่ต่างกันไป ในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะและที่มา
ของแรงจูงใจที่น่าจะเป็นประโยชน์และเข้าใจง่ายส าหรับผู้ศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและจิตวิทยา
การท างาน ดังต่อไปนี้ 
  ลักษณะของแรงจูงใจ 

           แรงจูงใจม ี2 ลักษณะ ดังนี้ 
          1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) 

           แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความ
สนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ สิ่งต่างๆ ดังกล่าวมาเหล่านี้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานที่เห็นคุณค่าของงาน มองว่าองค์การคือสถานที่ให้ชีวิต
แก่เขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การ กระท าการต่างๆ ให้องค์การเจริญก้าวหน้า หรือ
ในกรณีที่บ้านเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาของเศรษฐกิจขาลง องค์การจ านวนมากอยู่ใน
ภาวะขาดทุน ไม่มีเงินจ่ายค่าตอบแทน แต่ด้วยความผูกพัน เห็นใจกันและกัน ทั้งเจ้าของกิจการและ
พนักงานต่างร่วมกันค้าขายอาหารเล็กๆ น้อยๆ ทั้งประเภทแซนวิช ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ เพียงเพ่ือให้มี
รายได้ประทังกันไปทั้งผู้บริหารและลูกน้อง และในภาวะดังกล่าวนี้จะเห็นว่าพนักงานหลายรายที่ไม่ทิ้ง
เจ้านาย ทั้งเต็มใจไปท างานวันหยุดโดยไม่มีค่าตอบแทน ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นไปโดย เนื่องจาก
ความรู้สึก หรือเจตคติที่ดีต่อเจ้าของกิจการ หรือด้วยความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ
องค์การ มิใช่เพราะเกรงจะถูกไล่ออกหรือไม่มีที่ไป ก็กล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ
ภายใน 

         2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) 

           แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็น
การได้รับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง ค าชม การได้รับการยอมรับยกย่อง ฯลฯ แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร
ต่อพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่ต้องการรางวัล 
ต้องการเกียรติ ชื่อเสียง ค าชม การยกย่อง การได้รับการยอมรับ ฯลฯ ตัวอย่างแรงจูงใจภายนอกที่มี



179 

 

อิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น การที่คนงานท างานเพียงเพ่ือแลกกับค่าตอบแทนหรือเงินเดือน การแสดง
ความขยันตั้งใจท างานเพียงเพ่ือให้หัวหน้างานมองเห็นแล้วได้ความดีความชอบ เป็นต้น 

 

ที่มาของแรงจูงใจ 

           แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น อาจจะเนื่องมาจากความต้องการ หรือแรงขับ 
หรือสิ่งเร้าใจ หรือภาวะการตื่นตัวในบุคคล หรืออาจจะเนื่องมาจากการคาดหวัง หรือบางครั้งบาง
คราวก็อาจเป็นแรงจูงใจไร้ส านึก คือ เนื่องมาจากการเก็บกดซึ่งบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัว จะเห็นได้ว่าการ
จูงใจให้เกิดพฤติกรรมในคนเรานั้นไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์มีความซับซ้อน 
แรงจูงใจอย่างเดียวกันอาจท าให้เกิดพฤติกรรมต่างกัน แรงจูงใจต่างกันอาจท าให้เกิดพฤติกรรม
เหมือนกัน พฤติกรรมอย่างหนึ่งอาจเกิดจากแรงจูงใจหลายอย่าง และในบุคคลต่างสังคม ก็มักมี
แรงจูงใจต่างกัน เนื่องจากสังคมที่ต่างกัน มักท าให้เกิดแรงจูงใจต่างกัน 

           ในที่นี้จะกล่าวถึงที่มาของแรงจูงใจแต่ละอย่างโดยสังเขปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีที่มาของแรงจูงใจบางอย่างนั้นจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถแยกจากกัน
โดยเด็ดขาดได้ 
       ความต้องการ (needs)  

           ความต้องการ (needs) เป็นสภาพที่บุคคลขาดสมดุล เกิดแรงผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพ่ือสร้างสมดุลให้ตัวเอง เช่น คนที่รู้สึกเหนื่อยล้าโดยการนอน หรือนั่งพัก หรือเปลี่ยน
บรรยากาศ เปลี่ยนอิริยาบถ ดูหนังฟังเพลง คนที่ถูกท้ิงให้อยู่คนเดียว เกิดความต้องการความรักความ
สนใจจากผู้อ่ืน เป็นแรงผลักดันให้คนๆ นั้น กระท าหารบางอย่างเพ่ือให้ได้รับความรักความสนใจ 
ความต้องการมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรม กล่าวได้ว่าสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือบรรลุ
จุดหมายปลายทางที่ต้องการนั้น ส่วนใหญ่เกิดเนื่องมาจากความต้องการของบุคคล ความต้องการใน
คนเรามีหลายประเภท นักจิตวิทยาแต่ละท่านจะอธิบายเรื่องความต้องการในรูปแบบต่างๆ กัน แต่
โดยทั่วไปแล้ว เราอาจแบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
                1. ความต้องการทางกาย (physical needs) เป็นความต้องการที่เกิดจากธรรมชาติ
ของร่างกาย เช่น ต้องการกินอาหาร หายใจ ขับถ่ายของเสีย การเคลื่อนไหว พักผ่อน และต้องการทาง
เพศ ความต้องการทางกายท าให้เกิดแรงจูงใจให้บุคคลกระท าการเพ่ือสนองความต้องการดังกล่าว 
เรียกแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการทางกายนี้ว่า แรงจูงใจทางชีวะภาพ หรือทางสรีระ (biological 

motives) 

                 2. ความต้องการทางสังคมหรือความต้องการทางจิตใจ (social or psychological 

needs) เป็นความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม เช่น ต้องการความรัก ความมั่นคง 
ปลอดภัย การเป็นที่ยอมรับในสังคม ต้องการอิสระภาพ ความส าเร็จในชีวิต และต าแหน่งทางสังคม 
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ความต้องการทางสังคมหรือทางจิตใจดังกล่าวนี้ เป็นเหตุให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการดังกล่าวคือ ท าให้เกิดแรงจูงใจที่เรียกว่าแรงจูงใจทางสังคม 
(social motives) 

       แรงขับ (drives)  

           แรงขับ (drives) เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางกาย และสิ่งเร้าจากภายในตัว
บุคคล ความต้องการ และแรงขับมักเกิดควบคู่กัน คือ เมื่อเกิดความต้องการแล้วความต้องการนั้นๆ 
ไป ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม เราเรียกว่า เป็นแรงขับนอกจากนั้นแรงขับยังหมายถึงสภาพทางจิตวิทยา
ที่เป็นผลเนื่องมาจากความต้องการทางกาย เช่น ความหิวท าให้เกิดสภาพทางจิตวิทยาคือ ใจสั่น ตา
ลอย หงุดหงิด อารมณ์เสีย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในหน่วยงาน เช่น การเร่งร้อนหาข้อสรุปจากการ
ประชุมในบรรยากาศที่ผู้เข้าประชุมทั้งหิว ทั้งเหนื่อย แทนที่จะได้ข้อสรุปที่ดี บางครั้งกลับก่อให้เกิด
ปัญหาขัดแย้ง ไม่ได้รับผลส าเร็จตามที่ต้องการ หรือเพราะด้วยความหิว ความเหนื่อย ท าให้รีบสรุป
และตกลงเรื่องงานโดยขาดการไตร่ตรอง เพ่ือจะได้รับประทานอาหารและพักผ่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่องานได้ แต่ในบางกรณี บุคคลบางคนก็อาจฉวยโอกาสของการที่คนในที่ประชุมอยู่ในภาวะมี
แรงขับด้านความหิว ความเหนื่อย มาเป็นประโยชน์ให้ลงมติบางเรื่องโดยง่ายและรวดเร็ว เพ่ือ
ประโยชน์ต่องาน 

สิ่งล่อใจ (incentives)  

           สิ่งล่อใจ (incentives) เป็นสิ่งชักน าบุคคลให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ จัดเป็นแรงจูงใจภายนอก เช่น การชักจูง ให้คนงานมาท างานอย่างสม่ าเสมอ โดยยกย่อง
พนักงานที่ไม่ขาดงานให้เป็นที่ปรากฏ การประกาศเกียรติคุณ หรือการจัดสรรรางวัลในการคัดเลือก
พนักงานหรือบุคคลดีเด่นประจ าปี การจัดท าเนียบ “Top Ten” หรือสิสาขาดีเด่นขององค์การ การ
มอบโล่รางวัลแก่ฝ่ายงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี ฯลฯ ตัวอย่างที่ยกมาเหล่านี้ จัดเป็นการใช้สิ่ง
ล่อใจมาสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดแก่พนักงานขององค์การทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งล่อใจนั้น
อาจเป็นวัตถุ เป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นค าพูดที่ท าให้บุคคลพึงพอใจ 

   การตื่นตัว (arousal)  

           การตื่นตัว (arousal) เป็นภาวะที่บุคคลพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมที่จะคิด 
กล้ามเนื้อพร้อมที่จะเคลื่อนไหว นักกีฬาที่อุ่นเครื่องเสร็จพร้อมที่จะแข่งขันหรือเล่นกีฬา พนักงาน
ต้อนรับที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวนี้เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ที่ติดเครื่องพร้อม
จะท างาน บุคลากรในองค์การถ้ามีการตื่นตัวในการท างาน ย่อมส่งผลให้ท างานได้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็
ตาม จากการศึกษาธรรมชาติ พฤติกรรมของมนุษย์พบว่า การตื่นตัวมี 3 ระดับ คือ การตื่นตัวระดับสูง 
การตื่นตัวระดับกลาง และการตื่นตัวระดับต่ า ระดับที่นักจิตวิทยาค้นพบว่าดีที่สุดได้แก่การตื่นตัว
ระดับกลาง ถ้าเป็นการตื่นตัวระดับสูง จะตื่นตัวมากไปจนกลายเป็นตื่นตกใจ หรือตื่นเต้น ขาดสมาธิใน
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การท างาน ถ้าตื่นตัวระดับต่ าก็มักท างานท างานเฉื่อยชา ผลงานเสร็จช้า และจากการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่ท าให้บุคคลตื่นตัว มีทั้งสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในตัวได้แก่ ลักษณะส่วนตัวของบุคคลแต่
ละคนที่มีต่างๆ กัน ทั้งในส่วนที่เป็นบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และระบบสรีระภายในของผู้นั้น 

           นักจิตวิทยาที่ท าการศึกษาเรื่องการตื่นตัวในเชิงสรีระที่มีชื่อเสียงได้แก่ เฮบบ์ (Donald 

O.Hebb) ซึ่งเขได้ท าการศึกษาไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1955 และค้นคว้าเพ่ิมเติมติดต่อกันเรื่อยมา ผลงาน
ล่าสุดเท่าที่ค้นคว้าได้มีถึง ค.ศ.1972 เขากล่าวว่าการตื่นตัวกับอารมณ์ของมนุษย์มีความสัมพันธ์กัน 
และในขณะตื่นตัวการท างานทางสรีระของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเต้นของหัวใจจะแรงขึ้น 
กล้ามเนื้อจะเกร็ง ระบบประสาทอัตโนมัติอยู่ในภาวะพร้อมจะท างานเต็มที่ ซึ่งนักจิตวิทยามักเรียก
ภาวะพร้อมของคนดังกล่าวนี้ว่า “ปฏิกิริยาพร้อมสู้ และพร้อมหนี” ซึ่งค ากล่าวนี้ เป็นการเปรียบเทียบ
อาการตื่นตัวของหมีป่า ถ้ามันจนมุมมันก็พร้อมสู้กับศัตรู ดังค ากล่าวที่ว่า “สุนัขจนตรอก” แต่ถ้ามัน
มองเห็นช่องทางหนีมันก็จะหลบเร้นออกจากการต่อสู้นั้น คือพร้อมที่จะท าได้ทุกรูปแบบ 

          การคาดหวัง (expectancy)  

           การคาดหวัง (expectancy) เป็นการตั้งความปรารถนาหรือการพยากรณ์ล่วงหน้าของบุคคล
ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปตัวอย่างเช่น การที่คนงานคาดหวังว่าพวกเขาจะได้รับโบนัสประจ าปีสัก 4-

5 เท่าของเงินเดือน การคาดหวังดังกล่าวนี้ส่งผลให้พนักงานดังกล่าวกระปรี้กระเปล่า มีชีวิตชีวา ซึ่ง
บางคนก็อาจจะสมหวัง และมีอีหลายคนที่ผิดหวังในชีวิตจริงของคนเราโดยทั่วไป สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่
เกิดขึ้นมักไม่ตรงกันเสมอไป ช่วงห่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ถ้าห่างกันมากก็อาจท า
ให้คนงานคับข้องใจ และเกิดปัญหาขัดแย้งอ่ืนๆ ตามมา เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารงานจึงควรระวัง
ในเรื่องดังกล่าวที่จะต้องมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกันและกัน การสร้างความหวังหรือ
การปล่อยให้พนักงานคาดหวังลมๆ แล้งๆ โดยที่สภาพความเป็นจริงท าไม่ได้ อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ยุ่งยากที่คาดไม่ถึงในเวลาต่อไป ดังตัวอย่างที่เห็นได้จากการที่กลุ่มคนงานของบริษัทใหญ่บางแห่ง
รวมตัวกันต่อต้านผู้บริหารและเผาโรงงานเนื่องมาจากไม่พอใจที่ไม่ได้โบนัสประจ าปีตามที่คาดหวังไว้
ว่าควรจะได้ 
           การคาดหวังก่อให้เกิดแรงผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมอีกส่ วนหนึ่ง ใน
องค์การถ้าได้มีการกระตุ้นให้พนักงานท างานโดยวางแผนและเป้าหมาย ตั้งระดับของผลงานตามที่
ควรจะเป็น อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของผลงานของพนักงาน ซึ่งเมื่อได้ผลงานดี
ขึ้นผู้บริหารก็พิจารณาผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พนักงานคาดว่าควรจะได้ เช่นนี้นับว่าได้รับ
ประโยชน์พร้อมกันทั้งฝ่ายเจ้าของกิจการและผู้ปฏิบัติงาน 

           การตั้งเป้าหมาย (goal settings)  

           การตั้งเป้าหมาย (goal settings) เป็นการก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทางของการ
กระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของบุคคล จัดเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผู้นั้น ในการท างาน
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ธุรกิจที่มุ่งเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ ถ้าพนักงานหรือนักธุรกิจมีการตั้งเป้าหมายในการท างาน จะส่งผล
ให้ท างานอย่างมีแผนและด าเนินไปสู่เป้าหมายดังกล่าวเสมือนเรือที่มีหางเสือ ซึ่งในชีวิตประจ าวันของ
คนเรานั้นจะเห็นว่ามีคนบางคนที่ท าอะไรก็มักประสบความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จดังกล่าวอาจจะมีหลาย
ประการ แต่ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลมากต่อความส าเร็จในการท างาน คือการ
ตั้งเป้าหมายในการท างานแต่ละงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารงาน ควรสนับสนุนให้
พนักงานท างานอย่างมีเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และตัวของพนักงานเอง 
           ที่กล่าวมาทั้งหมดในเรื่องที่มาของแรงจูงใจ ซึ่งได้แก่ ความต้องการ แรงขับ สิ่งล่อใจ การ
ตื่นตัว การคาดหวัง และการตั้งเป้าหมาย จะเห็นได้ว่าค่อนข้างยากที่จะกล่าวอธิบายแต่ละเรื่องแยก
จากกันโดยเอกเทศ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละเรื่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น ความต้องการ
ท าให้เกิดภาวะขาดสมดุลภายในร่างกายหรือจิตใจ มนุษย์อยู่ในภาวะขาดสมดุลไม่ได้ ต้องหาทางสนอง
ความต้องการเพ่ือให้เข้าสู่ภาวะสมดุล ส่งผลให้เกิดแรงขับหรือแรงผลักดันพฤติกรรม ท าให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทาง มุ่งไปสู่เป้าหมาย เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว แรงผลักดันพฤติกรรมก็
ลดลง ภาวะสมดุลก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง จากค าอธิบายดังนี้จะเห็นได้ว่าที่มาของแรงจูงใจหลายเรื่อง
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 

 

6.4 ทฤษฎีและการศึกษาเร่ืองการจูงใจ 
 

           มีทฤษฎีและการศึกษาเรื่องการจูงใจเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งทฤษฎีและการศึกษา
ที่ว่าด้วยการจูงใจโดยตรง และทฤษฎีและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ ในที่นี้ จะกล่าวโดยสังเขป
บางส่วนเพื่อการน ามาประยุกต์ใช้ในองค์การ ดังนี้ 
       6.4.1. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierachy of Needs) 

             มาสโลว์ (Abraham H.Maslow) เป็นนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยมทฤษฎีของเขาได้ชื่อว่า
ทฤษฎีล าดับความต้องการ โดยอธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการเป็นล าดับขั้น ซึ่งพบว่าบุคคลมักดิ้นรน
ตอบสนองความต้องขั้นต่ าสุดก่อน เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว จึงแสวงหาความต้องการขั้นสูงขึ้นไป
ตามล าดับ ในยุคแรกๆ ที่มาสโลว์ท าการศึกษาเขาแบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ล าดับ ล าดับ 1-

4 เป็นความต้องการระดับต้น ล าดับที่ 5 เป็นความต้องการระดับสูง ในยุคต่อมามาสโลว์ ได้
ท าการศึกษาเพ่ิมเติมและแบ่งความต้องการล าดับที่ 5 ให้ละเอียดออกไปอีกเป็น 3 ล าดับ รวมใหม่
ทั้งหมดเป็น 7 ล าดับขั้นของความต้องการ ดังต่อไปนี้ 
  ความต้องการ 
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    ภาพปิรามิดแสดงล าดับขั้นความต้องการ ตามแนวคิดของมาสโลว์ 7 ล าดับขั้น ล าดับ 1-

4 เป็นความต้องการระดับต้น หรือระดับขาดแคลน ล าดับที่ 5-7 เป็นความต้องการระดับสูงหรือระดับ
สร้างความสมบูรณ์แบบให้ชีวิต 

          จากภาพ อธิบายล าดับขั้นความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์ ได้ดังนี้ 
          ล าดับขั้นที่ 1 ความต้องการทางสรีระ (physical needs) คือความต้องการตอบสนอง
ความหิวกระหาย ความเหนื่อย ความง่วง ความต้องการทางเพศ ความต้องการขับถ่าย ความต้องการ
มีกิจกรรมทางร่างกาย และความต้องการสนองความสุขของประสาทสัมผัส 

          ล าดับขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (sefety needs) คือความต้องการการ
คุ้มครองปกป้องรักษา ความอบอุ่นใจ ความปราศจากอันตราย และต้องการหลีกเลี่ยงความวิตกกังวล 

          ล าดับขั้นที ่3 ความต้องการความเป็นเจ้าของ และความรัก (belongingness and love 

needs) คือความอยากมีเพ่ือน มีพวกพ้อง มีกลุ่ม มีครอบครัว และมีความรัก ขั้นนี้จัดเป็นความ
ต้องการทางสังคม 

          ล าดับขั้นที่ 4 ความต้องการเป็นที่ยอมรับ ยกย่อง และเกียรติยศชื่อเสียง (esteem 

needs) คือความอยากมีชื่อเสียง มีหน้ามีตา มีคนยกย่องเลื่อมใส มีความเด่นดัง และต้องการ
ความรู้สึกท่ีดีของคนอ่ืนต่อตน 

          ล าดับขั้นที่ 5 ความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน (need to know and understand) คือความ
อยากรู้ อยากเข้าใจ อยากมีความสามารถ อยากมีประสบการณ์ 
          ล าดับขั้นที่ 6 ความต้องการทางสุนทรียะ (aesthetic needs) ได้แก่ความต้องการด้าน
ความดี ความงาม คุณธรรม และความละเอียดอ่อนทางจิตใจ 

          ล าดับขั้นที่  7 ความต้องการความส าเร็จ หรือความสมบูรณ์แบบในชี วิต ( self 

actualization needs) ขั้นนี้ถือว่าเป็นความต้องการสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะเกิดขึ้นนี้ได้
ต้องปูพ้ืนฐานให้บุคคลได้ตอบสนองความต้องการของตนในล าดับขั้นที่ 1 เป็นล าดับมาจนถึงระดับสูง 
หรือสร้างความรู้สึก “พอ” ในความเป็นเขาเสียก่อน ซึ่งบุคคลประเภทนี้มักได้รับ ประสบการณ์สูงสุด 
คือได้รับประสบการณ์เข้มข้นบางประการด้วยตนเองจนตระหนักในสภาพความเป็นจริงแห่งชีวิต ซึ่ง
บางคนกล่าวว่าเข้าถึงปรัชญาชีวิต หรือสัจธรรมแห่งชีวิต 

          ความต้องการทั้ง 7 ล าดับขั้นตอนตามแนวคิดของมาสโลว์นั้น บุคคลจะกระท าการเพ่ือสนอง
ความต้องการล าดับแรกก่อน แล้วจึงดิ้นรนเพ่ือสนองความต้องการถัดมาเป็นล าดับตัวอย่างพฤติกรรม
ของพนักงานในองค์การ เช่น ตราบใดที่ค่าแรงยังไม่พอกิน (ความต้องการขั้นที่ 1 ) หรือตนต้องเผชิญ
สถานการณ์เสี่ยงภัยในหน้าที่ (ความต้องการขั้นที่ 2) ในภาวะดังกล่าวนั้น พนักงานอาจยังไม่ค านึงถึง
ความรัก การยอมรับ การยกย่องและเกียรติยศชื่อเสียง (ความต้องการขั้นที่ 4) หรือจะยังไม่ดิ้นรนเพ่ือ
ใฝ่หาความรู้ ความดี ความงาม หรือความสมบูรณ์แบบส่วนตัว (ความต้องการขั้นที่ 5,6 และ 7) จึง
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เห็นได้ว่าคนบางคนกระท าในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เพ่ือให้ความต้องการทางกาย ได้รับตอบสนอง เช่น 
เพ่ือให้ท้องหายหิว เพ่ือสนองความต้องการทางเพศ หรือเพ่ือสะสมเงินทองเอาไว้ให้อบอุ่นใจว่าต่อไป
ภายหน้าจะได้มีกินมีใช้ 

6.4.2. ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom Expectancy Theory) 

             วรูม (Victor H.Vroom) เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มพุทธินิยม (Cognitive Psychology) ที่
ศึกษาวิจัยการท างานของคนในโรงงานอุตสาหกรรม และได้สร้างทฤษฎีความคาดหวังไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1964 แม้ค าอธิบายในทฤษฎีของวรูมอาจจะยังมีความไม่สมบูรณ์ แต่ก็พบว่าเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่ท า
ให้มีการวิจัยต่อเนื่องมาอีกมากในเรื่องแรงจูงใจในการท างานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
นักจิตวิทยาในกลุ่มพุทธินิยมนี้เชื่อในเรื่องของความคิดของบุคคลว่าเป็นส่วนส าคัญในการท าให้เกิด
แรงจูงใจต่อพฤติกรรม หรือการกระท า แม้จะมีเรื่องของผลรางวัลหรือสิ่งเร้าภายนอกตัวเข้ามา
เกี่ยวข้อง แต่ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจคือความคิดของบุคคล นักจิตวิทยาบางคนในกลุ่มนี้
ศึกษาเรื่องการวางแผน บางคนศึกษาเรื่องการตั้งเป้าหมาย แต่ส าหรับวรูมจะเน้นศึกษาเรื่องความ
คาดหวัง 
         ค าอธิบายของวรูมเน้นใน 2 เรื่องด้วยกัน คือเรื่องค่านิยมในงานว่าท างานแล้วคาดหวังว่าจะได้
อะไร เช่น ท างานให้ดี เพ่ือหวังจะได้รับเงินเดือนเพ่ิม หรือบางคนหวังได้รับค ายกย่อง ในที่นี้เงินและ
ค ายกย่องเป็นค่านิยม และอีกเรื่องที่เน้นคือแรงจูงใจซึ่งก าหนดทิศทางการกระท าเพ่ือให้ได้ตาม
ค่านิยมของตน คือคาดหวังว่าจะได้ตามค่านิยม เป็นแรงจูงใจให้บุคคลใช้ความพยายามกระท าให้
ส าเร็จ และความส าเร็จของงานเกิดจากความพยายามบวกกับความสามารถของตน จากค าอธิบาย
ดังกล่าวนี้ หลายคนเห็นว่าวรูมเน้นที่สิ่งจูงใจจากภายนอก คือความคาดหวังที่จะได้รับรางวัล ได้รับ
การยกย่อง ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ฯลฯ แต่ถ้ามองทัศนะของกลุ่มพุทธินิยม กลุ่มนี้จะกล่าวว่า ความ
คาดหวังซึ่งเป็นความคิดของบุคคล เป็นจุดส าคัญของแรงจูงใจ 

          การศึกษาของวรูมนับว่าเป็นประโยชน์และเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องแรงจูงใจ
ในการท างานอีกมาก ตัวอย่างการศึกษาที่น่าสนใจ เช่น ในปี ค.ศ.1976 กาลเบรธ และคัมมิงส์ ได้น า
วิธีการของเขาไปศึกษาการท างานของคนงานคุมเครื่องจักรในโรงงานการผลิตเครื่องจักร พบว่าการที่
คนงานท างานส าเร็จได้ด้วยดีนั้น มีทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก แรงจูงใจภายนอกก็คือรางวัลหรือ
ค่าตอบแทนเพ่ิม ส่วนแรงจูงใจภายในคือความรู้สึกพึงพอใจที่ได้รับความส าเร็จ และในปีเดียวกัน
นักวิจัยชื้อลอว์เลอร์และพอร์ตเตอร์ ได้น าวิธีการของวรูมไปศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็นผู้จัดการฝ่าย
บุคคลในองค์การ ได้พบปัจจัยที่ส่งผลสู่ความส าเร็จของงานเพ่ิมเติมจากที่วรูมได้ท าการศึกษาไว้ โดยว
รูมได้กล่าวถึงปัจัย 2 ตัว คือ ความพยายามกับความสามารถที่เมื่อผนวกกันเข้าก็ท าให้งานส าเร็จ 
แต่ลอว์เลอร์และพอร์ตเตอร์ได้พบจากการศึกษาวิจัยของเขาว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้คนงานท างานส าเร็จ 
ประกอบด้วย ความพยายาม ความสามารถ และการรับรู้บทบาท คือการที่บุคคลรับรู้บทบาท ซึ่งได้แก่
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การเข้าใจงานในหน้าที่ของตน จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้ท างานส าเร็จ นอกจากนั้นลอว์เลอร์
และพอร์ตเตอร์ ยังเสนอแนะไว้ในการศึกษาของเขาว่า ในการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติ ควรเป็นไปโดย
สัมพันธ์สอดคล้องกับความพยายามที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงทุนลงแรงในงานนั้นๆ 

          แนวคิดในทฤษฎีของวรูม สรุปได้ว่า แรงจูงใจในการท างานของบุคคล เกิดจาความคิดของ
บุคคลในการตั้งความคาดหวังในสิ่งที่กระท า ซึ่งความคาดหวังนั้นมักเป็นไปตามค่านิยมของตน ท าให้
บุคคลพยายามท าให้ได้ หากสิ่งที่พยายามสอดคล้องกับความสามารถด้วย ก็จะเป็นแรงจูงใจที่เข้มข้น
ส าหรับบุคคล นอกจากนั้น ผลการศึกษาต่อเนื่องจากวรูมก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว และยังได้
ข้อสรุปเพิ่มขึ้นจากการที่บุคคลได้เข้าใจบทบาทการท างานของตนเป็นอย่างดี จึงเห็นได้ว่า แนวทางใน
การสร้างแรงจูงใจให้บุคคลท างาน คือการสร้างความคาดหวัง การให้ตระหนักในค่านิยมต่องาน การ
ใช้ความพยายามการเสริมสร้างความสามารถในงาน และการช่วยให้บุคคลเข้าใจบทบาทของตนใน
งานนั้นๆ 

6.4.3. ทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร์ (McGregor’s Theory X and Theory Y) 

          แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) เป็นศาสตราจารย์วิชาการบริหาร ณ สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาซูเสทส์ สหรัฐอเมริกา เขาท าการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ และได้สร้างทฤษฎี
การจูงใจในการท างานเป็น 2 ทฤษฎี ดังนี้ 
       

ทฤษฎี X 

          ทฤษฎีนี้มองความเป็นมนุษย์ในแง่ไม่ดี สรุปแนวคิดที่ส าคัญของทฤษฎีนี้ได้เป็น  3 ประการ 
คือ เห็นว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่แท้จริงนั้น มนุษย์ไม่ชอบท างาน หากมีโอกาสหลีกเลี่ยงได้ก็
พยายามหลีกเลี่ยง เห็นว่าวิธีที่จะท าให้มนุษย์ท างานได้นั้น ต้องใช้วิธีบังคับ ควบคุม ข่มขู่ สั่งการ และ
ลงโทษ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ เห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ชอบเป็นผู้ตามมากว่าผู้น า และพยายาม
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่คอยหวังความก้าวหน้า ทะเยอทะยานน้อย แต่สิ่งที่ต้องการมากเหนือ
อย่างอ่ืนคือ ความมั่นคงปลอดภัย 

          จากแนวคิดที่มองว่ามนุษย์ไม่ดีดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าผู้ที่เชื่อตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ หากจะ
มอบหมายให้ใครท างานอะไร จึงต้องมีหัวหน้างานคอยควบคุม บังคับบัญชาเพราะเห็นว่าถ้าไม่มี
หัวหน้าบังคับบัญชาหรือไม่มีใครมาชี้นิ้วสั่งการ งานก็มักไม่เดิน การที่มีหัวหน้ามาบังคับบัญชาใน
ความหมายของกลุ่มนี้ คือ การว่ากล่าวและลงโทษ เหตุที่ต้องท าดังนี้ โดยมีเหตุผลว่าพ้ืนฐานของคน
มักเกียจคร้านและขาดความรับผิดชอบ คือทฤษฎีในกลุ่มนี้จะมองมนุษย์ในแง่ลบเป็นส่วนใหญ่ 

ทฤษฎี Y 

          ทฤษฎีนี้มองความเป็นมนุษย์ในแง่ดี แนวคิดของทฤษฎีนี้ สรุปสาระส าคัญได้  6 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 
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          โดยธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่ มีความมานะ พยายามทั้งทางจิตใจและร่างกาย ความ
พยายามมีคู่กับความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับการพักผ่อนหรือการแสวงหาความเพิลดเพลิน มนุษย์มิได้
รังเกียจการท างาน เห็นว่างานช่วยสนองความต้องการของตน และเห็นว่าบางครั้งบางคราวที่มนุษย์
จ าต้องหลีกเลี่ยงงานนั้น น่าจะเนื่องมาจากลักษณะการควบคุมของหัวหน้างาน หรืออ านาจการ
ควบคุมจากภายนอก การท าให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ อาจไม่จ าเป็นต้องใช้การ
ควบคุมและบังคับ การให้โอกาสคนงานได้ท างานในบรรยากาศที่เขาเป็นตัวของตัวเอง และยอมรับใน
วัตถุประสงค์ของงานได้ จะส่งผลให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

มนุษย์โดยทั่วไปให้ความส าคัญกับการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม เป็นคณะท างานอยู่แล้ว ดัง
ตัวอย่างที่บางประเทศ หรือบางท้องที่ที่นิยมมารวมกลุ่มท างานด้วยกันที่เรียกว่า  “ประเพณีลง
แขก” ในสมัยโบราณ มนุษย์มักยึดมั่นกับวัตถุประสงค์ของงาน เมื่อท างานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
งาน เมื่อท างานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานแต่ละอย่าง จะเกิดความรู้สึกพอใจ สมใจ เกิดความ
พยายาม ในการท า ง านมากขึ้ น เ พ่ื อ ให้ บ ร รลุ วั ตถุ ป ระส งค์ ขององค์ ก า ร โดยส่ วนรวม   

มนุษย์เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เหมาะสมพร้อมต่อการยอมรับในความรับผิดชอบของตน และ
พร้อมต่อการแสวงหาความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น ใครก็ตามที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ขาดความ
ทะเยอทะยานและแสวงหาความมั่นคง ความปลอดภัยอย่างเดียว น่าจะไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของเขา 
การกระท านั้นๆ น่าจะเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งผลักดันบางอย่าง  

บุคคลในองค์การแต่ละคน มักมีคุณลักษณะในตัวด้วยกันทั้งนั้นในด้านความสามารถทางการ
คิด ความฉลาด การสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์จะเห็นได้ว่าทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ ของ
มนุษย์ในแง่ดี จากแนวคิดที่มองมนุษย์ในแง่ดีดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ก่อให้เกิด
ที่มาของหลักการด้านมนุษยสัมพันธ์ คือ ความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ชอบสังคม อยู่คนเดียวไม่ได้ ต้อง
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในระบบสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนั้นทฤษฎี Y นี้ ยังเน้นการพัฒนา
ตนเองของมนุษย์แต่ละคน มนุษย์มักรู้จักตนเองดี และรู้ขีดความสามารถของตน ผู้บังคับบัญชาควรมี
ความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อพนักงาน และควรสร้างสถานการณ์ที่เอ้ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ 
และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ทั้งที่เป็นเป้าหมายส่วนบุคคล และเป้าหมายของ
องค์การ และทฤษฎีนี้ยังมีความคิดต่อระบบงานอุตสาหกรรมและงานธุรกิจในปัจจุบันด้วยว่า 
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งในองค์การแต่ละแห่ง
ควรให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสมากขึ้นในการได้แสดงความสามารถของตนให้มากที่สุด ซึ่งถ้า
ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในงาน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสแสดงความสามารถได้เต็มที่ จะส่งผลต่องานขององค์การอีกหลายประการ ทั้งใน
แง่ผลงานและความรู้สึกผูกพันกับองค์การ 

  6.4.4. ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) 
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          เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) เป็นนักจิตวิทยาอีกผู้หนึ่งที่มุ่งม่ันศึกษาเรื่องแรงจูงใจใน
การท างาน ผลงานของเขาในเรื่องนี้มีปรากฎแพร่หลายมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1966 และ ค.ศ.1968 ปัญหาที่
เขาเฝ้าถามตนเองอยู่เสมอคือ ท าอย่างไรจะจูงใจคนในการท างานได้เป็นอย่างดี เขาเห็นว่าการให้
ค่าแรงต่ าท าให้คนงานไม่พอใจ แต่การให้ค่าแรงสูงก็มิได้ท าให้คนงานอยากท างานหนักขึ้น เงินมิใช่
สิ่งจูงใจสูงสุดจะท าให้คนงานท างานได้มากกว่าเดิม แม้เงินจะมีความส าคัญก็ตาม ขณะเดียวกันความ
มั่นคงและบรรยากาศที่ดีในองค์การก็มิใช่สิ่งจูงใจสูงสุดอีกเช่นเดียวกัน 

          ทฤษฎี ของ เฮอร์ ซ เบอร์ ก  เน้ นอธิบายและให้ ความส าคัญกับปั จจั ย  2 ประการ 
ได้แก่ “ตัวกระตุ้น (motivators) และ “การบ ารุงรักษา” (hygiene) สองปัจจัยดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารองค์การ ควรพิจารณาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารคนและบริหารงาน 

          เฮอร์ซเบอร์กได้ท าการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจท างานของนักบัญชีและ
วิศวกรจ านวน 200 คน จากโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจ  11 แห่ง ของเมืองพิตสเบอร์ก ผล
การศึกษาของเขาสรุปได้ว่า ความพอใจในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีความ
แตกต่างกัน คือ การที่บุคคลพอใจในการท างานมิได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีแรงจูงใจในการท างาน
เสมอไป ความพอใจในการท างานส่งผลให้บุคคลไม่ค่อยคิดจะลาออกจากงานหรือไม่ค่อยมีความคิดจะ
นัดหยุดงาน แต่อาจไม่มีส่วนต่อการมุ่งมั่นท าให้งานเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าคนงานผู้ใดมีแรงจูงใจในการ
ท างาน คนงานนั้นจะตั้งใจท างานให้เกิดผลดี ทฤษฎีและการศึกษาของเฮอร์ซเบอร์ก ซึ่งให้ความส าคัญ
แก่ปัจจัยด้านตัวกระตุ้นและการบ ารุงรักษาที่มีต่อเจตคติในงานของผู้ปฏิบัติงาน ดังภาพ 

          ผลการศึกษาของเฮอร์ซเบอร์ก ที่แสดงให้เห็นผลของปัจจัยด้านตัวกระตุ้นและการบ ารุงรักษา
ต่อเจตคติในงานของผู้ปฏิบัติงาน 

          จากภาพ ซึ่งแสดงปัจจัย 2 ประการ คือ ตัวกระตุ้นและการบ ารุงรักษาที่มีอิทธิพลต่อการ
ท างานของผู้ปฏิบัติงาน เฮอร์ซเบอร์กได้วิเคราะห์จากการศึกษาของเขา ดังนี้ 
         1. ปัจจัยด้านตัวกระตุ้น 

              ปัจจัยด้านนี้มีผลต่อการกระตุ้น ท าให้บุคคลเกิดความพอใจ แต่แม้ว่าการไม่มีปัจจัยนี้ ก็
ไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้ไม่พอใจเสมอไป ตัวกระตุ้นปาระกอบด้วยปัจจัย 6 ประการ ดังนี้ 
          ความสัมฤทธิ์ผล คือ พนักงานควรต้องมีความรู้สึกว่าเขาท างานได้ส าเร็จ ซึ่งอาจจะทั้งหมด
หรือบางส่วน การยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน คือ พนักงานควรต้องมีความรู้สึกว่าความส าเร็จของเขานั้นมี
คนอ่ืนรับรู้ มีคนยอมรับ ลักษณะงานที่น่าสนใจ คือพนักงานควรต้องมีความรู้สึกว่า งานที่ เขาท ามี
ความน่าสนใจ น่าท า ความรับผิดชอบ คือพนักงานควรต้องมีความรู้สึกว่าเขามีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่องานของเขา โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า คือ พนักงานควรต้องรู้สึกว่า เขามีศักยภาพที่
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จะเจริญก้าวหน้าในงานของเขา การเจริญเติบโต คือ พนักงานจะต้องตระหนักว่าเขามีโอกาสเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนจากงานที่ท า มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงาน 

          2. ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษา 

              ปัจจัยด้านนี้ช่วยให้พนักงานยังคงท างานอยู่และรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกไปท างานที่อ่ืน เมื่อ
ไม่ได้จัดให้ พนักงานจะไม่พอใจและไม่มีความสุขในการท างานของเขาการบ ารุงรักษา ประกอบด้วย
ปัจจัย 10 ประการ ดังนี้ 
           นโยบายแลการบริหาร คือ พนักงานรู้สึกว่าฝ่ายจัดการมีการสื่อสารที่ดียิ่งกับพนักงาน 
พนักงานก็มคีวามรู้สึกท่ีดีต่อองค์การและนโยบายการบริหารงานบุคคล  

  การนิเทศงาน คือ พนักงานรู้สึกว่า ผู้บริหารงานตั้งใจสอนและแจกจ่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

          ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน คือ พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อหัวหน้างานของเขา  
          ภาวะการท างาน คือพนักงานรู้สึกดีต่องานที่ท าและสภาพการณ์ของที่ท างาน  

          ค่าตอบแทนการท างาน คือ พนักงานรู้สึกว่าเงื่อนไขค่าตอบแทนการท างาน มีความเหมาะสม  

          ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน คือพนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน  

          ชีวิตส่วนตัว คือ พนักงานรู้สึกว่างานของเขาทั้งด้านชั่วโมงการท างาน การย้ายงาน ฯลฯ ไม่
กระทบต่อชีวิตส่วนตัว  

          ความสัมพันธ์กับลูกน้อง คือ หัวหน้างานมีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

          สถานภาพ คือ พนักงานรู้สึกว่างานของเขามีต าแหน่งหน้าที่ดี  
          ความมัน่คง คือพนักงานมีความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยในงานที่ปฏิบัติและงานมีความมั่นคง 
          จากผลการศึกษาของเฮอร์ซเบอร์กดังกล่าวนี้ จึงเห็นได้ว่า ความพอใจและแรงกระตุ้นของ
พนักงานส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะของงาน ดังนั้นองค์การจึงควรจัดให้มีองค์ประกอบด้านการกระตุ้น
เกี่ยวกับงาน ซึ่งอาจท าได้หลายลักษณะด้วยกัน วิธีที่ยอมรับกันมากวิธีหนึ่ง คือการกระจายงาน 
แนวทางการกระจายงาน อาจท าได้หลายแนวทางดังนี้ 
          แนวทางที่ 1 ลดการเข้มงวดกับพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานใช้เหตุผลและความ
รับผิดชอบในงานของเขาให้มากขึ้น 

          แนวทางที ่2 จัดให้พนักงานท างานรวมกันเป็นหน่วยเดียวที่มีความสมบูรณ์ในตัวมากกว่าที่จะ
แยกกันท างานตามล าพังเป็นส่วน 

          แนวทางที่ 3 ให้อ านาจพนักงานมากขึ้นในการตัดสินใจและการปฏิบัติ และให้คนงานมีอิสระ
บ้างในการด าเนินงาน 

          แนวทางที่ 4 จัดให้มีการประชาสัมพันธรายงานผลผลิตต่อพนักงานผู้ปฏิบัติโดยตรงอย่าง
สม่ าเสมอและบ่อยๆ มากขึ้น เพ่ือให้พนักงานรับรู้ผลงานของตน แทนที่จะรายงานต่อผู้ตรวจงานของ
พนักงานเท่านั้น 
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          แนวทางที่ 5 กระตุ้นให้พนักงานลองท างานใหม่ๆ และงานที่มีความยากมากขึ้นซึ่งจะสร้าง
แรงจูงใจให้พยายาม และก้าวหน้ามากข้ึน 

          แนวทางที่ 6 มอบงานพิเศษให้ท า เพ่ือพนักงานจะได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างอาจเป็น
ด้านปฏิบัติหรือกระบวนการท างาน หรือการพัฒนาการคิดในตัวพนักงานแต่ละคน 

          แนวทางการกระจายที่กล่าวมานี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพนักงาน 
ให้เกิดความรู้สึกประสบความส าเร็จ ความรับผิดชอบ การยอมรับ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือให้
ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของเขา และการกระจายงานยังช่วยสนองความต้องการของพนักงาน 
ก่อให้เกิดการจูงใจในการท างานและช่วยให้พนักงานได้รับการยอมรับในผลงานของเขาได้ด้วย 

          จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า ในการบริหารงานเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานให้บุคลากร 
ผู้บริหารควรเน้นปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน เช่น การมอบงานให้รับผิดชอบมากขึ้น การ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน เป็นต้น ส่วนปัจจัยด้านการบ ารุงรักษาก็ควรต้องให้ความสนใจ
ด้วยแต่มิใช่เน้นเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน หากแต่เป็นไปเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
ไม่พอใจในการท างาน ถ้าท าได้เพียงเท่านี้ก็นับว่าน่าพอใจแล้ว 

  6.4.5. ทฤษฎีและการศึกษาเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s 
Need Achievement Theory) 
          นักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่ส าคัญมี 2 คน คือ เดวิด แมคคลีแลนด์ และ
จอห์น แอทคินสัน ซึ่งเน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระท าการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการ
ความส าเร็จ มิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระท าของเขา ซึ่งความต้องการความส าเร็จนี้ ในแง่ของ
การท างานหมายถึงความต้องการท างานที่ดี ท างานนั้นให้ดีที่สุด และท าได้ส าเร็จเมื่อท าได้ส าเร็จแล้ว
จะเป็นแรงกระตุ้นให้ท างานอ่ืนให้ส าเร็จต่อไป ซึ่งจากท่ีกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าพนักงานในองค์การนั้น ถ้า
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับใด มักจะก้าวหน้าได้รวดเร็ว ในที่นี้จะกล่าวถึง
ทฤษฎีจากการศึกษาค้นคว้าของแมคคลีแลนด์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและกล่าวถึงกันโดยทั่วไป 

          จากผลการศึกษาวิจัย แมคคลีแลนด์ได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ว่า
ประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ คือมีความต้องการรับผิดชอบมาก ไม่เก่ียงงาน และเม่ือเผชิญอุปสรรคก็
มักค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ ไม่ยอมแพ้ปัญหา ในองค์การที่มีพนักงานลักษณะนี้มักเป็นพนักงานที่
ท างานคนเดียว หรือถ้าจะเลือกผู้ร่วมงานเขามักเลือกผู้มีความสามารถ ไม่เลือกโดยค านึงถึงความเป็น
พรรคพวกเดียวกัน ไม่เล่นพวก มีความต้องการผลส าเร็จสูง พนักงานลักษณะนี้มักตั้งเป้าหมายให้สูง
เข้าไว้และพอใจกับการท างาน ท้าทายความสามารถเพ่ือให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ ไม่กลัวเหนื่อย ไม่คิด
ว่าตนท างานมากกว่าคนอ่ืน มีความต้องการรับทราบผลการกระท าของตน พนักงานลักษณะนี้จะ
กระหายใคร่รู้ความคิดของคนอ่ืนมาก เขาอยากรู้ว่าคนอ่ืนคิดอย่างไรหรือรู้สึกอย่างไรกับผลงานของ
เขาและอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาท าส่งผลต่องานของส่วนรวมหรือผู้อ่ืนอย่างไร ถ้าไม่ได้รับทราบจะกังวลใจ 



190 

 

ถ้าทราบว่าให้ผลดีจะพึงพอใจและเป็นแรงกระตุ้นให้กระท าอย่างอ่ืนต่อไป ด้วยคุณลักษณะของผู้มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 3 ประการดังกล่าว เมื่อแมคคลีแลนด์ท าการศึกษา 
          พนักงานในองค์การที่มีลักษณะที่ว่านั้นว่าพนักงานเหล่านี้เมื่อท างานส าเร็จแล้ว เขาต้องการ
ผลตอบแทนอย่างไร ผลการศึกษาพบว่าพนักงานไม่ต้องการแรงจูงใจอ่ืนใดอีกเพราะเขามีของเขาอยู่
แล้ว แต่สิ่งที่ต้องการให้องค์การจัดกระท า คือ สภาพการท างานที่เหมาะสมที่เอ้ือให้เขาท างานได้
ส าเร็จ ซึ่งจากการศึกษาของแมคคลีแลนด์และคนอ่ืนๆ ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจในเรื่องความต้องการ
ของพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง คือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักต้องการท างานที่มี
ลักษณะ 3 ประการด้วยกัน ดังนี้คือ 

          ประการที่ 1 พนักงานต้องการที่เปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเป็นส่วนเฉพาะของเขา เขามี
อิสระที่จะตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเขาเอง 
          ประการที่ 2 พนักงานต้องการงานที่มีระดับยากง่ายพอดี ไม่ง่ายเกินไป หรือยากเกินไปกว่า
ความสามารถของเขา เขาเห็นว่า ถ้าง่ายเกินไปก็ประสบความส าเร็จระดับต่ า ถ้ายากเกินไปก็อาจท าไม่
ส าเร็จ 

          ประการที่ 3 พนักงานต้องการงานที่มีความแน่นอนและต่อเนื่องของการได้รับทราบผลงาน
และความก้าวหน้าของเขา คือ ต้องการให้มีการสนับสนุนงานนั้นๆ ให้ด าเนินไปได้ตลอดต้องการการ
ยอมรับในระดับที่พอดีในภาพรวมของผลงาน และโดยต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือให้เขาได้มีโอกาสแสดงผล
งานได้เรื่อยๆ เพ่ือให้เห็นความก้าวหน้าและพิสูจน์ตนเอง 
          จากการศึกษาของแมคคลีแลนด์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ท างานของพนักงานในองค์การเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการท างานของพนักงานช่วยให้ได้ผลงานที่
มีประสิทธภาพเพ่ิมขึ้น ส าหรับพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง เงินเดือนหรือค่าตอบแทน หรือ
รางวัลเป็นสิ่งของอาจไม่สามารถดึงดูดใจเขาได้พอ สิ่งที่เขาต้องการคือลักษณะของงานที่เปิดโอกาสให้
เขาได้รับความส าเร็จ 

6.4.6. ทฤษฎีแรงจูงใจไร้ส านึกของฟรอยด์ (Freud’ Psychoanalytic Theory) 

          ทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดของกลุ่มจิตวิเคราะห์ ซึ่งมีฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นผู้น า ฟรอยด์มี
ความเห็นว่า “เพศ” และความก้าวร้าว เป็นแรงขับให้เกิดพฤติกรรม เพศเป็นแรงผลักดันขั้นพ้ืนฐาน
ของพฤติกรรมทุกอย่าง ส่วนความก้าวร้าวนั้นมักเกิดภายหลังแรงผลักดันทางเพศ โดยแรงผลักดันทาง
เพศท าให้เกิดพฤติกรรม พฤติกรรมที่ได้รับผลไม่เป็นที่พึงพอใจท าให้เกิดความคับข้องใจ ความคับข้อง
ใจท าให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวตามมา 
          ทฤษฎีนี้ได้ชื่อว่าทฤษฎีแรงจูงใจไร้ส านึก เนื่องจากเห็นว่าจิตไร้ส านึก (unconscious 

mind) เป็นสิ่งผลักดันให้เกิดพฤติกรรมมากที่สุด เช่น ตัวอย่างพฤติกรรมพลั้งเผลอของพนักงาน เมื่อ
ถูกมอบหมายงานให้ท างานบางอย่างแล้วลืมท า เมื่อถูกทวงถามและพนักงานต้องการพูดว่า  “ขอโทษ 
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เสียใจมากที่ลืม” ก็อาจกลายเป็น “ขอโทษ ดีใจมากที่ลืม” ตามสิ่งผลักดันจากจิตไร้ส านึก ตัวอย่าง
เหล่านี้อย่างน้อยก็เป็นแนวคิดแก่ผู้บริหารหรือผู้ท างานธุรกิจในการให้ความสนใจผู้ท างานด้วยกัน ใคร
ที่ลืมท างานอะไรบ่อยๆ อาจเพราะไม่ชอบงานนั้นก็ได้ 

6.4.7. ทฤษฎีการจูงใจที่ เนื่องมาจากสิ่งเร้าของกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Stimulus-

Response Theory) 

          ทฤษฎีการจูงใจที่เนื่องมาจากสิ่งเร้าส่วนใหญ่เป็นของนักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยมผู้น า
ส าคัญในเรื่องนี้คือสกินเนอร์ (B.F Skinner) ซึ่งเชื่อว่าสิ่งเร้าเป็นตัวควบคุมพฤติกรรม นอกจากจะให้
ความส าคัญกับสิ่งเร้าแล้ว ยังเน้นความส าคัญของการใช้ตัวเสริมแรงหรือแรงเสริม โดยเห็นว่าท าให้เกิด
พฤติกรรมที่มีความคงทนถาวร ค าว่า”ตัวเสริมแรง” หรือ “แรงเสริม” เป็นสิ่งที่บุคคลชอบและ
ต้องการ ซึ่งบุคคลได้รับภายหลังจากที่มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เมื่อได้รับแรงเสริมจากพฤติกรรม
ดังกล่าวบุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมแบบเดิมอีกในเวลาต่อไป ตัวอย่างเช่น พนักงานใน
องค์การที่ท ายอดปริมาณงานได้สูงและมีคุณภาพแล้วได้รับรางวัล เขามีแนวโน้มจะท างานให้ได้อีกใน
เวลาต่อไป ดังนั้นเทคนิคการจูงใจตามทฤษฎีนี้ คือ ต้องใช้สิ่งเร้าภายนอกที่ เหมาะสมมาท าให้เกิด
พฤติกรรม อาจจะเป็นค าชักชวน เป็นงานท้าทายที่มอบให้ท า ฯลฯ และเมื่อเกิดพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาแล้วก็ให้แรงเสริมกับพฤติกรรมนั้น เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมที่ดีนั้นๆ อีกในเวลาต่อไป ค าว่า
แรงเสริมนั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่บุคคลต้องการซึ่งไม่สามารถระบุแน่นอนได้ ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับแต่ละ
บุคคลอาจเป็นค าชม เป็นการแสดงความสนใจ ยอมรับ การยกย่อง การให้เกียรติ หรืออาจเป็นการให้
รางวัลเป็นสิ่งของ เงินค่าตอบแทน หรือต าแหน่งงาน ฯลฯ 

          ทฤษฎีและการศึกษาเรื่องการจูงใจที่กล่าวมาในที่นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากทฤษฎีและ
การศึกษาเรื่องการจูงใจจ านวนมาก โดยเลือกน ามากล่าวเพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจเรื่องการจูงใจใน
ลักษณะที่จะเลือกน าไปประยุกต์ใช้ในงานได้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะต้องเลือกไปใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณ์ในทฤษฎีและการศึกษาบางเรื่อง อาจไม่ถึงขั้นเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานได้ 
อาจเป็นแต่เพียงช่วยให้ผู้ศึกษาได้แนวทางสร้างบรรยากาศที่ดีและเหมาะสมต่อการท างาน ซึ่งก็นับว่า
เป็นการประยุกต์ทฤษฎีและการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในงานได้อีกส่วนหนึ่ง 
 

6.5  การประยุกต์ความรู้เรื่องการจูงใจไปใช้ในงาน 

 
          การจูงใจมี อิทธิพลมากต่อพฤติกรรมและการท างานของบุคคล บุคคลที่ปรารถนา
ความก้าวหน้าในองค์การ จึงควรให้ความสนใจกับการประยุกต์ความรู้เรื่องการจูงใจไปใช้ประโยชน์ใน
งาน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดแก่พนักงานและเกิดแก่ตนเองด้วยทั้งนี้ เพ่ือให้งาน
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บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวใน 2 ประเด็น คือ ข้อควรค านึงในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
และแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

  

1. ข้อควรค านึงในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
 

          ทฤษฎีและการศึกษาเรื่องการจูงใจมีหลายลักษณะ การที่จะน าแนวคิดของแต่ละทฤษฎีหรือ
ผลการศึกษาแต่ละเรื่องไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจในงาน จึงท าได้ในแง่มุมที่ต่างๆ กันไป แต่
ก็จะมีบางส่วนที่เหมือนกันอยู่บ้างแม้จะไม่เหมือนกันทั้งหมด ในขั้นตอนของการประยุกต์ใช้นี้  
ผู้น าไปใช้จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มบุคคลที่เราจะไปสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่เขา ถ้าเลือก
วิธีการไม่เหมาะสมแรงจูงใจก็ย่อมไม่เกิด 

          ในการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้บุคคล มีสิ่งที่ควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ 
          1.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล คือมนุษย์เราแม้จะมีลักษณะร่วมของความเป็นมนุษย์ที่
เหมือนกันหลายประการ แต่ความแตกต่างระหว่างบุคคลก็ยังมีมาก ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ เจตคติ 
ความสามารถ การแสดงออกทางอารมณ์ ความถนัดและความสนใจ ซึ่งผู้ด าเนินงานธุรกิจควรให้
ความส าคัญกับความแตกต่างดังกล่าว แล้วค้นหาวิธีการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมกับบุคคลเฉพาะราย 

         1.2  ความเป็นบุคคลทั้งตัว ในการมองเพ่ือเข้าใจบุคคลทั้งตัว ต้องมองในภาพรวมทั้ง
องค์ประกอบภายในของผู้นั้นที่ซับซ้อนหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกันเข้าเป็นตัวเขา และทั้ง
องค์ประกอบด้านภูมิหลัง ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด สังคม สมาคมท่ีเขาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้
พนักงานองค์การต้องมีการกระท าหลายประการที่เป็นไปโดยเนื่องมาจากองค์ประกอบดังกล่าว 
แรงจูงใจในการท างานก็จะเกิดแตกต่างกันไป หรือพฤติกรรมขณะอยู่ในที่ท างานก็เป็นไปตาม
องค์ประกอบ อาจโทรศัพท์เข้าบ้านบ่อย อาจลางานเพ่ือร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนฝูงบ้าง ฯลฯ 

         1.3 แนวโน้มพฤติกรรมเม่ือได้รับแรงกระตุ้น คือผู้ท าหน้าที่สร้างแรงจูงใจในการท างานนั้น 
ต้องค านึงถึงพฤติกรรมของบุคคลเกิดโดยเนื่องมาจากสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นให้แสดงออก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นไปโดยเนื่องมาจากความต้องการ อาจจะเป็นความต้องการทางกาย ทางสังคม หรืออาจเป็นแรง
กระตุ้นจากหลายองค์ประกอบ ถ้าเจ้าขององค์การสามารถท านายแนวโน้มพฤติกรรมเมื่อได้รับแรง
กระตุ้นของพนักงานได้แน่นอนหรือค่อนข้างแน่นอน คือรู้ว่าใครจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรเมื่อได้รับ
แรงกระตุ้นต่างๆ ก็ย่อมใช้ตัวกระตุ้นนั้นๆ จูงใจการท างานของพนักงานได้ 
       1.4 ศักดิ์ศรีความเป็นคน มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนในตัวเอง นักจิตวิทยา
กลุ่มมนุษย์นิยมจะเน้นความส าคัญในเรื่องงานเหล่านี้มาก เห็นว่ามนุษย์มีศักดิ์ศรี ศักยภาพ 
ความสามารถ ความดีความงามในความเป็นมนุษย์ของตน ทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
ในฐานะเกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดในตัวพนักงาน จึงอาจ
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จ าเป็นต้องใช้วิธีการที่ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นคนดังกล่าว ไม่ควรท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขา
ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงเครื่องจักรหรือสัตว์โลกประเภทอ่ืน 

          ข้อควรค านึงในการสร้างแรงจูงใจในการท างานดังกล่าว ซึ่งควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ความเป็นบุคคลทั้งตัว แนวโน้มพฤติกรรมเมื่อได้รับแรงกระตุ้นและศักดิ์ศรีความเป็นคนนี้ จะ
เห็นได้ว่าเป็นการให้ความส าคัญกับพนักงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมประชาธิปไตยว่า เป็นปัจจัยที่
ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่บุคคลได้เป็นอย่างดี 
 

6.6  8 วิธี สร้างแรงจูงใจพัฒนาตัวเอง เพ่ืองานก้าวหน้า 
 

เหตุผลที่เราทุกคนต้องท างานนั้นไม่ใช่เพียงแค่รายได้เพ่ือน ามาเลี้ยงชีพอย่างเดียว  แต่การ
ท างานยังหมายถึงเรื่องของความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงาน  ในระหว่างการท างานนั้น
อาจจะก่อให้เกิดความท้อ ความเหนื่อยล้า และอุปสรรคต่าง ๆ เข้ามา 

การตั้งเป้าหมายของตัวเอง 
การท างานที่ปราศจากจุดหมายก็เปรียบเสมือนท างานไปวัน ๆ โดยที่ไม่รู้ว่าท างานไปเพ่ือ

อะไร ส่งผลให้คุณภาพของการท างานต่ า แต่หากมีการตั้งจุดหมายเรื่องการท างานเอาไว้ จะท าให้คุณ
มีหลักในการด าเนินการต่อไปอย่างมีจุดหมายที่เข้มข้นขึ้น เช่น การตั้งจุดหมายของการท างานใน
องค์กรหนึ่งในระยะเวลา 5 ปี ว่าเราจะสามารถท าอะไรเพ่ือให้องค์กรนี้ได้บ้าง ภายใน 2 ปี เราจะ
สามารถก้าวเป็นผู้ช านาญในงานที่ท าอยู่ และภายใน 5 ปี จะได้เลื่อนต าแหน่งไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
หากมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้เช่นนี้ในการท างานของเราก็จะไม่น่าเบื่อหน่ายอีกต่อไป อีทั้งยังเป็นการ
เพ่ิมแรงกระตุ้นให้มีความใส่ใจในการท างานมากขึ้นเพ่ือได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งเอาไว้ 

วางแผนสู่ความส าเร็จ 

หลังจากท่ีมีเป้าหมายแล้ว สิ่งต่อมาคือการวางแผนสู่ความส าเร็จว่า เป้าหมายที่เราจะไปให้ถึง
นั้นมีวิธีการใดบ้าง ตัวอย่างเช่น หากคุณประกอบอาชีพเป็นเป็นนักขาย ดังนั้นยอดขายคือสิ่งที่สะท้อน
ความส าเร็จของคุณ ยอดขายที่สูงสะท้อนความตั้งใจการท างานสูง คุณจึงต้องการวางแผนและ
ตั้งเป้าหมายในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือนและแต่ละปีว่าคุณจะต้องท ายอดขายได้มากขนาดไหนเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาและก้าวสู่ความส าเร็จให้ได้ 

การพัฒนาตนเอง 
เป็นอีกก้าวหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจ เพราะหากคุณมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ทั้งการ

อบรมเพ่ิมเติม การอ่านหนังสือเพ่ิมเติมหรือการพูดคุยเพ่ือขอความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ผลที่ได้ก็จะ
เกิดขึ้นกับตัวคุณ คุณสามารถสร้างงานที่ดีมีคุณภาพให้กับองค์กรและความรู้เหล่านั้นท าให้ตัวคุณเอง



194 

 

นั้นจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานที่ท ามากขึ้น เพ่ิมความน่าเชื่อถือและเป็นการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง
ได้เป็นอย่างด ี

การคิดบวกเป็นการสร้างแรงผลักดันที่ดีในการท างาน 

เพราะเมื่องานมีปัญหาหรือหากคุณก าลังมีปัญหากับงานที่ท า หากคุณเป็นคนคิดบวกเรื่อง
เหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องเล็กและหน าซ้ าปัญหาเหล่านั้นยังเป็นเรื่องที่ช่วยให้คุณได้พัฒนาตัวเองไป
ในทางที่ดีได้อีก ตัวอย่างเช่น กรณีที่งานที่คุณส่งงานให้ลูกค้าแล้วเกิดปัญหาขึ้นมา หากคุณมีความคิด
แง่ลบ คุณจะเกิดความเครียด เมื่อมีความเครียดก็จะไม่สามารถแก้ไขงานชิ้นนั้นให้ดีขึ้นมาได้ แต่หาก
คุณเปลี่ยนไปคิดอีกมุมหนึ่งจะเข้าใจว่า การที่งานมีปัญหานั้นเกิดจากความผิดพลาดในส่วนใดส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการท างาน ซึ่งมันจะท าให้คุณมองเห็นปัญหาและน ามาแก้ไข ปรับปรุงเพ่ือให้มีการพัฒนา
และแก้ไข 

แบ่งขอบเขตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส าคัญอื่น ๆ 

ในการท างานนั้นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความท้อแท้หรือสิ้นหวังนั่นคือการที่ไม่รู้จักการแยกแยะ 
การแบ่งเวลา ท าให้ต้องรับภาระ แบกรับงานหลาย ๆ อย่างเอาไว้เพียงคนเดียว ซึ่งการท างานดังกล่าว
จะท าให้คุณรู้สึกไม่ดีและท าให้ไม่มีเวลาในการท างานอ่ืน ๆ ดังนั้นควรแยกแยะแบ่งงานออกเป็น
สัดส่วนให้ดี เพ่ือไม่ต้องเจอกับปัญหางานล้น ท างานไม่ทันส่งตามก าหนด 

รู้จักรับมือกับความผิดหวัง 
เรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในต าแหน่งไหนก็ตาม หากคุณมีการตั้งรับที่

ดี ไม่คาดหวังกับสิ่งต่าง ๆ มากเกินไป จะช่วยให้คุณไม่รู้สึกเครียดและเกิดความท้อ เช่น เมื่อคุณทุ่มเท
ไปกับงานชิ้นหนึ่งอย่างสุดความสามารถ แต่ผลตอบรับที่ได้นั้นไม่ดี คุณก็ต้องยอมรับในจุดนั้นเพราะ
อาจจะเกิดจากความผิดพลาดที่ตัวคุณเองไม่เคยทราบมาก่อนหรืออาจจะมีคนที่สามารถท างานชิ้นนี้
ออกมาได้ดีกว่า ดังนั้นจงเปลี่ยนความผิดหวังนั้นเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไป 

สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับตัวเอง 
เป็นการแสดงความสามารถให้ทั้งนายจ้างและลูกค้าได้เห็นถึงความสามารถในการท างานของ

คุณว่ามีประสิทธิภาพขนาดไหน ซึ่งการเป็นมืออาชีพนั้นสามารถสร้างความเป็นมืออาชีพได้หลายทาง 
ทั้งจากประสบการณ์ การใช้ความรู้เพ่ือพัฒนางาน การมีมุมมองที่กว้างไกล การควบคุมสติอารมณ์ใน
การท างาน การสื่อสารกับผู้ร่วมงานด้วยความจริ งใจและสุภาพอ่อนโยน การวางตัวให้มีความ
น่าเชื่อถือ ไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปปะปนกับเรื่องงาน ซึ่งเมื่อคุณมีความเป็นมืออาชีพก็จะเกิดความ
น่าเชื่อถือ ท าให้คุณสามารถท างานนั้นได้ราบรื่นและไม่รู้สึกสะดุดกับงาน 

การให้รางวัลกับตัวเอง 
ซึ่งเป็นรางวัลชีวิตที่คุณสามารถท าให้กับตัวคุณเองได้ คือ เมื่อคุณท างานได้ดีก็ย่อมต้องมีการ

ให้รางวัลกับตัวเองบ้างเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนให้ท างานต่อไปได้ เช่น การไปพักผ่อนสักสองวัน การ



195 

 

รับประทานอาหารดี ๆ สักมื้อ เป็นต้น เพราะหากเราท าแต่งานพียงอย่างเดียวโดยไม่รู้จักให้รางวัล
ตัวตนเองเลย จะก่อให้เกิดความเครียดจากการงานได้มาก เนื่องจากสมองไม่ได้ถูกคลายเครียดกับ
ช่วงเวลาที่มีความสุขเลย การพักผ่อนและการท่องเที่ยวสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการ
ท างานหนัก ช่วยเติมพลังชีวิตให้ก้าวต่อไปของการท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองนั้นสามารถท าได้ง่ายเมื่อเริ่มรู้สึกท้อกับการท างาน เพียงแค่นึก
ถึงหลัการสร้างแรงจูงใจเหล่านี้ และค่อย ๆ ท าตามทีละก้าว ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนความสามารถของ
คุณที่มีออกมาสู้ต่อและก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ หากคุณยังมีจุดหมายที่ชัดเจน ความส าเร็จก็อยู่ไม่ไกล 
คุณสามารถท ามันเพื่อให้มีอนาคตที่ดีได้ 
 

6.7  10 เหตุผลท่ีดีในการคิดเปลี่ยนงานของมนุษย์เงินเดือน 

 

15th December 2017  มนุษย์เงินเดือน 

ชีวิตมนุษย์เงินเดือนสิ่งที่เครียดที่สุดคือการตัดสินใจลาออกจากงานที่คุณท า วัฒนธรรมของ
องค์กรได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันและการด าเนินชีวิตของกิจกรรมต่างๆ ความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ต้องพบเจอในทุกๆวัน เมื่อมาถึงวั นที่คุณ
พร้อมที่จะก้าวผ่านบทบาทและหน้าที่ เพ่ือไปสู่การพัฒนาและสร้างศักยภาพให้เติบโตทางสายอาชีพ
ต่อไป มาเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เกิดแรงบันดาลใจกับ 10 เหตุผลที่ดีที่สุดในการคิดจะเปลี่ยน
งานสร้างความม่ันคงในอนาคต ดังนี้ 

1. คุณสามารถได้รับความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพมากขึ้น 

นักวิจัยแนะน าว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนงานที่เหมาะสมและดีที่สุดคือระยะเวลาสามปี หลังจากท่ีคุณ
ได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ ฝึกทักษะทางสายอาชีพอย่างช านาญถึงเวลาที่คุณจะมองหางานที่
สร้างโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็ว เพ่ือก้าวไปสู่ต าแหน่งใหม่และเรียนรู้การท างานด้วยทักษะ
ใหม่ๆเพ่ือเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงานที่คุณมุ่งม่ัน 

  2. คุณสามารถเพ่ิมรายได้ 
เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการท างานและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างโอกาสในเรื่อง
รายได้เพ่ิมข้ึนหรือเงินเดือนที่สูงขึ้น เพราะเหตุผลของการเปลี่ยนงานเป็นช่องทางให้คุณได้รับเงินเดือน
ที่มากขึ้นกว่าที่เก่า เพราะด้วยข้อจ ากัดของแต่ละองค์กรหรืออุตสาหกรรมมีหลักการและเงื่อนไขใน
การจ้างงานที่แตกต่างกันไป 

   3. งานปัจจุบันของคุณไม่สร้างความท้าทายให้เกิดแรงบันดาลใจ 

https://moneyhub.in.th/tags/%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99/
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หากงานที่คุณท าหรือต าแหน่งงานรวมถึงบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับของการท างานปัจจุบัน ไม่มีความ
ท้าทายหรือลดแรงจูงใจในการท างานอย่างเห็นได้ชัดถือเป็นความเสี่ยงต่อปัจจัยในการท างานและสาย
อาชีพ  สร้างนิสัยการท างานที่ขาดแรงบันดาลใจ ขาดขวัญก าลังใจ ไม่กระตือรือร้นจึงเป็นสัญญาณ
เตือนว่าคุณไม่ใช่พนักงานที่มีค่าขององค์กรต่อไป 

   4. มีความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง 
อีกปัญหาของการท างานที่มนุษย์เงินเดือนต้องเผชิญคือปัญหาด้านการสื่อสารกับนายจ้างที่เกิดความ
ขัดแย้ง ความแตกต่างทางด้านความคิดและการแสดงออก สถานการณ์เช่นนี้อาจท าให้คุณรู้สึกขมขื่น
และไม่พอใจในการท างานที่ได้รับมอบหมายน าไปสู่ผลงานและความยุ่งยากในการท างาน คุณสามารถ
ใช้ข้อมูลนี้ไปใช้ในการมองหางานใหม่ที่ดีส าหรับการเปลี่ยนงาน 

  5. นายจ้างของคุณก าลังประสบปัญหาทางธุรกิจ 

ส าหรับสถานการณ์เช่นนี้ยิ่งสร้างความมั่นใจและเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนงานใหม่ที่ง่ายที่สุด 
หากองค์กรของคุณมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น การปลดพนักงานจ านวนมาก  ยอดขายแต่ละไตร
มาสลดลงและไม่มีผลก าไรนี่เป็นสัญญาณเตือนให้คุณเตรียมพร้อมในการมองหางานใหม่ให้เร็วที่สุด 

   6. ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของชีวิต 

การเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์เงินเดือนถือเป็นช่วงจังหวะและโอกาสในการเปลี่ยนงานเช่นกัน 
เพราะองค์กรต้องให้ความส าคัญและอนุเคราะห์โอกาสด้วยการปฏิบัติและปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การท างานของแต่ละบุคคล เช่น การกลับมาท างานหลังลาคลอด คุณพบว่านายจ้างไม่
เคารพความต้องการของคุณส าหรับการปรับความสมดุลในชีวิตการท างานที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่
สนับสนุนการท างานที่ให้คุณได้รับความส่วนตัวและครอบครัว 

   7. เพ่ือนร่วมงานสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรในการท างาน 

หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมการท างานที่มีวัฒนธรรมไม่เอ้ือต่อความสุขหรือความสะดวกสบายในการ
ท างานจากเพ่ือนร่วมงาน ทั้งการละเมิดสิทธิต่อสถานะบุคคลภายนอก การแบ่งแยกกลุ่มที่สร้างความ
กดดันและอดทนต่อสภาพแวดล้อมของการท างาน นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่ งจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมการท างานภายในองค์กรที่ต้องให้ความส าคัญกับค่านิยมและเพ่ือนร่วมงาน 

   8. งานที่คุณท าไม่สามารถพัฒนาความสามารถของคุณได้ 
วิธีเปลี่ยนงานใหม่สามารถสร้างโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆช่วยเพ่ิมศักยภาพในการท างาน 
เบื้องต้นการมองหาต าแหน่งงานที่เหมาะสมและน่าสนใจด้วยการพูดคุยกับหัวหน้างานของคุณถือเป็น
การช่วยให้คุณก้าวไปสู่ต าแหน่งที่เหมาะสมและได้แสดงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของคุณออกมาได้มาก
ขึ้น จะเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณมีความมั่นใจก่อนที่คุณจะตัดสินใจออกเดินทาง เพ่ือเปลี่ยนงานในสายอาชีพ
ต่อไป 
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9. คุณมีข้อเสนอที่ดีกว่างานในปัจจุบัน 

หากคุณได้รับโอกาสในการเปลี่ยนงานใหม่ คุณสามารถรับข้อเสนอที่ดีจากนายจ้างปัจจุบันของคุณได้ 
เพราะเป็นประโยชน์เป็นการเจรจาต่อรองทีดีหากคุณมีข้อเสนอทีดีกว่างานที่ท าในปัจจุบัน เพ่ือเป็ น
การยกระดับ ส่งเสริมและได้รับผลประโยชน์อ่ืนๆโดยไม่ต้องเปลี่ยนงานใหม่ แต่หากคุณไม่ได้รับการ
ตอบรับการเจรจาย่อมเป็นสัญญาณเตือนให้คุณเตรียมพร้อมกับงานใหม่ที่ดีกว่า 

   10. คุณพร้อมแล้วส าหรับการเริ่มต้นงานใหม่ 
นี่ถือเป็นความพร้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบที่สุด เป็นกุญแจส าคัญในการเปลี่ยนแปลงการท างาน
อย่างประสบความส าเร็จในสายอาชีพ ด้วยการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเพ่ือน
ร่วมงานได้มองเห็นถึงความมุ่งมั่นในสายอาชีพมีเป้าหมายโดดเด่นและชัดเจนพร้อมการได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณพร้อมแล้วกับชีวิตการท างานที่ก าลังจะเปลี่ยนไป 

ทั้งหมดนี้เป็น 10 สัญญาณเตือนให้คุณเตรียมความพร้อมเปลี่ยนงานใหม่หรือเป็นมุมมองใน
การใช้พิจารณางานในปัจจุบันว่าคุณมีเหตุผลใดบ้างที่คุณต้องการหาค าตอบให้กับตัวเอง เพ่ือหาวิธี
จัดการที่เหมาะสมที่สุดกับบทบาทของมนุษย์เงินเดือน 

 

 6.8  บทสรุป 

 

การท างานร่วมกัน  ทักษะและวิธีการท างานร่วมกัน  ขั้นตอน  4  อย่างที่ต้องเรียนรู้เพ่ือ
จัดการกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ   ได้แก่ ค้นสาเหตุที่ท าให้มีการสื่อความเข้าใจผิด 
ๆ   เรียนรู้วิธีการสื่อความเข้าใจที่มีคุณภาพ  น าวิธีการต่าง ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้  ค้นหา
และหลีกเลี่ยงจุดบกพร่อง หรือจุดอ่อนในการใช้วิธีการนั้น ๆ  

ในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เราสามารถจะประยุกต์วิ ธีการและเทคนิคต่ าง  ๆ 
ถึง  5  วิธีการ  คือ 

1.  วิธีการรับฟังผู้อื่น และการสนับสนุนให้อีกฝ่ายเป็นผู้พูด  
2. วิธีการช่วยให้ผู้อื่นคิดแก้ปัญหาของตนเอง  
3. วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นยอมรับผิด   

4. วิธีการต่อรอง    
5. วิธีการวิเคราะห์ปัญหา   

      ทักษะและวิธีการท างานร่วมกัน    
1. ทักษะในด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ (Communication & Relation skills)    

  2. ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)   
  3. ทักษะในการวางแผน (Organizing and Planning Skills)   
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  4. ทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (Technology and Computer Skills) 

“การท างานเป็นทีม”  เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคล เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน   

โดยต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ (3P) ได้แก่  มีวัตถุประสงค์ (Purpose) ต้องชัดเจน  

มี การจั ดล าดั บความส าคัญ  ( Priority) ในการท า งาน   มี ผลการท า งาน  (Performance)  

           ความแตกต่างระหว่างการท างานแบบทีมและกลุ่ม (Teams vs Groups ) 

  การท างานแบบกลุ่ม (Work group) คือ การรวมกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วมเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกัน 

และช่วยในการตัดสิ้นใจให้แก่สมาชิกในกลุ่มที่จะท างานภายในขอบข่ายที่รับผิดชอบของ  

แต่ละคนนั้น ในการท างานของกลุ่มไม่จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน  
การท างานแบบทีม ( Work teams) เป็นการท างานร่วมกันและส่งเสริมกันไปในทางบวก  

ผลงานรวมของที มที่ ไ ด้ ออกมาแล้ วจะมากกว่ า ผลง านรวมของแต่ ละคนมารวมกั น   

           ชนิดของทีมงาน การแบ่งทีมในองค์กรสามารถที่จะแบ่งประเภท ตามวัตถุประสงค์
ได้ 4 รูปแบบคือ 

1. ทีมแก้ปัญหา (Problem - Solving Teams)   
2. ทีมบริหารตนเอง (Self - Managed Teams)   

3. ทีมที่ท างานข้ามหน้าที่กัน (Cross - Function Teams)   

4. ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams)  

ท างานร่วมกับปัญหาอย่างไร ให้ประสบความส าเร็จ  คิดแต่ทางบวก สร้างโลกสวยงาม   
ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ  จริงใจให้กัน ช่วยเหลือการงาน  สมานสามัคคี ด้วยการ
ประนีประนอม สัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรผูกพัน  สื่อสารชัดเจน แก้ไขข้อขัดแย้ง 
      แรงจูงใจ  :  แรงพลักดันเพ่ือการท างาน ความหมายของการจูงใจ การจูงใจเป็นสภาวะที่
กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้จูงใจก าหนด 

ความส าคัญของการจูงใจในการท างานได้ดังนี้   การจูงใจช่วยเพ่ิมพลังในการท างานให้บุคคล  
การจูงใจช่วยเพ่ิมความพยายามในการท างานให้บุคคล  การจูงใจช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การท างานของบุคคล  การจูงใจในการท างานช่วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้
บุคคล 

            ลักษณะของแรงจูงใจ  แรงจูงใจมี 2 ลักษณะ ดังนี้   
1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) 

2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) 

          ที่มาของแรงจูงใจ  1 ความต้องการ  2 แรงขับ  3 สิ่งล่อใจ  4 การตื่นตัว  5 การคาดหวัง 
6 การตั้งเป้าหมาย 
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           ทฤษฎีและการศึกษาเรื่องการจูงใจ  1  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  
(Maslow’s Hierachy of Needs)  2 ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom Expectancy Theory)  
3 ทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร์ (McGregor’s Theory X and Theory Y)  4 ทฤษฎีสองปัจจัย
ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory)  5 ทฤษฎีและการศึกษาเรื่องแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s Need Achievement Theory)  6 ทฤษฎีแรงจูงใจไร้
ส านึกของฟรอยด์ (Freud’ Psychoanalytic Theory)  7 ทฤษฎีการจูงใจที่เนื่องมาจากสิ่งเร้าของ
กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Stimulus-Response Theory) 

          การประยุกต์ความรู้เรื่องการจูงใจไปใช้ในงาน  เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ คือ ข้อ
ควรค านึงในการเสริมสร้างแรงจูงใจและแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

   เหตุผลที่ดีในการคิดเปลี่ยนงานของมนุษย์เงินเดือน 1.คุณสามารถได้รับความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพมากขึ้น 2.คุณสามารถเพ่ิมรายได้  3.งานปัจจุบันของคุณไม่สร้างความท้าทายให้เกิดแรง
บันดาลใจ 4.มีความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง  5.นายจ้างของคุณก าลังประสบปัญหาทางธุรกิจ 6.ชีวิต
ของคุณเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของชีวิต 7.เพ่ือนร่วมงานสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรในการ
ท างาน 8.งานที่คุณท าไม่สามารถพัฒนาความสามารถของคุณได้  9.คุณมีข้อเสนอที่ดีกว่างานใน
ปัจจุบัน 10.คุณพร้อมแล้วส าหรับการเริ่มต้นงานใหม่ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

 

1.แรงจูงใจหมายถึง
........................................................................................... .....................................................................
............................................................................... ................................................................................. 
........................................................................................................................ ........................................ 
2.แรงขับต่างจากแรงจูงใจ  คือ
............................................................................................. ...................................................................
................................................................................. ............................................................................... 
........................................................................................................................ ........................................ 
3.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  หมายถึง
............................................................................................. ...................................................................
................................................................................. ............................................................................... 
........................................................................................................................ ........................................ 
4.มาสโลว์  สรุปความต้องการของมนุษย์มี..............ขั้น  ไดแ้ก่
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ ........................................ 
........................................................................................................................ ........................................ 
.......................................................................................... ......................................................................
.............................................................................. .................................................................................. 
5.ทฤษฎีสิ่งเร้า  เชื่อว่าแรงจูงใจเกิดจาก
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ............................................................................... 
........................................................................................................................ ........................................ 
6.สัญชาตญาณแห่งการด ารงชีวิตอยู่หมายถึง
......................................................... .......................................................................................................
......................................................................... ....................................................................................... 
........................................................................................................................ ........................................ 
7.ฟรอยด์เชื่อว่าพฤติกรรมในการแสวงหาความสุข  ความพึงพอใจให้กับตนเอง  เกิดจาก
......................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .................................................... 
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8.การขับรถมาเรียน  การเรียนในห้องปรับอากาศ ตามทัศนะของจิตวิเคราะห์  เกิดจาก
................................................................................................................................ ................................
........................................................................................................................ ........................................ 
........................................................................................................................ ........................................ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

การท างานร่วมกัน : สขุภาวะในองค์กร 
  

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  
1. สุขภาพจิต  
2. ความเครียด: ส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์  
3. หมดอาลัยในชะตาชีวิต  
4. โรคทางจิตเวช: ความเจ็บป่วยที่ถูกตีตรา  

  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ  
1. บอกความหมายของสุขภาพจิตได้  
2. บอกความหมายของความเครียดได้  
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างความเครียดในแต่ละรูปแบบได้  
4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้  
5. บอกความหมายของโรคทางจิตเวชได้  
6. อธิบายความแตกต่างระหว่างความเชื่อและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโรคทางจิต

เวชได้  
  

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สัปดาห์ที่ 12  

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ “ความขัดแย้งในจิตใจ”  
2. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อสุขภาพจิต 

ความเครียด: ส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ หมดอาลัยในชะตาชีวิต และโรคทางจิตเวช  
3. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท  

  

สื่อประกอบการสอน  
1. เอกสารประกอบการสอน  
2. ภาพเลื่อน  
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3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย  
4. แบบฝึกหัด  

  

การประเมินผลการสอน  
1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน  
2. การท าแบบฝึกหัด  
3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  
4. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 7 

การท างานร่วมกัน : สขุภาวะในองค์กร 
 

7.1 บทน า 
 

สุขภาพจิตดีเปรียบได้กับต้นไม้ที่รากเต็มไปด้วยความเป็นมิตร ความมีเมตตา การให้อภัย มี
ความอดทนและส านึกในบุญคุณผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต จิตใจมั่นคง มี
ความอบอุ่น และมีความรัก ก่อให้เกิดความไว้วางใจ กลายเป็นล าต้นที่แข็งแรงเกิดการแตกแผ่
กิ่งก้านสาขาเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับในสังคมเป็นผู้ที่ค านึงถึงบุคคลอ่ืน มี
แรงจูงใจ พอใจและรู้จักตนเองอย่างแท้จริงชีวิตมีเป้าหมาย พบความเจริญงอกงาม รู้รับผิดชอบและมี
ความสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างดีท าประโยชน์และอุทิศตนเพ่ือสังคม มีความสุขในชีวิต 

 

7.2 สุขภาพจิต 

 

สุขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตใจที่ดี และมีสมรรถภาพในการ 1. รู้จักอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่าง
สงบสุข คือ เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจถึงความ แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสร้างไมตรีกับผู้อ่ืนและรักษา 

สัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืนๆ ได้ยาวนาน รู้ความต้องการของตนเอง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลในการอยู่
ร่วมกัน รู้จักพูดและปฏิบัติต่อกัน อย่างเหมาะสม 2. การรู้จักปรับตัว คือ มีความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีความสามารถในการรับรู้ปัญหา พิจารณาสาเหตุ รู้จักหาทางเลือก 
และตัดสินเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องได้ อย่างเหมาะสม 3. การรู้จักปรับใจ คือ การรู้เท่าทัน
อารมณ์ของตนเอง รู้จักวิธีการ ประคับประคองจิตใจของตนในยามที่ประสบกับปัญหาที่ท าให้เกิด 

ความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจหรือความท้อแท้ และรู้จักหา ความสุขใจทางท่ีเหมาะสม 

พลังสุขภาพจิต : ยาสามัญประจ าบ้าน คือ การปรับตัว ปรับใจต่อ ความทุกข์ยากหรือวิกฤต
ในชีวิตเป็นความ สามารถในการเอาตัวรอด ทุกคนมีพลังสุขภาพจิตอยู่แล้ว แต่อาจมากน้อย ไม่เท่ากัน 

อึด ฮึด สู้ คือ สามค าจ าง่ายๆ ที่ใช้อธิบายลักษณะทางอารมณ์และ จิตใจสามด้านที่หลอมรวมกันเข้า
แล้ว เป็นพลังสุขภาพจิตที่มีความส าคัญท่ีจะ ช่วยให้คนไทยเราต่อสู้เอาชนะปัญหาวิกฤตต่างๆ ไปได ้1. 

อึด คือ ทนต่อแรงกดดัน มีวิธีการที่จะดูแลจิตใจให้ทนอยู่ได้สามารถ จัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกทุกข์
ของตนเองได้ในสถานการณ์ที่กดดัน 2. ฮึด คือ มีก าลังใจ มีแรงใจที่จะด าเนินชีวิตต่อไปภายใต้
สถานการณ ์ที่กดดัน ซึ่งก าลังใจนี้อาจมาจากการสร้างก าลังใจด้วยตัวเองหรือคนรอบข้างก็ได้ 3. สู้ คือ 
ต่อสู้เอาชนะอุปสรรค มั่นใจและพร้อมที่จะเอาชนะปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์วิกฤต ซึ่ง
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ความมั่นใจเกิดจากการรู้ในความสามารถ หรือทักษะของตนเอง คิดว่า ฉันท าได้ ฉันแก้ปัญหานี้ได้ 
และมีทักษะในการแสวง หาความรู้และเข้าถึงความช่วยเหลือ คนที่มีพลังสุขภาพจิตดีจะปรับตัวได้ดี
เมื่อเจอสถานการณ์กดดัน 

ความสุขสร้างได้ ความสุขของแต่ละคนมีความหมายแตกต่างกันออกไป บางคนคิดถึงการมี
เงินทองจับจ่ายใช้สอย มีสิ่งอ านวย ความสะดวกในชีวิตที่เพียบพร้อม บางคนมีความสุขจากการได้กิน
อาหารอร่อยๆ หรือสุขกับการได้อ่านหนังสือดีๆ สักเล่ม ได้อยู่กับคนรัก บางคนมีความสุขจากการ เข้า
วัดฟังธรรม ได้ท าความดี ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันไป และวิธีการ แสวงหาความสุขก็แตกต่าง
กันออกไป ตามแต่มุมมองและประสบการณ์ ปัจจัยก าหนดความสุข 1. ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม เป็น
สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝน เพ่ือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ เช่น นิสัยขี้กลัว การมองโลกแง่ร้าย 2. 

ความพึงพอใจในชีวิตและตัวเอง 3. สมรรถภาพของจิตใจ ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์และ 

จัดการปัญหาในชีวิต 4. คุณภาพของจิตใจ ใช้หลักค าสอนทางศาสนาเป็นแนวทางการด าเนิน ชีวิต ยก
โทษและให้อภัยผู้ส านึกผิดอย่างจริงใจ การให้ความ ช่วยเหลือผู้อื่นแก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติของตน เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชน 5. ปัจจัยสนับสนุน เช่น ครอบครัวมีเวลาให้แก่กันอย่างเพียงพอ 
แต่งงาน หรือเป็นโสด ไม่ประสบปัญหาการหย่าร้าง รายได้ดี ไม่มีหนี้  นอกระบบ การงานมั่นคง 
เกษตรกรมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ไม่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่มีการเร่งพัฒนารายได้ โดยครอบครัว 

ตนเองมีรายได้น้อย 

 

7.2.1 วิธีการสร้างความสุขด้วยตัวเอง  
 

1. ออกก าลังกายวันละ 30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์  
2. ก่อนเข้านอนทุกคืน ลองทบทวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วย ความรู้สึกขอบคุณอย่างน้อย 

5 เรื่องต่อวัน  

3. ให้เล่าพูดคุย รับฟังคู่ครอง เพ่ือนสนิท อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ในทุกๆ สัปดาห์ โดยไม่มีใคร
เข้ามาขัดจังหวะหรือรบกวน  

4. ปลูกต้นไม้ ต้นเล็กๆ ตั้งบนโต๊ะ หรือในกระถาง แล้วดูแลรักษาได้ดี  
5. ลดเวลาดูทีวีลงครึ่งหนึ่ง  
6. ยิ้มและทักทายคนที่ไม่รู้จักอย่างน้อยวันละครั้ง  
7. หาโอกาสพูดคุยกับเพื่อนฝูงที่ห่างกันไปลองนัดหมายเพ่ือพบเจอ กันบ้าง  
8. หัวเราะให้มากและนานพอทุกๆ วัน 

9. ใส่ใจดูแลตนเองในทุกๆ วัน ใช้เวลาลองท าบางสิ่งที่สร้างความ  เพลิดเพลินให้กับตัวเอง 
10. ลองฝึกเป็นผู้ให้ ปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยความใส่ใจ มอบสิ่งดีๆ ให้คนอ่ืนบ้าง 
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สุขภาพจิตคือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข และอาจขยายความออกไปอย่างกว้างๆ ได้ว่า 
สุขภาพจิต คือ สภาพของการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นความสามารถส่วนบุคคลใน
การที่จะแก้ปัญหาของตนในแบบฉบับที่ตั้ งอยู่บนรากฐานความเป็นจริง โดยอยู่ในกรอบของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม 

          คนเราจ านวนมากมีความสามารถในการแก้ปัญหานานัปการ แต่ถ้าเป็นปัญหาของตนเองแล้ว
จะเข้าต าราที่โบราณเขาว่า ผงเข้าตาตน เอง มันเขี่ยไม่ออก พอเจอปัญหาของตนเองเข้าก็เกิดอาการ
จอดไม่แจวเชียวล่ะ 

          ดังนั้น กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยน ถกเถียง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาจึงเกิดเป็น
ประโยชน์ขึ้นมา เมื่อใดสุขภาพจิตไม่ดี 
          1. คนคนนั้นมีความไม่สบายกายหรือไม่สบายใจ หรือทั้ง 2 อย่างเลย 

          2. คนคนนั้นท าให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างเดือดร้อน เกิดความทุกข์ใจ กังวลใจจากตน 

          3. สังคมถูกกระทบกระเทือน มีความเดือดร้อนยุ่งยากจากคนคนนั้น ไม่สบายกาย ไม่
สบายใจ 

          อันว่า "ไม่สบายกาย" ก็คงไม่ยุ่งยากนักต่อความเข้าใจ เพราะทุกๆ คนคงเคยประสบมากับ
ตนเองแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัว ปวด ท้อง ปวดเมื่อย ไข้ ไอ น้ า มูก หนักหนามากมายก็ถึงขั้น
ต้องเข้าไปนอนแอ้งแม้ง อยู่ในโรงพยาบาลมาบ้างแล้ว หรือเป็นเพียงแค่หนาวเกินไป ร้อนเกินไป อ่ิมไป 
หิวไป สารพัดสารเพอย่างนี้แหละ 

          ส่วนความ "ไม่สบาย ใจ" ก็เหมือนกันทุกๆ ท่านก็เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความวิตก
กังวล ตื่นเต้น ตกใจ กลัว เสียใจ เศร้าใจ ทุกข์ใจ หงอยเหงา ว้าเหว่ 
หากสิ่งเหล่านี้บังเกิดกับตัวท่านในขณะใดก็ตาม แสดงว่าท่านก าลังอยู่ในสภาวะของการมีสุขภาพจิตที่
ไม่ดีนัก 

          หรือในบางกรณีคนคนนั้นมีความสุขกายสบายใจ แต่ท าให้คนอ่ืนๆ และสังคมเดือดร้อน 
วุ่นวาย อาทิ คนติดสารเสพติด ขาดยา ท าให้เกิดอาการอยากยา ย่อมทุกข์ กระวน กระวาย หงุดหงิด
ใจ ร าคาญใจ จะปล่อยให้สุขภาพจิตของเราไม่ดีอยู่ท าไม อย่ากระนั้นเลย ท าการปล้นชิงวิ่งราว ปลด
ทรัพย์ รูดทรัพย์คนอ่ืน เพ่ือเอาเงินมาหาซื้อสารเสพติดนั้นๆ มาปลดทุกข์ให้ตนเอง มีความสุขกาย
สบายใจ ไร้กังวลเถิด 

          นั่นเท่ากับว่าเขาคนนั้นแก้ปัญหาโดยไม่ตั้งอยู่ในหลักของความเป็นจริงที่ว่าการปล้นจี้นั้นผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม ไม่ได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี และแน่นอนก่อให้เกิดปัญหากับผู้อ่ืน
และสังคมด้วย จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า คนที่ติดสารเสพติดนี้มีสุขภาพจิตที่ไม่ดีแน่นอน 

          สุขภาพจิตจะไม่ดีก็ต่อเมื่อ คนคนนั้นไม่สบายกาย ไม่สบายใจ คนคนนั้นท าให้ผู้คนที่อยู่รอบ
ข้างเดือดร้อน เกิดความทุกข์ใจ สังคมมีความเดือดร้อนยุ่งยากจากคนคนนั้น 
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7.3 สุขภาพจิตที่ดี คืออะไร 
 

องค์การอนามัยโลก ให้ความหมายของสุขภาพจิตที่ดี ดังนี้ 
"สภาพจิตใจที่เป็นสุข สามารถมีสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนไว้ได้อย่างราบรื่น สามารถ
ท าตนให้เป็นประโยชน์ได้ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม และลักษณะความ
เป็นอยู่ในการด ารงชีพ วางตัวได้อย่างเหมาะสม และปราศจากอาการป่วยของโรคทางจิตใจและ
ร่างกาย" 
 

7.3.1 องค์ประกอบของสุขภาพจิต 
 

1. ปัจจัยทางร่างกาย ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค 

2. ปัจจัยทางจิตใจ ประกอบด้วย 

    - ความคิด คิดดี คิดเป็น คิดสร้างสรรค์ 
    - อารมณ์หรือความรู้สึก สดชื่น ร่าเริง สนุกสนาน ปิติ มีความสุข สงบ 

    - จิตวิญญาณ พอใจตนเอง เมตตาผู้อื่น ส านึกในสิ่งแวดล้อม 

3. ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มีสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับผู้อ่ืน วางตัวเหมาะสม มี
อาชีพและการด าเนินชีวิตที่ดี เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

 

7.3.2. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับความเครียด 
 

  ชีวิตคนตั้งแต่เกิดมาต้องมีการปรับตัวให้เกิดความสมดุลในการด ารงชีวิต ความเครียด
(stress)คือผลรวมของปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา การ
เปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ต่างๆ ความเครียดที่เหมาะสม(eustress)จะกระตุ้นให้เกิดการปรับตัว
แก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ แต่ความเครียดที่มากเกินไปเป็นผลเสียต่อร่างกาย และ
จิตใจ เกิดความไม่สบายใจ(distress) ท าให้เกิดอาการต่างๆ ท าให้ปรับตัวไม่ได้ แก้ไขปัญหาได้ต่ ากว่า
ความสามารถท่ีแท้จริง หรือเกิดโรคทางร่างกายหลายโรคที่อาการเกิดขึ้นสัมพันธ์กับความเครียด 

ความเครียดจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเผชิญ และฝึกฝนเอาชนะ แก้ไขปัญหาไม่เกิด
อาการของความเครียด คนที่สุขภาพจิตดีคือคนที่มีวิธีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือ
ความเครียดได้ดี 
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อาการของคนสุขภาพจิตไม่ดี 
  คนสุขภาพจิตไม่ดี เมื่อเผชิญปัญหาในชีวิต จะเกิดอาการต่างๆ ทางจิตใจ อารมณ์ แสดง
พฤติกรรมบางอย่าง หรือปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายซึ่งแสดงภาวะไม่สมดุล บางคนอาจมีอาการ
แสดงออกมาเล็กน้อย เรียกว่าปัญหาสุขภาพจิต หรือมีมากจนเป็นกลุ่มอาการท่ีเรียกว่าโรคทางจิตเวช 

 

อาการของปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ 
 

  1. อาการทางร่างกาย 

      เมื่อจิตใจเกิดความเครียด ประสาทอัตโนมัติภายในร่างกายถูกเร้าให้ท างานเพ่ิมข้ึน อวัยวะ
ภายในซึ่งถูกก ากับโดยประสาทอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ท างานมากขึ้น ได้แก่ หัวใจ หลอดเลือด ปอด 
กระเพาะอาหาร ล าไส้ กระเพาะปัสสาวะ เช่น 

- หัวใจท างานมากเกินไป เกิดอาการใจเต้น ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

- หลอดเลือดถูกกระตุ้น เกิดการหดตัว ท าให้ความดันโลหิตสูง 
- ปอด หลอดลมจะตีบลง หายใจล าบาก 

- กระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดออกมาจ านวนมาก ท าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและ
ล าไส้ 

- ล าไส้มีการบีบตัว ท าให้ท้องเสีย ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน 

- กระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัว ท าให้ปัสสาวะบ่อย 

- กล้ามเนื้อจะถูกกระตุ้นมากจนเกิดการสั่น เกร็ง กระตุก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดคอหลัง
เอว 

- ต่อมเหงื่อท างานมาก ท าให้เหงื่ออกมากเกินปกติ 
ถ้าอวัยวะเหล่านี้ท างานมากเกินไป จะเกิดโรคทางร่างกายต่างๆ เช่นโรคความดันโลหิตสูง 

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือล าไส้ โรคหอบหืด 

  2. อาการทางอารมณ์ 
      ความเครียดท าให้ท าให้จิตใจเกิดความรู้สึกวิตกกังวล กลัว ตื่นเต้น ไม่สบายใจ บางคนมี
อารมณ์ซึมเศร้า ท้อแท้ร่วมด้วย เบื่อ หงุดหงิด ไม่สนุกสนานสดชื่นร่าเริงเหมือนเดิม อารมณ์ซึมเศร้า
มักเกิดร่วมกับการสูญเสียหรือพลาดหวังอย่างรุนแรง อารมณ์ไม่สบายใจเหล่านี้อาจท าให้เกิ ดอาการ
อ่ืนๆตามมา ได้แก่ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ เพลีย เหนื่อยง่าย เหนื่อยหน่าย 

  3. อาการทางจิตใจ 
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      ความคิดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ คิดไม่ดี คิดร้าย ความคิดกังวลล่วงหน้า ย้ าคิด
ย้ าท า ไม่สามารถหยุดความคิดตนเองได้ ความคิดควบคุมไม่ได้ คิดมาก มองตนเองไม่ดี มองคนอ่ืนไม่ดี 
มองโลกในแง่ร้าย ความเครียดถ้ามีมากและต่อเนื่อง จะท าให้สมองมึน งง เบลอ ขาดสมาธิ ความคิด
ความอ่านและความจ าลดลง การตัดสินใจช้า ไม่แน่นอน ไม่ม่ันใจตนเอง 
  4. พฤติกรรม 

      พฤติกรรมอาจแสดงออกเป็นการหลบเลี่ยง หวาดกลัว ขาดความรับผิดชอบ ไม่กล้า
แสดงออก 

 

7.3.3. ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต 
 

  ปัญหาสุขภาพจิตเกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยทางร่างกาย 

       ร่างกายที่อ่อนแอ ปรับตัวได้น้อย เกิดอาการทางร่างกายและจิตใจได้ง่าย เช่น ผู้ที่ป่วย มี
โรคประจ าตัว โรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง ท าให้เกิดความเครียดสูง ร่างกายที่แข็งแรงท าให้สมองสดชื่น
แจ่มใส กล้ามเนื้อตื่นตัวพร้อมใช้งาน การแก้ปัญหาท าได้ดี ไม่ค่อยเครียด สู้ความเครียดได้มากกว่า
ร่างกายที่อ่อนแอ การท างานของอวัยวะต่างๆ มีการประสานงานกันดี มีความยืดหยุ่นสูง การใช้ยา
หรือสารเสพติด อาจเกิดอาการเครียดกังวลสูง โดยเฉพาะเวลาขาดยา การรักษาร่างกายให้แข็งแรง จึง
ป้องกันและลดความเครียดได้ เช่นการออกก าลังกายสม่ าเสมอ ดูแลสุขภาพให้ถูกสุขลักษณะ มีเวลา
พักผ่อนเพียงพอ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น เหล้า บุหรี่ ควรแบ่งเวลาในแต่ละวันดังนี้ เวลาเรียน
หรือท างาน 8 ชั่วโมง เวลาพักผ่อนออกก าลังกาย 8 ชั่วโมง เวลาพักผ่อนนอนหลับ 8 ชั่วโมง 
  2. ปัจจัยทางจิตใจ 

      คนแต่ละคนมีพ้ืนอารมณ์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าแตกต่างกัน บางคนเครียดง่าย บางคนเครียด
ยาก บางคนปรับตัวเก่ง การตอบสนองนี้ส่วนหนึ่งเป็นคุณสมบัติติดตัวมาตั้งแต่เกิด บางส่วนเกิดจาก
การเลี้ยงดูภายในครอบครัว การโอกาสเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาจนส าเร็จ การได้ฝึกฝนจนเกิด
ความช านาญคุ้นเคยชินกับปัญหาท าให้เผชิญความเครียดเก่ง การปรับตัวได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ บางคนเครียดจากวิธีคิดของตนเอง เช่น ชอบคิดล่วงหน้ามากเกินไป คิดในทางร้าย มอง
โลกในแง่ร้าย ไม่มีวิธีหยุดคิด คาดหวังชัยชนะมากจนเกินไป คาดหวังความส าเร็จเพ่ือคนอ่ืน ไม่รู้สึก
ยินดีกับชัยชนะของคนอ่ืน บางคนคิดว่าถ้าแพ้คนอ่ืนจะดูถูกเย้ยหยัน ไม่มีคนสนใจคนพ่ายแพ้ บางคน
คิดว่าการพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่น่าอับอาย คิดว่าตนเองไม่ดี ไม่มีคุณค่า เป็นต้นเหตุให้ครอบครัวเสียชื่อเสียง 
บางคนคิดว่าพ่อแม่ เพ่ือนฝูง รู้สึกอับอายไปด้วย คาดหวังกับผลตอบแทน เช่น เงินรางวัล รายได้ 
ต าแหน่ง ถูกคาดหวังมากจากเพ่ือน ความคิดที่ไม่สมเหตุผล ได้แก่ การคิดว่าตัวเองต้องท าให้ทุกคน
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พอใจ ฉันต้องเป็นที่รักของทุกคน คนที่ไม่ทักทายฉันเป็นที่เกลียดฉัน นอกจากการคิดไม่ดีไม่สมเหตุผล
แล้ว คนที่สุขภาพจิตไม่ดีมักขาดการคิดแก้ปัญหา คิดไม่เป็นระบบ ขาดการคิดสร้างสรรค์ 
  3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

      สิ่งแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อสุขภาพจิต ได้แก่ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน ที่อยู่
อาศัย ที่ท างานชุมชน และประเทศชาติ เป็นตัวกระตุ้นส าคัญที่ท าให้จิตใจมีความเครียด วิตกกังวล
แตกต่างกัน การท างานที่มีอันตราย ความเสี่ยงสูง ไม่แน่นอน งานที่ต้องอดนอน เวลานอนไม่แน่นอน 
เกิดอุบัติเหตุสูง การท างานน่าเบื่อ ขาดการพักผ่อนหรือผ่อนคลาย งานที่มีความคาดหวังสูง ต้องใช้
พลังกาย พลังใจ สายตาหรือสมาธิสูงๆ อากาศร้อนหรือหนาวเกินไป เสียงดัง สีที่ท างานที่คนใกล้ชิดที่
เครียดสุขภาพจิตไม่ดี บรรยากาศที่เร่งรีบ ไม่เป็นกันเอง การแข่งขันสูง มีการตั้งเป้าหมายจาก
ภายนอกสูง มีการแบ่งพรรคพวก จ้องจับผิดท าลายกัน ล้วนเป็นเหตุภายนอกที่รบกวนสุขภาพจิต 

การเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะกับตัวเอง หรือปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศผ่อนคลาย เป็น
มิตรกัน ช่วยเหลือกัน สื่อสารกันด้านบวก ช่วยป้องกันหรือส่งเสริมสุขภาพจิตได้ การเลือกงานที่เหมาะ
กับตนเอง การวางแผนงานหรือการแบ่งงานที่พอดี ไม่มากเกินไป ไม่น่าเบื่อ สนุก ช่วยเหลือกัน เลือก
งานหรือสร้างบรรยากาศที่ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก การปรับตัวเองให้พอเหมาะกับสิ่งแวดล้อม 
และปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับตนเอง ถ้าใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วยป้องกันและคลายเครียด
ได้ 
  4. ความสามารถในการปรับตัว 

      คนมีวิธีการปรับตัวแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานบุคลิกภาพ ถ้าไม่มีการฝึกในการเผชิญ
ความเครียดอย่างถูกต้อง จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิม ซึ่งอาจไม่ถูกต้อง และเป็นผลเสียต่อ
สมรรถภาพ เช่น บางคนใช้วิธีโหมท างานมากๆ โดยคิดว่ายิ่งหนักยิ่งดี แต่ความจริงแล้ว ควรมีความ
พอดีๆ หนักมากเกินไปร่างกายทรุดโทรม จิตใจตึงเครียด ท าให้ยิ่งผลงานแย่ลง บางคนเวลาเตรียม
หรือซ้อมท าได้ดี แต่เวลาท าจริงเกิดความเครียด ตื่นเต้นจนท าได้ต่ ากว่าความสามารถที่แท้จริง บางคน
มีอาการของความเครียดออกมาทางร่างกาย ท าให้เหงื่อออกมาก ใจเต้นใจสั่น มือสั่น รบกวนการ
ท างาน บางคนหลบเลี่ยง บางคนยอมเสี่ยงมากเกินไปจนเป็นอันตราย การฝึกตัวเองให้มีความสามารถ
ในการปรับตัว เผชิญปัญหาได้ ช่วยป้องกันความเครียดได้ การพัฒนาตัวเองให้ปรับตัวได้ดี มักเริ่มต้น
ตั้งแต่เด็ก ฝึกให้เผชิญปัญหา ไม่ช่วยเหลือมากเกินไป จะมีทักษะในการแก้ปัญหาดี เมื่อเผชิญปัญหาจะ
ท าได้ดีไม่เกิดความเครียด 

 

7.3.4 โรคทางจิตเวชที่เกิดจากความเครียด 
 

  ความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการแก้ไข จะเกิดปัญหาตามมา ได้แก่ 
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  โรคเครียดจากการปรับตัว (Adjustment disorders) เกิดจากความเครียดในระยะแรกๆ 
ท าให้เกิดอาการ เนื่องจากการปรับตัวยังท าได้ไม่ดีนัก เกิดเป็นอาการทางอารมณ์ที่ตึงเครียด อาการ
ทางร่างกายระบบต่างๆ นอนไม่หลับ ปวดหัว ปวดท้อง การย่อยอาหารและขับถ่ายผิดปกติ อาการเกิด
ในระยะแรกที่เผชิญความเครียด(ภายใน 3 เดือนแรก) หลังจากนั้นอาการจะลดลง เริ่มปรับตัวได้จน
เป็นปกติแม้ว่าสาเหตุที่ท าให้เครียดนั้นยังคงอยู่ คนที่ปรับตัวไม่ได้อาจกลายเป็นโรคจิตเวชเรื้อรังอ่ืน 

  โรคทางกายที่เกิดจากความเครียด (Psychosomatic disorders) เป็นโรคเรื้อรังที่เกิด
จากระบบการท างานของร่างกายที่ถูกเร้าจากความเครียดนานๆ ประสาทอัตโนมัติ ต่อมไร้ท่อ ภูมิ
ต้านทานโรค จะท างานแปรปรวนจนเกิดโรคต่างๆทางร่างกาย 

โรคประสาทวิตกกังวลและโรคประสาทซึมเศร้า (Anxiety disorders and Dysthymic disorder) มี
อาการวิตกกังวลกลัวเรื้อรัง หรือซึมเศร้าเรื้อรัง 
 

7.4 การส่งเสริมสุขภาพจิต 
 

  การส่งเสริมสุขภาพจิต ท าได้โดยการสร้างปัจจัยป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง ของสาเหตุปัญหา
สุขภาพจิตด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 

     - การรักษาร่างกายให้แข็งแรง ปราศจากโรค 

     - การออกก าลังกาย แบบแอโรบิค 

  2. การส่งเสริมทางจิตใจ  

     - การฝึกสู้ปัญหาให้เกิดความเคยชิน ไม่หลบเลี่ยงปัญหา พัฒนาตนเองให้ปรับตัวได้มากขึ้น
เมื่อพบปัญหา มองหาทางแก้อย่างท้าทาย พิจารณาหาสาเหตุของปัญหา และแก้ไขท่ีสาเหตุ 
     - เปลี่ยนแปลงตนเองให้คุ้นเคย ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ท าใจให้ยอมรับ สนุกกับการ
เปลี่ยนแปลง 
     - สร้างวิธีคิดที่ดี มีทักษะคิดเป็น คิดดี คิดถูกทาง เบนความคิด มองโลกในแง่ดี มองโลก 
หลายมุมมอง ควบคุมความคิด หยุดคิดได้ อารมณ์ขัน มีทักษะการแก้ปัญหาอย่างถูกทาง  
     - มีสติเตือนตนเอง รู้จักตนเอง พิจารณาตนเอง ว่ามีความคิด อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร 
รู้ตัวเมื่อมีความกังวล ความเครียด ความกลัว สุขภาพจิตดีหรือไม่ มีสาเหตุจากอะไร 

     - มีทักษะในการจัดการอารมณ์ตนเอง ลดความเครียดลดอารมณ์เศร้าได้ด้วยตนเอง ปลุก
ปลอบใจให้ก าลังใจตนเองได้ สร้างแรงจูงใจในการกระท าสิ่งต่างๆ สร้างความรู้สึกดีต่อตนเอง ให้อภัย
ตนเองได้ มีกิจกรรมสร้างความสุข และความสงบ 
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     - มีความเข้าใจตนเอง รู้จุดดีจุดอ่อนของตน มีความภาคภูมิใจในตนเอง ยอมรับตัวเอง 
สร้างแรงจูงใจจากภายใน ให้มีความชอบ ความส าเร็จ สนุกกับงาน ไม่ท้อแท้ผิดหวังกับความล้มเหลว 
มองความผิดพลาดเป็นครู หรือบทเรียนที่จะพัฒนาตนเอง แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ได้ทางออก
ทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆท่ีดีกว่าเดิม 

     - มีความสุขจากการให้ผู้อ่ืน มีเมตตา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 

 

7.4.1 ความเครียด : ส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ 
 

เครียด ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย รู้จัก...ความเครียด สาเหตุ ปัญหาการเรียน ปัญหาสุขภาพ (ป่วย
ด้วยโรคร้าย / โรคเรื้อรัง) ปัญหาการงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ (โรงงาน/การจราจร) ปัญหา
การเงิน ปัญหาจากภัยธรรมชาติ(น้ าท่วม ฝนแล้ง ฯลฯ) ปัญหาครอบครัว ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล วิธีสังเกต  

1. ความผิดปกติทางร่างกาย ได้แก่ ปวดศีรษะ ไมเกรน ท้องเสีย  หรือท้องผูก นอนไม่หลับ
หรือง่วงนอนตลอดเวลา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร หรือกินมากกว่าปกติ ท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่
ย่อย ประจ าเดือนมาไม่ปกติ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มือเย็นเท้าเย็น เหงื่อออกตามมือตามเท้า ใจสั่น 

ถอนหายใจบ่อย ๆ ผิวหนังเป็นผื่นคัน เป็นหวัดบ่อย ๆ แพ้อากาศง่าย 

2. ความผิดปกติทางจิตใจ ได้แก่ วิตกกังวล คิดมาก คิดฟุ้งซ่าน หลงลืมง่าย  ไม่มีสมาธิ 
หงุดหงิด โกรธง่าย ใจน้อย เบื่อหน่าย ซึมเศร้า เหงา ว้าเหว่ สิ้นหวัง หมดความรู้สึกสนุกสนาน  

3. ความผิดปกติทางพฤติกรรม ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรามากขึ้น ใช้สารเสพติด ใช้ยานอนหลับ 
จู้จี้ขี้บ่น ชวนทะเลาะ มีเรื่อง ขัดแย้งกับผู้อ่ืนบ่อย ๆ ดึงผม กัดเล็บ กัดฟัน ผุดลุกผุดนั่ง เงียบขรึม เก็บ
ตัว  

ผลกระทบของความเครียด  

1. ความเครียดในระดับต่ าๆ และปานกลางจะเพ่ิมความสามารถ ในการท างานให้สูงขึ้น และ
มีการเตรียมพร้อมที่ดี ยกตัวอย่าง นักเรียนที่กลัวว่าจะเรียนไม่ทันเพ่ือนก็จะขยันศึกษาค้นคว้า 

ความเครียดจะช่วยผลักดันให้คนไม่ผัดวันประกันพรุ่ง มีความ กระตือรือร้น  

2. ความเครียดในระดับสูงอาจน าไปสู่พฤติกรรมบางอย่าง เช่น หลงลืมขาดสมาธิ กินมากกว่า
ปกติ นอนไม่หลับ ติดเหล้าติดยา และถ้าเครียดสูงเป็นเวลานานๆ จนกลายเป็นความเครียดในระดับ 

รุนแรง จะเกิดอาการทางกาย เช่น โรคกระเพาะ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต เกิดความรู้สึกท้อแท้
หมดแรง ควบคุมตัวเองไม่ได้ 

การจัดการกับความเครียด  

1. หมั่นสังเกตความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมที่เกิดจาก ความเครียด  



216 

 

2. เมื่อรู้ว่าเครียดจากปัญหาใด ให้พยายามหาทางแก้ไขปัญหานั้น โดยเร็ว  

3. เรียนรู้ปรับเปลี่ยนความคิดจากแง่ลบเป็นแง่บวก  

4. ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย เช่น การ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกการหายใจ 
การท าสมาธิ เป็นต้น  

5. ชวนพูดคุยให้ระบายความทุกข์ได้โดยรับฟังอย่าง ตั้งใจ พดูให้ก าลังใจ  

6. แนะน าให้ไปรับบริการที่คลินิกคลายเครียด หรือ ใช้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ (สายด่วน
สุขภาพจิต 1667, 1323) 

 สาเหตุของโรคซึมเศร้า  

1. กรรมพันธ์์ มีประวัติซึมเศร้าในครอบครัว  

2. สาเหตุด้านจิตใจ เช่น ขาดความรักความอบอุ่น มีประสบการณ์ การสูญเสียหรือพลัดพราก  

3. พฤติกรรมการเรียนรู้ผิดปกติ  
4. มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในเลือด เช่น วัยทอง หรือ หญิงหลังคลอด  

5. โรคทางกายก็สามารถท าให้เกิดโรคซึมเศร้า เช่น โรคหัวใจ อัมพาต วิธีสังเกต : มีอาการ
ต่อไปนี้อย่างน้อย 5 อย่าง หรือมากกว่า ติดต่อกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

การจัดการเบื้องต้น  

1. ออกก าลังกาย หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าแล้วสบายใจ เช่น ดูหนัง ไปเที่ยว เดินดูของตาม
ตลาดนัด ปลูกต้นไม้ เป็นต้น  

2. พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น  

3. หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว เมื่อเกิดอารมณ์เศร้า  
4. ควรไปพบแพทย์ ข้อส าคัญคือ อย่ามองคนที่มีอาการซึมเศร้าเป็น คนอ่อนแอ ความคิด 

ท่าที และค าพูดท านองดังกล่าวจะท าให้ ผู้มีอาการซึมเศร้ารู้สึกแย่ลงไปอีก 

 

7.4.2 โรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยมากที่สุด 

 

โรคซึมเศร้า 
  โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิต เวช สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โรคนี้มักมา
จากมรสุมชีวิตและการสูญเสีย มีอาการคล้ายที่ เห็นใกล้เคียงกับอาการเศร้าหรือเสีย ใจ
ทั่วไป 

  โรคซึมเศร้า  สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย  โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  หรือใน
เด็ก เองก็เกิดขึ ้น ได้  เมื ่อดูจากภายนอกแล้ว  อาการที่เห็นใกล้เคียงกับอาการเศร้าหรือ
เสียใจทั่วไป แต่ผลกระทบนั้นรุนแรงกว่ามาก ซึ่งทั้งตัวผู้ป่วยเองหรื อคนรอบข้างอาจไม่ทัน

https://www.honestdocs.co/antidepressant
http://www.honestdocs.co/symptoms-in-elderly/depressive-disorder
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สังเกตเห็นด้วยซ้ า ปัญหาส่วนใหญ่คนที่ป่วยเป็นซึมเศร้ามักจะไม่รู้ตัวเองว่าตนก าลังป่วย
เป็นซึมเศร้า หรืออาจรู้ตัวอีกทีตอนที่โรคก าลังพัฒนาไปสู่ขั ้นรุนแรงจนเกิดผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตประจ าวันไปแล้ว  ท าให้โรคนี้กลายเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่พรากหลายต่ อหลาย
ชีวิตไปอย่างคาดไม่ถึง  

ผู ้ป่วย โรคซึม เศร้านั ้น ไม่ได้ถูกจัดประเภทว่า เป็นคนบ้าหรือคนไม่ดีแต่อย่า ง ใด 
หากแต่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการป่วยทางอารมณ์ที่ควรได้รับการรักษา เพราะหากปล่อยไว้โดย
ไม่ได้รับการรักษาในเร็ววันอาจส่งผลเสียถึงชีวิตอย่างหนักได้ โดยอาจจะมีพฤติกรรมคิด
สั้นฆ่าตัวตาย ดังนั้น สาเหตุของการเกิดโรค อาการและวิธีรักษานับว่าจ า เป็นยิ่งนักที ่ทุก
คนจะต้องให้ความใส่ใจตระหนักรู้   

โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาและการท าจิตบ าบัดและผู ้ป่วย
จะต้องเข้ารับการรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการ   ระยะเวลาในการรักษาอาจใช้เวลานานตั้งแต่ 3 

เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและการให้ความร่วมมือ
ในการรักษาจากผู้ป่วยและญาติ    

ท าความรู้จักโรคซึมเศร้า 

  โรคซึมเศร้าส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและความคิด โดย
อาการต่างๆ เหล่านี้จะคอยสร้างผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในประจ าวันอย่างมาก เช่น 
รับประทานอาหารได้น้อยลง เบื่ออาหาร  นอนไม่หลับ  มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุข
กับชีว ิต  ในหัวสมองมักมีแต่ความวิตกกังวล  ที ่ส าคัญผู ้ป่ว ย ไม่มีคว ามสามารถในการ
ประสานความคิดและความรู้สึกของตัวเองเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีพอ  

  โรคซึมเศร้ า เป็นโรคทางจิต เวชที่พบได้บ่ อยมากที่ สุ ด  จากข้อมูล  World Health 

Organization พบว่ามีประชากรทั่วโลกประสบกับโรคซึมเศร้าประมาณ 350 ล้านคน วัฒนธรรมที่
แตกต่างกันมีผลต่ออัตราของภาวะซึมเศร้าที่แตกต่างกัน ความชุกของภาวะซึมเศร้าของทุกเพศทุกวัย
ในญี่ปุ่น จะอยู่ในระดับต่ า (2.2 เปอร์เซ็นต์) และสูงถีง 10.4 เปอร์เซ็นต์ในบราซิล ตามรายงาน
ประจ าปี 2553 ของวารสารประจ าปีด้านสาธารณสุข (the journal Annual Review of Public 

Health) 

  ในไทยเอง โรคซึมเศร้านั้นถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยที่มีความส าคัญและ
น่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยสังเกตได้จากสังคมในปัจจุบันนี้ที่มักมีข่าวเกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตั วตาย 
รวมทั้งปัญหาการท าร้ายร่างกายของตัวเองและคนรอบข้าง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็นับเป็นเรื่องที่น่า
สลดใจไม่น้อยทีเดียว เพราะฉะนั้น ต้นตอสาเหตุจากการที่ผู้ป่วยประสบปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว 
การงาน การเงินหรือพบเจอความล้มเหลวสูญเสียในชีวิตอย่างรุนแรง ทุกปัญหานั้ นล้วนเป็นสาเหตุ
น ามาสู่การเกิดโรคซึมเศร้าได้หมดท้ังสิ้น 

https://www.honestdocs.co/what-is-insomnia


218 

 

  ตามรายงานจิตวิทยาคลินิก ปี 2007 

  - 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ ฟ้ืนตัวจากภาวะซึมเศร้า(Depression)ครั้งแรก มักมีภาวะ
ซึมเศร้าซ้ าอีกหนึ่งครั้งหรือมากกว่า  

  - 80 เปอร์เซ็นต์ มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นถึงสองครั้ง   

  สาเหตุของโรคซึมเศร้า 

  โรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีที่อยู่ในสมองที่มีชื่อว่า เซโรโทนิน (serotonin) 

และนอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) เมื่อสารเคมีดังกล่าวมีปริมาณน้อยลงจากเดิมก็ท าให้ผู้ป่วยมี
อาการป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและทางความคิด ซึ่งโดยรวมจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้ป่วยจะมี
ความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย เหงา ไม่มีชีวิตชีวา ไม่สนุกสนานกับชีวิตประจ าวัน  ระสับกระส่าย อยาก
อยู่คนเดีย นอนไม่หลับ มักสะดุ้งตื่นในกลางดึก ฝันร้ายบ่อย เหล่านี้ยังเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการท างานที่ลดลง 

ส าหรับสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการซึมเศร้านั้นมาจากหลากหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านของกรรมพันธุ์ ด้านพัฒนาการของจิตใจ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญ ตัวอย่างเช่น ผู้ ป่วย
ประสบกับความเครียดที่แสนหนัก เจอมรสุมชีวิตที่ ไม่ทันได้ตั้งตัว เกิดอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจนท าให้
หมดก าลังใจ ตกงาน มีปัญหาเรื่องการเงินที่หาทางออกไม่ได้ มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคน
ใกล้ชิด รวมทั้งพบเจอกับความสูญเสียในชีวิตที่ท าให้เสียใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียพ่อ
แม่ในขณะที่ยังอยู่ในช่วงของวัยเด็ก สูญเสียคนรัก สูญเสียครอบครัว และยังรวมถึงปัจจัยทางชีวภาพ 
เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในสมองบางชนิด ก็สามารถส่งผลท าให้เกิดโรคซึมเศร้าได้
เช่นเดียวกัน รวมถึงการใช้สารเสพติดที่อาจท าให้สารเคมีในสมองผิดปกติ 

โดยสรุปแล้วปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ เช่น 

  - ภาวะเจ็บป่วยที่สามารถท าให้เกิดการเสียชีวิต (เช่น โรคมะเร็งหรืออาการปวด
เรื้อรัง) 
  - ภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม 

- ชีวิตที่เครียด (เช่นปัญหาการหย่าร้างหรือขัดสนเงินทอง)  
- พันธุกรรม (มีความผิดปกติของอารมณ์และการฆ่าตัวตายของคนในครอบครัว)  

  - ภาวะบาดเจ็บหรือการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะ
ยาวจากการสั่งการของสมองเพ่ือจัดการกับความกลัวและความเครียด  

- โครงสร้างสมองและการใช้สารเสพติด  

  -  การเปลี ่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นฮอร์โมนจา กภาวะตั ้งครรภ์หรือภาวะต่อม
ไทรอยด์ผิดปกติ 

https://www.honestdocs.co/anxiety
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  -  ผู ้หญ ิง ม ีแน ว โ น ้มที ่จ ะม ีภ า ว ะซ ึม เ ศ ร ้า ( Depression) มากกว ่า ผู ้ช า ยถ ึง  70 

เปอร์เซ็นต์ 
  - คนที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปีมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้า มากกว่าคนที่มีอายุ
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 60 

   ชนิดของโรคซึมเศร้า 

  โรคซึมเศร้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปดังนี้ 
  1. Major Depression (โรคซึมเศร้าแบบรุนแรง) 
  โรคซึมเศร้าชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อภาวะซึมเศร้ารบกวนความสุขในชีวิต การท างาน การเรียน การ
นอนหลับ นิสัยการกิน และอารมณ์สุนทรีย์  ติดต่อกันอย่างน้อยสองสัปดาห์ บางคนอาจพบแค่เพียง
หนึ่งอาการแสดงของภาวะซึมเศร้า ซึ่งอาการของโรคซึมเศร้าชนิดนี้จะเกิดเป็นครั้งๆ แล้วหายไป แต่
ทั้งนี้ก็สามารถเกิดได้บ่อยครั้ง  
  2. Dysthymia หรือ Persistent Depressive Disorder (โรคซึมเศร้าเรื้อรัง) 
เป็นโรคซึมเศร้าชนิดที่อยู่ในภาวะที่รุนแรง และสามารถเป็นแบบเรื้อรัง จะมีอาการแสดงของอารมณ์
ไม่รุนแรงนัก แต่จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสองปี ในบางช่วงเวลาของภาวะซึมเศร้าประเภทนี้
อาจมีภาวะ major depression ร่วมด้วย ซึ่งจะรบกวนการด ารงชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้มันสามารถท าให้
ผู้ป่วยเกิดการสูญเสียความสามารถในการท างานและความรู้สึกที่ดีได้ 
  3. Bipolar หรือ Manic-depressive Illness (โรคซึมเศร้าอารมณ์ตก) 
ผู้มีภาวะซึมเศร้าบางคนอาจมีความผิดปกติแบบอารมณ์สองขั้วร่วมด้วย (bipolar disorder) เป็นโรค
ซึมเศร้าชนิดที่ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ซึ่งเป็นลักษณะที่มีอารมณ์แปรปรวนรุนแรง
สลับไปมาระหว่างความคิดฟุ้งซ่านขาดสติ (Mania) และภาวะซึมเศร้า (Depression)  

  ส าหรับบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยส่วนมากจะค่อย เป็นค่อยไป เมื่อ
ซึมเศร้าก็จะมีอาการมากบ้างน้อยบ้าง แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงอารมณ์สนุกคึกคักเกินเหตุ 
จะท าให้ผู้ป่วยมีอาการพูดมากกว่าที่เคยเป็น มีความกระฉับกระเฉงมากเกินกว่าเหตุ มีพลังงานใน
ร่างกายที่เหลือเฟือ ในช่วงอารมณ์สนุกคึกคักเกินเหตุนั้น จะมีผลกระทบต่อความคิดและการตัดสินใจ
ของผู้ป่วย รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ป่วยอาจจะหลงผิด หากผู้ป่วยในภาวะนี้ไม่ได้รับการรักษาจะท าให้
ผู้ป่วยกลายเป็นโรคจิต 

  ประเภทของภาวะซึมเศร้าอ่ืนๆ ที่ได้การยอมรับทางการแพทย์ มีดังนี ้
1. Postpartum Depression (โรคซึมเศร้าหลังคลอดบุตร) 
   มารดาหลังภาวะคลอดบุตรมักมีอาการซึมเศร้าที่รุนแรงและใช้เวลากลับปกตินาน  ภาวะ

ซึมเศร้าที่คุณแม่มือใหม่มักเจอหลังคลอดจะเรียกว่าแบบ "baby blues" 

2. Seasonal Affective Disorder หรือ SAD (โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล) 

https://www.honestdocs.co/sleep-paralysis
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   เป็นภาวะซึมเศร้าในช่วงฤดูหนาว (และบางครั้งก็ เกิดภาวะใบไม้ร่วง) มักเกี่ยวข้องกับ
ภูมิอากาศที่มีแสงแดดน้อย 

3. Premenstrual Dysphoric Disorder (โรคซึมเศร้าก่อนมีรอบเดือน) 
     ซึ่งเป็นอาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนและหลังช่วงมีประจ าเดือนของ
ผู้หญิง 

4. Psychotic Depression (โรคซึมเศร้าโรคจิต) 
     เป็นภาวะซึมเศร้ารุนแรงที่เกิดในผู้ป่วยโรคจิต(Depression) มักเกิดพร้อมอาการทางจิต
เช่น เช่นเห็นภาพลวงตาและภาพหลอน 

  อาการของโรคซึมเศร้า 

  1. อาการทั่วไปของโรคซึมเศร้า 

     หากคุณก าลังกังวลว่าตัวเองหรือคนรอบข้างก าลังเผชิญหน้ากับโรคซึมเศร้าอยู่ เบื้องต้น
สามารถสังเกตได้จากอาการเศร้า เสียใจ และท้อแท้จนไม่อยากท าอะไร บางครั้งก็เป็นไปอย่างไม่
ทราบสาเหตุ ถึงแม้มีเรื่องน่ายินดีก็กลับไม่รู้สึกมีความสุขเลย และนอกจากนี้ ผู้ที่เข้าข่ายเป็ นโรค
ซึมเศร้ามักแสดงอาการเหล่านี้ออกมาพร้อมๆกันภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์ หากปล่อยไว้นานจะท า
ให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังซึ่งมีอาการรุนแรงกว่านี้มาก ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพ่ือรับการ
บ าบัดสภาพร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องก่อนที่จะก่อให้เกิดความสูญเสีย 

- รู้สึกหมดหวัง ไม่รู้ว่าจะท าอะไรต่อไปหรือจะท าไปเพ่ืออะไร  

- ไม่มีความสุขกับสิ่งของหรือกิจกรรมที่ชอบ เช่น รู ้สึกเบื่อหน่ายอาหารโปรด
หรือการร่วมเพศ 

- น้ าหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น เร็วมากอันเนื่องมาจากการรับประทานอาการที่ ไม่
เหมือนเดิม 

- นอนไม่หลับมาเป็นระยะเวลานาน แต่ในผู้ป่วยบางรายก็นอนนานผิดปกติ  
- มีอาการเครียด หงุดหงิดง่ายขึ้น ไม่รู้สึกผ่อนคลาย  

- ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ท าได้เลย บางครั้งก็แสดงอาการหลงๆลืมๆ 
และใช้เวลานานในการตัดสินใจ  

- มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ช้าลง รวมถึงการพูด เพราะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแรง  

- รู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย บางครั้งผู้ที่มีอาการนี้ก็ไม่รู้ตัวเอง  

ทั้งนี้ทั้งนั้น บางที่ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าก็อาจจะแสดงออกด้วยวิธีที่แปลกออกไป จนในบางครั้งอาจไม่ได้
ท าให้ผู้พบเห็นหรือเจ้าตัวคิดว่าตนเองนั้นเป็น “โรคซึมเศร้า” เรามาลองดูสัญญาณแปลก ๆ เหล่านั้น
กันดีกว่า 
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- การช้อปปิ้งอย่างบ้าคลั่ง:  คุณเคยสังเกตตัวเองไหมว่า คุณเองก็เป็นคนหนึ่ งที่ใช้
จ่ายโดยที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ส าหรับใครที่เป็นโรคซึมเศร้า นั่นเป็นเรื่องปกติที่ เขา
จะซื ้อของอย่าง เสียสติ ไม่ว ่าจะในห้างสรรพสินค้าหรือผ่านโลกออนไลน์ เ พื ่อหวังจะ
เบี ่ย ง เบนความสนใจจากความ เครียดหรือปลุกความมั ่น ใจของตน เอง  แต่การรักษา
ความเครียดด้วยวิธีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงชั่วเวลาสั้น ๆ เท่านั้น คุณจะมิได้ใช้จ่ายอย่างเสีย
สติเป็นเวลายาวนานติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมดังกล่าวนี้ ในบางรายอาจเป็นโรค
อารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าก็เป็นได้   

- การดื่มอย่างหนัก:  หากคุณรู้สึกว่าคุณต้องการดื่มเพื่อจัดการกับความวิตกกังวล
หรืออาการซึมเศร้าต่าง ๆ นั่นอาจบ่งบอกได้ว่า คุณเป็นหนึ่งในนั้น แม้ว่าการดื่มจะท าให้
คุณรู้สึกอ่ิมเอิบและเบิกบานมากขึ้นยามคุณรู้สึกแย่ ๆ ซึ่งแอลกอฮอล์นั้นเป็นตัวกดประสาท 
ดังนั้น หากคุณดื่มมาก ๆ เข้า นั่นอาจท าให้โรคซึมเศร้ามีผลที่ตรงกันข้ามและย่ าแย่ขึ้นไป
อีกได้   

- ความหลงลืม:  โรคซึมเศร้า อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่คุณเริ่มหลง ๆ ลืม ๆ 
ผลการศึกษาแสดงว่า โรคซึมเศร้าหรือภาวะเครียดที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานจะเพ่ิมระดับคอร์
ติซอล หรือฮอร์โมนความเครียดของร่างกาย ซึ่งจะท าให้ส่วนหนึ่งของสมองอ่อนแอลง อัน
เกี่ยวโยงกับความทรงจ าและการเรียนรู้ แน่นอนว่าโรคซึมเศร้ามีความเกี่ยวเนื่องกับการ
สูญเสียความทรงจ า ซึ่งเป็นเรื่องที่ ไม่ ค่อยดีนักส าหรับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ข่าวดีก็คือ 
การรักษาโรคซึมเศร้าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความจ าได้   

- การใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไป:  การเสพติดโลกออนไลน์มากกว่าโลกความเป็น
จริง เป็นอาการหนึ่งของคนเป็นโรคซึมเศร้า กล่าวคือ คุณใช้เวลากับอิน เทอร์เน็ตมาก
จนเกินไป ผู้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาบนสื่อโป๊เปลือย เกม 
หรือสังคมออนไลน์เสียทั้งสิ้น   

- กระหน่ ากินอย่างบ้าคลั่งและตามมาด้วยโรคอ้วน:  ผลการศึกษาเมื่อปี 2010 

จากมหาวิทยาลัยอัลบามาเผยว่า วัยรุ่นที่ เป็นโรคซึมเศร้า มีแนวโน้มที่จะมีน้ าหนักเพิ่ม ขึ้น 
แถมยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจอีกด้วย นอกจากนี้ โรคซึมเศร้ายังเกี่ยวโยงกับการ
กินอาหารในจ านวนมาก โดยเฉพาะคนวัยกลางคน ซึ ่งการรักษาโรคซึม เศร้าจะช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าว   

- การขโมยของ:  ประมาณสามส่วนของหัวขโมยทั้งหลาย เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ส าหรับใครก็ตามที่รู้สึกไม่มีพละก าลังและรู้สึกว่าตนเองไม่ส าคัญ การขโมยของจะช่วยท า
ให้เขารู้สึกตรงกันข้าม คือ มีพละก าลังและรู้สึกว่าตนเองส าคัญ และพวกเขาจะเฉยชากับ
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สิ่งที่ตนเองกระท า ซึ่ง ในความจริงแล้ว สิ ่งของที่พวกเขาขโมยมานั้นไม่ได้ส าคัญ เท่ากับ
ความรู้สึกที่พวกเขารู้สึกเลย   

- การปวดหลัง: อาการเจ็บหลังเรื้อรัง ส่วนหนึ่งมาจากโรคซึมเศร้า 42 เปอร์เซ็นต์
ของผู้คนที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังเคยผ่านประสบการณ์การเป็นโรคซึมเศร้ามาแล้วทั้ งสิ้น 
อย่างไรก็ดี ผู้คนมักเพิกเฉยต่อการเป็นโรคซึมเศร้า เพราะพวกเข าคิดว่า การเจ็บปวดต่าง 
ๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคซึมเศร้าแต่อย่างใด   

-  พฤติกรรมทางเพศ :  การ เป็น โรคซึม เศร้านั ้น เกี ่ยวข้องกับ การสูญ เสียความ
ต้องการทางเพศ   แต่ในบางรายก็อาจใช้เรื่องเพศเพื่อจัดการรับมือกับปัญหาโรคซึมเศร้า 
การเป็นโรคซึมเศร้า อาจเพิ่มพฤติกรร มส าส่อนทางเพศ การนอกใจ การเสพติดการมี
เพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ทั้งนี ้  อาการดังกล่าวอาจ
เกี่ยวโยงถึงการเป็นโรคอารมณ์สองขั้วได้เช่นกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพและ
ชีวิตส่วนตัว   

- การแสดงออกทางอารมณ์ที่สุดเหวี่ยง:  หลาย ๆ คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักหลุด
หรือเผลอแสดงอารมณ์มากจนเกินปกติ บางครั้งก็ขี้โมโหหรือระเบิดอารมณ์ออกมา บ้างก็
เศร้า เสีย ใจ  หมดหวัง  วิต กกังวล  และหวาดกลัว  ปัญหาส าคัญคือ  สิ ่ง เหล่านี ้ส ่งผลต่อ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น คนบางคนที่เดิมทีเป็นคนนิ่งเฉย เมื่อมีอารมณ์คว ามรู้สึก
พุ่งสูง ก็อาจน ามาซึ่งโรคซึมเศร้าได้   

- เสพติดการพนัน: การพนันอาจท าให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและกระชุ่มกระชวย แต่หาก
คุณเสพติดการเล่นนั้นจนเป็นนิสัย คุณอาจเศร้าเสียใจหรือทุกข์ทรมานใจจากมันก็เป็นได้ 
หลายคนกล่าวว่า พวกเขารู้สึกวิตกกังวลและซึมเศร้าก่อนที่พวก เขาจะเริ่มเล่นการพนัน 
และเมื่อเจอความผิดหวังก็อาจท าให้ความรู้สึกย่ าแย่ลงไปอีกได้   

- การสูบบุหรี่ :  มีปัญหากับการเลิกบุหรี่หรือไม่? การเป็นโรคซึมเศร้าจะยิ่ง เ พิ่ม
ความเสี่ยงเป็นสองเท่าในการสูบบุหรี่ เรียกได้ว่า ยิ่งซึมเศร้ายิ่งสูบหนัก (ประมาณ 1 ซอง
ต่อวัน หรือสูบบุหรี ่ทุก  ๆ 5 นาที)  การเลิกบุหรี ่นั ้น ใช้เทคนิคเดียวกันกับการรักษาโรค
ซึมเศร้า กล่าวคือ ใช้เทคนิคการบ าบัดด้วยการรับรู้หรือใช้ยา เพ่ือรักษาอาการซึมเศร้า   

- ไม่ใส่ใจตนเอง: การละเลยหรือไม่ใส่ใจตนเอง เป็นสัญญาณของโรคซึมเศร้าและ
การขาดความมั่นใจในตนเอง พฤติกรรมอาจเริ่มตั้งแต่การไม่แปรงฟัน หรืออาจจะไปถึงขั้น
โดดสอบ และไม่ใส่ใจโรคร้ายต่าง ๆ ที่ตนเป็น เป็นต้น  

2. อาการของโรคซึมเศร้าตามเพศและอายุ 
   อาการของโรคซึมเศร้าในผู้ใหญ่ 
   อาการของโรคซึมเศร้าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ส่วนมากผู้ป่วยมักมีอาการดังต่อไปนี้ 
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- รู้สึกเศร้าหรือว่างเปล่าเป็นเวลานาน  

- รู้สึกหงุดหงิด กระสับกระส่าย หรือกระวนกระวายใจอยู่บ่อย ๆ  

- รู้สึกสิ้นหวัง ไม่มีค่า หรือรู้สึกผิด  

- อ่อนเพลีย 

- พฤติกรรมการกินที่ เปลี่ยนไป  

- มีความล าบากในการมีสมาธิ จดจ ารายละเอียด หรือท าการตัดสินใจ  

- ปัญหาการนอนหลับ เช่น นอนหลับมากขึ้น หรือ  นอนไม่หลับ 

- รู้สึกหมดความสนใจในกิจกรรมหรืองานอดิเรกเดิมที่ เคยสนใจ  

- มีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื ่อยตามตัวที ่ ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ หรือมี
ปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหาร  

- มีความคิดเรื่องความตายและการฆ่าตัวตาย 

- คิด พูด และท างานช้าลง 

- สะเพร่า 

- เสพสารเสพติด 

อาการของโรคซึมเศร้าในผู้ชาย 

แม้ว่าผู้ชายและผู้หญิงต่างมีอาการของโรคซึมเศร้าได้เหมือนกัน แต่ก็มีอาการเฉพาะเจาะจง
บางอย่างที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ อ้างอิงจาก 2013 report in the journal JAMA 

Psychiatry ผู้ชายที่มีโรคซึมเศร้ามักจะพบอาการดังต่อไปนี้ได้มากกว่าผู้หญิง 
- โกรธ 

- ก้าวร้าว 

- การเสพยาหรือการใช้แอลกอฮอล์  
- พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ (risk-taking behaviour) 

อาการของโรคซึมเศร้าในผู้หญิง 
ผู้หญิงจะเกิดโรคซึมเศร้าได้มากกว่าผู้ชายถึง 70% อ้างอิงจาก The National Institutes of 

Health. จากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ รวมถึง 2013 JAMA Psychiatry report กล่าวไว้ว่าผู้หญิงมีโอกาสที่
จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากถึงสองเท่า ผู้หญิงที่มีโรคซึมเศร้ามักจะพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้ 

- เครียด 

- แยกตัวสันโดษ 

- กระสับกระส่าย 

- มีปัญหาด้านการนอนหลับ 

- สูญเสียความสนใจเดิม 

https://www.honestdocs.co/chronic-fatigue-syndrome
https://www.honestdocs.co/what-is-insomnia
https://www.honestdocs.co/oppositional-defiant-disorder
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อาการของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น 

วัยรุ่นก็สามารถมีอาการของโรคซึมเศร้าได้เหมือนผู้ใหญ่ แต่ว่าอารมณ์และพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงนั้นมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นภาวะปกติของการเข้าสู่ช่วงการเป็นวัยรุ่น อาการแสดงอ่ืน ๆ ที่
บอกถึงโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นได้แก่ 

- หมกมุ่นเรื่องความตาย เช่น กลอนหรือภาพวาดที่บ่งบอกถึงความตาย  

- มีพฤติกรรมอาชญกรรม เช่น การขโมยของในร้าน  

- มีการแยกตัวออกจากครอบครัวและเพื่อน  

- อ่อนไหวต่อการวิพากษ์วิจารณ์ 
- ผลการเรียนแย่ลงหรือขาดเรียน  

- พฤติกรรม เสี ่ย ง  เช ่น  การมีเ พศสัม พันธ์ที ่ ไ ม ่ปลอดภัยและการขับ ร ถ โ ดย
ประมาท 

- การดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติด  

- มีพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผลหรือแปลกประหลาดไปจากเดิม  

- มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะนิสัยหรือการแต่งตัวภายนอกอย่างสิ้นเชิง  

-   ทิ้งข้าวของของตัวเอง 

3. อาการตามชนิดของโรคซึมเศร้า 

   อาการของโรคซึมเศร้าชนิด Major Depression 

   - มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์  ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกซึมเศร้า มีความกังวล
บ่อยๆ มีอารมณ์ที ่หงุดหงิดฉุน เฉียว  โกรธง่าย อยู ่ไม่สุขและมักรู ้สึกกระวนกระวายอยู่
ตลอดเวลา 

   - มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด  ผู้ป่วยจะรู้สึกสิ้นหวังต่อการใช้ชีวิต มักมอง
โลกในแง่ร้าย รู้สึกผิดหวังบ่อยๆ มักคิดว่าตัวเองไม่มีค่า มีความคิดที่จะท าร้ายตัวเอง คิดถึง
แต่ความตาย และพยายามท าร้ายตัวเองอยู่บ่อยครั้ง  

   -  มีการ เปลี ่ยนแปลงทางการ เรียนรู ้และการท า งาน  ผู ้ป่วยจะไม่สนใจต่อ
สิ ่งแวดล้อม ไม่สนใจ เรื ่องที ่จะท า ให้เกิดคว ามสนุกสนานกับชีว ิต  ไม่สนใจงานอดิเ รก 
เพิกเฉยต่อกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มีความรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีพลังงาน ท างานได้ช้าและมี
คุณภาพต่ าลง ไม่มีสมาธิต่อสิ่งที่ท า การตัดสินใจแย่ลงและความจ าเสื่อม 

   - มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ผู้ป่วยมีอาการนอนไม่หลับ มีพฤติกรรมตื่น
นอนเร็ว ในผู้ป่วยบางรายจะหลับนานเกินไป เบื่ออาหารจึงส่งผลท าให้น้ าหนักลด ในขณะ
ที่บางคนรับประทานอาหารมากเกินไปจึงท าให้น้ าหนักเพิ่มขึ้น เมื่อมีอาการป่วยมักรักษา

https://www.honestdocs.co/chronic-fatigue-syndrome
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ด้วยยาธรรมดาไม่หาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง แน่นท้อง และปวดเรื้อรัง ที่ส าคัญผู้ป่วย
ยังมีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวอย่างแย่ลงด้วย  

อาการของโรคซึมเศร้าชนิด Dysthymia 

ผู้ป่วยจะมีอาการซึมเศร้าต่อเนื่องเรื้อรังเป็นเวลาติดต่อกันยาวนาน อาจถึงขั้นสูญเสียหน้าที่
การงาน การใช้ชีวิต รู้สึกไม่พึงพอใจในตนเอง ไม่มีความสุขตลอดเวลา มองโลกในแง่ร้าย แต่ผู้ป่วย
ยังคงใช้ชีวิตประจ าวันได้ปกติ แต่มักไม่ค่อยมีความพอใจเมื่อมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เสมือนหนึ่งเป็นคน
ขาดชีวิตชีวา ขาดวิญญาณซึ่งโรคซึมเศร้าแบบ Dysthymia นี้มีสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรง
ได้ (Major depression) 

อาการของโรคซึมเศร้าชนิด Bipolar หรือ Manic-depressive illness 

ส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดนี้จะมีอาการร่าเริงเกินกว่าเหตุ หงุดหงิดง่าย 
นอนน้อยลงจากเดิม มักหลงผิดคิดว่าตัวเองเก่ง ตัวเองใหญ่ มีพฤติกรรมพูดมาก ชอบคิดที่จะแข่งขัน 
มีความต้องการทางเพศสูง มีพลังงานมาก ตัดสินใจในแต่ละครั้งไม่ดี และมีพฤติกรรมหลายอย่าง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจน 

ความแตกต่างของโรคซึมเศร้า และโรคเครียด 

โรคซึมเศร้ากับโรคเครียด ดูเหมือนจะมีลักษณะอาการที่ใกล้เคียงกัน จนท าให้บางครั้งผู้ป่วยไม่
สามารถแยกตัวเองออกมาได้ว่า อาการที่เกิดขึ้นมาจากความเครียด หรือโรคซึมเศร้ากันแน่ เรา
สามารถมีวิธีสังเกตความแตกต่างระหว่างทั้ง 2 โรคได้ด้วยอาการขั้นพ้ืนฐานดังนี้ 

อาการที่มาจากความเครียด (Stress) 

ความเครียดหรือโรคเครียด โดยทั่วไปจะเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆ เท่านั้น หากเป็น
ความเครียดธรรมดา สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศทุกวัย ความเครียดจะไปสั่งผลกระตุ้นทั้งใน
แง่ดีและแง่ลบ ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถตั้งรับกับความเครียดได้มากน้อยแค่ไหน โดยพบว่าอาการทั่วไป
ของความเครียดคือ 

1. ไม่สามารถทนต่อความรู้สึกได้ 
2. นอนหลับยาก หรือนอนไม่หลับ 

3. กระสับกระส่าย กังวล และเหมือนจะประสาทเสีย 

4. รู้สึกไม่มีแรง หมดแรง 
5. รู้สึกว่าปัญหาที่เข้ามาในชีวิตยุ่งยากมากเกินจนรับได้ 
6. มีปัญหาเรื่องสมาธิและความจ าสั้น 

อาการที่มาจากโรคซึมเศร้า (Depression)  

แตกต่างจากความเครียดอย่างไร? ความแตกต่างของโรคนี้กับความเครียดคือ จะเกิดขึ้น
ใน "ระยะยาว" การปล่อยผ่านโดยรู้สึกว่ามันเป็นแค่ความเครียด จะไม่ช่วยท าให้อาการดีขึ้น แต่จะยิ่ง

https://www.honestdocs.co/categories-of-psychiatric-diseases
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แย่ลงเรื่อยๆ ผู้ป่วยจึงจ าเป็นต้องได้รับการรักษา เนื่องจากสารเคมีในสมองผิดปกติ เพราะความเศร้า
จะควบคุมความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา 

ความเครียดไม่ใช่มาจากโรคซึมเศร้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดก็ตาม ก็จะสามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้ ไม่นานก็จะกลับมาเป็นปกติ แต่โรคซึมเศร้าแม้จะพยายามดึงใจตัวเองกลับมา
อย่างไรก็ไม่สามารถท าให้รู้สึกดีขึ้น โรคซึมเศร้าจะมีอาการต่อเนื่องตั้งแต่เช้าจนเข้านอน ติดต่อกัน
มากกว่า 2 สัปดาห์ จึงควรได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคซึมเศร้า 

การที่คุณเคยเป็นโรคซึมเศร้านั้นเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคนี้ต่อไปในอนาคต 
มากกว่าครึ่งของผู้ป่ วยที่ เคยหายจากการเป็นโรคซึมเศร้าในครั้งแรก ยังมีโอกาสที่จะเป็น
โรคนี้ต่อไปได้อีก นอกจากนี้ 80% ของผู้ป่วยที่ เคยเป็นโรคซึมเศร้า 2 ครั้ง ยังสามารถเป็น
ต่อไปได้ อ้างอิงจากรายงานเมื่อปี 2007 ใน Clinical Psychology Review มีคนที่ฆ่าตัว
ตายมากถึงสองในสามมีอาการของโรคซึมเศร้า จากแหล่งข้อมูลทางสุขภาพ A.D.A.M โรค
ซึมเศร้ายังสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณและการท างาน และโรคซึมเศร้า
ยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ ภาวะอ้วน  หัวใจวาย หรือการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพจิตที่แย่ลงอย่างมากในผู้สูงอายุ  

วิธีป้องกันโรคซึมเศร้า 

เมื่อสัง เกตแล้วว่าตัว เองหรือคนใกล้ตัวก าลังตกอยู่ ในสภาวะซึมเศร้าทั่ว ไป  หรือ
แม้กระทั่งหลังผลการวินิจฉัยของแพทย์แล้วก็ตามว่า เป็นโรคซึมเศร้า  คุณสามรถดูแล
ตัวเองหรือผู้ป่วยควบคู่ไปกับการบ าบัดได้ดังนี้ 

1. หางานอดิเรกท า เช่น ท าอาหารหรือต่อจิกซอว์ ผู้ป่วยอาจไม่รู้สึกสนุกนัก แต่กิจกรรมยาม
ว่างเหล่านี้จะช่วยสร้างสมาธิและท าให้สามารถจดจ่อได้มากขึ้น 

2. ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ในชีวิตประจ าวัน ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามักรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและไม่มี
ความสามารถ การตั้งเป้าหมายเล็กๆ จะสร้างก าลังใจให้แก่ผู้ป่วย 

3. ออกก าลังกาย การออกก าลังกายท าให้สารเอ็นโดรฟิน (endorphin) หลั่งออกมา ซึ่งท าให้
รู้สึกมีความสุข อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นสมองให้มีความตื่นตัวมากขึ้นในระยะยาว ผู้ป่วยไม่
จ าเป็นต้องออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาหนักๆ แค่เดินออกก าลังสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็เพียงพอ 

4. ทานอาหารที่มีประโยชน์ แม้จะรู้สึกเบื่ออาหาร ผู้ป่วยควรพยายามรับประทานอาหารที่สด 
สะอาด และทานให้ครบทั้ง 5 หมู่ ร่างกายจึงจะรู้สึกสดชื่นและมีพลังงาน 

5. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ แม้การนอนจะเป็นเรื่องที่ควบคุมยากมากในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า แต่
การพักผ่อนให้เพียงพอ (6-8 ชั่วโมง) จะช่วยให้ลืมความกังวลไปได้ชั่วขณะ และเม่ือตื่นขึ้นมา
ร่างกายและสมองก็จะมีความพร้อมส าหรับกิจกรรมของแต่ละวันมากขึ้น 

https://www.honestdocs.co/what-are-glucocorticoids
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การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยตัวเอง 
ผู้ป่วยส่วนมากไม่แน่ใจในอาการผิดปกติที่ก าลัง เกิดขึ้นกับตัว เอง และผู้ป่วยมัก

เข้าใจผิดคิดว่าอาการเหล่านั้นจะสามารถหายไปเองได้ ดังนั้นการท าแบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้าด้วยตัวเองจะช่วยให้ผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการได้เร็ว ลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคซึมเศร้าเรื ้อรัง หรือ ซึมเศร้ารุนแรงชนิดที่มีอาการทางจิตร่วมลงได้ ช่วยลดภาระใน
เรื ่องของ เวลาและค่า ใช้จ่าย ในการรักษา และสามารถเ พิ่มคุณภาพชีว ิตของผู ้ป่วย ให้
สามารถกลับมาเป็นปกติสุขได้โดยเร็ว     

วิธีการประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยตัวเอง โดยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า ของ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  โดยให้ประเมินอาการในช่วงเวลา 15 วันที่ผ่านมา 
ท่านมีอาการเหล่านี้มากน้อยเพียงใด  

 

ข้อ อาการ 

ไม่มีเลย 

 

 

0 คะแนน 

เป็นบางวัน 

1-7 วัน 

 

1 คะแนน 

เป็นบ่อย 
มากกว่า7 

วัน 

2 คะแนน 

เป็นทุกวัน 

 

 

3 คะแนน 

1 เบื่อ ไม่สนใจ ไม่อยากท าอะไร
เลย 

    

2 ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ 
    

3 ห ล ับ ย า ก  ห ร ือ ห ล ับ ๆ  ตื ่น ๆ 
หรือหลับมากไป 

    

4 เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง 
    

5 เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป  
    

6 รู ้ส ึก ไ ม ่ด ีก ับ ต ัว เ อ ง  ค ิด ว ่า 
ต ัว เ อ ง  ล ้ม เ ห ล ว  ห ร ือ ท า ใ ห้
ตนเอง หรือครอบครัวผิดหวัง  
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ข้อ อาการ 

ไม่มีเลย 

 

 

0 คะแนน 

เป็นบางวัน 

1-7 วัน 

 

1 คะแนน 

เป็นบ่อย 
มากกว่า7 

วัน 

2 คะแนน 

เป็นทุกวัน 

 

 

3 คะแนน 

7 สมาธิไม่ดี เวลาท าอะไร เช่น ดู
โทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือท างาน
ที่ต้องใช้ความตั้งใจ 

    

8 พูดช้า ท าอะไรช้าลงจนคนอื่น
ส ัง เ ก ต เ ห ็น ไ ด ้ ห ร ือ
กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่
นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น 

    

9 คิดท าร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้า
ตายไปคงจะดี 

    

 

ตารางที่ 4 วิธีการประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยตัวเอง  

 

         เมื่อประเมินอาการครบทั้ง  9 ด้านแล้ว ให้รวมคะแนนทั้งหมด  หากผลรวมของ
คะแนนมากกว่า 7 คะแนนขึ้นไป ควรไปพบหรือขอค าปรึกษาจากบุคลากรด้านจิตเวชหรือ
รับการรักษาจากจิตแพทย์โดยทันที ไม่ควรปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนานเป็นเดือน  หรือเป็น
ปี  

การทดสอบและวินิจฉัยโรคซึมเศร้า 

ถึงแม้ว่าคุณสามารถประเมินเบื้องต้นได้ด้วยตัว เอง แต่ว่ามีเ พียงแพทย์เท่านั้นที่
สามารถวินิจฉัยโรคซึมเศร้าได้ ก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า แพทย์จะ
ตรวจและทดสอบเพ่ือแยกภาวะอ่ืน ๆ ที่อาจจะท าให้เกิดอาการได้เช่นกัน เช่น ปัญหาต่อม
ไทรอยด์ เนื้องอกในสมอง  ปัญหาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือภาวะวิตามินพร่อง 
ซึ่งการทดสอบดังกล่าวจ าเป็นต้องตรวจร่างกายและตรวจเลือด รวมถึงการพูดคุยเรื่องยา 
วิตามิน หรืออาหารเสริมทั้งหมดที่คุณใช้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการที่เหมือนโรค
ซึมเศร้าได้ แพทย์ยังจ าเป็นต้องถามค าถามเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของคุณ โดยคุณ
อาจต้องตอบแบบสอบถาม  อ้างอิงจาก สมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา (American 
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Psychiatric Association) คุณจ า เป็นต้องมีอาการที ่เ ข้า ได้กับ เก ณฑ์การวินิจฉัย จึงจะ
ได้ร ับการวินิจฉัยว่า เป็น โ รคซึม เศร้า  คุณจ า เป็นต้องมีอย่า งน้อย  5 อาการจาก 9 ข้อ
ดังต่อไปนี้ เป็นเวลานานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และอาการต่อไปนี้ต้องส่งผลต่อการท างาน
หรือชีวิตประจ าวันของคุณ  

- รู้สึกเศร้าหรือมีอารมณ์เศร้าเป็นส่วนใหญ่ของวัน  

- สูญเสียความสนใจหรือความรู้สึกสนุกกับสิ่งที่ เคยรู้สึกสนใจหรือสนุก  

- น้ าหนักลดลงหรือเพ่ิมขึ้นโดยไม่มีสาเหตุอธิบาย  

- นอนไม่หลับหรือนอนหลับมากเกินไป  

- อ่อนเพลียหรือรู้สึกหมดพลังงาน  

- กระสับกระส่ายหรือเชื่องช้า ทั้งการเคลื่อนไหว ค าพูด ความคิด  

- รู้สึกไร้ค่าและรู้สึกผิด 

- มีปัญหาด้านการคิด การใช้สมาธิ และการตัดสินใจ 

- มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายหรือการฆ่าตัวตาย  

ภาวะซึมเศร้าในรูปแบบอ่ืน ๆ ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่แตกต่างกันออกไป  

แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้าอย่างถูกต้อง 

1. การรักษาโดยการใช้ยา 

   ส าหรับการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยการใช้ยานั้น จะมียาหลากหลายชนิดด้วยกันที่
เลือกใช้รักษา ไม่ว่าจะเป็นยาชนิดที่ท าให้ง่วงและไม่ท าให้ง่วง ส าหรับยาที่ใช้ในการแก้โรค
ซึมเศร้าจะไม่ท าให้เกิดการเสพติดแต่อย่างใด นั่นแสดงว่าผู้ป่วยสามารถหยุดรับประทาน
ยาได้เมื่ออาการเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนของยาแก้โรคซึมเศร้านั้นไม่ได้ออกฤทธิ์ เพียง
เพื่อช่วยลดความกังวลเท่านั้น แต่มันจะท าให้อารมณ์ของคุณหายจากอาการเศร้าได้จริงๆ 
ทั้งนี้ยาชนิดนี้จะออกฤทธิ์ค่อนข้างช้า ดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องทานยาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 
2-3 สัปดาห์ จึงจะสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือมีอารมณ์ที่แจ่มใสขึ้น และส าหรับ
การใช้ยานั้นมักจะต้องใช้เวลานานถึง 4-6 สัปดาห์ยาจึงจะออกฤทธิ์และแสดงผลลัพธ์ได้
อย่างเต็มที่ 

   ยารักษาภาวะซึมเศร้า (Depression Medications) 

   ตามอ้างอิงของ The National Alliance on Mental Illness (NAMI)  

   1. SSRIs (Selective serotonin reuptake) 

       เป็นยาลดอาการซึมเศร้า (antidepressants)ที่แพทย์นิยมใช้มากที่สุด ยา
เหล่านี้ช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้า(Depression)โดยท าให้มีสารสื่อประสาท serotonin ใน
สมองมากขึ้น 
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SSRIs ที่ใช้กันมากที่สุด คือ 

- Prozac (fluoxetine) 

- Zoloft (sertraline) 

- Lexapro (escitalopram) 

- Paxil (paroxetine) 

- Celexa (citalopram) 

ผลข้างเคียงที่พบโดยทั่วไปของ SSRIs ได้แก่ 
- ความผิดปกติทางเพศ 

- ปัญหาทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้ท้องผูกและท้องร่วง  

- ปากแห้ง 

- นอนไม่หลับ 

- ปวดหัว 

- ความวิตกกังวลหรือความกระวนกระวายใจ  

- น้ าหนักมากขึ้น 

- เหงื่อออก 

2. Serotonin and Norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)  

เป็นกลุ ่มยาลดอาการซึม เศร้า ( antidepressants)ที ่นิยม ใช้รองลงมา serotonin and 

norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) จ ะ ย ับ ยั ้ง ก า ร ด ูด ซ ึม ก ล ับ ข อ ง 
serotonin และ norepinephrine ท าให้มีปริมาณสารสองตัวนี้มากขึ้นในสมอง  

ตัวอย่างยากลุ่มSNRIs เช่น: 
- Effexor (venlafaxine) 

- Pristiq (desvenlafaxine) 

- Cymbalta (duloxetine) 

- Fetzima (levomilnacipran) 

- Savella (milnacipran) เป็น SNRI แต่ใช้เพ่ือรักษา อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
(fibromyalgia) แทนภาวะซึมเศร้า(Depression) 

ยาเหล่านี้อาจท าให้เกิดผลข้างเคียงคล้ายคลึงกับยา SSRIs รวมทั้งความเมื่อยล้า
และอาการปัสสาวะขัด 

3. Norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor (NDRI)  

   ยานี้จะยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาท(neurotransmitter)สองตัวคือ
dopamine และ norepinephrine ตัวอย่างของยากลุ่มนี้  คือ Wellbutrin (bupropion) 
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Wellbutrin มีผลข้าง เคียงที ่คล้ายคลึงกับยา SSRIs และ SNRIs แต่จะท าให้เกิดความ
ผิดปกติทางเพศน้อยกว่า แต่อาจเพ่ิมความเสี่ยงการเกิดอาการชัก 

  4. Tricyclics 

   Tricyclic antidepressants (tricyclics หรือ  TCAs) เป็นยาที ่ใ ช ้ก ันมานาน
ท างานโดยการยับยั้งการดูดซึมกลับของ serotonin และ norepinephrine โดยกลไกที่
แตกต่างจาก SNRIs ยากลุ่มนี้มีการใช้น้อยลงเพราะก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากและร้ายแรง 
จะใช้ยากลุ่มนี้ เมื่อใช้ยาตัวอื่นแล้วไม่ได้ผล 

ตัวอย่างของสาร tricyclics ได้แก่ : 
- Elavil (amitriptyline) 

- Norpramin (desipramine) 

- Sinequan (doxepin) 

- Tofranil (imipramine) 

- Pamelor (nortriptyline) 

- Avantyl (nortriptyline) 

- Vivactil (protriptyline) 

ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงบางอย่างของสาร tricyclics ได้แก่ : 
- มองเห็นภาพซ้อน 

- หัวใจเต้นผิดปกติ 
- อาการสั่น 

- ความคิดสับสนในผู้สูงอายุ 
- อาการชัก 

5. MAOIs 

   monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) ส า ม า ร ถ ย ับ ยั ้ง เ อ น ไ ซ ม ์ 
monoamine oxidase ซึ่งหยุดการท างานของสารสื่อประสาทต่างๆรวมถึง serotonin 

และ norepinephrine ในสมอง 

ตัวอย่างของ MAOIs ได้แก่ : 
- Nardil (phenelzine) 

- Marplan (isocarboxazid) 

- Parnate (tranylcypromine sulfate) 

- Emsam (selegiline) เป็นยาที่พัฒนาล่าสุด ชนิดแผ่นแปะ ซึ่งมีผลข้างเคียง
น้อยกว่ายา MAOI อ่ืน ๆ 

https://www.honestdocs.co/alcohol-withdrawal
https://www.honestdocs.co/atrial-fibrillation
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เ ช ่น เ ด ีย ว ก ับ ย า ก ลุ ่ม  tricyclics  ย า ก ลุ ่ม MAOIs ม ีก า ร ใ ช ้น ้อ ย ล ง เ นื ่อ ง จ า ก
ผลข้า ง เคีย งและปฏิกิร ิย ากับสาร อื ่นค่อนข้า งมาก  ตัวอย่า ง เช ่นถ้า คุณกินอาห ารที ่มี
สารประกอบ tyramineจ านวนมาก(พบในชีส ผักดอง และไวน์แดง) พร้อมกับยากลุ ่ม 
MAOI จะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นอาจเกิดความดันโลหิตสูงรุนแรงที่อาจน าไปสู่ โรคหลอด
เลือดสมองตีบ(stroke) 

อาจพบความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงหากคุณใช้ยากลุ่ม MAOI ร่วมกับยา
เหล่านี้ : 

- ยาคุมก าเนิด 

- ยาแก้ปวดบางชนิด 

- ยารักษาภูมิแพ้และหวัด 

- สมุนไพรบางชนิด 

การ ใช้ MAOI ร่วมกับ  SSRI อาจท า ให้เ กิดภาวะที ่เ ป ็นอันตรายถึงช ีว ิต ได้เ ช ่น 
serotonin syndrome 

***เพิ่มเติม : Serotonin syndrome เกิดจากการงานของระบบ serotonin ใน
ระบบประสาทส่วนกลางท างานมากผิดปกติ ซึ ่ งท า ให้เกิดอาการผิดปกติทั ้ง  mental 

status, ระบบ neuromuscular, ระบบ autonomic ที่ท างานผิดปกติไป*** 

6. ยาอ่ืน ๆ 

   ยาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มข้างต้นที่ใช้รักษาภาวะซึมเศร้า( Depression) 

ได้แก่ 
- Trazadone 

- Nefazodone 

- Remeron (mirtazapine) 

- Abilify (aripiprazole) 

- Seroquel (quetiapine 

- Viibryd (vilazodone) 

- Brintellix (vortioxetine) 

2. การรักษาโดยการไม่ใช้ยา 

   ส าหรับการรักษาโรคซึมเศร้าโดยไม่ใช้ยานั้นท าได้ด้วยการเปลี่ยนความคิดเพื่อ
พิชิตความเศร้า และรวมถึงเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น นั่นก็คือ ผู้ป่วยที่มีอา รมณ์
เศร้ามักจะมองโลกในแง่ร้าย ซึ่งก็เป็นวัฏจักรที่จะท าให้ภาวะซึมเศร้านั้นอยู่กับตัวผู ้ป่วย
นาน ดังนั้น เมื่อผู้ป่วยเกิดอารมณ์เศร้าจึงควรบอกและค่อยๆ พูดกับผู้ป่วยให้หยุดเศร้าสัก
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ประเดี๋ยว แล้วให้ย้อนกลับไปคิดว่าเมื่อสักครู่ เกิดอะไรขึ้น เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่ นอนว่าจะมี
ความคิดอะไรบางอย่างแว็บเข้ามาในสมอง จากนั้นให้ลองพิจารณาดูว่าความคิดนั้นถูกต้อง
แค่ไหน หากคิดว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ อารมณ์จะดีขึ้นทันที อย่างน้อยก็จะท าให้
ผู้ป่วยมองโลกในแง่ดีจนกว่าจะเผลอไปคิดในแง่ร้ายอีกครั้ง  

1. จิตบ าบัดส าหรับโรคซึมเศร้า  

    โรคซึมเศร้านั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่ส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัย
หลายๆปัจจัยมารวมกัน การใช้จิตบ าบั ดหรือการบ าบัดด้วยการพูดคุยถูกออกแบบมาเพื่อ
ช่วยให้ผู ้ป่วยรับมือกับปัจจัยด้านจิตใจ พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน และปัจจัยภาวะ
แวดล้อมซึ่ง เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า และการใช้จิตบ าบัดนี ้ยังช่วยแยกแยะปัจจัยต่างๆ
เหล่านี ้ด ้วย  โดยโรคซึม เศร้าต่า งร ูปแบบกันก็มีเป้าหมาย การรักษาที ่ต ่า งกันและมีว ิธี
ช่วยเหลือผู้ป่วยต่างกัน เช่น  

- หาปัญหาชีวิตต่างๆที่ส่งผลต่อโรคซึมเศร้าหรือท าให้โรคซึมเศร้าแย่ลง  

- หาความคิดหรือความ เชื ่อ ในทางลบห รือผิดจากความ เป็นจริงที ่ส ่ง ผลต่อ
อารมณ์ความรู ้ส ึกที ่ซ ึม เศร้า  เช่น  ความรู ้ส ึกสิ ้นหวัง  และความรู ้ส ึกที ่หมด
หนทาง 

- สร้างความสามารถที่จะรับมือกับความเครียดและแก้ปัญหาได้ดีขึ้น  

- หาความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่จะพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน  

- สร้างเป้าหมายชีวิตที่เป็นไปได้และวางแผนการดูแลตนเอง  

- สร้างความพึงพอใจและการควบคุมวิถีชีวิต  

- เข้าใจเหตุการณ์ที่ เจ็บปวดในอดีต  

จิตบ าบัดสองรูปแบบที ่ใ ช ้ม ากที ่ส ุดคือพฤติกรรมและปัญญาบ าบัด ( cognitive 

behavioral therapy)หรือซีบีที(CBT) และปฏิสัมพันธ์บ าบัด( interpersonal therapy) 

โดยพฤติกรรมปัญญาบ าบัดนั้นพยายามที่จะช่วยให้ผู้ที่ซึมเศร้าค้นพบความคิดและความ
เชื ่อ ในทางลบหรือ ไม่ดีต ่อสุขภาพและ เปลี ่ยนความ คิดและความเชื ่อ เหล่านั ้น เป็น ใน
ทางบวกซึ่งมีประสิทธิภาพในการบ าบัดความเจ็บป่วยทางจิตใจได้หลายประเภท ผู้ที่ เข้า
ร่วมจิตบ าบัดมักจะมีการบ้านให้กลับไปท าโดยให้บั นทึกความคิดด้านลบที่เกิดขึ้นกับสิ ่ ง
ต่างๆ 

ส่วนปฏิสัมพันธ์บ าบัดจะเน้น ไปที ่การค้นหาความสัมพันธ์ของบุคคล แยก แยะ
ปัญหาของความสัมพันธ์นั้น และพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วย
ให้ค้นพบรูปแบบทางสังคมในเชิงลบของตนเอง เช่น การแยกตัวจากสังคมและความ
ก้าวร้าว และช่วยพัฒนาวิธีในการโต้ตอบกับคนอ่ืนได้ดีขึ้น  
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สถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ(National Institute of Mental  Health)ระบุว่าจิต
บ าบัดเพียงอย่างเดียวอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับผู้ที่ เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงเล็กน้อย
ถึงปานกลาง แต่อาจไม่เพียงพอส าหรับผู้ที่ซึมเศร้ ารุนแรงมาก 

2. การบ าบัดด้วยการช็อตไฟฟ้าส าหรับโรคซึมเศร้า  

    ถ้าจิตบ าบัดและยาใช้ไม่ได้ผล จิตแพทย์อาจแนะน าใ ห้ใช้การบ าบัดด้วยการ
กระตุ ้นสมอง  การบ าบัดด้วยการช็อต ไฟฟ้า ( electroconvulsive therapy)หรืออีซ ีที
(ECT)มีใช้มานานมากแล้วโดยใช้ครั้งแรกในปี 1940 ซึ่งการบ าบัดด้วยการช็อตไฟฟ้านั้นจะ
ใช้กระแสไฟฟ้าปล่อยผ่านสมองขณะที่ดมยาสลบอยู่ การรักษานี้จะท าให้ชักช่วงสั้นๆซึ่ ง
ควบคุมได้โดยส่งผลต่อเซลล์ประสาทและสารเคมีในสมอง ตามข้อมูลจากเครือข่ายความ
เจ็บป่วยทางจิตใจแห่งชาติ(National Alliance on Mental Illness)คนส่วนใหญ่จะต้อง
รักษาสี่ถึงหกครั้งก่อนจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การช็อตไฟฟ้านี้
จะมีผลข้างเคียงชั่วคราวได้แก่ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ  คลื่นไส้ สับสน และความจ าเสื่อม 

3. การกระตุ้มสมองด้วยแม่เหล็กส าหรับโรคซึมเศร้า 

      แทนที ่จ ะ ใ ช ้ก ร ะ แส ไฟฟ้า  ก า ร ก ร ะตุ ้น ส ม อ งด ้ว ย แม ่เ ห ล ็ก ( transcranial 

magnetic stimulation)หรือทีเอ็มเอส(TMS)จะใช้สนามแม่เหล็กกระตุ้นเซลล์ประสาท
และช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า การรักษานี้ไม่ต้องใช้ยาดมสลบและเน้นไปที่บริเวณของ
สมองที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ ผลข้างเคียงจากการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กนั ้น
ได้แก่ กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุก ปวดหัวหรือเวียนหัว และชัก(ถ้าเคยชักมาก่อน)  

4. การกระตุ้นเส้นประสาทวากัส (vagus nerve) ส าหรับโรคซึมเศร้า 

    ส าหรับโรคซึมเศร้า เรื ้อรังหรือโรคซึมเศร้าที ่ ไม่ ตอบสนองต่อการบ าบัดด้ว ย
การช็อตไฟฟ้าหรือการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กนั้น การกระตุ้นเส้นประสาทวากัส( vagus 

nerve stimulation)หรือวีเอ็นเอส(VNS)ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง การรักษาวิธีนี้จะใช้อุปกรณ์
ฝังเข้าไปเพื่อกระตุ้นเส้นประสาทวากัสด้วยสัญญาณไฟฟ้าซึ่งท าหน้าที่ส่งกระแ สประสาท
ไปส่วนของสมองที่ควบคุมอารมณ์และการนอนหลับตลอดทั้งวันซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สร้าง
จังหวะให้กับสมอง ผลข้างเคียงเฉพาะที่ของการรักษาด้วยการกระตุ้นเส้นประสาทวากัส
เช่นปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก(กลารกลืน ความปวด และการไอ) ปวดคอ และปัญหาการ
หายใจระหว่างออกก าลังกาย 

5. ธรรมชาติบ าบัดส าหรับโรคซึมเศร้า 

    มีการใช้ธรรมชาติบ าบัดหลายวิธีเช่นเดียวกับการรักษาทางเลือกหรือการรักษา
เสริมซึ่งอาจช่วยรักษาโรคซึมเศร้าเมื่อใช้ร่วมกับการรักษาวิธีอื่น (รวมถึงการใช้ยา) การ
รักษาเหล่านี้ได้แก่ 

https://www.honestdocs.co/fmri


235 

 

- ออกก าลังกายซึ่งช่วยหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นอารมณ์  
- โยคะ การท าสมาธิ และการฝึกจิตอ่ืนๆช่วยลดความเครียดและบรรเทาอารมณ์

เชิงลบได้ 
- การยวดช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและเพิ่มสารสื่อประสาทที่ช่วยให้อารมณ์

คงที่ 
- การฝังเข็มอาจส่งผลดีต่อสารสื่อประสาท  

อาหารเสริมบางชนิด เช่น  โฟเลต (folate)เอสเอ็มอี (SAMe) หรือเอส-อะดีโนซิล-
เอล-เมทไธโอนีน (S-Adenosyl-L-Methionine) และหญ้าเซนต์จอห์นเวิร์ธ (St. John's 

wort) อาจช่วยรักษาโรคซึมเศร้า แต่ยังต้องมีการวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือพิสูจน์ผลในการรักษา  

ข้อควรปฏิบัติเมื่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 

1.  ไม่ควรตั้งเป้าหมายในการท างานมากจนเกินไป และไม่ควรรับผิดชอบทุกอย่างจนเกิน 

ความสามารถของตัวเอง 
2. ควรแยกแยะปัญหาใหญ่ๆ ให้เป็นส่วนย่อย แล้วค่อยๆ เรียบเรียงล าดับความส าคัญ

ก่อนหลังเพ่ือลงมือแก้ไข 

3. ห้ามบังคับตัวเองหรือตั้งเป้าหมายกับตัวเองสูงเกินไป เพราะนั่นจะยิ่งเป็นการเพ่ิมความ
กดดันและเสี่ยงต่อความล้มเหลวในภายหลัง 

4. หมั่นหากิจกรรมที่ชอบและท าให้ตัวเองรู้สึกดีมาท าบ่อยๆ เพ่ือให้เกิดอารมณ์ที่
เพลิดเพลินและท าให้มีชีวิตชีวาสดใส 

5. ไม่ควรต าหนิตัวเอง เมื่อไม่สามารถท าอะไรบางอย่างให้ส าเร็จได้ตามที่วางแผนไว้ ควร
รู้จักให้อภัยตัวเองและให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ 

โรคซึมเศร้า หากปล่อยไปโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด นอกจากจะท าให้
อาการยิ ่งรุนแรงเ พิ่มมากขึ้นแล้ว  อาจส่งผลเสียต่อชีว ิต  ทรัพย์สิน  และคนรอบข้า ง ได้ 
เพราะโรคซึมเศร้านั้น เป็นโรคที่ผู้ป่วยไม่มีสติอยู่กับตัว ลงมือท าอะไรลงไปมักไม่ ค่อยมีสติ 
ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียใดๆ จึงควรให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ ่นๆ จะเป็น
การดีที่สุด 

ควรรับประทานวิตามินเสริมถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ ? 
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าควรรับประทานวิตามินเพื่อช่วยภาวะซึมเศร้าหรือเปล่า ? 

ค าตอบก็คือ ส าหรับในผู้ป่วยบางคนแล้วการรับประทานวิตามินเป็นสิ่งที่จ าเป็น เนื่องจากมี
การขาดวิตามินหลายชนิดที่อาจท าให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ และเมื่อคุณมีอาการของโรค
ซึมเศร้า ควรขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือนักจิตบ าบัด ก่อนเริ ่มรับประทานวิตามิน
หรืออาหารเสริมใดๆ   

http://www.honestdocs.co/folic-acid-supplements
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โดยในบทความนี้ เราจะมายกตัวอย่างวิตามินที่ เมื่อขาดแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับอาการ
ซึมเศร้ากัน แต่อย่างไรก็ตาม ต้องระลึกไว้เสมอว่าอาหารคือแหล่งวิตามินที ่ดีที ่สุด  ซึ ่ง
รวมถึงวิตามิน เหล่านี ้ด ้วย ดังนั ้นการรับประทานอาหา รที่ เหมาะสมจะท า ให้คุณได้ร ับ
วิตามินที่จ าเป็นเหล่านี้ในปริมาณที่มากพอ  

วิตามินบีรวม 

วิตามินบีรวม เป็นวิตามินที่จ าเป็นต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ วิตามินชนิดนี้สามารถ
ละลายในน้ าและไม่สามารถเก็บไว้ในร่างกายได้ ดังนั้นร่างกายจึงต้องการวิตามินบีเพิ่มใน
แต่ละวัน วิตามินบีอาจลดลงจากการดื่มแอลกอฮอล์ น้ าตาล นิโคติน หรือคาเฟอีน ซึ่ง
หมายความว่าหากคุณก าลังรับประทานอาหารพวกนี้ ในปริมาณมากก็จะท าให้คุณอาจขาด
วิตามินบีได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินบีรวมและโรคซึมเศร้า  

วิตามิน  B1 (Thiamine): สมองใช้วิตามินตัวนี้ ในการเปลี่ยนน้ าตาลกลูโคสหรือ
น้ าตาลในเลือดมาเป็นพลังงาน ดังนั้นหากไม่มีวิตามินตัวนี้ จะท าให้สมองไม่มีพลังงาน การ
ขาด Thiamine นี้ พบได้ไม่บ่อยแต่อาจเกิดร่วมกับการติดแอลกอฮอล์ซึ่งอาจน าไปสู่ความ
ผิดปกติทางจิตหรือประสาทได้  

วิตามิน B3 (Niacin): การขาด niacin จะท าให้เกิดโรคหนังกระ (Pellagra) ซึ่ง
เป็น โรคที ่ท า ให้เกิดอาการทางจิตและความจ า เสื ่อม  อาหารที ่ขายอยู ่ ในปัจจุบ ันมักมี 
Niacin ท าให้โรคนี้พบได้น้อยมากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการขาดวิตามินชนิดนี้แบบไม่มี
อาการก็อาจจะท าให้เกิดอาการกระวนกระวายและวิตกกังวล รวมถึงการท างานของสมอง
และร่างกายที่ช้าลงได้ 

วิตามิน B5 (Pantothenic acid):  การขาดวิตามินตัวนี้พบได้น้อย แต่อาจม าให้
เกิดอาการอ่อนเพลียและซึมเศร้าได้  

วิตามิน B6 (pyridoxine): วิตามินตัวนี้ช่วยในการสร้างกรดอะมิโนซึ่งจ าเป็นต่อ
กา รสร ้า ง โปรตีนและฮอร ์โ มน ในร ่า ง กาย  โ ดย เฉพาะ  Serotonin, Melatonin และ 
Dopamine การขาดวิตามินนี้พบได้น้อย แต่อาจท าให้ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีแผลที่ผิ วหนัง
และสับสนได้ กลุ่มที่ เสี่ยงต่อการขาดวิตามินชนิดนี้คือกลุ่มที่ติดแอลกอฮอล์ ผู้ป่วยโรคไต
วาย และผู้หญิงที่ก าลังรับประทานยาคุมก าเนิด แ ละการใช้ยาในกลุ่ม MAOIs ก็จะท าให้
ร่างกายมีการวิตามินชนิดนี้น้อยลงเช่นกัน มีแพทย์หลายคนเชื่อว่าร่างกายได้รับวิตามิน
ชนิดนี้จากอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  

วิตามิน B12: เนื่องจากวิตามินตัวนี้ส าคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง การขาดจึงท า
ให้เกิดภาวะซีดร่วมกับอาการทางระบบประสาทและอาการทางจิต การจะขาดวิตามินตัว
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นี้ได้ จะต้องมีการขาดอย่างเรื้อรัง เนื่องจากร่างกายสามารถเก็บวิตามิ นตัวนี้ ได้ไว้ที่ตับได้
นานถึง  3-5 ปี และมัก เกิดจ ากการขาด  Intrinsic factor ซึ ่ง เป็น เอนไซม์ที ่ ใ ช ้ด ูด ซ ึม
วิตามิน B12 จากทางเดินอาหาร ภาวะนี้ เรียกว่า Pernicious anemia และเนื่องจากว่า 
Intrinsic factor นี้จะค่อย ๆ ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการขาด
วิตามิน B12 เพ่ิมขึ้น 

กรดโฟลิค (Folic acid): วิตามินชนิดนี้จ าเป็นต่อการสร้างสาย DNA และจ าเป็น
ต ่อ ก า ร ส ร ้า ง ส า ร  SAM (S-Adenosyl Methionine) กา ร ร ับป ร ะทา นอ าห า ร ได ้น ้อ ย 
อาการเจ็บป่วย การติดแอลกอฮล์และยาหลายชนิดท าให้เกิดการขาดวิตามินตัวนี้ ได้ และ
มักจะแนะน าให้รับประทานวิตามินชนิดนี้ เสริมในหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเกิดความ
ผิดปกติทางระบบประสาทของทารก 

วิตามิน C 

การขาดวิตามินแบบที่ไม่เกิดอาการอาจท าให้มีอาการซึมเศร้า ซึ่งต้องรับประทานวิตามิน
เสริมเพื่อช่วยลดอาการ การเสริมวิตามินนี้ เป็นสิ่งที่จ าเป็นหากคุณก าลังเข้ ารับการผ่าตัด 
หรือเป็นโรคที่ก าลังมีการอักเสบ นอกจากนั้น  ความเครียด  การตั้งครรภ์ และการให้นม
บุตร  ก็ยัง เป็นภาวะที ่ท า ให้ร ่า งกายต้องการวิตามิน  C เ พิ ่มขึ ้น  ในขณะที ่ยาแอสไพริน 
Tetracycline และยาคุมก าเนิดจะท าให้ระดับวิตามินซีในร่างกายลดลง  

แร่ธาตุ 
การขาดวิตามินบางชนิดอาจ เกี ่ยวข้อ งกับอาการซึม เศร้าและโรคทางกาย ได้ 

เช่น แมกนีเซียมแคลเซียม ซิงค์ เหล็ก แมงกานีส และโพแทสเซียม  

ค าถามจากผู้ป่วยท่านอ่ืนเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 

โรคซึมเศร้าสามารถรักษาหายสนิทม้ัยคะ 

ค าตอบ : ซึมเศร้าสามารถหายได้ค่ะ..แต่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาและบ าบัดอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ขาดยา เฝ้าระวังเมื่อมีอาการก าเริบ และต้องไปพบจิตแพทย์ตามนัดทุกครั้ง   

- ตอบโดย ศิรินทิพย์ ผอมน้อย (นักจิตวิทยาคลินิก)  
ดิฉันจะช่วยคุณแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างไร เมื่อท่านคอยแต่ปฏิเสธความช่วยเหลือ 

ค าตอบ : คุณแม่ได้ทานยาต่อ เนื ่อ งมั ้ยคะ . . โ รคซึม เศร้าหากขาดยา/ทานยา ไม่
สม่ าเสมอจะท าให้โรคก าเริบ จนท าให้ผู้ป่วยมีความคิดอยากท าร้ายตัวเองได้นะคะ สิ่งแรก
ที่คุณควรท าคือ พาคุณแม่ไปพบจิตแพทย์ ให้ท่านทานยาให้ครบตามหมอสั่ง หลังจากทาน
ยาไปแล้วประมาณ2อาทิตย์อาการจะค่อยๆดีขึ้น และควรเฝ้าระวั งความเสี่ยงที ่คุณแม่
อาจจะท าร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตายได้ เช่น ไม่ควรปล่อยให้อยู่คนเดียว จัดเก็บของใช้ในบ้านที่

https://www.honestdocs.co/what-is-strabismus
https://www.honestdocs.co/ectopic-pregnancy
https://www.honestdocs.co/antacids
https://www.honestdocs.co/kidney-stones
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อาจมีความเสี่ยงให้อยู่ในที่มิดชิด เช่น เชือก ผ้า ยาล้างห้องน้ า ของมีคม อาวุธต่างๆ และ
ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งค่ะ  

- ตอบโดย ศิรินทิพย์ ผอมน้อย (นักจิตวิทยาคลินิก) 
เป็นภาวะซึมเศร้านะคะ รักษามาได้ประมาณ 3 เดือนแล้วค่ะ ได้รับยา sertraline และ 

clonazepam มาทานค่ะ แต่การนอนยังนอนได้ประมาณ4-5 ชั่วโมงเองค่ะ ปรึกษาหมอแล้ว คุณ
หมอก็ไม่ได้เปบี่ยนตัวยาให้ค่ะ ควรท าอย่างไรคะ 

ค าตอบ : อาจต้องปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา เรื ่ อ งการบ าบัดผ่อนคลาย 
( relaxation therapy) แ ล ะ / ห ร ือ ก า ร บ า บ ัด โ ด ย ก า ร ป ร ะม ว ล ค ว า ม ค ิด  ( cognitive 

therapy)ร่วมด้วยกับการให้ยาค่ะ นอกจากนี้แล้ว ควรนอนให้เป็นเวลา ไม่ทานคาเฟอีน 
ออกก าลังกายเป็นประจ า อยู่ในห้องนอนที่มืดไม่มีเสียงรบกวนค่ะ  

- ตอบโดย นิชดา พงษ์ธัญญกรณ์ (พญ.) 
อาการของโรคซึมเศร้าข้างต้นเริ่มแบบไหน 

ค าตอบ : วิธีสังเกตอาการของโรคซึมเศร้าค่ะ มีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 5 อย่าง 
หรือมากกว่า ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 1). อารมณ์เศร้าตลอดทั้งวัน เด็ก
หรือว ัย รุ ่นอาจ เป็นอารมณ์หงุดหงิด  โกรธง่าย  2). หมดความสนใจ  หรือความสุข ใน
กิจกรรมต่างๆ 3). เบื่ออาหารและน้ าหนักลด 4). นอนไม่หลับหรือนอนมากเกือบทั้งวัน 5). 

ความคิดและการ เคลื ่อน ไหว เชื ่อ งช ้าหร ือพลุ ่ง พล ่า นกร ะวนกระว าย  6). เ หนื ่อ ย  / 
อ่อนเพลียง่ายหรือไม่มีแรง 7). รู ้สึกไร้ค่าหรือรู ้สึกผิดมากผิดปกติ 8). ไม่มีสมาธิหรือมี
ความลังเลใจ 9). มีความคิดอยากตาย คิดฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย หรืออาจใช้
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าแบบ 2 ค าถาม 1.ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ ท่านรู้สึก 
หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ 2.ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ ท่านรู้สึก เบื่อ 
ท าอะไรก็ไม่เพลิด เพลินหรือไม่ ถ้าค าตอบ “ไม่มี” ทั้ง  2 ค าถาม ถือว่าปกติ ไม่เป็นโรค
ซึมเศร้า ถ้าค าตอบ “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อ (มีอาการใด ๆ ในค าถามที่ 1 และ 2) 

หมายถึง เป็นผู้มีความเสี่ยง หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ให้แจ้งผลและแนะน าให้
พบบุคลากรทางด้านสาธารณสุข หรือแพทย์ - ตอบโดย Danuchar Chaichuen (พว.) 

ค าตอบ 2: อาการของโรคซึมเศร้าขั้นแรกให้สังเกตุอาการดูนะคะว่า ช่วง 2สัปดาห์
ที่ผ่านมาคุณมีอาการเหล่านี้มากแค่ไหน1. ตื่นเช้ามารู้สึกเบื่อหน่ายขี้ เกียจไม่อยากจะท า
อะไรเลย 2.รู้สึกไม่สบายใจ ท้อแท้ หดหู่อยากร้องไห้ 3. หลับยาก หลับมากผิดปกติ (ปกติ
จะหลับ6-8 ชม/วัน)หรือหลับน้อยหลับๆตื่นๆ 4. เหนื่อยง่ายไม่มีแรงเพลียๆ 5. เบื่ออาหาร
หรือทานได้เยอะเกินปกติ 6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกผิด โทษตัวเอง 7. ขาดสมาธิเหม่อลอย
ดูทีวีไม่รู ้ เรื ่องขาความตั้ง ใจต่องานต่างๆที่ท า  8.พูดช้าลง ท ากิจกรรมต่างๆได้ช้าลงหรือ
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กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้ 9. มีความคิดอยากท าร้ายตัวเอง คิดว่าถ้าตายไปคงจะ
ดีกว ่ามีช ีว ิตอยู ่ ห ากมีอาการ เหล่านี ้ เ ก ือบทุกว ัน (มากกว่า 7 วันขึ ้น ไป )  แนะน า ให้พบ
จิตแพทย์นะคะเพ่ือท าการประเมินและวินิจฉัยอย่างแม่นย าและรับการรักษาได้อย่างถูกวิ ธี
. .ปล.ภาวะซึมเศร้าเกิดจากการท างานของสารสื่อน าประสาทไม่สมดุล การรักษาจะมียาให้
รับประทานเพ่ือปรับสารสื่อประสาทให้สมดุล และเมื่ออาการดีขึ้นอาจรักษาด้วยการท าจิต
บ าบัดค่ะ - ตอบโดย ศิรินทิพย์ ผอมน้อย (นักจิตวิทยาคลินิก)  

รู้สึกซึมเศร้าและปวดหัวหลังจากกินยาคุมไปได้2อาทิตย์ค่ะ เกี่ยวกันม้ัยคะ แล้วจะเป็น
ผลข้างเคียงหรือเปล่า 

ค าตอบ : เกี ่ยวกันได้คะ เพราะสองอาการนี ้เป็นผลข้าง เคียงของการทานยาคุม 
ส าหรับผลข้างเคียงของเม็ดยาคุมก าเนิดมีดังนี้ค่ะ คลื่นไส้อาเจียน น้ าหนักตัวเพิ่ม ปวดหัว 
เป็นฝ้า เลือดออกกระปริบกระปรอย ประจ าเดือน ผิดปกติ ความดันสูง  ซึมเศร้า  กังวล 
หร ืออาจม ีอ า ก า ร อื ่น ๆแต ่พบ ได้น ้อ ย เ ช ่น  ปวดประจ า เ ด ือน  ปวดขา  เ ส ้น เ ล ือ ดข อ ด 
อ่อนเพลีย ความรู้สึกทางเพศลดลงค่ะ  

- ตอบโดย นิชดา พงษ์ธัญญกรณ์ (พญ.)  
โรคซึมเศร้ารึกษาให้หายขาดได้หรือไม่ 
ค าตอบ : ซึมเศร้ารักษาได้ค่ะ แต่หากจะให้หายขาดคงล า บากหน่อยนะคะ เพราะ

สาเหตุหลักของโรคโรคซึมเศร้าคือสารเคมีในสมอง การรักษาด้วยการทานยาเ ป็นวิธีการ
ช่วยปรับสารเคมีในสมองให้สมดุลค่ะ ฉะนั้นหากคุณหยุดทานยาโอกาสที่โรคจะก าเริบซ้ าก็
มีค่ะ ยังไงแนะน าให้พบจิตแพทย์ตามนัดทุกครั้ง และ ทานยาสม่ าเสมอนะคะ หากอาการ
คุณดีขึ้น100% จิตแพทย์จะค่อยๆปรับลดยาให้และมีค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเอง
ให้คุณค่ะ  

- ตอบโดย ศิรินทิพย์ ผอมน้อย (นักจิตวิทยาคลินิก)  
โรคซึมเศร้ารักษาโดยไม่ใช้ยาได้หรือไม่ 
ค าตอบ : การท าจิตบ าบัดค่ะ แต่ทั้งนี ้ทั ้งนั ้นจิตแพทย์ต้องประเมินอาการก่อนว่า

รุนแรงแค่ไหน หากรุนแรงมากและมีอาการเป็นระยะเวลานานจ าเป็นต้องใช้ยาควบคู่กัน
ไปค่ะ  

- ตอบโดย ศิรินทิพย์ ผอมน้อย (นักจิตวิทยาคลินิก) 
 

7.5 โรคทางจิตเวช  :  ความเจ็บป่วยที่ถูกตีตรา 
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รู้ไหม….กินอย่างไรให้สุขภาพจิตดี 
คนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่า อาหาร และสุขภาพกาย มีความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่น้อยคนนัก

ที่จะตระหนักถึงความเชื่อมโยงของอาหาร กับ สุขภาพจิต – อาหารที่คุณทานเข้าไป สามารถ
ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ และความคิด ได้มากกว่าที่คุณคิด 

อาหารที่คุณทานเข้าไป ส่งผลต่อระดับพลังงาน ความตื่นตัว ระบบย่อยอาหาร และระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย  สมองของคุณก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่นเดียวกับหัวใจและ
ตับ  และอาหารที่เราทานจึงเป็นพลังงานแหล่งเดียวในการขับเคลื่อนสมอง อาหารที่เราทานเข้าไปนั้น 
จะผลิตและปล่อยสารเคมีที่ส่งผลต่อระบบการรู้จ าและอารมณ์ ดังนั้นอาหารจึงเป็นสิ่งส าคัญมากใน
การรักษาโรควิตกกังวล และซึมเศร้า 

จริงหรือ…อาหารท าให้สุขภาพจิตแข็งแรง? 
งานวิจัยมากมาย ยืนยันว่า อาหารและสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์อันเชื่อมโยงกัน มีการพบว่า 

ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตมักจะทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่นอาหารแปรรูป อาหารบรรจุเสร็จ 
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ า เช่น มันฝรั่งทอด และ ช็อคโกแลต  มากกว่าที่จะทานผักผลไม้สด
และอาหารเพื่อสุขภาพที่ปรุงเอง 

การขาดธาตุโฟลิก และซีลีเนียม (ที่พบในผักใบเขียว) ก็มีความเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้า การ
เหนื่อยล้า การนอนไม่หลับ และความวิตกกังวล ดังนั้นการทานผักโขม คะน้า บล๊อคโคลี และผักใบ
เขยีวอ่ืนๆ จะท าให้ร่างกายของคุณได้รับสารอาหารเพ่ือต่อสู้กับอาการเหล่านี้ 

แน่นอนว่าอาหารที่มีวิตามินสูงจะช่วยท าให้สุขภาพกายและใจแข็งแรง งานวิจัยพบว่า ผู้หญิง
วัยกลางคนที่ทานผักและผลไม้ 6 ชนิดต่อวัน  จะมีอัตราความเจ็บป่วยทางจิตใจน้อยลง  ผลการศึกษา
จากงานวิจัยชิ้นนี้ ผนวกกับการค้นพบเรื่องความเชื่อมโยงกันของอาหารและสุขภาพจิต ท าให้เกิดข้อ
สรุปว่า การทานอาหารที่มีทั้งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน วิตามิน เกลือแร่ น้ าเปล่า กรดอะมิโน และไขมัน
ที่จ าเป็นต่อร่างกาย ผนวกกับการหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเคล็ดลับ
ส าคัญที่ท าให้สุขภาพจิตดี 

โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล กับ สารอาหาร 

อาหารมีผลต่อสุขภาวะทางจิต 2 ประการ คือ อาการซึมเศร้า และอาการวิตกกังกล แม้ว่า
โรคทั้งสองนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากอาหารที่คุณทานเข้าไป แต่พบว่าสารอาหารมีส่วนส าคัญที่สามารถ
ส่งผลให้อาการของโรคแย่ลง 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มักจะทานอาหารที่ไม่ค่อยมีคุณค่าทางโภชนาการ ผู้ป่วยมักจะไม่เลือก
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ อาจจะเจริญอาหารน้อยลง ทานของหวานมากขึ้น และมักจะเลือกทานอาหาร
จ าพวกที่ส่งผลให้อาการซึมเศร้าแย่ลง การศึกษาชิ้นหนึ่ง ค้นพบว่าคนที่ทานอาหารที่คุณค่าทาง

https://th.thecabinbangkok.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5/
https://th.thecabinbangkok.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2/
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โภชนาการต่ า เช่น อาหารขยะท่ีผ่านกระบวนการแปรรูป จะมีอัตราความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
สูงกว่าคนที่ทานอาหารเพื่อสุขภาพ ถึง 58 เปอร์เซ็นต์ 

กินอย่างไร เพ่ือต่อสู้กับโรคซึมเศร้า 
สมองของคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จะขาดสารเคมีที่เรียกว่าสารสื่อประสาท อันได้แก่ เซโร

โทนิน และโดปามีน อันเป็นตัวช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข  กรดอะมิโนในอาหารสามารถ
แปรสภาพไปเป็นสารสื่อประสาทได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ สารทริปโตเฟน (กรดอะมิโนชนิดหนึ่ง) ซ่ึง
พบในไข่ ชีส ปลาแซลมอล ไก่งวง สัปปะรด ถั่ว และเต้าหู้  เมื่ออาหารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย มันจะถูก
กระบวนการของร่างกายเผาผลาญเพ่ือไปสร้างสารเซโรโทนิน และโดปามีน  ดังนั้นอาหารที่เราทาน 
จึงมีส่วนช่วยในการรักษาระดับของสารสื่อประสาทในสมอง อันได้แก่ เซโรโทนิน และโดปามีน เพ่ือท า
ให้เรารู้สึกด ี

กรดไขมันโอเมกา 3 ที่พบในอาหารจ าพวกปลาและไข่ ก็มีส่วนส าคัญที่ช่วยท าให้อาการของ
โรคซึมเศร้าดีขึ้น เพราะมันมีบทบาทส าคัญต่อโครงสร้างการท างานของสมอง ด้านการปรับสมดุลย์
ของอารมณ์ ดังนั้น เราจึงควรจะทานอาหารจ าพวกปลาและไข่ให้เพียงพอ ในวันที่รู้สึกแย่ หรือซึมเศร้า 

ความสัมพันธ์ของอาหาร กับโรควิตกกังวล 

เมื่อคุณรู้สึกกังวล วิธีง่ายๆคือ สังเกตร่างกายของตัวเอง ที่ท้องและระบบขับถ่าย – คุณอาจ
รู้สึกไม่สบายท้อง หรือไม่แม้กระทั่งอยากจะมองอาหาร เพราะความกังวลอาจส่งผลกระทบต่อระบบ
ในช่องท้อง ในขนะเดียวกันอาหารที่ทานเข้าไปก็ส่งผลต่อระดับความวิตกกังวล ทั้งนี้พบว่า อาการกรด
ไหลย้อนและการกังวลสามารถส่งผลถึงกันและกันได้ 

กินอย่างไร เพ่ือต่อสู้กับโรควิตกกังวล 

ไม่มีอาหารจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งที่สามารถรักษาโรควิตกกังวลได้  แต่มีอาหารจ านวนหนึ่ง ที่
ควรจะหลีกเลี่ยงเมื่อเป็นโรคนี้ 

เมื่อกรดไหลย้อน สามารถน ามาซึ่งความรู้สึกวิตกกังวล ดังนั้นจึงควรลีกเลี่ยงสิ่งที่จะไปกระตุ้น
อาการนี้ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ของทอด ของเผ็ด ผลิตภัณฑ์จากนม กระเทียม หัวหอม 
โซดา ลูกอม และช็อคโกแลต 

คุณควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว มะเขือเทศ 
อาหารขยะจ าพวกน้ าตาล เพราะไม่เพียงแต่ว่าอาหารเหล่านี้จะท าให้เกิดกรดไหลย้อน แต่มันยัง
สามารถไปกระตุ้นอาการของโรควิตกกังวลได้อีกด้วย นอกจากนี้ เพ่ือที่จะลดความวิตกกังวลให้ได้มาก
ที่สุด คุณควรจะงดคาเฟอีน และสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นทั้งหลาย เนื่องจากมันไปกระตุ้นการท างานของ
หัวใจ ท าให้หัวใจเต้นเร็ว และเพ่ิมอาการวิตกกังวล 

ระดับน้ าตาลในกระแสเลือดที่ไม่คงที่ สามารถท าให้อาการวิตกกังวลแย่ลง ดังนั้นอาหารที่มี
น้ าตาลสูง ตามหลักแล้วก็คือคาร์โบไฮเครตเชิงเดี่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพ่ือป้องกันอาการ
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น้ าตาลในเลือดไม่คงที่  ดังนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะวิตกกังวล คุณควรจะทานอาหารดังต่อไปนี้มากๆ 
ได้แก่ น้ าเปล่า ผัก ธัญพืช ลีนโปรตีน (ในตอนเช้า) และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เพ่ือที่จะรักษาระดับ
น้ าตาลในเลือด 

 

7.6 บทสรุป 

 

สุขภาพจิตคือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข สภาพของการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็น
ความสามารถส่วนบุคคลในการที่จะแก้ปัญหาของตนในแบบฉบับที่ตั้งอยู่บนรากฐานความเป็น
จริง โดยอยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม 

         องค์ประกอบของสุขภาพจิต  1. ปัจจัยทางร่างกาย ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค  
2. ปัจจัยทางจิตใจ 3. ปัจจัยทางสังคม  

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับความเครียด  ความเครียดที่เหมาะสม(eustress)จะ
กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ แต่ความเครียดที่มากเกินไปเป็น
ผลเสียต่อร่างกาย และจิตใจ  

อาการของคนสุขภาพจิตไม่ดี  คนสุขภาพจิตไม่ดี เมื่อเผชิญปัญหาในชีวิต จะเกิดอาการ
ต่างๆทางจิตใจ อารมณ์ แสดงพฤติกรรมบางอย่าง หรือปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายซึ่งแสดงภาวะ
ไม่สมดุล บางคนอาจมีอาการแสดงออกมาเล็กน้อย เรียกว่าปัญหาสุขภาพจิต หรือมีมากจนเป็นกลุ่ม
อาการท่ีเรียกว่าโรคทางจิตเวช 

อาการของปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่  1. อาการทางร่างกาย  2. อาการทางอารมณ์  3. 

อาการทางจิตใจ  4. พฤติกรรม 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต  1.ปัจจัยทางร่างกาย  2. ปัจจัยทางจิตใจ  3. ปัจจัย 

สิ่งแวดล้อมภายนอก  4. ความสามารถในการปรับตัว 

การจัดการกับความเครียด 1. หมั่นสังเกตความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมที่
เกิดจาก ความเครียด 2. เมื่อรู้ว่าเครียดจากปัญหาใด ให้พยายามหาทางแก้ไขปัญหานั้น โดยเร็ว 3. 

เรียนรู้ปรับเปลี่ยนความคิดจากแง่ลบเป็นแง่บวก 4. ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย เช่น การ 

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกการหายใจ การท าสมาธิ เป็นต้น 5. ชวนพูดคุยให้ระบายความทุกข์ได้โดย
รับฟังอย่าง ตั้งใจ พูดให้ก าลังใจ 6. แนะน าให้ไปรับบริการที่คลินิกคลายเครียด หรือ ใช้บริการปรึกษา
ทางโทรศัพท์ (สายด่วนสุขภาพจิต 1667,1323) 

สาเหตุของโรคซึมเศร้า  โรคซึมเศร้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดมีรายละเอียด
ที่แตกต่างกันไปดังนี้  1. โรคซึมเศร้าแบบรุนแรง  2. โรคซึมเศร้าเรื้อรัง  3. โรคซึมเศร้าอารมณ์ตก 



243 

 

วิธีป้องกันโรคซมเศร้า หางานอดิเรกท า  ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ออกก าลังกาย  ทานอาหาร
ที่มีประโยชน์  นอนพักผ่อนให้เพียงพอ  

 

 

 

 

ค าถามท้ายบทที่ 7 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

มนุษยสัมพันธ์ : ความผาสุกทางสังคม 
  

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  
1. มนุษยสัมพันธ์: ศาสตร์และศิลป์เพื่อสัมพันธภาพ  
2. พฤติกรรมการช่วยเหลือ  
3. อคติและการแบ่งแยก: ในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม  
4. ความรัก: มนุษยสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง  

  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

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

  
กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่ 13  
1. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อมนุษย

สัมพันธ์: ศาสตร์และศิลป์เพ่ือสัมพันธภาพ  
2. ให้นักศึกษาอภิปลาย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ “เพราะเหตุใดเราจึงช่วยผู้อ่ืน” “รักแบบใดที่ดีต่อ

ทุก ฝ่าย” 

4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
6. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเตรียมน าเสนอในบทที่ 9 เรื่องกิจกรรมเพื่อความผาสุกทางกาย 

กิจกรรม เพ่ือความผาสุกทางจิตสังคม และกิจกรรมเพ่ือความผาสุกทางปัญญา 
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สื่อประกอบการสอน  
1. เอกสารประกอบการสอน  
2. ภาพเลื่อน  
3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย  
4. แบบฝึกหัด  

  
การประเมินผล  

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน  
2. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
3. การท าแบบฝึกหัด  
4. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  
5. การตอบค าถามในห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 8 

มนุษยสัมพันธ์ : ความผาสุกทางสังคม 

 

8.1 บทน า 
 

ค าว่า “มนุษยสัมพันธ์” (Human Relation) มาจากค า 2 ค า คือ มนุษย์ กับ สัมพันธ์ มนุษย์ 
(Human) หมายถึง ผู้มีจิตใจสูง ซึ่งลักษณะความเป็นมนุษย์ พิจารณาในด้านพฤติกรรม การแสดงออก 
จิตใจ ความรู้สึก วิธีคิด ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ชนิดอ่ืน  สัมพันธ์ (Relation) หมายถึง การเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน ผูกพันกัน การอยู่ร่วมกัน สรุป มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์โดยอาศัยศาสตร์ และศิลป์ในการเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเข้าใจที่ดีต่อกัน ความ รักใคร่นับถือ ความจงรักภักดี และความร่วมมือกัน ซึ่ง
ส่งผลท าให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี ความสุข ที่กล่าวว่ามนุษยสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์นั้น ศาสตร์ หมายถึง มีหลักการแนวคิด ทฤษฎี องค์ความ รู้ที่เป็นระบบเชื่อถือได้ และสามารถ
ศึกษาหาความรู้ดัง กล่าวได้ ส่วนศิลป์ หมายถึง การน าความรู้ที่เป็นศาสตร์ มาประมวลใช้ให้ผสม
กลมกลืนกันในการติดต่อกับผู้อ่ืนอย่าง มีศิลป์ ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัวของ บุคคล 
ซึ่งเป็นผลมาจากสติปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม ที่จะ
น ามา บูรณาการให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

 

8.2 มนุษยสัมพันธ์ 
 

ค าว่า "มนุษยสัมพันธ์ (Human Relation)"  หมายถึง  ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่าง
มนุษย์ด้วยกัน หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล  บุคคลกับกลุ่มหรือสังคม  อันจะเป็นสะพาน
ทอดไปสู่การสร้างมิตรภาพ  ความพึงพอใจ  รักใคร่สนิทสนม  ก่อให้เกิดความสุข  อันน ามาซึ่งความ
ร่วมมือร่วมใจกันที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันให้บรรลุความต้องการได้ 

มนุษย์เราโดยสัญชาติญาณแล้วย่อมต้องการเข้าสังคม  ต้องการคบหาสมาคมกับบุคคลทั่วไป  
ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม  ต้องการมิตรภาพที่ดีและมีความรู้สึกพึงพอใจ  เมื่อเรามีความ
จ าเป็นต้องเข้าสังคม  การมีความสัมพันธ์ระหว่างกันย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นมนุษย์จึง
ควรรู้จักปรับปรุงตนเองเพ่ือให้สามารถสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น  บังเกิดผลดี  ไม่เกิดความ
ขัดแย้งหรือโกรธเคืองกัน 
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ความสามารถเข้ากับคนได้เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิต  ผู้ที่ล้มเหลวในการด าเนินชีวิต  ก็
คือไม่สามารถเข้ากับคนได้  แม้ท่านจะมีความรู้ความสามารถสูงสักเพียง ใด  แต่ถ้าไม่สามารถใช้
ความรู้ความสามารถดังกล่าวมาพัฒนาตนให้สามารถเข้ากับคนอ่ืนได้แล้ว  ท่านก็จะพบกับความ
ล้มเหลวในชีวิตได้ 

มนุษยสัมพันธ์จัดเป็นทั้งศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Art) เนื่องจากมีหลักการ และทฤษฎีที่
เป็นข้อความรู้ และการน าหลักการ หรือทฤษฎีไปปฏิบัติให้ประสบ ความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยเทคนิค
วิธีการซึ่งถือเป็น ศิลปะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล จะสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งว่า คนแต่ละคน มี
ความสามารถในการติดต่อกับผู้ อ่ืนไม่เท่ากัน บางคนเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก มีเพ่ือนมากหน้า
หลายตา และมีคนที่อยากพูดคุยติดต่อ หรือท างานร่วมกับเขามากมาย ในขณะที่บางคนไม่ค่อยมีใคร
อยาก จะเข้าใกล้ หรือท างานร่วมด้วย นั่นเป็นเพราะเขาขาดศิลปะในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจ
เป็นเพราะไม่รู้หลักการว่าควรท าอย่างไร หรือเป็นเพราะน าหลักการไปใช้ไม่ ถูกวิธี ดังนั้น การที่คนเรา
จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ จนสามารถน าหลักการที่เป็นข้อ ความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ มีนักจิตวิทยาให้ความหมายไว้หลายท่านพอสรุปได้ดังนี้ 
อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก อธิบายว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกัน เป็นหมู่เป็นเหล่ามนุษย์ อยู่ร่วมกัน เป็นกลุ่มเป็นพวก มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การที่มนุษย์อยู่
ร่วมกัน ท าให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย ซึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า การที่ 
มนุษยม์ีสัมพันธ์กัน มนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคม ดังที่นักปราชญ์ได้กล่าวไว้ 

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางสังคม ระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจ
อันดีต่อกัน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525: 402)  ในปี พ.ศ. 2538 ราชบัณฑิตยสถาน 
ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  

มนุษยสัมพันธ์ (Human Relationships) เป็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นหมู่เป็นคณะ หรือ
กลุ่มโดยมีการติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม เพ่ือให้ทราบความต้องการของแต่ละ
บุคคล หรือกลุ่มรวมไปถึง วิธีการจูงใจ และประสานความต้องการ ของบุคคล และกลุ่มให้ผสมผสาน
กลมกลืนกันตามระบบที่สังคมต้องการ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2538: 628) 

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การแสวงหา เพ่ือท าความเข้าใจ โดยการใช้ลักษณะรูปแบบการ 
ติดต่อสัมพันธ์กัน ระหว่างบุคคลเป็นผล ก่อให้เกิดความเชื่อมโยง เพ่ือให้ได้ผลส าเร็จ ตามเป้าหมาย
ขององค์การ ของแต่ละบุคคล ที่ได้ก าหนดไว้ (อ านวย แสงสว่าง, 2544: 99) 

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการจูงใจของบุคคลอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ 
โดยมีความพอใจ ในทางเศรษฐกิจ และสังคม มนุษย์สัมพันธ์ จึงเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ เพ่ือใช้ใน 
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การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับบุคคล การยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ และการให้ความ
จงรักภักดี ในการติดต่อสัมพันธ์กัน ระหว่างบุคคล ต่อบุคคล ตลอดจนองค์กรต่อองค์กร (David, 

Keith. 1977) 
มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ศาสตร์ และศิลป์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล 

เพ่ือต้องการให้ได้มาซึ่ง ความร่วมมือ ช่วยเหลือกัน ความรักใคร่นับถือ และความจงรักภักด ี

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การรู้จักใช้วิธีการที่จะครองใจคนโดยมีความประสงค์ให้บุคคล
เหล่านั้นนับถือ จงรักภักดี และให้ความ ร่วมมือร่วมใจ ท างานด้วยความเต็มใจ 

มนุษยสัมพันธ์ เป็นเทคนิคการกระตุ้นให้คน และกลุ่มคน มาเก่ียวข้องกันทั้งในเรื่องงาน เรื่อง
ส่วนตัวจน สามารถ ท ากิจกรรมใดๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือที่จะ
ท ากิจกรรมดังกล่าวได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการท างาน เพ่ือส่วนรวมนี้จะเป็น 
กระบวนการกลุ่มท่ีท างานร่วมกันด้วย ความเต็มใจ เต็มความสามารถ 

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ ที่เป็นอยู่ให้เกิด
ความพึงพอใจในงาน และความสามารถ ท างาน ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ 

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการของศาสตร์ที่ใช้ศิลปะสร้างความพอใจ รักใคร่ ศรัทธา 
เคารพนับถือ โดยแสดงพฤติกรรม ให้เหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ เพ่ือโน้มน าให้มีความรู้สึก
ใกล้ชิดเป็นกันเอง จูงใจให้ร่วมมือร่วมใจ ในอันที่จะบรรลุสิ่งซึ่ง พึงประสงค์อย่างราบรื่น และอยู่ใน
สังคมได้อย่างสันติสุข 

 

8.3 ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
 

มนุษยสัมพันธ์ ช่วยท าให้มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ไม่ว่าสังคมขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ 
แต่ละคนที่มาอยู่ร่วมกันนั้น ต่างก็มี ความแตกต่างกัน ( Individual ) ความแตกต่างกันในเรื่อง ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ เจตคติ รสนิยม ความคิดเห็น เชาวน์ปัญญา เป็นต้น แต่ถ้าทุกคนสามารถ
ร่วมใจกัน ระดมความแตกต่างเหล่านี้ แล้วน ามาสร้างสรรค์ ให้เกิดสิ่งที่ดีใหม่ ๆ ขึ้นในสังคม ก็จะ
ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะการคิดของคนหลายคน ย่อมจะรอบคอบกว่า และมีโอกาส
ผิดพลาดมีน้อยกว่าการคิดคนเดียว ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าท าอย่างไร บุคคลหลาย ๆ คนจึ งจะสามารถ ท า
กิจกรรมต่างๆ ด้วย ความเต็มใจ ช่วยกันคิดช่วยกัน ท าอย่างเต็มความรู้ ความสามารถของตนเอง และ
จะต้องก่อให้เกิดความเข้าใจ อันดีต่อกัน มีความรักใคร่  สมัครสมานสามัคคีต่อกัน มีความเคารพ 
ยอมรับนับถือ ซึ่งกัน และกัน จริงใจต่อกัน มีเจตคติท่ีดีต่อกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ที่กล่าวมาท้ังหมดคือ 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ให้เกิดขึ้นใน กลุ่มคนนั้นนั่นเอง มนุษยสัมพันธ์จึงส าคัญมาก ตั้งแต่ หน่วย
สังคมตั้งแต่เล็กที่สุดคือ ครอบครัวไปจนถึง หน่วยสังคม ที่ใหญ่ที่สุด คือ สมาคมโลก ได้แก่ องค์การ
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สหประชาชาติ ลงมาจนเป็นประเทศ ถ้าหากสามารถท าให้คนที่มาอยู่รวมกันนั้น มีความเข้าใจ ซึ่งกัน 
และกันมีความไว้วางใจกัน มีความปรารถนาจะร่วมมือร่วมใจกัน แบ่งหน้าที่กันท า ก าหนดบทบาท 
หน้าที่ และ ปฏิบัติหน้าที่ของตน ได้อย่างสมบูรณ์ หน่วยงาน หรือสังคมนั้นก็จะเป็นระเบียบ มี
ความสุข ความเจริญก้าวหน้า พัฒนาไปสู่ความเป็นสากลได้ ฉะนั้น ผู้น าของกลุ่มต้องมีบทบาทอย่าง
มาก ในการที่จะท าให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ โดยอาศัยความรู้ทางมนุษยสัมพันธ์ น ามาสร้างขวัญ 
ก าลังใจ ให้กับผู้ร่วมงาน ให้โอกาสผู้ร่วมงานร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังเหตุผลซึ่งกัน และกัน 
ร่วมท ากิจกรรม ให้เกียรติกัน มีความยุติธรรม ให้ความส าคัญแก่ผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ มีสวัสดิการดี 
จะเป็นผลให้เกิดความศรัทธา และความพึงพอใจเกิดขึ้น และในที่สุด คนท างาน ทุกคน ก็จะทุ่มเท
ก าลัง และพลังกาย พลังความคิด ร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่ และผู้น าที่สามารถปฏิบัติตน จนก่อให้ 
เกิดพฤติกรรม ดังกล่าวได้ก็จะได้ชื่อว่า เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

มนุษย์ทุกคนสามารถฝึกการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ ถ้ามีความปรารถนา มีความตั้งใจจริง 
พร้อมที่จะฝึกฝน ศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ และน าไปปฏิบัติจริง ๆ เพ่ือให้เกิดทักษะในการสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ "มนุษยสัมพันธ์" เป็นสิ่งที่เกิดจาก การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการเข้ากับคน การเอาชนะใจคน และ
การครองใจคนทุกระดับ เช่น ผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานกับเพ่ือนร่วมงาน 
และ รวมทั้งคนในครอบครัวด้วย การพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นมิตรกับทุกคนเป็นหลักการ
แรกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในขั้นต่อไป และจ าไว้เสมอว่า เราเป็นมนุษย์ต้องปฏิบัติกับคนอ่ืน 
เช่นเดียวกับตัวเรา และเราอาจสรุปได้ว่า มนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญ ดังนี้คือ 

  1. มนุษยสัมพันธ์ท าให้เกิดสร้างความสามัคคีธรรมให้เกิดข้ึนในกลุ่มสังคม ในหมู่คณะ 

  2. มนุษยสัมพันธ์ท าให้การบริหารงานต่างๆ สามารถก่อให้เกิดการรวมพลัง เพ่ือก่อให้เกิด 
ความร่วมแรงร่วมใจ เกิดความรักใคร่ สมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน 

  3. มนุษยสัมพันธ์ท าให้สังคมปกติสุข คนในสังคมนั้นๆ อยู่ดีมีสุข 

  4. มนุษยสัมพันธ์ท าให้สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกัน และกัน เป็นการสร้างสรรค์สังคม 

  5. มนุษยสัมพันธ์ท าให้งานต่างๆ ประสบความส าเร็จเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้ เราท างาน 
หลายอย่าง คนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกัน และกัน งานจึงจะประสบความส าเร็จ 

  6. มนุษยสัมพันธ์ท าให้คนแตกต่างจากสัตว์อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตใจดังนั้นใน การ
อยู่ร่วมกันจึง ท าให้มนุษย์รู้ถึง ความรักใคร่ และไมตรีที่มีให้กัน รวมถึงความต้องการ ที่จะบรรลุ
จุดหมายด้วยความภูมิใจ 

  7. มนุษยสัมพันธ์ท าให้บุคคลยอมรับนับถือกัน ตระหนักในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
"ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์" (Human dignity) ต้องท าให้คนที่ท างานร่วมกันรู้ และเข้าใจ ถึงการให้
เกยีรติกัน เสมอมนุษย์เฉกเช่นเดียวกันคือ การยอมรับคุณค่า ความเป็นมนุษย์นั่นเอง 
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  9. มนุษยสัมพันธ์ท าให้งานทุกอย่างบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการ เพราะทุกคน เคารพ
ในการแสดงความคิดเห็น และ พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคล อันจะน าไปสู่ความร่วมมือ 
และ การประสานงานที่ดีนั่นเอง 
  10. มนุษยสัมพันธ์ท าให้คนคล้อยตามได้ หากท าให้จิตใจเขาคล้อยตามได้บุคคลจะเกิดความ 
ชื่นชอบ และจะพัฒนา ความชื่นชอบ จนเกิด ความศรัทธา และเมื่อบุคคล เกิดความศรัทธาบุคคล ก็
ยินดีที่จะปฏิบัติตามซึ่งการท าให้คนอ่ืน คล้อยตามต้องอยู่บน เงื่อนไขของความชอบธรรม ก็จะ
สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ถาวรได้แต่หากบุคคลกระท าทุกอย่างเพียง เพ่ือประโยชน์แห่งตน มนุษย
สัมพันธ์นั้นๆ ก็เป็นแค่ชั่วคราว เมื่อความจริงกระจ่างอาจท าให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้น ในกรณีเรื่อง 
การสร้าง มนุษยสัมพันธ์ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ทุกคนมีไมตรีต่อกันทุกคน จึงควรคิด และกระท าในสิ่งดี
ดี ให้แก่กันเราก็จะได้สิ่งดีๆ ตอบ 

ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ยอมรับซึ่งกัน และกันมีความสนิท
สนมคุ้นเคยรักใคร่ มีความนับถือกัน และความเต็มใจ ที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกัน และกัน เพ่ือน าไปสู่
การอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข และสามารถร่วมมือกัน ด าเนินงาน ของส่วนรวม ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีแล้ว มนุษยสัมพันธ์ยังมีเป้าหมายที่ส าคัญอยู่ 3 ประการตามที่ เคียธ เดวิส (Keith Davis) กล่าว
ว่า การมีมนุษย์สัมพันธ์ เพ่ือให้คนเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน เพ่ือให้คนได้รับความพอใจในงาน ที่ตน
ท าอยู่ และ เพ่ือให้คนท างาน อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเป้าหมายเหล่านี้บรรจุผลส าเร็จเมื่อใด การ
กระท าของกลุ่ม ก็จะประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ นั่นก็คือ คนจะท างานร่วมกันโดยมี
วัตถุประสงค์ และแรงจูงใจร่วมกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า มนุษยสัมพันธ์เป็น พัฒนาการของการ
เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ และแรงจูงใจของคนในกลุ่มเข้าด้วยกัน 

ส าหรับ เมย์ สมิธ (Dr.May Smith) อธิบายว่า มนุษยสัมพันธ์ มีความส าคัญคือ เพ่ือให้การคบ
หาสมาคมเป็นไปด้วยความราบรื่น เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจยินดีให้ความร่วมมือในการท างาน เพ่ือให้
เกิดความส าเร็จในกิจการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้มีความเข้าใจอันดีต่อมนุษย์ด้วยกัน และ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือรักใคร่ซึ่งกัน และกัน 

ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ในเหตุผลอ่ืนๆ อาจสรุปได้ดังนี้ คือ 

  1. ความปลอดภัย มนุษย์ต้องการความปลอดภัย จึงต้องรวมกลุ่มกันสร้างสัมพันธภาพ เช่น 
บุคคลพยายามรู้จักกับเพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มีอ านาจ หรือมีอิทธิพลต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัย
ของตนเอง 
  2. เศรษฐกิจ มนุษยสัมพันธ์เพ่ิมผลผลิตได้ เพราะมนุษย์มีจิตใจปกติ และเป็นสุข ย่อมสร้าง
งานอย่างมีประสิทธิผล นั่นคือการมีมนุษยสัมพันธ์จะช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจได้ 
  3. ความว้าเหว่ เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม จะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ จะรู้สึกเหงา จึงต้อง
สร้าง และใช้มนุษยสัมพันธ์โดยการคบเพ่ือน เพ่ือให้คลายเหงา 
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  4. สังคม มนุษยสัมพันธ์ช่วยให้มนุษย์รักกัน ชอบกัน ยอมรับ และคบหาสมาคมกันอันจะ
น ามาซึ่งความสงบสุขในสังคม 

  5. การปฏิบัติงาน มนุษย์ไม่อาจปฏิบัติงานโดยล าพังได้ ต้องอาศัย หรือเก่ียวข้อง และสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนเสมอ ดังนั้น มนุษย์จึงต้องมีเพ่ือนร่วมงาน 

  6. การเมือง มนุษยสัมพันธ์ช่วยประสาน หรือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมืองได้ในลักษณะ
ที่เรียกว่า "กาวใจ" 
  7. ความส าเร็จ มนุษย์ทั้งหลายต่างก็หวังจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์การจะต้องค านึงถึงมากกว่าใคร ๆ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้สมาชิก
ในองค์การรู้จักกัน และสามารถประสานงานให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
  8. ความรัก มนุษย์ต้องการแสดงออกซ่ึงความรัก คือ รักบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องการให้เขา
รักตอบด้วย จะแสดงออกในรูปของการรักเพ่ือนเพศเดียวกัน และต่างเพศ ทั้งความรักอันบริสุทธิ์ และ
ความรักด้วยเพศสัมพันธ์ 
 

8.4 องค์ประกอบของ มนุษยสัมพันธ์ 
 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์  ให้ เกิดขึ้น ในกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใด จะต้องค านึงถึง 
องค์ประกอบของ มนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็น ปัจจัยสนับสนุน หรือ เป็นอุปสรรค ของ ความสัมพันธ์ของ
กลุ่มแล้ว ด าเนิน การสร้างเสริมพัฒนา และปรับปรุงปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นให้เป็น ปัจจัยที่เอ้ือต่อ 
มนุษยสัมพันธ์ ที่ดีให้ได้ ส าหรับองค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์นี้  

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ มีความเห็นว่ามี 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การรู้จักตน การเข้าใจ
ผู้อื่น และการมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยได้เสนอ เป็นแผนภูมิแสดงองค์ประกอบ ของ มนุษยสัมพันธ์ ซึ่ง
เมื่อน ามาประยุกต์ใชัเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ในองค์การ อาจกล่าวได้ว่า 
องค์ประกอบของ มนุษยสัมพันธ์ ในองค์การประกอบ ด้วยการรู้จักตน การเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน และ
การสร้างสภาพแวดล้อม ในที่ท างานให้ดี ซึ่งอาจจะเขียนเป็นแผนภูมิแสดง องค์ประกอบของ มนุษย
สัมพันธ์ ในหน่วยงานได้ ดังนี้ 
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มนุษยสัมพันธ์ 

 

รู้จักตน 

วิเคราะห์ตน 

ปรับปรุงตน  

 

เข้าใจผู้อ่ืน 

วิเคราะห์ความแตกต่างของผู้อ่ืน 

ยอมรับความแตกต่าง  

 

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม  

พัฒนาคนให้เข้ากับผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม  
มนุษยสัมพันธ์ 

ตนสุข ผู้อื่นสุข สิ่งแวดล้อมดี 
 

ตารางที ่7 แสดงองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
 

จากแผนภูมิซึ่งแสดงความสัมพันธ์ในหน่วยงาน จะเห็นได้ว่า มนุษยสัมพันธ์ ใน หน่วยงานมี
องค์ประกอบเป็น 3 ประการ คือ การรู้จักตน การเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน และสิ่งแวดล้อมในการท างานที่
ดี ในเรื่องของการรู้จักตนนั้น บุคคลควรต้องวิเคราะห์ตน เพ่ือให้รู้จักตัวเอง อย่างแท้จริงทั้งลักษณะที่
ดี และไม่ดี แล้วปรับปรุงตน ในส่วนที่ เป็นลักษณะที่ไม่ดีซึ่งอาจสร้างปัญหา และ อุปสรรคในการ
ท างาน และการสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน นอกจากจะเป็นแนวทาง ให้วิเคราะห์เพ่ือนร่วมงาน และ เข้าใจ 
เพ่ือนร่วมงาน ให้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยยอมรับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล และพัฒนาตนให้เข้ากับ 
เพ่ือนร่วมงานได้ดี ส่วนความเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ในที่ท างานดี จะเป็นตัว กระตุ้นให้บุคคล
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ในที่ท างานแล้ว ปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทางพัฒนาตน ให้เข้ากับที่
ท างานให้ได้ด้วย ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวนั้น จะส่งผลต่อมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ เมื่อมนุษยสัมพันธ์ ใน
องค์การดี ก็จะท าให้บุคคลเป็นสุข เพ่ือนร่วมงานสุข และสิ่งแวดล้อมในที่ท างานดี ซึ่งหมายถึง 
ประสิทธิภาพที่ดีขององค์การ จึงเห็นได้ว่าการศึกษาในเรื่ององค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ ดังกล่าว 
จะช่วยให้ บุคคลเกิดความเข้าใจ และเกิดแรงกระตุ้น ในการประพฤติปฏิบัติให้เกิด องค์ประกอบ 
ดังกล่าว อันน ามาซึ่ง ความสัมพันธ์อันดีในองค์การ 

มนุษยสัมพันธ์เกิดได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

1. ต้องมีความเข้าใจตนเอง 
2. ต้องมีความเข้าใจบุคคลอื่น 

3. ต้องยอมรับความแตกต่างของบุคคลอ่ืน 

ความเข้าใจตนเอง หมายถึง ความเข้าใจในความต้องการของตนเอง การรู้จุดเด่นจุดด้อย ของ
ตนการรู้ ถึง จุดที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาคน 



264 

 

ความเข้าใจบุคคลอ่ืน หมายถึง การที่เรารู้ถึงความต้องการ หรือปัญหาของบุคคลอ่ืน 
บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น ๆ และธรรมชาติของคน 

ความแตกต่างของบุคคล หมายถึง ลักษณะที่ท าให้คนแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละคนย่อม
มีความคิด จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ เจตคติ ประสบการณ์ต่าง ๆ กัน สิ่งที่ท าให้มนุษย์เรา
แตกต่างกันไม่เหมือนกันนั้นมาจากหลายสาเหตุด้วยกันอาจประมวลได้ดังนี้ คือ รูปร่างหน้าตา 
(appearance) อารมณ์ (emotion)นิสัย (habit) เจตคติ (attitude) พฤติกรรม (behavior) ความ
ถนัด (aptitude) ความสามารถ (ability) สุขภาพ (health) รสนิยม (taste) และสังคม (social) ความ
แตกต่างจาก สาเหตุดังกล่าวเป็น สาเหตุให้มนุษย์ขัดแย้งกันไม่สามารถเข้ากัน หรือสัมพันธ์กันได้หาก 
ขาดความรู้ความเข้าใจ เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยาม ไม่เคารพสิทธิ ไม่ให้เกียรติเคารพนับถือในความ
แตกต่างกัน ถือว่าเป็นสิ่งธรรมดาสามัญทั่วไป ถ้าเราได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้ว ความขัดแย้งก็จะลด
น้อยลง หรือสามารถขจัดออกไปได้ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนก็จะดีขึ้น (วิจิตร อาวะกุล, 2542: 34) 

 

องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์แบ่งเป็น 3 ประการคือ  

 

1. การเข้าใจตนเอง เป็นลักษณะการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงว่าตนเองเป็นใคร มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์แค่ไหนระดับใด มีจุดแข็งคือความเก่ง และจุดอ่อนคือความไม่เก่ง
ในด้านใดบ้างเรื่องใดบ้าง การเข้าใจตนเอง ท าให้บุคคลเกิดการรู้สึกยอมรับในคุณค่าแห่งตน นับถือ
ตนเอง และรู้จักเข้าใจสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง สิ่งที่ส าคัญในการเข้าใจตนเอง
จะช่วยให้เรารู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ดีมาก 

2. การเข้าใจบุคคลอ่ืน เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของคน ความแตกต่างระหว่างบุคคลความ
ต้องการของบุคคล แรงจูงใจของบุคคล สภาพสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดประโยชน์ ในการน าไปใช้ติดต่อ
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้นานัปการ เมื่อเราต้องการ ไปติดต่อสัมพันธ์กับ บุคคลใด เราต้องทราบก่อนว่า
บุคคลนั้นชื่อใดเป็นใคร มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ทางด้านใด อยู่ในระดับใดชอบสิ่ง
ใด ไม่ชอบสิ่งใด โปรดปรานในสิ่งใดเป็นพิเศษ มีคุณลักษณะที่เด่นทางด้านใดบ้าง เมื่อเราน าเอาบุคคล
อ่ืน ที่เราต้องการติดต่อ สัมพันธ์ มาพิจารณาดูว่า เรามีความเข้าใจในตัวเขาอย่างไร เรายอมรับในตัว
เขาได้แค่ไหน เพ่ือจัดระดับคุณค่า และความส าคัญของบุคคลที่เราจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์รวมทั้ง
การที่เรารู้จักปรับตัว ให้เข้ากับบุคคลอ่ืน ได้ในการติดต่อสัมพันธ์กัน 

3. การเข้าใจสิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา และบุคคล
อ่ืนซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน และมีส่วนสัมพันธ์กับมนุษยสัมพันธ์ได้แก่ สภาพการณ์
เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต ล้วนแต่มีอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น
ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันที่เป็นองค์การ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน โรงงาน 



265 

 

รัฐบาล ศาสนา องค์การระหว่างประเทศ ความรู้จากการเข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถน ามาปรับใช้กับ
ตัวเรา ในการเสริมสร้าง มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้ดีมากขึ้น อ านวย แสงสว่าง ( 2544:101) 

นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง พฤติกรรม การจูงใจ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม เจตคติ นิสัย ระบบสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยผสมผสานกันอย่าง
เหมาะสม เกิดเป็นพฤติกรรมที่น่าพึงพอใจแก่บุคคลอ่ืน ๆ ที่เรียกว่า "มนุษยสัมพันธ์" 
องค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

การที่จะเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงองค์ประกอบที่จะ 
ช่วยส่งเสริมให้เป็น ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมของคน (Human Behavior) ในการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น เพ่ือความสุขใน
การด าเนินชีวิต หรือเพ่ือการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้นในหน่วยงาน เราทุกคนต้องเข้าใจพฤติกรรมของคน 

          2. การจูงใจ (Motivation) เป็นแรงกระตุ้น เป็นพลังให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน 

3. กลุ่มพวกในการปฏิบัติงาน (Team work) ตามรูปแบบของปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างความ
เป็นมนุษย์ ที่ด ารงตนด้วย การเคารพนับถือ ซึ่งกัน และกัน หรือเคารพนับถือในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

4. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อหน่วยงาน หรือองค์การ 
มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ แบ่งแยกกลุ่มไปตามลักษณะของ ความต้องการ มีการต่อสู้แย่ งชิง
ผลประโยชน์ซึ่งกัน และกัน 

 

8.5 ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 
 

"มนุษยสัมพันธ์" เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท างาน และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เพราะ
ช่วยให้มนุษย์เรียนรู้ ที่จะยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และปรับตัวปรับใจ ให้ร่วมสังคม และร่วม
กิจกรรมกันอย่างสันติสุข มนุษยสัมพันธ์เป็นเสมือน มนต์ขลัง ช่วยลดความเกลียดชัง แม้ศัตรูผู้มี
ผลประโยชน์ขัดกับเรา ก็จะกลับกลายไปในรูป เห็นอกเห็นใจ เป็นมิตรภาพ เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้ ไม่
ว่าจะติดต่อสัมพันธ์กัน ในทางการงาน หรือส่วนตัว ก็จะเกิดผลดีมีประโยชน์ต่องานอาชีพ และการ
ด าเนินชีวิต อุปสรรค ความยุ่งยาก จะเรียบร้อยราบรื่น 

การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้น จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวมในแง่ประโยชน์ต่อ
ตนเอง บุคคลที่มี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับเพ่ือน จะก่อให้เกิดความเข้าใจ และความเห็นใจซึ่งกัน และกัน 
ช่วยเหลือกันสามารถสมาคมกับบุคคลในระดับต่าง ๆ ได้ดี ประสบความส าเร็จใน การศึกษา และการ
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ประกอบกิจกรรม หรือการอาชีพ ในแง่ส่วนรวม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะช่วยสร้าง ความสามัคคี 
กลมเกลียวขึ้นในหมู่คณะร่วมใจกันท างาน ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถ
อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และในที่สุดจะช่วยพัฒนาให้สังคม และประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
ทางสังคม จะท าให้คนงานมีก าลังใจท างาน มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับองค์การที่ตนท างานอยู่ 
การมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความเป็นกันเอง การท างานด้วย ความสมัครใจก็จะเกิดขึ้น ท าให้เกิด
ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นขึ้นในองค์การ และมุ่งท างานโดยมี จุดประสงค์ หรือความมุ่งหมายเดียวกัน 
อย่างเหนียวแน่น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหารกับผู้ใช้แรงงาน 

ถ้าจะเน้นถึง ประโยชน์ในแง่ของ การบริหารงาน มนุษยสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัย
หนึ่งที่จะท าให้หัวหน้างานประสบความส าเร็จ และเจริญก้าวหน้า หัวหน้างานควรจะต้องใส่ใจกับ
ศิลปะของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน ท าความเข้าใจกับธรรมชาติของคน โดยเฉพาะในเรื่อง 
ความต้องการของมนุษย์ และการจูงใจ ซึ่งปัจจุบันก็มีแนวคิดใหม่ ๆ ที่ท้าทายให้ผู้บริหาร ได้น าไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน หัวใจของมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานด้วย ในการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์หัวหน้างาน จะต้องใช้วิธีการหลายวิธี เพราะผู้ร่วมงานมีความแตกต่างกันมาก การ
ประยุกต์หลักการ และวิธีการต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง จะช่วยหัวหน้างานสามารถหาทางเลือก ที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จได้มากขึ้น นอกจากนี้แล้วมนุษยสัมพันธ์ยังสามารถให้ประโยชน์ดังนี้คือ ท าให้เกิด
ความรู้จักคุ้นเคย ยอมรับนับถือกันในหมู่สมาชิก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพลังกลุ่ม และช่วยให้การคบหา
สมาคม เป็นไปโดยราบรื่น ท าให้เกิดความเข้าใจอันดี และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี  ท าให้
บรรยากาศในการท างานราบรื่น สามารถร่วมงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การติดต่อสื่อสารถึง
กันง่าย และเป็นผลดี ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และให้ความร่วมมือในการท างาน และท า
ให้ปัญหาความขัดแย้งลดน้อยลง บริหารงานได้ง่ายขึ้น 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ที่มีต่อกัน ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในสังคม มนุษยสัมพันธ์ใน 
ส่วนที่มนุษย์ จะอยู่ร่วมกันในสังคมมีดังนี้ คือ การมีความสัมพันธ์กันโดยการรวมกลุ่มในการผลิต และ
การอ านวยบริการเป็น การรวมพลังของกลุ่มบุคคล เพ่ือให้ชีวิต ความเป็นอยู่ ของมนุษย์ดีขึ้น ซึ่งบุคคล
คนเดียวท าได้ยาก ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ ของบุคคลหลายคน จึงจะกระท าได้ ความสัมพันธ์ 
ที่กระท า ต่อเนื่องกันมาจนเป็นที่ยอมรับ จะกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเกิดความรู้สึกที่
เรียกว่า มีมนุษยสัมพันธ์ การท าให้เกิด ความส าเร็จ มนุษยสัมพันธ์ เป็นส่วนส าคัญที่ให้มนุษย์อยู่
ร่วมกันช่วยกันประกอบกิจการงาน น าเอาความ สามารถของแต่ละบุคคล ในกลุ่มมาใช้ในการ
ด าเนินการร่วมกันเพ่ือความส าเร็จของงาน โดยอาศัยมนุษยสัมพันธ์ เป็นเครื่องยึดโยงให้มนุษย์มีความ
เข้าใจ และร่วมมือกันท างาน อันเป็นผลท าให้มีความส าเร็จของงานเกิดขึ้น การท าให้มีความมั่นคง  
ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ คือ การสร้างให้มีความมั่นคงในครอบครัว ในสังคม และใน
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ข้ึน ๆ ตามล าดับ จนถึงสังคมโลก ความรู้จักอภัย และชนะใจ



267 

 

ผู้อ่ืน สร้างความแช่มชื่นในการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับผลตอบแทน ทั้งทางด้าน 
เศรษฐกิจ และจิตใจคนในสังคม เป็นการสร้างความม่ังคั่ง และม่ันคงให้แก่สังคม และการท าให้มีความ
สามัคคี ความสัมพันธ์ อันดีใน กลุ่มของบุคคล ก่อให้เกิดสามัคคีธรรม และความร่วมมือร่วมใจในการ
ท างานของหมู่คณะ ปัจจัยส าคัญ ที่ก่อให้เกิด ความสามัคคี คือ ความเข้าใจ ระหว่างกัน และกันของ
บุคคลในกลุ่ม อันได้แก่ มนุษยสัมพันธ์นั่นเอง ดังนั้น มนุษยสัมพันธ์ จึงมีความ สามัคคี ในการสร้างให้
มี ความสามัคคีในหมู่คณะ ในที่นี้อาจสรุปผลดีในการมีมนุษยสัมพันธ์ และผลเสียใน การไม่มีมนุษย
สัมพันธ์ ได้ดังนี้คือ 

 

8.6 ผลดีของมนุษยสัมพันธ์ พอสรุปได้ดังนี้ 
1. เป็นประโยชน์ในการสื่อความคิดติดต่อ การประชาสัมพันธ์กับประชาชน เพ่ือเรียกร้อง 

ความเห็นชอบ กับชี้แจง ให้รู้ถึงบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในองค์การ 

2. ท าให้มีความพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้น การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด และวัตถุ 
สิ่งของซึ่งกัน และกัน จะน าไปสู่ความพอใจในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตไม่แห้งแล้ง 

3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์ช่วยส่งเสริม 
ความเข้าใจในระหว่าง สมาชิกของ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ การงาน ความเข้าใจอันดีมีผล ท าให้การ
ประกอบธุรกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีส่วนร่วม ในการแสดง ความคิดเห็น ท าให้เกิด
ความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ช่วยลดอุบัติเหตุในการท างานได้ มนุษยสัมพันธ์จึงมีผลช่วยให้
เกิด การร่วมแรงร่วมใจในการประกอบธุรกิจการงาน 

4. ท าให้มีความสุขเพ่ิมขึ้น การมีมนุษยสัมพันธ์ และมิตรภาพที่ดีจะท าให้เกิดความสดชื่น 
และส่งผลมายังครอบครัว คือ จะไม่มี อารมณ์ เครียด มาระบายความหงุดหงิดกับครอบครัว ท าให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความสุข มีความพอใจที่ได้มีกิจกรรม และปฏิบัติงานร่วมด้วย 

5. ท าให้เกิดการแบ่งหน้าที่ รู้จักบทบาท และภารกิจในการประกอบการผลิต การจ าหน่าย 
การกระจายบริหารงาน ออกไปโดยทั่วถึงกัน มนุษยสัมพันธ์มีส่วนส าคัญในการแบ่งเบาภาระหน้าที่
รับผิดชอบบนพ้ืนฐานของความเข้าใจ และไว้วางใจซึ่งกัน และกัน เป็นการแบ่งงานกันท าตามวิธีการ 
บริหารงานแผนใหม่ อันเป็นผลช่วย ท าให้การประกอบธุรกิจ การงานร่วมกัน ส าเร็จลุล่วงตามที่
ก าหนดไว้อย่างได้ผล และมีความสมานฉันท์กันในหมู่คณะ 

6. ท าให้เข้าใจถึงธรรมชาติความต้องการ ความแตกต่าง ตลอดจนลักษณะของคน รู้วิธีที่ จะ
เอาชนะในคน ให้เข้ามาร่วมงานด้วย ความรักความพอใจ 

7. สร้างทักษะให้ผู้บริหารช่วยให้สามารถท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา และติดต่อกับ กลุ่ม
ชนประสานงาน หน่วยอ่ืน ๆ ได้ดี ท าให้การบริหารงานของผู้บริหารง่ายขึ้น เป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้บริหารในการใช้มนุษยสัมพันธ์เพ่ือความส าเร็จของงาน 
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8. ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีค่า จากการมีความสัมพันธ์ และได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน เป็น
ต้นว่า ความคิดเห็นของเราได้รับ การยอมรับจากผู้อ่ืน เราสามารถจะช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ จะท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าตนมีค่า 

9. ท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรี ในด้านการผลิต การจ าหน่าย การบริการ 

10. ท าให้นักบริหารสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกชั้น 

11. ท าให้ประสบความส าเร็จในการท างานงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้องจะสามารถท างานร่วมกันได้ดี จะประสบความส าเร็จก้าวหน้าใน
การท างาน และสามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ของตนได้อย่างมีความสุข 

12. ท าให้เกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม สามารถท างานร่วมกับบุคคลทุกคนได้อย่างดี
ท าให้ทุกคน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน พร้อมจะร่วมมือกันท างาน และอยู่ร่วมกันด้วยความสุข 

13. ท าให้เกิดการเผยแพร่ และการถ่ายทอดความคิดเห็น ในด้านการศึกษา ทฤษฎี การ
ทดลอง การปฏิบัติ แนวความคิดโดยเสรี 

14. ท าให้เกิดความรักใคร่ ศรัทธา เชื่อถือซึ่งกัน และกัน อันจะน ามาซึ่งความสามัคคี 

15. ท าให้เกิดความต้องการที่จะได้ผู้ร่วมงาน ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ส าเร็จ 
ลุล่วงไปด้วยดี 

16. เป็นสื่อในการติดต่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอ่ืนยอมรับ เข้าใจในการปฏิบัติงานของเรา 
ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันจะท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าข้ึนนั้นส าเร็จได้ด้วยดี 

17. ท าให้เกิดความพอใจ ยินดี และความร่วมมือในการงาน 

18. ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ท าให้เกิดพลังร่วมมากข้ึน และลดความขัดแย้งในกลุ่ม 

19. เป็นปัจจัยส าคัญในการประสานประโยชน์เพ่ือป้องกัน และแก้ปัญหาต่างๆ ทางสังคม 
เศรษฐกิจ การปกครอง และการเมือง ท าให้การติดต่อสื่อสารต่างๆถึงกันง่าย และมีผลดี 

20. ช่วยให้เกิดการเผยแพร่ถ่ายทอดแนวความคิดปรัชญา สิ่งประดิษฐ์ ผลิตผล และบริการ 

มนุษยสัมพันธ์ช่วยให้สมาชิกของกลุ่ม และสังคมมีความเข้าใจดีระหว่างกัน เกิดความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน มีความประสงค์ดีต่อกัน สามารถแนะ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจการ
งานแก่กันได้ ซึ่งเป็นการกระจายวัฒนธรรม จากกลุ่มหนึ่งไปยัง อีกกลุ่มหนึ่ง การเผยแพร่นี้อาจเกิดขึ้น
ในสังคมเดียวกัน หรือระหว่างสังคมก็ได้ ถ้ามีความสัมพันธ์ต่อกัน การเผยแพร่นี้  เป็นการถ่ายทอด
แนวความคิด เจตคติ ปรัชญา สิ่งประดิษฐ์ อุดมการณ์ ผลิตผล และบริการ เป็นต้น และยังช่วยสร้าง
ความรู้สึกให้ใกล้ชิด มนุษยสัมพันธ์เป็นรากฐานที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจ และยึดโยงบุคคล ในหมู่
คณะให้มี ความจงรักภักดี มีความใกล้ชิดคุ้นเคย และเป็นกันเอง สมดังพุทธภาษิตที่ว่า "วิสสาสปรมา 
ญาติ" หมายความว่า "ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง" และความคุ้นเคยนี้เอง ได้ช่วยสร้างให้เกิดความ
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ร่วมมือร่วมใจในการท างาน ในรูปของ การช่วยเหลือซึ่งกัน และกันรวมทั้งสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น น่า
ปฏิบัติ น่าให้ความร่วมมือ ท าให้บรรยากาศในการท างานดี มีความราบรื่น 

 

8.7 ผลเสียของการขาดมนุษยสัมพันธ์ 
 

บุคคลที่รวมกันอยู่ในสังคมมีหลายประเภทมีความแตกต่างกัน และแตกต่างกันในความ
ต้องการทางด้านจิตใจอารมณ์ ด้านสติปัญญา เพราะฉะนั้นหากสมาชิกของสังคมขาดมนุษยสัมพันธ์ 
คือ ไม่พยายามเข้าใจซึ่งกัน และกัน ไม่คิดถึงจิตใจของจิตใจเรา และมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นส่วน
ใหญ่ สังคมนั้นก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้า และไม่มีความม่ันคง เพราะสมาชิกแต่ละคน ของสังคมจะ
ไม่ร่วมมือกันต่างฝ่ายต่างก็จะเอาชนะ และชิงดีชิงเด่นกัน และกันอันจะน ามาซึ่งการแตกแยก ความ
สามัคคีใน หมู่คณะสังคมใด ขาดมนุษยสัมพันธ์ผู้คนจะเครียดหงุดหงิด สุขภาพจิตเสื่อม มีผลกระทบ
ถึงสังคมมาก ฉะนั้นทุกคนควรจะ สร้างมนุษยสัมพันธ์ให้บังเกิดขึ้นในหน่วยสังคมทุกหน่วยที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่ เพราะเป็นวิธีการหนึ่งใน การเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมโดยส่วนรวม 

 

8.8 อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล 

 

อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลในนั้น ในการอธิบายเรื่องนี้ผู้เขียนจะขอใช้แนวคิดเรื่อง
มนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งจะท าให้เห็นภาพได้ว่า ในเรื่องมนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญ และความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการพบปะผู้คนในระดับต่างๆ และเมื่อเรารับรู้เช่นนี้แล้วว่า มนุษยสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อมนุษย์มาก 
บุคคลจึงมีความจ าเป็นในการเรียนรู้เรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ ตลอดจน การวางตนอย่างเหมาะสม ในเข้า
สังคม การอยู่กับผู้อ่ืน และปฏิบัติตนให้ดูดีในสายตาของผู้อ่ืนเสมอ มีความเป็นตัวของตัวเอง ให้โดย
ระลึกเสมอว่า ใจคนอ่ืนกับใจเรา ก็ใจเหมือนกัน มีมิตรภาพ และ ความจริงใจให้ผู้อ่ืน พยายามเข้าใจ
ผู้อ่ืน เคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุด เมื่อเราอยู่ได้ สังคมอยู่ได้ ชาติก็เจริญรุ่งเรือง สังคม
โลกก็ปกติสุข การจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีไมตรีจิตไมตรีกายอาจเรียกสั้นๆ ได้ว่า การมีมนุษย์สัมพันธ์ 
นั่นเอง และเมื่อเราทุกคน ยอมรับว่า อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์มีต่อบุคคล ดังที่กล่าวแล้ว บุคคลจึง
ควรจะ ปฏิบัติตน เพ่ือให้อยู่กับคนในสังคม อย่างมีความสุข แนวทางที่จะอยู่ร่วมกับคนอ่ืน อย่างมี
ความสุข เราควรจะมีลักษณะบุคลิกภาพดังนี้ 
  1. จงพยายามเป็นคนที่ง่ายๆ ไม่เรื่องมาก ไม่มีมาดมากจนท าให้คนอ่ืนรู้สึกเบื่อ ร าคาญ และ
มาอยากเข้าใกล้ เพราะเข้าใกล้ทีไร รู้สึกร้อนทุกครั้ง  



270 

 

  2. จงพยายามเป็นคนที่มี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริงสดชื่น ใครเห็นใครรัก ยิ้ม  

ง่าย การยิ้มของมนุษย์ใช้กล้ามเนื้อ 14 มัดแต่ถ้าเราท าหน้างอ ปั้นหน้าให้กล้ามเนื้อตั้ง 72 มัด ใครไม่
ชอบยิ้มแก่เร็วกว่าอายุจริง และการยิ้มก็ไม่ต้องลงทุน เช้าขึ้นมาก็มีรอยยิ้มให้กัน 

  3. จงเป็นคนเปิดเผย ไม่มีหน้ากากหลายชั้น จริงใจ ไม่เสแสร้ง การที่เราเปิดตน ยอม  

ให้คนอ่ืนรู้จักตัวเราจะเป็นสิ่งที่คนอ่ืนชื่นชมเรา การเปิดตัวเป็นการแสดงออกของความจริงใจ คบกัน
อย่างจริงใจไม่มีประโยชน์อื่นใดแอบแฝง สัมพันธภาพของคนดีถ้ารู้จักเปิดเผยตน 

  4. ระมัดระวังในการสื่อสาร ในการต้องสัมพันธ์กับคนอ่ืนการสื่อสาร ส าคัญมาก ไม่ใช้  
ค าสั่ง ข้อร้อง ขอค าแนะน า ขอความช่วยเหลือดีกว่าการออกค าสั่ง หรือการพูดแบบเผชิญหน้าดีกว่า
การพูดลับหลัง ในเรื่องค าพูด ต้องพูดแบบเปิดเผย พูดจริงใจ และพูดแบบตรงไปตรงมา 

  5. การรู้จักให้ก าลังใจคนอ่ืน เพ่ือให้คนอ่ืนรู้สึกว่าเราสนใจเขา เห็นใจ การกระตุ้นให้ บุคคลมี
ก าลังใจ จะท าให้คนอ่ืนมองเรา เป็นเพ่ือน ในความจริงคนที่เราช่วยให้ก าลังใจ เขาสามารถท า 
กิจกรรมนั้นๆ ได้ด้วยตัวเขาเพียงแต่ ยังกล้าๆ กลัวๆ ถ้าเราให้ก าลังใจบุคคล อาจจะท าในสิ่งที่เขา
ต้องการ จะท าได้ตามเป้าหมาย ผลพลอยได้ เราก็จะเป็นที่ชื่นชมของเพ่ือน 

  6. จงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ให้เกียรติบุคคล ให้การยอมรับนับถือ สิ่ง
เหล่านี้ จะท าให้ความรู้สึกของเพ่ือนเราดี เราควรเข้าใจเรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติกับ
คนอ่ืนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหมด ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ท างานในต าแหน่งไหน เขาเป็นคน
เช่นเดียวกับเรา จงปฏิบัติต่อคนอ่ืนเช่นเดียวกับท่ี เราปฏิบัติกับตัวเอง 
  7. จงเป็นผู้มีน้ าใจ น้ าค าที่ดี รู้จักช่วยเหลือคนอ่ืน พูดจากับคนอ่ืนให้ฟังแล้วรื่นหู หวานแบบมี
ความจริงใจก ากับ เราก็จะได้รับ ความจริงใจตอบ 

  8. เป็นคนที่รู้จักฟังคนอ่ืน การฟังคนมากๆ เรียกว่าพหุสูตร มนุษย์เราธรรมชาติให้หู มาสอง
อัน หน้าที่ของหูคือฟังมาก ฟังแบบตั้งใจ ฟังแบบสนใจในค าพูด ไม่ใช่ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง จ้องจะพูด
แทรก หรือไม่สนใจที่ผู้พูดพูดถ้าเราไม่รู้จักฟังเราจะไม่รู้อะไรเลย 

  9. ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในงานที่ท า มีวินัยในตนเองสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องให้ใครชี้น าแต่ เราท า
จนเป็นนิสัย มันก็จะเป็น เสน่ห์ที่เกิดกับตัวเรา 
  10. รู้จักให้อภัย ให้เวลา ให้โอกาสผู้อื่น ไม่ยึดติด ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนขาดความยืดหยุ่น 
ต้องการให้คนอ่ืนรักเรา ต้องรักคนอื่นก่อน  

  11. จงหลีกเลี่ยงการแข่งขัน การเอาชนะการชิงดีชิงเด่น ซึ่ งจะน ามาซึ่ง การประจบสอพอ 
การแตกแยก การแบ่งกลุ่มการเล่นเกม ถ้าเล่นเกมหลายๆ คนก็หวังชนะ แต่ไม่ว่าแพ้ หรือชนะแล้วได้
อะไร ท่านมีความสุข หรือถ้าเห็นความล้มเหลวของผู้อ่ืน ถ้าท่านสุข ต้องพิจารณาแล้วว่า ใจของท่าน
ปกติอยู่ หรือเปล่า 
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  12. จงหลีกเลี่ยงการท าตนเหนือกว่าคนอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นฐานะ ต าแหน่ง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ 
สร้างสรรค์ ให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์เลย ถ้าท่านอยู่ในต าแหน่งที่สูง ท่านพูดไม่รับผิดชอบค าพูด วางตน
ขามขู่คนอ่ืน พูดให้คนอ่ืนเสีย วางอ านาจ วันหนึ่งไม่มีใคร ท างานกับท่าน แน่นอน ด่าลูกน้องลับหลัง 
ถามข้อมูลของคนอ่ืนกับคนใกล้เคียง ฟังความข้างเดียว หูท าด้วยส าลี ปากทาด้วย ต าแยเป็นประจ า 
คนประเภทนี้ไม่สร้างมนุษย์สัมพันธ์ในงานเลย แต่กลับสร้างความแตกแยกในสังคมอีก ฉะนั้น จง
หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่อยู่เหนือคนอ่ืนเราก็จะเป็นที่รักใคร่ของใครๆ 

สรุปวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน จะช่วยให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน ได้อย่าง
มีความสุข ทั้งความสุขที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ความสุขที่เกิดจากการได้สัมพันธ์กับคนอ่ืน กลุ่ม
เพ่ือน กลุ่มอาชีพ การที่บุคคล ต้องอยู่ร่วมกับคนอ่ืนนี้เอง จะท าให้บุคคลมีกัลยาณมิตร หรือมีเพ่ือน
นั้นเอง และเพ่ือน ที่เรารู้จักอาจมีอายุที่ต่างกัน เพศต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน ซึ่งเราควรจะต้อง
เข้ากับเขา ให้ได้ทั้งเพ่ือนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับเรา เพ่ือนมนุษย์ ที่อยู่ในโลกใบเดียวกับเรา สังคมก็จะ
สะอาด เกิดสันติในโลก ทุกวันนี้มีการทะเลาะกันตั้งแต่จุดเล็กๆ ไปจนถึงกระบวนการก่อความไม่สงบ
ให้กับหลายประเทศ นั่นเป็นเพราะ มนุษย์ขาดการสัมพันธ์ที่ดี ขาดมิตรจิตมิตรใจขาดความรู้สึกของ
ความเป็นมนุษย์เหมือนๆ กัน ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ตั้งแต่สังคมระดับย่อย และระดับใหญ่จึงวุ่นวาย 
ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และสร้างสังคมสะอาด และสังคมสันติสุขข้ึนมา 

 

8.9 วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 

หลักในการสร้างมนุษยสัมพันธ์นั้น เราควรค านึงถึงหลักต่อไปนี้ 
1. การส ารวจตนเอง ในการสมาคมกับบุคคลอ่ืนในชีวิตประจ าวันนั้น เราควรส ารวจตนเองว่า

เรามีสิ่งใดบกพร่องมากไป หรือไม่ หากมีควรหาทางแก้ไขปรับปรุงตนเอง การชมตนเองมากเกินไปนั้น
มีผลเสียมาก เช่น ท าให้บางคนลืมตัวคิดว่าตนเองดีแล้ว ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น แต่บางครั้งค า
ชมก็จ าเป็นเหมือนกัน ถ้าค าชมนั้นเป็นค าชมที่จริงใจจากผู้อื่น อย่างไรก็ตาม เราควรรู้จักประมาณตน 
มองตนเองโดยไม่ล าเอียง หรือเชื่อค าชมของผู้อื่นง่ายเกินไป 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนนั้น เราควรมีความจริงใจต่อเขา เนื่องจาก ความจริงใจ
ต่อกันโดยไม่หวังผลประโยชน์แอบแฝงนั้น จะก่อให้เจตคิตที่ดีซึ่งกัน และกัน มีความไว้วางใจกัน อันจะ
น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี และแนบแน่นระหว่างเรากับบุคคลที่สมาคมด้วย 

นอกจากนี้ เราควรส ารวจตนเองว่า เรามักติเตียนปมด้อยของผู้อ่ืน หรือไม่ และมีมารยาทใน
สังคม หรือไม่ เช่น การใช้กิริยา และวาจาที่สุภาพ การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม และค่านิยมของสังคม เป็นต้น หากเราปรารถนาจะสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืนให้มั่นคง 
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เราควรมองปมด้อยของผู้ อ่ืนเป็นเรื่องธรรมดา และถ้าสามารถช่วยเหลือเขาได้ควรช่วยเหลือเขาตาม
สมควร เช่น เพ่ือนติดสุราจนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ก็หาทางตักเตือน และแนะน าด้วยความหวังดี ให้
ก าลังใจแก่เขาให้กลับมท างาน หรือศึกษาต่อตามปกติ เป็นต้น การมีมารยาทในสังคม นับว่าจ าเป็นใน
การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเช่นกัน เพราะช่วยให้คนเราปฏิบัติตนต่อกันได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาละเทศะ และก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในสังคม 

2. การศึกษาสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบุคคล บุคคลโดยทั่วไปมักมีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่หลาย
ประการ หากเราได้ตระหนักถึงลักษณะเหล่านี้ ก็จะช่วยเสริมการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้
ง่ายขึ้น และด ารงความสัมพันธ์อันดีให้มั่นคงได้ ลักษณะต่างๆเก่ียวกับบุคคลดังกล่าว มีดังนี้ 

    2.1 ไม่ชอบให้ใครต าหนิ แม้ว่าความคิด หรือการกระท านั้นจะผิดก็ตาม เนื่องจากเรามัก 

เข้าใจว่าสิ่งที่เราคิด หรือกระท าลงไปนั้นถูกต้องแล้ว คนเราจะกระท าสิ่งใดย่อมีเหตุผลของตนเองเสมอ 
แต่เป็นเหตุผลในแง่ความนึกคิดของแต่ละคน ฉะนั้น ความคิดของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันได้ ด้วย
เหตุนี้การต าหนิผู้อื่นเมื่อคิดว่าเขากระท าผิดนั้น นับว่าไม่มีประโยชน์ เนื่องจากความคิดเห็นของแต่ละ
บุคคลต่างกัน อาจท าให้ผู้ถูกต าหนิไม่พอใจ และรู้สึกว่าเป็นการท าลายเกียรติของตน ฉะนั้น เมื่อ
ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบให้ใครมาต าหนิตนเช่นนี้ เราควรงดการต าหนิผู้อื่น ควรรู้จักน าใจเขามาใส่
ใจเรา รู้จักให้อภัยซึ่งกัน และกัน 

               2.2 อยากมีชื่อเสียงเด่น คนเรามักชอบให้ผู้อ่ืนยกย่องสรรเสริญตนว่า เป็นคนเก่ง หรือมี
เกียรติ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้คนเราเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่อ านวยประโยชน์แก่
มวลมนุษย์ เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่ตน อย่างไรก็ตาม เราควรรู้จักประมาณตน และมีความมานะ
พยายามในทางท่ีถูก ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นด้วย 

                2.3 ชอบคนที่อารมณ์ดีมากกว่าอารมณ์เสีย คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส หรือมีนิสัยร่าเริงอยู่
เสมอนั้น เป็นบุคคลที่น่าคบหาสมาคมมากกว่าคนที่มีแต่ความทุกข์ อารมณ์ไม่มั่นคง หงุดหงิด และ
โกรธง่าย การยิ้มของคนเรานั้น นับว่าส าคัญมาก ดังสุภาษิตของจีนกล่าวไว้ว่า "คนที่ยิ้มไม่เป็นจะ
ค้าขายขาดทุน" เพราะการยิ้มแสดงถึงการมีความสุข การต้อนรับ การมีน้ าใจโอบอ้อมอารี ท ามห้ผู้ที่
พบเห็นอยากสมาคมด้วย ดังนั้น เราควรยิ้มแย้มแจ่มใสกับบุคคลที่เราสมาคมด้วยเสมอ เพ่ือสร้าง
มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลนั้น 

                2.4 ไม่ชอบให้ใครโต้เถียง โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น ไม่ชอบให้ใครมาพูดขัดแย้ง หรือ
โต้เถียงตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อหน้าที่ประชุม หรือในกลุ่มคน และหากผู้โต้เถียงเป็นบุคคลที่มีฐานะ
ต่ ากว่าด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะท าให้เกิดความไม่พอใจมากยิ่งขึ้น ผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพจิตใจ มักยึดมั่นในความคิดดั้งเดิมของตน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
เดิม อาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแนวทางชีวิตใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ ที่ขัดแย้งกับความคิดเดิมของตน 
ดังนั้น จึงมักมีปัญหาขัดแย้งระหว่างผู้สูงอายุกับผู้เยาว์อยู่เสมอ เราจึงควรเข้าใจถึงสภาพทางธรรมชาติ
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ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ เพ่ือให้เราสามารถปฏิบัติ
ตนในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆได้ 
               2.5 อยากให้บุคคลอ่ืนเคารพนับถือ และยกย่องตน คนเราส่วนใหญ่ปรารถนาให้ผู้ อ่ืน
เคารพนับถือ และยกย่องว่าตนเป็นคนดี มีน้ าใจโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุมัก
ปรารถนาให้บุตรหลาน และบุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัวเคารพยกย่องนับถือตน และคิดว่าตนยังมี
ประโยชน์ต่อครอบครัว ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นผู้เยาว์ควรให้ความเคารพนับถือ และยกย่องท่าน รับ
ฟังความคิดเห็นของท่าน และขอค าปรึกษาในเรื่องที่ เหมาะสมตามสมควร ก็จะช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับผู้สูงอายุ และช่วยป้องกันปัญหาขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนในครอบครัวได้ 
               2.6 ชอบเห็นการรับผิดเมื่อกระท าผิด ผู้ที่กระท าผิดแล้วยอมรับผิดนั้น เป็นบุคคลที่ควรให้
อภัย น่าสรรเสริญ เพราะการยอมรับผิดนั้น มิได้ท าให้ตนต้องเสียเกียรติ หรือแสดงถึงความบกพร่อง 
และความอับอาย แต่เป็นการแสดงถึงความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา เป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือของคน
ทั่วไป 

               2.7 ต้องการให้เป็นกันเองกับทุกคน การปฏิบัติตนเป็นกันเองกับผู้อ่ืน ไม่วางตัวข่มเหง
ผู้อ่ืน จะช่วยสร้างมนุษยสัมพันธฺกับผู้อ่ืนได้ง่าย กล่าวคือ บุคคลที่วางตัวได้เหมาะสมกับฐานะของตน
โดยไม่ถือตัว ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก หรือฐานะทางเศรษฐกิจ จะสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย เป็นที่รัก
ใคร่ของคนทั่วไป และสร้างความประทับใจให้ผู้อ่ืน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตนเป็นกันเองกับผู้อ่ืนนั้น 
ควรเหมาะสมกับระดับของบุคคล และกาลเทศะ เช่น การปฏิบัติตนเป็นกันเองกับเพ่ือนๆ ครู ผู้สูงอายุ 
เป็นต้น 

               2.8 ชอบให้ผู้ อ่ืนพูดในเรื่องที่ตนสนใจ คนเรามีความแตกต่างกันในด้านความ คิด 
การศึกษา การอบรม ฐานะ และความเป็นอยู่ จึงท าให้ความพอใจ และความสนใจของคนเราแตกต่าง
กัน ดังนั้น เรื่องที่เราจะสนทนากับบุคคลต่างๆนั้น ควรสอดคล้องกับความพอใจ และความสนใจของ
เขาให้มากท่ีสุด จึงจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกัน และกัน 

               2.9 ชอบให้ผู้อ่ืนฟังเมื่อตนพูด การพูดคุย หรือการแสดงความคิดเห็นร่วมกันนั้น ควรเปิด
โอกาสให้ผู้อ่ืนพูด หรือแสดงความคิดเห็นบ้าง โดยตนเป็นผู้สนใจฟัง ควรตั้งค าถามในเรื่องที่เขาก าลัง
พูดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้พูดเกิดความพอใจ เพราะมีผู้อื่นสนใจฟังขณะที่ตนพูด ลักษณะต่างๆของคนเรา
โดยทั่วไป ดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องที่ควรค านึงถึงในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หรือการคบ
มิตร นอกจากนี้ การน าหลักมนุษยสัมพันธ์ของแอนดรู คาร์เนกี้ ที่ว่า "ให้สิ่งที่เขาต้องการแล้วท่านจะ
ได้สิ่งที่ท่านต้องการ" มาใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์นั้น เราควรรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิต
จริงจะช่วยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ กับผู้อ่ืนได้ดียิ่งข้ึน 

3. การผูกมิตร หลักเบื้องต้นในการผูกมิตร เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันให้ยั่งยืน มี
ดังนี้ 
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      3.1 ความจริงใจต่อกัน นับเป็นเรื่องส าคัญอันดับแรกในการผูกมิตร เนื่องจากความจริงใจ
ต่อกันช่วยสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน และกัน ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติตนอย่างเป็นกันเอง เปิดเผย และ
ไม่ระแวงกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถปรึกษากันได้ ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่ง
ขึ้น 

              3.2 การช่วยเหลือกัน คนเราเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน และกัน 
บางครั้งเคนเราไม่สามารถท างานบางอย่างให้ส าเร็จลุล่วงได้โดยล าพัง ดังนั้น เราจึงควรช่วยเหลือกัน 
การช่วยเหลือกันช่วยท าให้คนเราได้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมกัน และสร้างความ สัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ซ่ึงมีความส าคัญยิ่งในการผูกมิตรกับผู้อื่น 

              3.3 ความมีน้ าใจต่อกัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีจิตเมตตากรุณาไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน และการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพ่ือน นับเป็นการแสดงความมีน้ าใจที่
ดีต่อเพ่ือน ซึ่งเราควรปฏิบัติเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันสืบไป 

              3.4 การให้เกียรติซึ่งกัน และกัน ในการผูกมิตรเราควรให้เกียรติแก่เพ่ือนตามสมควร ไม่
ควรลบหลู่ดูถูกกัน ไม่ควรเปิดเผยความลับของเพ่ือนให้ผู้อ่ืนทราบ ไม่ควรล้อเลียนให้เพ่ือนอับอาย 
หรือแสดงความเป็นกันเองมากเกินไปจนขาดความ เกรงใจ ซึ่งท าให้เพ่ือนเบื่อหน่าย ดังนั้น การให้
เกียรติซึ่งกัน และกันช่วยให้เรารู้จักปฏิบัติตนตามฐานะเพ่ือนได้ อย่างเหมาะสม 
 

8.10 มนุษยสัมพันธ์ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการท างาน 

 

มนุษยสัมพันธ์ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในทุกสังคมทุกสาขา อาชีพ เพราะไม่ว่ามนุษย์เราจะท าการ
งานใด ก็ต้องอาศัยมนุษยสัมพันธ์ที่เป็นเลิศเป็นองค์ประกอบด้วยกันทั้งนั้น มนุษยสัมพันธ์นั้นถือว่าเป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดี เพ่ือให้เกิดความรักใคร่นับถือ ความร่วมมือ 
ความจงรักภักดี และความส าเร็จ เพราะถือว่าเป็นกระบวนการ จูงใจคน การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนให้ได้
อย่างมีความสุข และเป็นปัจจัย ที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการท างาน เกิดผลงาน และ ท าให้
ทุกฝ่ายมีความพอใจ 

  ในเรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์นั้น คนเราจะต้องมีความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานของมนุษย์
ทุกคนว่า ทุกคนต้องเข้าใจศักดิ์ศรีของคน เพราะคนทุกคนต้องการความเคารพนับถือ และมี ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและแรงจูงใจที่เป็นตัวก าหนดบุคคลในแต่ละกลุ่ม  การ
แสดงออก การรวมกลุ่ม ความสัมพันธ์ของคน เรื่องประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคมของบุคคล
และกลุ่มคนต่างๆ 

  เมื่อต้องอยู่รวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก โดยต่างคนมาจากต่างถิ่นต่างฐาน สิ่งแวดล้อม 
พ้ืนฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ทุกคนจึงต้องพยายามเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่อง ต่างๆ ด้วย 
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เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งชีวิตการท างาน หรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวก็ตาม ซึ่ง
อยู่บนพื้นฐานส าคัญดังที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ 

1. มนุษย์มีความเหมือนกันและมีความแตกต่างกัน 

    มนุษย์ทุกคนมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกัน มีความต้องการตามธรรมชาติคล้ายๆ 
กัน แต่ในทางตรงข้ามกันนั้นก็คือ แตกต่างกันในด้านความสนใจ ความสามารถ ความต้องการทาง
สังคม ศักยภาพ สติปัญญา อารมณ ์นิสัย และอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งเราที่ต้องอยู่ในสังคมหรือองค์กรนั้นๆ ต้อง
พยายามท าความเข้าใจและปรับปรุงพฤติกรรมบางอย่างให้เข้ากับคนส่วนใหญ่ให้ ได้บ้าง 
  2. มนุษย์มีความต้องการของตนเอง 

    คนทุกคนมีความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความต้องการทางร่างกายนั้นถือว่าเป็น
ความต้องการพ้ืนฐานในด้านการด ารงชีวิต เช่น ปัจจัย 4 ต่างๆ รวมทั้งความต้องการทางด้าน
กามารมณ ์ส าหรับความต้องการทางด้านจิตใจก็คือ หากความต้องการทางด้าน ร่างกายถูกตอบสนอง
เพียงพอแล้ว ก็จะเริ่มแสวงหาความต้องการเพ่ือสนองทางด้านจิตใจมากขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นความ
ต้องการที่สร้างขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นทีหลัง ความต้องการประเภทนี้มักมีนัยซ่อนเร้นอยู่  ท าให้บางครั้งก็
แสดงออกมาอย่างชัดเจน บางครั้งก็แสดงออกมาอย่างเสแสร้ง เราจึงต้องเรียนรู้ 
   3. การรู้จักตนเอง 

    การรู้จักตนเอง หมายถึงว่า ก่อนที่จะสร้างสัมพันธ์กับคนอ่ืน เราควรที่จะต้องรู้จักตนเอง
ให้ถ่องแท้เสียก่อน รู้จักความสามารถ สมอง และบุคลิกภาพเพ่ือการปรับปรุงตนเอง เข้าใจถึงนิสัยและ
ความสามารถของตน รวมทั้งรู้ข้อบกพร่องต่างๆ ของตัวเอง เพ่ือจะได้ปรับปรุง ประมาณตน รู้จักการ
ประนีประนอม รู้จักเหตุผล เพ่ือที่จะท างานกับคนอ่ืนได้อย่างกลมกลืนและราบรื่น เพราะการรู้จัก
ตัวเองเป็นเรื่องส าคัญในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพราะคนที่ไม่รู้จักตัวเองก็จะไม่สามารถเข้าใจผู้อ่ืนได้
อย่างถ่องแท้ และผู้ที่รู้จักตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถปรับปรุงตัวเองได้เป็นอย่างดี 
   4. การติดต่อสื่อสาร 

    เป็นวิธีการถ่ายทอดข่าวสารและความ เข้าใจไปยังบุคคลอ่ืน การติดต่อสื่อสารสามารถท า
ได้ด้วยการพูด การฟัง การใช้ภาษาท่าทาง ภาษาร่างกาย หรือการติดต่อเป็น ลายลักษณ์อักษรด้วย
เอกสารทางราชการ ผู้ที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท า งาน 
และมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง วิธีการสื่อสารที่ดีนั้นผู้ส่งข่าวสารต้องเลือกวิธีส่งให้ถูกต้องตรงเป้า หมายที่
เราจะสื่อสารด้วย และข่าวสารที่ส่งไปนั้นจะต้องถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับที่เราต้องการจะสื่อ สารด้วย 
ทั้งสองฝ่ายจึงต้องพยายามเข้าใจ และเคารพในสิ่งที่จะสื่อสารถึงกันอย่างให้เกียรติ ไม่ดูถูก ต าหนิ รู้จัก
เลือกเวลาในการสื่อสารที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ความร่วมมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือความ เข้าใจที่ดีต่อกัน 
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   5. การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

    เพราะคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ทั้งระดับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้คับ
บัญชา จะท าให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะการที่เราเป็นคนเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา รู้จักให้เกียรติและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน เคารพการตัดสินใจหรือความคิดเห็นของ คนอ่ืน จะ
สามารถชนะใจเพื่อนร่วมงานได้โดยง่าย วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนนั้น เราต้องเข้าใจถึง
วิธีการติดต่อ สื่อสารและวิธีการจูงใจ เพ่ือให้มิตรภาพนั้นเป็นไปด้วยดีตามที่ ต้องการ 

 6. การจูงใจ 

    ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น จนกระทั่งก่อให้เกิดพฤติกรรมในรูปแบบที่เรา
ต้องการให้เกิด การคล้อยตาม การจูงใจจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือที่จะกระตุ้นเร้า ให้เกิดการตอบสนอง
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ ให้เกิดการยอมรับ ซึ่งแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่เรา 
ต้องการนั้น ควรที่จะให้ผู้ถูกจูงใจได้รับความพอใจด้วย 

  7. การบริหารงานนั้นการจูงใจอาจท าได้ด้วยการจัดงานที่เหมาะสม 

    ให้มีการร่วมกันท างานเป็นทีม การกระจายอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคคลที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะสามารถเป็นผู้ที่สร้างแรงจูงใจได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับมากกว่า
ผู้อื่นอยู่แล้ว ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่รู้จักการสร้างแรงจูงใจและน ามาใช้ในการบริหารงานแทนการออก
ค าสั่งหรือ การลงโทษ ย่อมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีข้ึนได้เช่นกัน 

  

8.11 มนุษยสัมพันธ์ 10 ประการ 
 

ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นการมีมนุษยสัมพันธ์ของบุคคล ที่อยู่ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน แต่
ในส่วนของหัวหน้างานนั้นควรที่จะมีมนุษยสัมพันธ์ให้มากยิ่งกว่า เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ เต็มใจ
ยอมรับเพื่อให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างราบรื่น ไม่มีคลื่นใต้น้ าคอยก่อกวน คือ 

1. ยิ้มกับคนที่ต่ ากว่าและสูงกว่า 
2. ทักทายปราศรัยกับบุคคลทั่วไป 

3. แสดงความเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือ 

4. เรียกชื่อ จดจ าได้อย่างแม่นย า 
5. พูดและกระท าการต่างๆ ด้วยใจจริง 
6. รู้จักรับฟังให้ความสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดเสมอ 

7. มีเมตตาธรรม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
8. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
9. พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้อ่ืนอยู่เสมอ 

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/1361-10-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html
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10. พยายามชอบและให้ความสนใจคนอ่ืนมากๆ อย่าเอา ตัวเองเป็นที่ตั้งในทุกเรื่องราว 

  

ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วทั้ง 10 ข้อนั้น เป็นเรื่องส าคัญที่หัวหน้าที่ดีควรมี เพราะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่
เพียงแต่จะสร้าง ความสุขในองค์กรของตนเองแล้ว ทั้งเพ่ือนร่วมงาน ตัวเอง และลูกน้อง ก็จะเกิด
ความรักใคร่ ไมตรีจิตที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ ที่ท างานร่วมกันนั้นถือว่าเป็นสัมพันธภาพที่มีคุณค่า ท า
ให้ทุกฝ่ายมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคต 

            ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ในเหตุผลอื่นๆ อาจสรุปได้ดังนี้ คือ 

           1. ความปลอดภัย มนุษย์ต้องการความปลอดภัย จึงต้องรวมกลุ่มกันสร้างสัมพันธภาพ เช่น 
บุคคลพยายามรู้จักกับเพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มีอ านาจหรือมีอิทธิพลต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัย
ของตนเอง 
           2. เศรษฐกิจ มนุษยสัมพันธ์เพ่ิมผลผลิตได้ เพราะมนุษย์มีจิตใจปกติและเป็นสุข ย่อมสร้าง
งานอย่างมีประสิทธิผล นั่นคือการมีมนุษยสัมพันธ์จะช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจได้ 
           3. ความว้าเหว่ เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม จะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ จะรู้สึกเหงา จึง
ต้องสร้างและใช้มนุษยสัมพันธ์โดยการคบเพ่ือน เพ่ือให้คลายเหงา 

           4. สังคม มนุษยสัมพันธ์ช่วยให้มนุษย์รักกัน ชอบกัน ยอมรับและคบหาสมาคมกันอันจะ
น ามาซึ่งความสงบสุขในสังคม 

           5. การปฏิบัติงาน มนุษย์ไม่อาจปฏิบัติงานโดยล าพังได้ ต้องอาศัยหรือเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนเสมอ ดังนั้น มนุษย์จึงต้องมีเพ่ือนร่วมงาน 

           6. การเมือง มนุษยสัมพันธ์ช่วยประสานหรือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมืองได้ในลักษณะ
ที่เรียกว่า “กาวใจ” 

         7. ความส าเร็จ มนุษย์ทั้งหลายต่างก็หวังจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายขององ ค์การ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์การจะต้องค านึงถึงมากกว่าใคร ๆ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้
สมาชิกในองค์การรู้จักกัน และสามารถประสานงานให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
         8. ความรัก มนุษย์ต้องการแสดงออกซึ่งความรัก คือ รักบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องการให้เขา
รักตอบด้วย จะแสดงออกในรูปของการรักเพ่ือนเพศเดียวกันและต่างเพศ ทั้งความรักอันบริสุทธิ์และ
ความรักด้วยเพศสัมพันธ์ 
 

 

 

 

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/management-courses/1338-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E-professional-leadership-certificate.html
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8.12  แนวคิดและทฤษฎี Elton Mayo 

8.12.1 หลักการ/แนวคิด/ประวัติความเป็นมา 

 
Elton Mayo เป็นนักสังคมวิทยาท างานอยู่ฝ่ายการวิจัยอุตสาหกรรมของฮาร์วาร์ด (The 

Department of Industrial Research at Harvard) เขาได้ชื่อว่าเป็น “บิดาของการจัดการแบบ
มนุษยสัมพันธ์ หรือ การจัดการแบบเน้นพฤติกรรมศาสตร์” เขาและเพ่ือนร่วมคณะวิจัย ได้แก่ John 

Dewey, Kurt Lewin, F.J. Roethlisber และ W.J. Dickson ได้ท าการศึกษาทัศนคติและปฏิกิริยา
ทางจิตวิทยาของคนงานการท างานตามสถานการณ์ที่ต่างกันตามที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นที่ Western 

Electric’s Hawthorne Plant (1927 - 1932) ในการทดลองของเขาและคณะได้แบ่งการทดลองเป็น
ระยะต่อเนื่องกัน 

 

  8.12.2 องค์ประกอบ 

 
Hawthorne Studies เป็นการทดลองวิจัยในโรงงาน Western Electric Company ในปี 

ค.ศ.  1927-1932 โดยทีมงาน  Hawthorneภาย ใต้การน าของ  Mayo ประกอบด้วยการวิจัย
ทดลอง 3 เรื่องใหญ่ : 
ศึกษาสภาพห้องท างาน (Room Studies),การสัมภาษณ์ (Interview Studies) และ การสังเกตการณ์ 
(Observation Studies)  

    สรุปผลการศึกษา Hawthorne 

    ปัจจัยด้านปทัสถานทางสังคม เป็นตัวก าหนดปริมาณผลผลิตไม่ใช้ปัจจัยด้านกายภาพ 

    ความคิดท่ีว่าคนเห็นแก่ตัว ต้องการเงินค่าตอบแทนมากๆเป็นการมองแคบๆ 

    พฤติกรรมของคนงานถูกก าหนดโดยความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

สนับสนุนให้มีการท าวิจัยด้านผู้น าต่างๆ ผู้น าต้องเปิดโอกาสให้คน ในองค์การเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 

   

  8.12.3. แนวความคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ของ  Elton  Mayo สาระส าคัญ  

 
  1. แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่  

1.1) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
1.2) ทฤษฎีสามมิติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

http://colacooper.blogspot.com/2012/10/elton-mayo.html
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1.3) การสนับสนุนจากสังคม 

2. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่  
2.1) รู้จักและไว้วางใจผู้อื่น  
2.2) รู้จักการติดต่อบุคคลอย่างตรงไปตรงมา  
2.3) การยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
2.4) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

3. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ได้แก่  
3.1) การท างานมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย  
3.2) ให้อิสระในการคิดแกไขปัญหาแก่ผู้ร่วมงาน  
3.3) ให้ผู้ร่วมงานเกิดศรัทธา  
3.4) ให้รู้จุดมุ่งหมายของงาน  
3.5) ความส าเร็จของงานเป็นของทุกคน  
3.6) สร้างความสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความรักผูกพัน  
3.7) มอบหมายงานที่เขาพอใจสนใจและอยากท า  
3.8) ให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน 

3.9.ให้ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  
3.10) การท างานควรมีการประชุมปรึกษาหารือกัน  
3.11) ให้เขามีความรู้สึกรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์  
3.12) ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า 

4. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ได้แก่  
4.1) เมื่อเพ่ือนพูดให้รับฟังอย่างเต็มใจ  
4.2)ให้ความเป็นกันเองและเป็นมิตร  
4.3) ยกย่องชมเชยเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ  
4.4) อย่าแสดงว่าตนเหนือกว่าเพื่อนร่วมงาน  
4.5) มีความจริงใจเสมอต้นเสมอปลาย  
4.6) ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีทุกข์ร้อน  
4.7) มีโอกาสในการพบประสังสรรค์นอกเวลาท างาน  
4.8) ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน  
4.9) ไม่โยนความผิดหรือซัดทอดความผิดให้กับเพ่ือนร่วมงาน  
4.10) ใจกว้างและยอมรับความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน 

5. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามหลักพุทธรรม 3 หมวด ได้แก่  
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5.1) ฆราวาสธรรม 4 สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ  
5.2) สังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมนัตตา  
5.3) พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

6. การสร้างทีม ได้แก่  
6.1) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก  
6.2) สมาชิกเข้าใจบทบาทของตน  
6.3) สมาชิกเข้าใจในกติกา กฎระเบียบ  
6.4) การติดต่อสื่อสารที่ดี  
6.5) มีการสนับสนุนระหว่างสมาชิก  
6.6) สมาชิกเข้าใจกระบวนการท างาน  
6.7) สมาชิกมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
6.8) มีความร่วมมือในการท างาน  
6.9) มีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ  
6.10) มีความรู้สึกพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

7. บทบาทของสมาชิกในทีม ได้แก่  
7.1) บทบาทของแต่ละคนในทีม  
7.2) พฤติกรรมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
7.3) บทบาทของพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

8. ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่  
8.1) ความจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบและผูกพัน  
8.2) ความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะ  
8.3) ความจ าเป็นต้องพัฒนาความเข้าใจ  
8.4) มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับทีมงาน 

9. การสร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน ได้แก่  
9.1) ให้เกิดความรับผิดชอบในทีม  
9.2) ให้เกิดความร่วมมือในการท างานและปทัสถานสังคม  
9.3) ให้เกิดความเข้าใจในการเผยแพร่ข่าวสาร  
9.4) ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
9.5) มีการแข่งกันในการบริหาร  
9.6) ไม่มีการแบ่งแยกศาสนา  
9.7) ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ 
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10. แรงจูงใจในการท างาน ได้แก่  
10.1) แรงจูงใจในการท างานและบริหารงานบุคคล  
10.2) ปัจจัยของแรงจูงใจในการท างาน  
10.3) แรงจูงใจกับความต้องการของบุคคล  
10.4) ทฤษฎีแรงจูงใจต่าง ๆ ที่น ามาประยุกต์ใช้ 

 

8.13 ทฤษฎีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 

ทฤษฎีการสร้างมนุษยสัมพันธ์มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ( 
2520: 227 ) 

1. ให้มนุษย์มีความสุข (Happy)  

2. ให้การยอมรับแก่เพ่ือมนุษย์ (Acceptable) 

3. ให้เพ่ือนมนุษย์ได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Productivity) 

จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมา และก าลังด าเนินอยู่ แม้ว่า
ทุกคน จะมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคน เป็น มนุษย์ เหมือนกัน ต่างก็ต้องการให้ตัวเอง มีความสุข
ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน มีร่างกายที่สะอาด และงามตามที่ธรรมชาติ ก าหนด มนุษย์ทุกคนมีความ
ต้องการสิ่งต่างๆ ที่จะอ านวยความสะดวกสบายให้แก่บุคคล ดังเช่น แนวความคิดของมาสว์โล เมื่อ
ความต้องการล าดับต้นๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะต้องการสิ่งอ่ืนๆ อีก จนไปถึงขั้นสุดท้าย
ก็ เพ่ือจะรู้ว่าแท้จริงแล้ว ในความเป็นมนุษย์นี่เราต้องการ และปรารถนาอะไร ในการอยู่ร่วมกันกับคน
อ่ืนๆ บุคคลยังต้องการการยอมรับ และต้องการให้ เพ่ือนมนุษย์ได้รับ ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ร่ วมกัน
อย่างมีความสุข ดังนั้นมนุษย์ปฏิเสธการอยู่รวมกัน เป็นกลุ่มไม่ได้และเพ่ือ ให้เป็นที่รัก ของคนอ่ืนเรา
ทุกคนก็ต้องพัฒนาตน 

แนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาตนได้คือ การสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนา
บุคลิกภาพ ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ คือ 

  1. การจะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนให้ดีได้สิ่งส าคัญคือ เราต้องส ารวจตัวเราเองก่อน ว่า
เรามีจุดดีจุดด้อยอย่างไร แล้วจึงพัฒนาตน 

  ศึกษาจากต ารา เอกสาร สื่อต่างๆ ที่ท าให้เราเห็นตัวแบบในการแสดงบุคลิกภาพแล้ว ฝึกหัด
การเป็นคนช่างสังเกต จะท าให้เราเกิดการเรียนรู้และแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องตาม กาลเทศะ 

  2. พยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของตนอยู่เสมอ ตั้งแต่เส้นผม จนถึงปลายเท้าเราต้องดี รักษา
ความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้าอาภรณ์ให้ดี รู้จักแต่งตัวตามยุคตามสมัย ไม่เชยจนเกินไปและไม่ล้ า
ยุคล้ าแฟชั่นจนดูไม่ดีนัก 
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  3. ฝึกพูดจาให้เป็น พูดอย่างสร้างสรรค์ สื่อความชัดเจนตรงไปตรงมา จริงใจ ในค าพูด ควร
อ่อนน้อม ไม่แข็งจนเกินไป ไม่ใช้อ านาจในค าพูดแม้ว่าเราจะมีอ านาจก็ตาม 

  4. หัดเป็นผู้กระท าสิ่งใดๆ ให้ผู้ อ่ืนบ้าง เช่น รู้จักช่วยเหลือผู้ อ่ืน ให้การยอมรับนับถือ ให้
เกียรติ รู้จักเคารพผู้อาวุโสกว่า รู้จักการ อ่อนน้อม ถ่อมตน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การมีบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย บ้างครั้ง เป็นผู้น าได้ บางครั้งก็เป็นผู้ตามได้ ท าตัว
ให้คงท่ีคงวา มีความม่ันคงทางอารมณ์เป็นต้น 

  5. ให้ตระหนักเสมอว่าเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกไม่ได้ เราต้องสัมพันธ์กับคนอ่ืนเมื่อจะต้องอยู่ 
ร่วมกับคนอ่ืนไม่ว่า จะเป็นคนในครอบครัว หรือคนในสังคมอ่ืนๆเช่นที่สถาบันการศึกษา ที่ท างาน เรา
จะต้องปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างดี ให้เกียรติกันและกัน สิ่งที่เราปฏิบัติให้กับ ผู้อ่ืนเราก็จะได้สิ่งนั้นคืนเช่นกัน 
แต่ถ้าเผอิญเราไม่ได้สิ่งดีๆตอบก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะเลิกยึดถืดแนวปฏิบัติให้ยอมรับว่า มนุษย์มี
ความแตกต่างกัน ถูกอบรมเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกัน เราท าอะไรกับใคร ไม่จ าเป็นต้องหวังสิ่งที่จะกลับมา 
เช่นเราท าดี ก็ให้รู้ว่า เราต้องการที่จะท าดี แต่ไม่ได้หมายความว่าดีนั้นต้องสนองเรา จงท าตัวเหมือนงู
ที่ลอกคราบแล้วทิ้งคราบมันฉันใด ความดีก็เช่นกัน ท าแล้วเรารู้สึกภูมิใจ สุขใจนั่นคือสิ่งที่เราได้แล้ว 
ส่วนใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ใช่สาระ 

  6. การสร้างความสัมพันธ์โดยใช้หลักศาสนาก็ท าให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ได้ เช่น หลักธรรมในเรื่องสังคหวัตถุ 4 ก็จะอธิบายเรื่อง การแบ่งปัน การให้ความช่วยเหลือคนอ่ืน การ
พูดจริง การพูดไพเราะน่าฟัง การปฏิบัติตนให้มีค่า มีประโยชน์ต่อคนอ่ืน และมีความเสมอต้นเสมอ
ปลายในการปฏิบัติตน นอกจากนี้ก็มีเรื่องทิศ 6 ที่อธิบายเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ว่าแต่ละ
คนควรจะ ปฏิบัติตนอย่างไรหรือแม้กระทั่งหลักธรรมในเรื่องสัปปุริสธรรม 7 ประการอันได้แก่
คุณธรรมหรือแนวทางการปฏิบัติของคนดีท่ีพึงปฏิบัติ 
  7. การศึกษาแนวความคิดทางจิตวิทยากลุ่มต่างๆ ทฤษฎีต่างๆ ก็จะเป็นแนวทางให้ตัวเรา 
บุคคลพัฒนา และปรับปรุงบุคลิกภาพ ของตนเองได้ เช่น ในทางจิตวิทยาอธิบายเรื่องการสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องรู้จักยอมรับนับถือ มีความจริงใจ รู้จักเปิดเผย
ตนเอง รู้จักการสร้างสัมพันธภาพในขณะนั้น และรู้จักที่จะเผชิญหน้ากับคนอ่ืน ท าตัวให้เข้ากับใคร
ง่ายๆ เป็นต้น 

  8. การให้ความร่วมมือกับคนอ่ืน ๆ ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไม่ใช่สร้างวันสองวันแต่เป็น 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนาน และแบบของพฤติกรรมเราเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ของสังคม เราเป็น
คนมือไม่นิ่งช่วยเหลือคนอ่ืนอย่างเต็มใจ สิ่งเหล่านี้จะเป็น เสน่ห์ให้ใครๆ ก็รัก ใครๆ ก็ปรารถนาที่จะ
ช่วยหรือเกื้อกูล เพราะรู้จักให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเสมอๆ 

  9. ฝึกเป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ท า เรียกว่า รักษาค าพูดรักษาเวลา มี
ความกระตือรือร้นในงานที่ท า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท างานสนุกอารมณ์ด ี
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ถ้าบุคคลมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน ก็จะเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้พัฒนาขึ้น
และในเรื่องนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถ ท างานและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข การเริ่มท างานทุก
งานทั้งภาครัฐและเอกชน ความรู้เรื่องมนุษยสัมพันธ์สามารถจะช่วยให้ บุคคลสามารถท างานได้อย่าง 
มั่นใจจาก พระบรมราโชวาทในเรื่องงาน 

"การท างานยากล าบากกว่าการเรียนยิ่งนัก การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตรหรือเรียนวิชา
ต่างๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรให้ แต่ส าหรับการท างานไม่มีหลักสูตรวางไว้ ผู้ท างานต้อง
ศึกษาระบบงานเอง และจะต้องใช้ ความคิดริเริ่ม และความคิดพิจารณา ด้วยตนเองในอันที่จะกระท า
สิ่งใด อย่างไรเมื่อใด หากไม่รู้จักพิจารณาให้ถูกช่อง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาความรู้อยู่กับตัวมากเพียงใด ก็
ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวผู้ท างานนัก ดังนั้นผู้ที่เริ่มจะท างานใหม่ ควรศึกษางาน ที่จะต้องท าให้ถ่อง
แท้ มีมนุษยสัมพันธ์กับ บุคคลในองค์กรให้ได้ทั้งท่ีต่ ากว่าเรา เสมอเราหรือเหนือกว่าเราให้ได้" 

พระบรมราโชวาท โดยสรุปนี้ให้กับบัณฑิตใหม่ ที่ก าลังจะก้าวไปสู่ตลาดแรงงาน ก้าวไปสู่
อาชีพ เพ่ือสร้างตัว สร้างฐานะ การศึกษาที่หลายท่านร่ าเรียนมา จะมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ และ
รายได้ที่ได้มาโดยหยาดเหงื่อของเรา มันจะสร้างความภูมิใจ ให้กับตัวเรา แต่มีหลายคนที่เมื่อเข้าสู่
ระบบงานแล้วไม่สามารถท างานตามท่ีตนมีความรู้ ความสามารถให้ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งไว้ 
 

เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างมิตร 
 

  เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ สามารถท าได้ง่ายๆ มีดังนี้ 
1. ยิ้มแย้ม หมายถึง เราจงยิ้มแย้มเข้าไว้ ยิ้มอย่างจริงใจ ยิ้มทุกที่ ยิ้มให้กับทุกคน 

2. แจ่มใส หมายถึง การที่เรามีอารมณ์ท่ีแจ่มใส สดใส ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกอบอุ่นมีความสุข 

3. ตั้งใจสนทนา หมายถึง เราจงตั้งใจสนทนา เป็นผู้ฟังมากๆ ยิ่งฟังมากก็จะรู้มาก 

  4. เจรจาไพเราะ หมายถึง เราจงเจรจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะเสนาะโสต ค าพูดที่รื่นหูจะมีแต่
คนนิยมชมชอบ ไม่มีใครชอบคนพูดตะคอก พูดเสียดสี 
  5. สงเคราะห์เก้ือกูล หมายถึง เราจงให้การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ผู้ที่เราเกี่ยวข้อง เช่นให้ความ
ช่วยเหลือจัดหาสิ่งของมาฝากบ้างตามสมควร 

 

ศิลปะการเข้าถึงบุคคลเพื่อสร้างความคิดร่วม 

 

เนื่องจากมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ มนุษย์จึงต้องสัมพันธ์ กันทั้งด้าน
ชีวิตส่วนตัว ท างานสร้างสรรค์ร่วมกัน 



284 

 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือความคิดร่วมกันในการด าเนินภารกิจในชีวิตประจ าวัน จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ
และจ าเป็น โดยใช้ศิลปะใน การเข้าถึงบุคคลดังนี้ 
  1. เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยไม่มีชั้นวรรณะ ปฏิบัติต่อกันในลักษณะของคน
กับคน บุคคลอ่ืนคือมนุษย์ร่วมโลกและสังคมเดียวกันกับเรา มีเกียรติ มีค่า และมีสิทธิเท่าเทียมกับเรา 
เราจึงควรให้เกียรติ เกรงใจและไม่ล้ าสิทธิของผู้อื่น 

  2. การมองโลกในแง่ดีและมองแต่ส่วนดีของผู้อ่ืนจะท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆและ
บุคคลที่อยู่แวดล้อมตัวเรา ไว้วางใจและเชื่อมั่นในบุคคลอื่น ซึ่งจะง่ายแก่การขอความร่วมมือ 

  3. ถามความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน แม้ว่าความคิดเห็นนั้นอาจจะขัด
หรือตรงกันข้ามกับความคิดเห็นของเรา โดยเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถามและเสนอแนะ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจว่ามีบทบาทส าคัญ มีส่วนร่วมในผลส าเร็จขององค์การด้วย 

  4. ชี้แจงนโยบาย แผนงานและปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ 
หากสิ่งใดไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ให้อธิบายให้ฟังด้วยเหตุผลจนเข้าใจ ตลอดจนสนับสนุนให้บุคคลอื่น มี
บทบาทร่วมในการก าหนดนโยบายวางแผน และตัดสินในเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เป้าหมายและการ
ด าเนินการขององค์การ 

  5. การรักษาและสนใจเรื่องเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ของผู้ร่วมงาน และส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง เช่น การขอปรับวุฒิ เลื่อนขั้น เงินพิเศษ เป็นต้น 

  6. ใจกว้าง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เอาใจใส่ต่อความทุกข์ส่วนตัวและในด้านการท างานของบุคคลอ่ืน 
ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วย เมื่อมีทุกข์ก็ช่วยเหลือให้ก าลังใจ และค าปรึกษาแนะน าแนวทางและวิธีแก้ไข 
ปัญหาที่ก าลังประสบเท่าที่จะท าได้อย่างเห็นใจ จริงใจและเสมอต้นเสมอปลาย 

  7. ให้ความยุติธรรมและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคในทุกๆ ด้านไม่ล าเอียงหรือแสดงว่า
รักใคร เกลียดใครเป็นพิเศษต าหนิหรือลงโทษผู้กระท าผิด และสนับสนุนยกย่อง ชมเชย และให้เกียรติ
ผู้ที่ท าความดี ตลอดจนแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความส าเร็จไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม 

  8. เอาใจใส่และสนองความต้องการของบุคคลอ่ืน ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจเท่าที่จะท าได้ โดย
พยามยามผสมผสานความต้องการของสมาชิกแต่ละคน ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมาย
ขององค์การ เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์การ ความจงรักภักดีต่อองค์การ และความ
สามัคคีก็จะเกิดข้ึน 

  9. แสดงจุดร่วม สงวนจุดต่าง พยายามพูดกันในสิ่งที่สามารถตกลงกันได้ ส่วนสิ่งที่ขัดแย้งกัน
ไม่ควรจะกล่าวถึง หากมีการแก้ไขปรับปรุงก็ควรแก้ไขปรับปรุงที่ตัวเราเองก่อน ที่จะขอให้ผู้อ่ืนแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง 
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืน และเข้ากับบุคคลอ่ืนได้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้รับ
ความสนับสนุนร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิต ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันกับ



285 

 

บุคคลอ่ืน ให้เป็นไปในทางที่เกิดความสัมพันธ์ที่ดีตลอดเวลา รู้จักทักทาย ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนาน
ร่างเริง สดชื่น กระฉับกระเฉง พูดกับบุคคลอ่ืนด้วยถ้อยค าที่เป็นมิตร นุ่มนวล สุภาพ อ่อนโยน และ
ถ้อยค า ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน เช่น "พวกเรา" และให้เกียรติกัน ควรงดเว้นการเป็นนักวิชาการ
บ้างในบางขณะ หาเรื่องสนุกสนาน มาพูดคุย หลีกเลี่ยงการโต้เถียง และอาจเห็นคล้อยตามในเรื่องที่
ไม่สลักส าคัญ อย่านินทาว่าร้าย วิพากษ์วิจารณ์บุคคลอ่ืนโดยไม่จ าเป็น ในกรณีที่ต้องออกค าสั่งให้ผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตามก็ควรจะเป็นค าสั่ง ที่อ่อนโยนละมุนละม่อม และถามความรู้สึกก่อนที่จะออกค าสั่งก็จะ
ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ 

  

8.14 การพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 

 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกันนั้น บุคคลควร ตระหนักใน ความ
รับผิดชอบร่วมกันว่า ทุกคนจะเริ่มที่ตัวของตัวเอง การปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่าง
เป็นสุขนั้น จะอยู่ในวิสัย ที่จะจัดการได้ดีกว่า การมุ่งปรับเปลี่ยนผู้อ่ืน หรือสิ่งแวดล้อม เมื่อบุคคลมี 
พฤติกรรมที่ดีกับผู้อ่ืน ในที่สุดก็จะได้ปฏิกิริยา ตอบสนองที่ดี จากผู้อ่ืนกลับคืนมา ดังมีค ากล่าวใน
สุภาษิตไทยตอนหนึ่ง ในประชุมโคลงโลกนิติ ที่ว่า 
  

ให้ท่านจักให ้ตอบสนอง 
นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ 
รักท่านท่านควรครองความรัก เรานา 

  สามสิ่งนี้เว้นไว้ แด่ผู้ทรชน 

  

ค ากลอนดังกล่าวมีความหมายว่า การที่บุคคลให้สิ่งใดแก่ผู้อ่ืนก็มีแนวโน้ม จะได้รับสิ่งนั้น 
สะท้อนกลับคืนมา เช่นเดียวกัน ซึ่งบางทีการสะท้อนกลับคืนมานั้นอาจมิใช่ เพราะผู้อ่ืนน ามาให้เสมอ
ไป ในหลายเรื่อง ได้รับจาก ความรู้สึกของตัวเราเอง เช่น เมื่อให้ความรักให้น้ าใจแก่คนอ่ืนผลจาก การ
ให้ท าให้ตนเองรู้สึก ปลาบปลื้ม เป็นสุขภาคภูมิใจในตนเอง ความรู้สึกดีๆ ดังกล่าวนี้เป็นผลสะท้อนจาก 
การให้ที่เกิดขึ้น ในใจของเราเองโดยที่คนอ่ืน ไม่ต้องน าความรู้สึกนี้มาให้ และนับว่ามีสูงส่ง เนื่องจาก
เรื่องของความรู้สึกดีๆ นั้น ซื้อหาไม่ได้ด้วยเงิน การพัฒนาตน เพ่ือเสริมสร้ างความสัมพันธ์อันดี กับ
เพ่ือนร่วมงาน อาจท าได้หลายลักษณะ หลายแนวทาง ในที่นี้จะกล่าว โดยสังเขป ในแนวปฏิบัติ บาง
ประการที่เหมาะสมกับผู้ท างาน ได้แก่ การสร้างอัตตมโนทัศน์ที่ตรงตามความเป็นจริง การมองตนเอง 
และผู้อ่ืนในทางท่ีดี การปฏิบัติต่อผู้อื่นในทางท่ีดี การพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน 
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8.15 การพัฒนาการวางตนตามสถานะ และบทบาทในองค์การ ดังนี้ 
 

1. การสร้างอัตตมโนทัศน์ ที่ตรงตามความเป็นจริง 
    ค าว่า อัตตมโนทัศน์ ซึ่งบางคนเรียกว่า ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง นี้ โรเจอร์ ซึ่งเป็น

ผู้น าของ นักจิตวิทยา กลุ่มมนุษยนิยม กล่าวว่า เป็นความคิดความรู้สึกที่ เป็นข้อสรุปต่อตนเองของ
บุคคล ความคิดความรู้สึกดังกล่าว เป็นผลิตผลจาก ประสบการณ์ ในชีวิต ที่ได้มี การปฏิสัมพันธ์ กับ
บุคคลรอบขา้ง อัตตมโนทัศน์เป็นภาพทั้งหมด ของบุคคล ในความคิดค านึง ซึ่งมิได้เจาะจง ที่จุดใด จุด
หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ไม่เจาะจงว่าเป็นคนสูงมาก อ้วนมาก โกรธง่าย หงุดหงิด หรือเป็นคนอารมณ์ขัน 
ฯลฯ หากแต่ เป็นความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง ในภาพรวมทั้งหมด เช่น ความรู้สึก เกี่ยวกับ 
สภาพอารมณ์ และร่างกายทั้งหมด กิจกรรมทุกอย่างที่ปฏิบัติ ทุกสิ่งที่ปฏิบัติ และล้มเหลว รวมทั้ง 
ความรู้สึก ของบุคคลที่ว่า บุคคลอื่นมองเขาอย่างไร ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ เกิดจากการที่บุคคลติดต่อ 
สัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่นได้จาก การสังเกต กิริยาอาการ ของผู้อ่ืนที่ แสดงต่อตน จากการได้รับ การ
ยอมรับ หรือไม่ได้รับการยอมรับ จากต าแหน่ง หน้าที่ในสังคม ฯลฯ ซึ่งอัตตมโนทัศน์ เหล่านี้จะมีทั้ง
บวก และลบ  

แต่อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ บุคคลแต่ละคนมิได้มีอัตตมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
เที่ยงแท้เสมอไป บางครั้งมี การเข้าใจตนเองผิดจาก ประสบการณ์บางประการ โดย อาจจะมองบวก
มากไปเกี่ยวกับตนเอง เช่น มีเสน่ห์แรง ท างานเก่ง สติปัญญาเป็นเลิศ หรืออาจจะมองลบเป็นส่วนใหญ่ 
เช่นอาจคิดว่าตนเองพูดไม่เป็นอ่อนแองุ่มง่าม บุคลิกภาพไม่ดี ฯลฯ คนบางคนมองแต่แง่ดี ในตัวเอง ไม่
ยอมรับข้อเสีย บางคนมองแต่ข้อเสียไม่ยอมรับข้อดี แท้ที่จริงแล้วบุคคลมักจะมีทั้งข้อดี และข้อจ ากัด
ในตัวเอง ซึ่งบุคคลควร ที่จะพยายามสร้างอัตตมโนทัศน์ให้ตรง ตามความเป็นจริง โดยหมั่นส ารวจ
ตรวจสอบ ตนเองอยู่เสมอ โดยอาจจะพูด หรือเขียนประโยคต่างๆ ที่เป็นการบรรยายตนเอง แล้ว
พูดคุยกับผู้ใกล้ชิดว่า บุคคลเหล่านั้น เห็นด้วยกับสิ่งที่พูด หรือเขียนอย่างไร หรืออีกวิธีหนึ่งที่อาจจะ
ช่วยให้ การส ารวจตรวจสอบตนเองเป็นไปได้ด้วยดี คือ การใช้แบบส ารวจตนเอง ซึ่งบุคคลจะต้อง 
ควบคุมตนให้ตอบอย่างซื่อตรง และจริงใจต่อตนเองเพ่ือให้ค้นพบตัวเองที่แท้จริง ปัจจุบันมีผู้สร้างแบบ
ส ารวจตนเอง เกี่ยวกับ มนุษยสัมพันธ์ ไว้มาก ตัวอย่างแบบส ารวจตนเองชุดหนึ่งที่น่าสนใจ เช่น แบบ
ส ารวจชื่อ "มองตนเพื่อสร้างสัมพันธ์" ของวัชรี ธุวรรม อันเป็นแบบส ารวจที่สร้าง และปรับปรุงขึ้น เพ่ือ
ใช้ส าหรับให้บุคคลส ารวจ ตรวจสอบตนเอง ในลักษณะของตน บางด้านที่เกี่ยวกับ พัฒนาการทาง
สังคม เพ่ือให้รู้จักตนเองเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมของตน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนด้าน
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนางานในหน้าที่ได้ด้วย 
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2. การมองตนเอง และผู้อ่ืนในทางท่ีดี 
    ลองใช้แบบส ารวจ เพ่ือประเมินตนเองจากความคิดค านึงของตนว่า ตนเองเป็นคนอย่างไร 

ในลักษณะต่างๆ ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ทั้ง 30 ข้อ เมื่อ เสร็จการประเมินตนเองแล้ว บุคคลอาจน าไป
สนทนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น กับผู้ใกล้ชิดว่า มีใครเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร แล้วใช้เวลาส่วนหนึ่งอยู่
ตามล าพังเพ่ือเปรียบ เทียบความคิดเห็นของตน และผู้อ่ืนต่อตนเอง ลักษณะใด บ้างที่เห็นตรงกัน และ
ลักษณะใดบ้างที่เห็นไม่ตรงกัน จากการหาเหตุผล อาจน าไปสู่การมีอัตมโนทัศน์ ที่ตรง ตาม ความเป็น
จริง และท าให้ค้นพบ ลักษณะบางอย่างที่ดี อยากรักษาไว้ และลักษณะบางอย่างในตัวเอง ที่อยาก
ปรับปรุงอันจะน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน จากตัวอย่าง การส ารวจตนเองที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า 
ความสามารถในการมองตนเอง ด้วยสายตาที่แท้จริง น าไปสู่ ความสัมพันธ์อันดี กับผู้อ่ืน และท าให้มี
สุขภาพจิตดี เพราะช่วยให้สามารถท าตัวได้ตามสบาย ยอมรับในข้อจ ากัดที่ตนมีอยู่ และม่ันใจ ในข้อดี
ของตน ไม่มีความจ าเป็น ต้องปิดบังซ่อนเร้นตนเองด้วยกลไกการป้องกันตัว หาก แต่เป็นผู้สามารถ 
เป็นตัวของตัวเอง เมื่ออยู่ในที่แวดล้อมด้วยผู้คนหลากหลาย 

 

แบบทดสอบการมองตนเพื่อสร้างสัมพันธ์ 
 

สิ่งที่ฉันคิดเกี่ยวกับตัวเอง จริง 
จริงเป็น 

ส่วนมาก 

ไม่จริง 
เป็น 

ส่วนมาก 

ไม่จริงเลย 

1. สนุกร่าเริง     
2. ขี้บ่น      

3. พูดมาก      

4. มีน้ าใจ      

5. ชอบพูดเรื่องคนอ่ืน      

6. เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้      

7. ซื่อสัตย์ต่อเพ่ือน      

8. สามารถไว้ใจได้      

9. มักมีปัญหาอยู่เสมอ      

10. ชอบออกค าสั่งคนที่อยู่รอบข้าง      

11. ตรงต่อเวลา      

12. ขี้อิจฉา      
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สิ่งที่ฉันคิดเกี่ยวกับตัวเอง จริง 
จริงเป็น 

ส่วนมาก 

ไม่จริง 
เป็น 

ส่วนมาก 

ไม่จริงเลย 

14. ชอบเอาใจผู้อื่น      

15. เป็นผู้ฝังที่ดี      

16. กว้างขวางในหมู่ผู้หญิง      

17. กว้างขวางในหมู่ผู้ชาย      

18. โกรธง่าย      

19. มักกล่าวค าขอโทษอยู่เสมอ      

20. เห็นแก่ตัว      

21. ชอบอยู่ตามล าพัง      

22. มีท่าทางเป็นมิตรต่อผู้อื่น      

23. คิดถึงคนอ่ืนก่อนคิดถึงตนตัว      

24. เป็นคนสนุกใครๆ ก็อยากอยู่ด้วย      

25. มักมองผู้อื่นต่ ากว่าตน      

26. ไม่ชอบให้ใครวิจารณ์      

27. มักป้ายความผิดให้ผู้อื่น      

28. โกรธเมื่อผู้อ่ืนไม่เห็นด้วย      

29. ต้องการเป็นหนึ่งอยู่เสมอ      

30. มีสุขภาพจิตดี     

ตารางที่ 6 แบบทดสอบการมองตนเพ่ือสร้างสัมพันธ์ 
 

 3. การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในทางท่ีดี 
    จอห์น บี.วัตสัน ผู้น าส าคัญของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่งเป็นกลุ่มจิตวิทยาที่เชื่อ

ในเรื่อง การใช้สิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมมา เป็นเงื่อนไข ในการปรับเปลี่ยน และ พัฒนาพฤติกรรมของ
บุคคล ได้กล่าวให้เห็น อิทธิพลของสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อม ต่อพฤติกรรมหรือ การกระท าของคนไว้ใน
หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ "พฤติกรรมนิยม" ซึ่งเขา เขียนไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 ความว่า "จงน าเด็กทารกมา 
ให้ข้าพเจ้าเลี้ยงดูสัก 1 โหล ซึ่งเป็นเด็กที่สมบูรณ์ ลักษณะปกติ ข้าพเจ้ารับรองว่าจะสามารถสร้างให้
เขาเหล่านั้น เป็นอะไร ก็ได้ตาม ต้องการ อาจจะเป็นนายแพทย์ นักกฎหมาย ศิลปิน ผู้น าทางการค้า 
หรือแม้กระทั่งขอทาน และหัวขโมย… ทั้งนี้ โดยไม่สนใจว่า บรรพบุรุษของเด็กเหล่านี้  นั้นมี
ความสามารถ อาชีพ หรือเชื้อชาติใดมาก่อน" จากค าพูดของวัตสันดังกล่าว แสดงให้เห็น ความเชื่อ
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ของ นักจิตวิทยาในด้านพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลว่า บุคคลจะมีพฤติกรรม โน้มเอียงไปตาม
สิ่งเร้า หรือสภาพแวดล้อม ถ้าได้รับ แรงกระตุ้น หรือสิ่งแวดล้อมในแง่ดีพฤติกรรมก็ออกมาดี และถ้า
แรกระตุ้น เป็นไปในแง่ลบ ก็อาจได้ผลพฤติกรรม ในแง่ลบออกมา ค าอธิบายนี้ น ามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในแง่ ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เพ่ือนร่วมงานได้  

แนวปฏิบัติที่ส าคัญ เกี่ยวกับ การปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานด้วยกันมีดังนี้ 

1. ให้ความสนใจเพ่ือร่วมงาน คือบุคคลส่วนใหญ่ชอบให้ผู้อ่ืนสนใจ ดังนั้น จึงควรให้ความสนใจ
เพ่ือนร่วมงานโดยการทักทายปราศรัย ถามในสิ่งดีๆ ของเพ่ือนร่วมงาน เช่น ผลงานที่ได้รับความส าเร็จ 
ครอบครัวที่อบอุ่น ลูกๆ ที่เจริญก้าวหน้า ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนร่วมงาน รู้สึกพอใจ และเป็นสุข 

2. ยิ้มแย้ม คือการยิ้มของบุคคลที่ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง มักแสดงให้เห็นถึงความนิยมชมชื่น ชอบ
พอ รักใคร่ จึงเห็นได้ว่า การยิ้มเป็นหัวใจ ส าคัญของการสร้างสัมพันธภาพ โดยไม่จ ากัดสถานะ เชื้อ
ชาติ เพศ หรือวัย แต่ขณะเดียวกัน ก็ควรใช้การยิ้มให้เหมาะสม กับกาลเทศะ ด้วย ถ้ายิ้มผิดเวลาผิดที่
ก็อาจท าลายความสัมพันธ์กันได้ เช่น เพ่ือน ก าลังมีความทุกข์แต่เรายิ้ม เพ่ือนก าลังถูกสั่งพักงาน เราก็
ยิ้มกับค าสั่งนั้น เช่นนี้เรียกว่ายิ้มผิดเวลา 
  3. แสดงการจ าได้ วิธีการแสดงการจ าได้ เช่น จ าชื่อ จ าเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ดีๆ ที่เคย
เกี่ยวข้องกัน จ าความส าเร็จที่เพ่ือนได้รับ จ าวันเกิด วันสมรสของเพ่ือนได้ ฯลฯ ซึ่งเมื่อมีโอกาสก็
ทักทาย หรือคุยเรื่องเก่าที่เก็บไว้ในความทรงจ า หรืออวยพอในโอกาสวันส าคัญ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีต่อกันได้มากขึ้น 

  4. เป็นคู่สนทนาที่ดี การแสดงตนเป็นคู่สนทนาที่ดีของเพ่ือนร่วมงานนั้น อาจโดยท าตัวเป็น
ผู้ฟังที่ดี ปล่อยให้อีกฝ่าย ได้พูดคุยตาม ความต้องการของเขา ทั้ งนี้โดยต้อง ฟังอย่างตั้งใจฟัง เพ่ือให้
จับใจความได้ และตอบสนองตอบค าพูดของคู่สนทนา ไม่ขัดจังหวะ ไม่ขัดคอ ซึ่งหน้าจะช่วยให้ผู้พูดมี
ความสุข แต่ควรระวัง งดการพูดเสริม เมื่อมีการนินทาบุคคลที่สาม เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ต่อไป 

  5. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน คือไม่ผูกขาดอยู่กับความคิดของตนเองข้างเดียว ผู้ที่ผูกขาด
ความคิดเห็น ของตนมักเป็นคนที่ชอบ เอาชนะเมื่อแสดงความคิดเห็น ถือเอา ความเห็นของตนว่า 
ส าคัญกว่าความเห็นของผู้อ่ืน มักโต้แย้งความเห็นของผู้อ่ืน ฯลฯ การแสดงต่อผู้อ่ืน โดยวิธีนี้มักท าให้
ขาดเพ่ือน ไม่มีใครอยากคบหาสมาคม หัวหน้า งานก็มักไม่อยาก มอบหมายงาน ให้ท างานส าคัญ 
เพราะมีลักษณะ "เข้าที่ไหนวงแตกที่นั่น" จึงควรท าในสิ่งตรงข้าม คือ พยายามรับฟัง และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

  6. แสดงการยอมรับนับถือผู้อ่ืนตามสถานภาพ ทั้งนี้เนื่องจากเพ่ือนร่วมงานของเรานั้น บาง
คนมีอาวุโสด้านอายุ อาจสูงส่งด้วยชาติตระกูล อาจมีความรู้สูง อาจมีทักษะ ประสบการณ์เหนือผู้อ่ืน 
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หรืออาจมีต าแหน่งงานเหนือใครอยู่บ้าง ผู้มีจิตใจสูง มีวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ ควรให้เกียรติ 
และเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนร่วมงานตาม สถานภาพนั้นๆ หรืออย่างน้อยก็ยอมรับ ในศักดิ์ศรีของ
ความเป็น เพ่ือนมนุษย์ และเพ่ือนร่วมงาน 

  7. แสดงความมีน้ าใจ ซึ่งการมีน้ าใจต่อผู้อ่ืน อาจแสดงออกได้หลายแนวทาง เช่นการเป็นผู้ให้ 
ให้ความรัก ให้ความห่วงใย แบ่งปัน ช่วยเหลือ ให้อภัย ให้ก าลังใจ คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้เป็น
เอกลักษณ์ของคนไทยซึ่งควรรักษาไว้ และแสดงต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยกัน ซึ่ งจะช่วยให้สัมพันธภาพ
เป็นไปด้วยดี 
  8. แสดงความชื่นชมยินดี เนื่องจากเพ่ือนร่วมงานแต่ละคนในหน่วยงาน มักมีวันพิเศษหรือ
เหตุการณ์ส าคัญของชีวิตด้วยกันทั้งนั้น เช่น อาจจะเป็นวันรับรางวัลพิเศษ การได้เหรียญเชิดชู เกียรติ 
ฯลฯ ความพิเศษดังกล่าว เหล่านี้บุคคลควรหาโอกาส แสดงความชื่นชม ยินดีต่อเพ่ือนร่วมงานด้วย
ความจริงใจ ซึ่งจัดว่าเป็นการแสดงน้ าใจให้ ความสนใจ และยอมรับเพ่ือนร่วมงานในความส าเร็จนั้นๆ 
ด้วย 

  จากที่กล่าวมาทั้งหมดในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนในทางที่ดี สิ่งเหล่านี้จัดเป็น การสร้าง
สิ่งแวดล้อม หรือบรรยากาศทางจิตวิทยาที่ดี ในที่ท างาน ซึ่งจะเป็น แรงกระตุ้นการสนองตอบที่ดี จาก
อีกฝ่ายหนึ่ง ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากข้ึนในหน่วยงาน หลักปฏิบัติดังกล่าวนี้ เมื่อพิจารณา
ให้ใดีจะเห็นได้ว่า ตรงกับหลัก สังคหวัตถุในค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักธรรม 4 ประการ
ที่ใช้ปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เพ่ือนร่วมงานได้ อันได้แก่ ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา 
และสมานัตตตา 
       ค าว่า "ทาน" หมายถึงการให้น้ าใจ ให้เกียรติ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ให้ความเป็นมิตร  

         ค าว่า "ปิยะวาจา" หมายถึงการใช้วาจาดีรู้จักการพูด ยกย่องชมเชยผู้อ่ืน ไม่พูดจาเหน็บแนม 
ส่อเสียดใส่ร้ายผู้อ่ืน ไม่พูดในสิ่งที่ผู้อื่นไม่อยากฟัง 
          ค าว่า " อัตถจริยา" หมายถึงการปฏิบัติ ในสิ่ งที่ เป็นประโยชน์ทั้ งแก่ตนเอง และแก่  
ผู้อื่นในแนวทางที่ดีงาม  

          และค าว่า "สมานัตตตา" หมายถึงการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอต้นเสมอปลายในแนวทางที่
เหมาะสม 

          ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวทางปฏิบัติต่อผู้อื่น ในทางท่ีดีนั้นมีลักษณะเป็นสากล และไม่ล้าสมัย ไม่ว่า
ชาติใดภาษาใด หรือยุคสมัยใด ก็ยังยึดถือหลักที่คล้ายคลึงกัน ดังเช่นแนวคิดของนักจิตวิทยาที่
สอดคล้องกับหลักค า สอนของพุทธศาสนา ซึ่งมีมาช้านานแล้ว 

  4. การพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน 

    จากที่กล่าวมาเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในทางที่ดี จะเห็นว่ามีหลายประการ ที่ต้องอาศัย 
ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น การให้ความสนใจเพ่ือนร่วมงาน การ แสดงการจ าได้ การเป็นคู่
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สนทนาที่ดี การแสดงการยอมรับผู้อ่ืน และการแสดงความชื่นชมยินดี ฯลฯ ถ้าบุคคลมีทักษะที่ดีด้าน
การสื่อสารกับผู้อ่ืน จะช่วยเสริมสร้างมนุษย สัมพันธ์ระหว่างกัน ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเรื่องนี้ วอลซ์ 
และเบจามิน ลิบบี้ กล่าวว่าหัวใจของ มนุษยสัมพันธ์ คือทักษะด้านการสื่อสารกับผู้อ่ืน โดยท าให้ผู้อื่น 
เกิดความรู้สึกที่ดี เกี่ยวกับ ตัวของ เขาเอง เขาได้ยกตัวอย่างเรื่องที่เล่าต่อกันมาแต่ครั้งโบราณเกี่ยวกับ
สตรีผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นที่รัก ของผู้คนในละแวก บ้านใกล้ เรือนเคียง คุณสมบัติที่น่าทึ่งประจ า ตัวของเธอก็
คือ ความสามรถดึงดูดใจใครๆ ให้ชอบ ไว้ใจ และอยากอยู่ใกล้ชิด วันหนึ่งหญิงสาวผู้นี้เสียชีวิต ทุกคน
ในหมู่บ้านต่างเสียใจ และเสียดาย และพยายามสรรหา ค าพูดเกี่ยวกับ คุณสมบัติประจ าตัวของเธอ ซึ่ง
ท าให้ใครๆ รักเพ่ือเขียนค าไว้อาลัย เมื่อต่างก็ได้บรรยายคุณสมบัติ มากมายของหญิงสาวผู้นี้ตามที่แต่
ละคนได้พบเห็น ทุกคนได้พบปัญหา อย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถสรรหาค าที่จะมาแทนคุณสมบัติพิเศษ
เฉพาะตัวของหญิงสาวผู้นี้ได้ตรงตามลักษณะจริงๆ 

จนกระท่ัง เพ่ือนของเธอคนหนึ่ง กล่าวค าพูดซึ่งดูเหมือน จะตรงกับความรู้สึกของทุกคน ในที่
นั้นขึ้นมา เมื่อได้ฟังประโยค ดังกล่าวทุกคน ก็กล่าวเป็น เสียงเดียวกันว่า “ใช่แล้ว! ข้อความนี้แหละ
ตรงกับความรู้สึกของฉันมาก” ประโยคที่ตรงกับความคิดของทุกคนในที่นั้น เกี่ยวกับสุภาพสตรีดัง
กล่าวคือ “ เมื่อฉันอยู่ใกล้ชิดเธอ เธอมักท าให้ฉันมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตัวฉันเอง” ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร กับผู้อ่ืนของหญิงสาวผู้นี้ที่แสดงการยอมรับ ชื่นชม ให้ความส าคัญ
กับผู้อ่ืน ท าให้ผู้อ่ืนรู้สึกอบอุ่น สบายใจ ไว้วางใจ และ เป็นสุข วิธีการที่บุคคลติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน มัก
เป็นเครื่องตัดสิน ความสามารถในการสร้างสื่อสัมพันธ์ของบุคคลว่า จะน าไปสู่ความใกล้ชิดกับผู้อ่ื น
มากขึ้น หรือคงเดิม หรือท าให้ยิ่งห่างเหิน กับเขาออกไป และเม่ือบุคคลประพฤติปฏิบัติอย่างไร ในการ
ติดต่อสื่อสารกับคนๆ หนึ่ง ก็มักท าอย่างนั้นเรื่อย ไปกับคนอ่ืน จนในที่สุดกลายเป็นความ เคยชิน 
กลายเป็นลักษณะนิสัยประจ าตัว ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนนั้น บุคคลควร
ฝึกฝนตนเองให้ท าให้ได้ และเมื่อท าได้แล้วกับคนๆ หนึ่งก็มักมีแนวโน้มในการน าไปใช้กับบุคคลอ่ืนๆ 
ต่อไป การฝึกฝนตนเองดังกล่าว อาจเริ่มได้โดยศึกษาหลักปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสาร กับผู้อ่ืน 
แล้วหมั่นฝึกตนเองให้ท าตาม หลักดังกล่าวทีละเล็กทีละน้อย จนกลายเป็นความเคยชิน 

 

8.16 หลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในที่ท างาน 

 

  ซึ่งช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี อาจกล่าวได้โดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 
  1. สนใจ เอาใจใส่ ให้ความส าคัญกับผู้ที่ติดต่อสื่อสาร ด้วยทั้งนี้เนื่องจากการให้ความสนใจ 
เอาใจใส่ ให้ความส าคัญ กับคู่สนทนา หรือผู้ที่ติดต่อสื่อสารจะท าให้จับใจ ความการพูดการคุยได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้าเป็นการท างานร่วมกัน ในองค์การธุรกิจ ก็จะท าให้เข้าใจเรื่องงานได้ถูกต้อง 
ท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทุกคนมีความเข้า ใจในงานตรงกัน การแสดงความสนใจเอาใจใส่ และ
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ให้ความส าคัญกับผู้ที่ติดต่อสื่อสารด้วยนั้น อาจกระท าได้ทั้งโดยสีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง และ ค าพูด ซึ่ง
แสดงการยอม รับ กระตือรือร้นต่อการสนทนา มองสบตาโดยเปิดเผยจริงใจ เต็มใจต่อการพูดคุย ให้
เวลาเพียงพอ ต่อการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกัน พยายามท าความเข้าใจกับสิ่งที่อีก ฝ่ายหนึ่งต้องการ
ให้รับทราบ 

  2. หลีกเลี่ยงการพูดพาดพิงถึง “คน” เมื่อสนทนาเรื่องภายนอกตัว คือในกรณีที่เป็นการ
สนทนาแบบกันเองทั่วไป หรือแม้แต่เรื่องงาน บางเรื่อง ถ้าคูสนทนาต่างพยายามหลีก เลี่ยงการพูด
พาดพิงถึง คน จะช่วยให้แต่ละฝ่ายสนใจสิ่งภายนอกตัว ลดการเพ่งเล็งที่คน ซึ่งอาจจะหมายถึงคู่
สนทนาหรือบุคคลที่สามอ่ืนๆ เป็นการป้องกันการวิพากษ์ วิจารณ์ ซึ่งบางทีเป็น น้ าผึ้งหยดเดียว อัน
อาจน าไปสู่ การขัดแย้งกันต่อไปก็ได้ตัวอย่างที่ 1การพูดพาดพิงถึงคน “คุณสมศรีท างานผิดพลาด เขา
จะต้องแก้ไขใหม่ ”การพูดที่หลีกเลี่ยง การพาดพิงถึงคน “ งานส่วนนั้นผิดพลาดไปบ้าง คงจะต้อง
แก้ไขใหม่” ตัวอย่างที่ 2 การพูดพาดพิงถึงคน “ สมชายผมว่า ความคิดของคุณ ยังแก้ปัญหาเรื่องนี้
ไม่ได้”การพูดที่หลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงคน “ความคิดเช่นนั้นอาจจะยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้มากนัก” 

  3. ตั้งค าถามไม่เจาะจง การตั้งค าถามเพ่ือให้คู่สนทนาตอบโดยประเด็นค าถามพุ่งไปสู่คู่
สนทนารู้สึกว่าเขาก าลังถูกวิพาษก์วิจารณ์จากอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ค าถามก็มีข้อดีตรง ที่ว่าท าให้คู่สนทนา
ฟังด้วยเหตุผลมากขึ้น ดังนั้น การถามยังมีความจ าเป็น ต้องใช้อยู่ใน การติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน 
เมื่อต้องท างานร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกันอยู่ แต่ทั้งนี้ ควรระวังอย่าให้ค าถามเป็นชะนวนไปสู่อุปสรรค
ของ มนุษยสัมพันธ์ ในหน่วยงาน โดยพยายามตั้งค าถามที่ไม่เจาะจงไปสู่คู่สนทนา หรือคนใดคนหนึ่ง
ในกลุ่มสนทนาหรือ กลุ่มอภิปราย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างค าถามเจาะจง “คุณภา..คุณจะจัดการ
อย่างไรกับเรื่องนี้”ค าถามไม่เจาะจง “เรื่องนี้จะจัดการอย่างไรดี” 

  4. ใช้ค าถามเชิงอธิบายแทนการสั่งสอนหรือแนะน า มนุษย์โดยทั่วไปมักไม่ชอบให้ใครมา
อบรมสั่งสอนเรื่อง การวางตัวหรือ การประพฤติปฏิบัติ ยกเว้น เรื่องทักษะหรือ ความรู้ทางเทคนิคใน
งานบางเรื่อง ที่ท าไม่เป็น และจ าเป็นต้องเรียนรู้ หรือมีใคร มาสอน ดั้งนั้นเมื่อจ าเป็นต้องให้พนักงาน
หรือเพ่ือนร่วมงาน ได้แนวทางปฏิบัติบางประการ เพ่ือกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่ง ได้คิดทบทวน หาเหตุผล
ในบางเรื่องซึ่งอาจจุช่วยให้เจ้าตัว คิดหาทางออกของปัญหา หรือหาวิธีท างานได้หลายแนวทางขึ้น โดย
ที่ลดความรู้สึก ขัดแย้ง คับข้องใจจากการถูกอบรมสั่งสอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างการอบรมสั่ง
สอน “คุณไม่ควรท าอย่างนั้น”ค าถามเชิงอธิบาย “การท าอย่างนั้นอาจไม่สมควรใช่หรือไม่” 

  5. ใช้ประโยคที่เริ่มต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่สองเมื่อพูดถึงสิ่งดี เนื่องจาก การใช้ประโยคที่
เริ่มต้น ด้วยสรรพนามบุรุษที่สองเช่นท่าน หรือ คุณ หรือ พี่ หรือ เธอ… ช่วย ให้คุณสนทนาเห็นว่าเรา
สนใจเขายอมรับเขา นอกจากนั้นยังช่วยแทนความรู้สึกในใจ ของผู้พูดแฝงออกมาด้วย เช่น ถ้าผู้พูดพูด
ว่า “ คุณเป็นคนเฉียบแหลมจริงๆ “ อาจ หมายความว่า “ฉันชื่นชมคุณเหลือเกิน เพราะคุณเป็นคนมี 
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ความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถมาก ” การใช้สรรพนามบุรุษที่สอง ช่วยเผยความรู้สึกในใจที่
ดีๆ ของผู้พูดออกมาได้โดยไม่ต้องบรรยายความรู้สึกออกมาตรง 
  6. ใช้ค าว่า “เรา” เมื่อต้องการให้เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่มเป็นพวก การใช้ค าว่า เรา ในการ
พูดคุย บางทีหมายถึง คุณ หรือ ท่าน ก็ได้ เช่น เมื่อพูดว่า เราควรพยายามท า งานชิ้นนี้ให้เสร็จเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ อาจหมายความว่า คุณเร่งมือท างานชิ้นนี้ขึ้นอีกหน่อย นอกจากนั้น การใช้ เรา ใน
การสนทนา ยังท าให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกัน ลดความรู้สึกแบ่งแยก และใช้พูดชักจูงใจได้ดี 
เช่น เมื่อพูดว่า เรามีความรู้สึกท านองเดียวกันเกี่ยวกับ .. มักท าให้ผู้ฟังคล้อยตามผู้พูดโดยง่าย หรือ 
เมื่อใช้ เรา ใน การต าหนิ ผู้ถูกต าหนิก็จะไม่เสียหน้ามากนัก ดังนั้นแทนที่จะพูดว่า คุณ ก็ใช้ค าว่า เรา 
ท าให้มีความรู้สึกเป็นหมู่เป็นพวก ร่วมแรงร่วมใจ ถึงแม้จะพูดในสิ่งที่เป็นทางลบก็ ยังไม่ดูเป็นการติ
เตียน ดูว่าเป็นความผิดของเราร่วมกัน 

  7. ใช้ประโยคที่เริ่มต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เมื่อต้องการแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่พูด 
การใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง หมายถึงว่ าผู้พูด ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ
ส่วนตัว ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ใช้ในการแสดงออก ซึ่งประสบการณ์หรือแนวคิดส่วนตัว ผู้พูดมิได้
พยายามปิดบังหรือหลบเลี่ยงความ รับผิดชอบในสิ่งที่ตนพูด และมีความเต็มใจ ในการแสดงความรู้สึก
ส่วนตัวกับผู้อ่ืน แต่บางทีการใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งบ่อยเกินไปในการสนทนา ก็อาจแสดงให้เห็นว่า  

ผู้พูดมีลักษณะยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง และชอบที่จะแสดงตัวว่าความคิดเห็นของตนนั้นเหนือกว่า
ผู้อื่น จึงควรระวัง การใช้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อย เกินไป และไม่ควรใช้สรรพนามบุรุษ
ที่หนึ่ง เพ่ือการยกตนข่มท่าน คือ เพ่ือแสดงความเด่น ความเก่ง หรือความมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน ซึ่งเป็น
ผลเสียต่อ มนุษยสัมพันธ์ 
  8. ใช้สรรพนามบุรุษที่สอง-บุรุษที่หนึ่ง หรือ คุณ-ฉัน เมื่อต้องการแสดงความใกล้ชิด จริงใจ 
การใช้ คุณ-ฉัน หรือสรรพนามบุรุษที่สอง – หนึ่ง บุคคลสองคน ท าให้ เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น 
และรู้จักกันมากขึ้น และเป็นการสื่อสารที่แท้จริง ระหว่างความหมายไปในทางลบ แต่ก็ยังแฝง
ความรู้สึกเป็นมิตร และซื่อสัตย์ต่อกัน เช่น ตัวอย่างประโยคที่ว่า ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณท าทั้งหมดนั้นมันผิด 
แม้จะเป็นทางลบ แต่ก็ยังแสดงความรู้สึก และเจตคติของผู้พูดท่ีมีต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าจริงใจต่อกัน 

  9. ใช้ค าว่า อย่างไร เมื่อต้องการข้อเท็จจริง การใช้ อย่างไร ในค าถาม แสดงว่าผู้ถามต้องการ
ค าตอบจริงๆ และถามด้วยความสนใจจริงๆ เช่น เมื่อถามว่า คุณท างานนี้ ได้อย่างไร หรือ เมื่อถามว่า 
คุณรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แสดงว่าผู้ถามต้องการทราบความจริง มิใช่ ต้องการข้อวิจารณ์จากผู้ถูก
ถาม หรือการปิดบังความเป็นจริงจากผู้ ถูกถาม การใช้ อย่างไร ในการสนทนา เป็นการเปิดทาง ไปสู่
การ สื่อสารระหว่างกันอย่างแท้จริง แต่ก็มีข้อระวังที่จะไม่คุกคามหรือล่วงละเมิดเรื่องส่วนตัวของผู้ถูก
ถามจน เสียสัมพันธภาพ ต่อกัน เนื่องจากบุคคลทุกคนต่างไม่ชอบให้ใครล่วงล้ าขอบเขตส่วนตัวของกัน 
และกัน 
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  10. ใช้ค าว่า ท าไม ให้เหมาะสมตามจุดประสงค์ การใช้ ท าไม ในประโยคค าถาม แสดงว่าผู้
ถามต้องการค าอธิบายจากอีกฝ่ายหนึ่ง และบ่อยเหมือนกันที่ค านี้ท าให้แปล ความหมายไปในท านอง
วิพากษ์วิจารณ์อีกฝ่ายหนึ่งได้ เช่น เมื่อถามว่า คุณเอาพริกไทย ใส่เข้าไป ในแฮมเบอร์เกอร์ท าไม อาจ
ตีความหมายได้ว่า คุณรู้ไหมพริกไทยน่ะจะท าให้คุณจาม ไม่รู้จักหยุด แย่จริง นอกจากนั้นในอีกแง่หนึ่ง 
ค าว่า ท าไม ก็ช่วยแสดงความจริงใจของผู้พูด ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นได้ เช่น เมื่อพูดว่า ท าไม
คุณมักคิดถึง แต่คนอื่นอยู่ตลอด เวลา หรืออาจแสดงความรู้สึกไม่จริงใจของผู้พูดออกมาได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับสถานการณ์ที่พูดด้วย เช่น ถ้าพูดว่าท าไมนะ คุณมักจะ เป็นฝ่ายเดียวกับผู้ตอบถูกเสมอ อาจตีความ 
หมายได้ว่า ฉันปวดหัว และเหนื่อยหน่าย ในการที่คุณเป็นฝ่ายที่มาพร้อมกับ การแก้ปัญหา ได้ทุกที 
รู้สึกอิจฉาจริงๆ ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ภาษาหรือค า พูดสื่อสารกันนั้น ผู้ใช้ต้องระวัง
การใช้ และรอบคอบ ในการสื่อสารความหมาย เพราะถ้าไม่ระวัง บางทีอาจสร้างความเข้าใจผิด และ
ได้ความหมายเป็นตรงข้ามกับที่ต้องการ ซึ่งมัก มีตัวอย่าง ความเข้าใจผิด และความขัดแย้งใน
หน่วยงานให้เห็นอยู่เรื่อย 

  11. ใช้วิธีสะท้อนความรู้สึกสะท้อนเนื้อหาค าพูดของคู่สนทนาเพ่ือแสดงความเข้าใจ วิธี
สะท้อนความรู้สึก หรือสะท้อนเนื้อหาค าพูด ของคู่สนทนานั้น เป็นวิธีการของ นักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์
นิยมที่ใช้แสดงความเข้าใจ อีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ต้องพูดค าว่า ฉันเข้าใจคุณ ทั้งนี้เพราะค าว่า ฉันเข้าใจ
คุณ ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนั้น บางทีก็เป็น เพียงค าพูดทั้งๆ ที่ไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริง การ
สะท้อน ความรู้สึกหรือสะท้อนเนื้อหาค าพูดของคู่สนทนาเพ่ือแสดงความเข้าใจผู้อ่ืนนั้น เป็นการเข้าถึง
ความรู้สึก หรือเนื้อหา ในสิ่งที่เขา ก าลังสื่อสาร ให้เรารับทราบ ซึ่งเมื่อเรารับทราบ และเข้าใจสารนั้น
แล้ว ก็สื่อความเข้าใจดังกล่าว ไปสู่เจ้าตัวโดยใช้วิธีสะท้อนความรู้สึก หรือสะท้อน เนื้อหาค าพูด 

  12. ใช้ค าพูดเปิดเผยตนเองเพ่ือแสดงความจริงใจ และพร้อมเป็นมิตร คือผู้ที่ขาดทักษะในการ
พูดคุยกับผู้อ่ืนบางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการสร้าง มนุษยสัมพันธ์ ท าให้คบ คนยาก ไม่มีเพ่ือน หรืออาจ
สร้าง ความเข้าใจผิดแก่ผู้อ่ืนว่า เป็นคนไม่อยากคบหาสมาคมกับใคร ผู้ที่ขาดทักษะดังกล่าว จึงควร
ฝึกฝนตนเอง ในการแสดงออกซึ่งความรู้สึก และความในใจที่เป็นในระดับพ้ืนฐานทั่วไป ซึ่งมักเรียกกัน
ว่า การเปิดเผยตนเอง เพ่ือเปิดใจอันเป็น การเปิดทางให้ผู้อ่ืน เข้ามาใกล้ชิด กับตัวเรา และเพ่ือช่วยให้
ผู้อื่นรู้จักเรา เพ่ิมข้ึน ดังมีค ากล่าวที่ว่า ถ้าเปิดตาโดยไม่เปิดใจให้แก่กันแล้ว เราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร 
ค าพูดดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็น ความส าคัญของ การเปิดเผยตนเอง เพ่ือให้อยู่ ร่วมกัน และท างาน
ร่วมกันได้โดยราบรื่น ซึ่งบุคคลอาจฝึกฝนให้เคยชินต่อการแสดงออก และใช้ค าพูดเปิดเผลตนเองได้
บ้างโดยอาจพยายามฝึกพูดเพ่ือเปิดเผยตนเองจาก ประโยคหรือข้อความไม่สมบูรณ์ 
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8.9 การพัฒนาการวางตนตามสถานะ และบทบาทในองค์การ 
 

  ในที่ท างานหนึ่งๆ จะมีผู้ท างานในต าแหน่ง และระดับต่างๆ กันไป ซึ่งแบ่งได้กว้างๆ เป็น 3 

ระดับ คือผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลในแต่ละระดับดังกล่าว จะมีสถานะ 
และบทบาทต่างๆ กันไป ผู้ที่วางตนในการท างานร่วมกับบุคคลระดับต่างๆ ได้โดยเหมาะสม มักช่วยให้
การท างานเป็นไปโดยราบรื่น และอยู่กันได้ด้วยความสุข แนวทางในการวางตนตามสถานะ และ
บทบาทในองค์การ มีโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
  

การวางตนในการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยผู้บังคับบัญชา 
 

  ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ต้องถือว่าเป็น ผู้น าในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ต้องรับผิดชอบงานใน
ที่ท างาน เหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงต้องให้ความส าคัญกับผู้บังคับบัญชา 
ให้ความเคารพนับถือ ให้ความร่วมมือ และเชื่อฟังในสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผล และบทบาทหน้าที่โดย
ปฏิบัติดังนี้ - ยกย่องผู้บังคับบัญชาตามควรแก่ฐานะ 

  1. รับค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชา ความสงบ หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์ หรือโต้เถียง 
  2. ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และเต็มความสามารถ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาเชื่อถือ 

  3. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และค าสั่ งขององค์กร เ พ่ือเป็นการให้ เกียนติ และยอมรับ
ผู้บังคับบัญชา 
  4. เสนอข้อคิดเห็นโดยสุภาพอ่อนน้อม เมื่อผู้บังคับบัญชาถามความเห็น 

  5. หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้บังคับบัญชาด้วยเรื่องเล็กน้อยหยุมหยิม 

  6. หลีกเลี่ยงการบ่นเรื่องงานที่ยากล าบากให้ผู้บังคับบัญชาฟัง เพราะอาจสร้างความเข้าใจผิด
ต่อว่าต้องการความดีความชอบ หรือแสดงถึงการขาดความอดทน 

  7. หลีกเลี่ยงการนินทาผู้บังคับบัญชาลับหลัง ถ้ามีปัญหาเรื่องงานเกิดขึ้น ควรหาโอกาสพูดกับ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน 

  8. หลีกเลี่ยงการตอบรับหรือปฏิเสธตลอดเวลา การที่จะตอบรับหรือปฏิเสธความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชา ควรให้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผล ถ้าเห็นว่าถูกก็ตอบรับ ถ้าเห็น ว่าผิดก็ปฏิเสธ ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามข้อมูลที่ปรากฏ ไม่มีการประจบประแจง 
  9. หลีกเลี่ยงการท าตัวแข่งกับผู้บังคับบัญชา การเอาชนะหรือท าตัวเด่นกว่าผู้บังคับบัญชานั้น 
โดยวัฒนธรรมไทย แล้วอาจดูเป็น การขาดมารยาทที่เหมาะสม 

   ด้วยหลักการวางตนในการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาทั้ง 10 ประการ ดังกล่าว ถ้าบุคคลใด
ปฏิบัติได้โดยครบถ้วนสมบูรณ์ ก็มีแนวโน้มว่า จะมีสัมพันธภาพอันดี กับผู้บังคับบัญชาได้ไม่มากก็น้อย 
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การวางตนในการท างานร่วม กับผู้อยู่ในระดับเดียวกัน ผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับเดียวกัน มักมีอิทธิพลต่อ
กัน และกันในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทสูงต่อ มนุษยสัมพันธ์ ในองค์การ 
เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกันมากที่สุด และงานหลายงานก็ยังต้อง อาศัยความร่วมมือ และน้ าใจช่วยเหลือ
กัน ดังนั้น การวางตนในการท างาน ร่วมกับ ผู้อยู่ในระดับเดียวกันนั้น จึงต้องวางตนโดยเป็นผู้ให้ให้
มากที่สุด และปฏิบัติดีต่อกันให้ มากที่สุด ซึ่งได้กล่าวไว้ บ้างแล้ว ในหัวข้ออ่ืนๆ ส าหรับในที่นี้กล่าว
โดยสังเขปได้ดังนี้ 
  1. มองเพ่ือร่วมงานในแง่ดี ให้ความจริงใจ ให้ความช่วยเหลือ 

  2. หลีกเลี่ยงการผลักภาระรับผิดชอบของตนไปให้เพื่อนร่วมงาน 

  3. เมื่อมีปัญหาต้องพูดคุยกัน ควรพยายามเข้าหาเพ่ือนร่วมงานก่อนเพ่ือให้เกียรติ ให้
ความส าคัญ 

  4. หาโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานตามสมควร อย่าปลีกตัวตลอดเวลา 
  5. ให้การยกย่องชมเชยตามโอกาสอันควร แต่อย่าให้มากไปจนดูไม่จริงใจ 

  6. หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์เมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้น และพยายามใช้เหตุใช้ผลในการ
แก้ปัญหา 
  7. หลีกเลี่ยงการท าตนเหนือเพ่ือนร่วมงาน หรือใช้วาจาข่มขู่ ก้าวร้าว ดูหมิ่นเหยียดหยาม 

  8. หลีกเลี่ยงการขอร้องให้ช่วยเหลือในบางเรื่องที่เล็กน้อย และเราท าได้เอง 
  9. หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้าย หรือวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือร่วมงานลับหลัง 
  10. ให้อภัย ให้โอกาส เมื่อเพ่ือนร่วมงานปฏิบัติผิดพลาด 

  หลักปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานทั้ง 10 ประการ ที่กล่าวมานี้ เมื่อทุกคนในที่ท างานต่างร่วมใจ
ปฏิบัติด้วยกัน ไม่เกี่ยงงอนกันว่าให้เขาท าก่อน และเราจะท าตาม ก็น่าจะ เชื่อได้ว่า ช่วยสร้าง
สัมพันธภาพอันดีให้เกิดแก่หน่วยงานได้ 
 

การวางตนในการท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

  โดยการค านึงอยู่เสมอว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาคือ ฝ่ายปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน เปรียบเสมือนมือ 
และเท้าของผู้บริหาร ถ้าผู้ปฏิบัติขาดความสุขในการท างาน ก็มักส่งผลเสียต่องาน และมีผลกระทบ 
ทางลบมาถึงผู้บังคับบัญชาได้ในที่สุด นอกจากนั้น ผลงานของลูกน้องทุกคนทั้งหมดเมื่อรวม กันแล้วก็
คือผลงาน ของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจึงควร ต้องให้ความส าคัญ กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้
ผลงานดี และมีบรรยากาศ ของความสัมพันธ์ อันดีต่อกันด้วย เรื่องบทบาทของผู้บังคับบัญชานี้ ได้
กล่าวไว้บ้างแล้วในบทบาทที่ว่า ด้วยผู้บริหารงาน ดังนั้นในที่นี้จึงกล่าวเพ่ิมเติมบางส่วนโดยสังเขป 
ดังนี้ 
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  1. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในอาชีพ โดยอาจส่งไปอบรม สัมมนา 
ค้นคว้าวิจัย 

  2. สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ท างานที่เหมาะสมแก่ตนทั้งด้านความสามารถ 
และบุคลิกภาพ เพ่ือให้ท างานได้ด้วยดี และมีความสุขในงาน 

  3. สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน เมื่อต้องการให้ท างานใด หรือปฏิบัติอย่างไร และ
หลีกเลี่ยงการสื่อสาร ทางเดียวให้มากท่ีสุด 

  4. รักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทุกคนอยู่ได้อย่างไม่ล าบาก และเป็นสุข ซึ่ง
จะเป็นแรงจูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละ และท าประโยชน์ให้ หน่วยงานเพิ่มขึ้น 

  5. ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้อ่ืนเมื่อเขาท าดี แต่เมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นควรเชิญ
เข้าพบ พูดคุยกันเป็น การส่วนตัว ในบรรยากาศของความจริงใจ 

  6. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในงานให้มาก โดยการประชุมปรึกษา เสนอความ
คิดเห็น และ กระจายงาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งกันรับผิดชอบ 

  7. ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม 
หลีกเลี่ยงการสั่งการลงโทษ คาดโทษ โดยใช้อารมณ์แทนเหตุผล 

  8. หลีกเลี่ยงการยกตนเองว่าสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากอาจสร้างความรู้สึกต่อต้าน ไม่
ยอมรับซึ่งอาจท าให้มีการกลั่นแกล้งกัน ด้วยวิธีการต่างๆ ต่อไปได้ 
  9. หลีกเลี่ยงการจับผิดผู้ใต้บังคับบัญชา แต่แสดงให้เห็นว่า เขาจะได้รับ การสนับสนุน
ช่วยเหลือ จากผู้บังคับบัญชา ให้ท างานได้โดยเต็มที่ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน 

  10. หลีกเลี่ยงการแสดงความอยากได้ หรือการเบียดเบียนผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีรายได้น้อย
กว่าอยู่แล้ว หากแต่ควรท าตัวเป็นผู้ให้ในโอกาสเล็กๆ น้อยๆ ตามสมควร และโดยเสมอภาค 

หลัก 10 ประการของการวางตัวต่อผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ถ้าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนี้ จะช่วย
สร้างความรักความศรัทธา เกิดการยอมรับ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้มีการ่วมมือกัน ดีขึ้นในการ
ท างานร่วมกัน 

 

8.10 บทสรุป 

 

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการของศาสตร์ที่ใช้ศิลปะสร้างความพอใจ รักใคร่ ศรัทธา 
เคารพนับถือ โดยแสดงพฤติกรรม ให้เหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ เพ่ือโน้มน าให้มีความรู้สึก
ใกล้ชิดเป็นกันเอง จูงใจให้ร่วมมือร่วมใจ ในอันที่จะบรรลุสิ่งซึ่ง พึงประสงค์อย่างราบรื่น และอยู่ใน
สังคมได้อย่างสันติสุข 
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มนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญ ดังนี้คือ  มนุษยสัมพันธ์ท าให้เกิดสร้างความสามัคคีธรรมให้
เกิดขึ้นในกลุ่มสังคม ในหมู่คณะ  ท าให้การบริหารงานต่างๆ สามารถก่อให้เกิดการรวมพลัง ท าให้
สังคมปกติสุข  สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกัน และกัน เป็นการสร้างสรรค์สังคม  ท าให้งานต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จ ท าให้คนแตกต่างจากสัตว์อ่ืน ท าให้บุคคลยอมรับนับถือกัน ท าให้งานทุกอย่างบรรลุ
เป้าหมายตามที่องค์กรต้องการ  ท าให้คนคล้อยตามได้  

องค์ประกอบของ มนุษยสัมพันธ์  มี 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การรู้จักตน การเข้าใจผู้อ่ืน 
และการมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
  มนุษยสัมพันธ์เกิดได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ  1. ต้องมีความเข้าใจตนเอง  2. ต้อง
มีความเข้าใจบุคคลอื่น  3. ต้องยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่น 

            ความเข้าใจตนเอง หมายถึง ความเข้าใจในความต้องการของตนเอง การรู้จุดเด่นจุดด้อย 
ของตนการรู้ถึง จุดที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาคน 

           ความเข้าใจบุคคลอ่ืน หมายถึง การที่เรารู้ถึงความต้องการ หรือปัญหาของบุคคลอ่ืน 
บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น ๆ และธรรมชาติของคน 

           ความแตกต่างของบุคคล หมายถึง ลักษณะที่ท าให้คนแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละคนย่อม
มีความคิด จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ เจตคติ ประสบการณ์ต่าง ๆ กัน  

องค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  1. พฤติกรรมของคน (Human 

Behavior) 2. การจูงใจ (Motivation)  3. กลุ่มพวกในการปฏิบัติงาน (Team work) 4. การมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction)  

ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์  มนุษยสัมพันธ์ จึงมีความ สามัคคี ในการสร้างให้มี ความ
สามัคคีในหมู่คณะ ในที่นี้อาจสรุปผลดีในการมีมนุษยสัมพันธ์ และผลเสียใน การไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ได้
ดังนี้คือผลดีของมนุษยสัมพันธ์ พอสรุปได้ดังนี้   1. เป็นประโยชน์ในการสื่อความคิดติดต่อ การ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชน  2. ท าให้มีความพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้น  3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
กัน  4. ท าให้มีความสุขเพ่ิมขึ้น 5. ท าให้เกิดการแบ่งหน้าที่ รู้จักบทบาท  6. ท าให้เข้าใจถึงธรรมชาติ
ความต้องการ ความแตกต่าง 7. สร้างทักษะให้ผู้บริหารช่วยให้สามารถท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
8. ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีค่า 9. ท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรี ในด้านการผลิต การจ าหน่าย 
การบริการ  10. ท าให้นักบริหารสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกชั้น  11. ท าให้ประสบความส าเร็จใน
การท างานงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 12. ท าให้เกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม  13. ท าให้เกิด
การเผยแพร่ และการถ่ายทอดความคิดเห็น 14. ท าให้เกิดความรักใคร่ ศรัทธา เชื่อถือซึ่งกัน และกัน  
15. ท าให้เกิดความต้องการที่จะได้ผู้ร่วมงาน 16. เป็นสื่อในการติดต่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอ่ืน
ยอมรับ เข้าใจในการปฏิบัติงานของเรา 17. ท าให้เกิดความพอใจ ยินดี และความร่วมมือในการงาน  
18. ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  19. เป็นปัจจัยส าคัญในการประสานประโยชน์เพ่ือป้องกัน และ
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แก้ปัญหาต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง และการเมือง 20. ช่วยให้เกิดการเผยแพร่ถ่ายทอด
แนวความคิดปรัชญา สิ่งประดิษฐ์ ผลิตผล และบริการ 

ผลเสียของการขาดมนุษยสัมพันธ์  สังคมนั้นก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้า และไม่มีความ
มั่นคง เพราะสมาชิกแต่ละคน ของสังคมจะไม่ร่วมมือกันต่างฝ่ายต่างก็จะเอาชนะ และชิงดีชิงเด่นกัน 
และกันอันจะน ามาซึ่งการแตกแยก ความสามัคคีใน หมู่คณะสังคมใด ขาดมนุษยสัมพันธ์ผู้คนจะ
เครียดหงุดหงิด สุขภาพจิตเสื่อม  

อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล เราควรจะมีลักษณะบุคลิกภาพดังนี้  จงพยายามเป็นคน
ที่ง่ายๆ ไม่เรื่อง  จงพยายามเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริงสดชื่น จงเป็นคนเปิดเผย ไม่มี
หน้ากากหลายชั้น จริงใจ ไม่เสแสร้ง ระมัดระวังในการสื่อสาร การรู้จักให้ก าลังใจคนอ่ืน จงเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ให้เกียรติบุคคล ให้การยอมรับนับถือ จงเป็นผู้มีน้ าใจ น้ าค าที่ดี 
รู้จักช่วยเหลือคนอ่ืน พูดจากับคนอ่ืนให้ฟังแล้วรื่นหู หวานแบบมีความจริงใจก ากับ เราก็จะได้รับ 
ความจริงใจตอบ  เป็นคนที่รู้จักฟังคนอ่ืน  ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในงานที่ท า มีวินัยในตนเอง รู้จักให้
อภัย ให้เวลา ให้โอกาส จงหลีกเลี่ยงการแข่งขัน การเอาชนะการชิงดีชิงเด่น จงหลีกเลี่ยงการท าตน
เหนือกว่าคนอ่ืน  
  หลักในการสร้างมนุษยสัมพันธ์นั้น เราควรค านึงถึงหลักต่อไปนี้  1. การส ารวจตนเอง 2. 

การศึกษาสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบุคคล 3. การผูกมิตร 
                  

มนุษยสัมพันธ์ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในทุกสังคมทุกสาขา อาชีพ  1. มนุษย์มีความเหมือนกันและ
มีความแตกต่างกัน  2. มนุษย์มีความต้องการของตนเอง  3. การรู้จักตนเอง   4. การติดต่อสื่อสาร  5. 

การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  6. การจูงใจ  7. การบริหารงานนั้นการจูงใจอาจท าได้ด้วยการจัด
งานที่เหมาะสม 

  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 10 ประการ  ยิ้มกับคนที่ต่ ากว่าและสูงกว่า   ทักทายปราศรัยกับ
บุคคลทั่วไป แสดงความเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือ   เรียกชื่อ จดจ าได้อย่างแม่นย า  พูดและ
กระท าการต่างๆ ด้วยใจจริง  รู้จักรับฟังให้ความสนใจในสิ่งที่คนอ่ืนพูดเสมอ  มีเมตตาธรรม 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้อ่ืนอยู่เสมอ  พยายามชอบและให้
ความสนใจคนอ่ืนมากๆ อย่าเอา ตัวเองเป็นที่ตั้งในทุกเรื่องราว 

     แนวคิดและทฤษฎี Elton Mayo  บิดาการบริหารงานแบบมนุษย์สัมพันธ์   แนวความคิด
ทฤษฎีความสัมพันธ์ของ  Elton  Mayo สาระส าคัญ 1.แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
2. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  3.การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 4.การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  5.การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามหลักพุทธรรม 3 

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/467-article5112012.html
http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/1361-10-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html
http://colacooper.blogspot.com/2012/10/elton-mayo.html
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หมวด 6.การสร้างทีม 7.บทบาทของสมาชิกในทีม  8.ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  9.การสร้าง
ความสัมพันธ์ในทีมงาน 10.แรงจูงใจในการท างาน  
  ทษฎีการสร้างมนุษยสัมพันธ์มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ 1. ให้มนุษย์มีความสุข 
(Happy) 2. ให้การยอมรับแก่เพ่ือมนุษย์ ( Acceptable )  3. ให้เพ่ือนมนุษย์ได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
(Productivity) เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างมิตร  สามารถท าได้ง่ายๆ มีดังนี้  ยิ้ม
แย้ม แจ่มใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ สงเคราะห์เก้ือกูล 

ศิลปะการมนุษยสัมพันธ์  เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุก  การมองโลกในแง่ดีและมองแต่
ส่วนดีของผู้อ่ืน  ถามความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  ชี้แจงนโยบาย แผนงานและ
ปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์  การรักษาและสนใจเรื่องเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ของผู้ร่วมงาน และส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  ใจกว้าง เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เอา
ใจใส่ต่อความทุกข์ส่วนตัวและในด้านการท างานของบุคคลอ่ืน  ให้ความยุติธรรมและปฏิบัติต่อทุกคน
อย่างเสมอภาค  เอาใจใส่และสนองความต้องการของบุคคลอ่ืน  แสดงจุดร่วม สงวนจุดต่าง  มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น และเข้ากับบุคคลอ่ืนได้อย่างสม่ าเสมอ  
  การพัฒนาตนเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน   การพัฒนาการวางตนตาม
สถานะ และบทบาทในองค์การดังนี้ 1. การสร้างอัตตมโนทัศน์ ที่ตรงตามความเป็นจริง 2. การมอง
ตนเอง และผู้อ่ืนในทางท่ีดี 3. การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในทางท่ีดี 4. การพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน 

หลักปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนในที่ท างาน  ซึ่งช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี 
อาจกล่าวได้โดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้  สนใจ เอาใจใส่ ให้ความส าคัญกับผู้ที่ติดต่อสื่อสาร  หลีกเลี่ยง
การพูดพาดพิงถึง “คน” ตั้งค าถามไม ่ ใช้ค าถามเชิงอธิบายแทนการสั่งสอนหรือแนะน า  ใช้ประโยคที่
เริ่มต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่สองเมื่อพูดถึงสิ่งดี ใช้ค าว่า “เรา” เมื่อต้องการให้เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่ม
เป็นพวก ใช้ประโยคที่เริ่มต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เมื่อต้องการแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่พูด  
ใช้สรรพนามบุรุษที่สอง-บุรุษที่หนึ่ง หรือ คุณ-ฉัน เมื่อต้องการแสดงความใกล้ชิด จริงใจ ใช้ค าว่า 
อย่างไร เมื่อต้องการข้อเท็จจริง  ใช้ค าว่า ท าไม ให้เหมาะสมตามจุดประสงค์  ใช้วิธีสะท้อนความรู้สึก
สะท้อนเนื้อหาค าพูดของคู่สนทนาเพ่ือแสดงความเข้าใจ ใช้ค าพูดเปิดเผยตนเองเพ่ือแสดงความจริงใจ 
และพร้อมเป็นมิตร  
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ค าถามท้ายบทที่ 8 

 

จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
1. มนุษยสัมพันธ์  หมายถึง
...................................................................... ..........................................................................................
............................................................. ...................................................................................................
.............................................................................................................................................. .................. 
2. มนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญ คือ
...................................................................... ..........................................................................................
............................................................. ...................................................................................................
.............................................................................................................................................. .................. 
3. มนุษยสัมพันธ์เกิดได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
...................................................................... ..........................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
........................................................................................................................................ ........................ 
4. ผลดีของมนุษยสัมพันธ์  ได้แก่
...................................................................... ..........................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
........................................................................................................................................ ........................ 
5. พ้ืนฐานของการมีมนุษย์สัมพันธ์ในที่ท างาน  ได้แก่
...................................................................... ..........................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
..................................................................................................................... ........................................... 
6. มนุษยสัมพันธ์ 10 ประการ  ได้แก่
...................................................................... ..........................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
.................................................................................................................. .............................................. 
...................................................................... ..........................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................................................. .................. 
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7. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ได้แก่ 
...................................................................... ..........................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................ .................................... 
...................................................................... ..........................................................................................
........................................................... ................................................................................ ..................... 
8. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ได้แก่
...................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. .................. 
...................................................................... ................................................................. .........................
............................................................................................................................. ................................... 
9. ทฤษฎีการสร้างมนุษยสัมพันธ์มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ
................................................................................................................................................................
............................................................................................................. ...................................................
.............................................................................................................................................. .................. 
.............................................................................................................................................. .................. 
10. หลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนในที่ท างาน  ได้แก่
...................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. .................. 
..................................................................................................... ........................................................... 
...................................................................................................................... .......................................... 
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แผนบริหารการสอนประจ า  บทท่ี 9 

การด าเนินชีวิตอย่างมสีุขภาวะ : ความผาสุกแบบองค์รวม 

  
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  

1. การพัฒนาตน: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดี  
2. การพัฒนาความผาสุกทางกาย  
3. การพัฒนาความผาสุกทางจิตสังคม  
4. การพัฒนาความผาสุกทางปัญญา  

  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

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

  
กิจกรรมการเรียนการสอน  

สัปดาห์ที่ 14  
1. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ  วิดีโอ youtube เรื่องราวของความสุข  
2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม  อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญในหัวข้อการพัฒนาตน และการ

พัฒนาความผาสุกทางกาย  
3. ให้นักศึกษาซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
สัปดาห์ที่ 15  
1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว  
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2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอประเด็น “กิจกรรมที่ส่งเสริมความผาสุกทางจิต
สังคม”  

3. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อการพัฒนา
ความ ผาสุกทางจิตสังคม  

4. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและตอบค าถาม พร้อมทั้งร่วมกันสรุป  
  สัปดาห์ที ่16  

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว  
2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ  Mind map “กิจกรรมที่ส่งเสริมความผาสุกทาง

ปัญญา”  
3. อธิบายเนื้อหา และสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยภาพเลื่อนในหัวข้อการพัฒนา

ความ ผาสุกทางปัญญา  
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบท  

  
สื่อประกอบการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน  
2. ภาพเลื่อน  
3. คลิปวีดีโอ/กรณีตัวอย่าง/บทความวิจัย  
4. แบบฝึกหัด  

  
การประเมินผล  

1. ให้คะแนนการเข้าห้องเรียน  
2. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
3. การท าแบบฝึกหัด  
4. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  
5. การตอบค าถามในห้องเรียน  
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บทท่ี  9 

การด าเนินชีวิตอย่างมสีุขภาวะ : ความผาสุกแบบองค์รวม 

 

9.1 บทน า 
 

การด ารงชีวิตของมนุษย์ จ าเป็นต้องมีหลักการให้ยึดถือและปฏิบัติ ในสังคมไทยปัจจุบัน เป็น
สังคมที่มีความสับสนและวุ่นวาย ปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน อย่างเช่น 
เกษตรกรรมก็กลายเป็นอุตสาหกรรม สังคมในยุคนี้พร้อมรับกับเทคโนโลยีทุกอย่างของชนชาติอ่ืน 
หากแต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีหยุดยั้งนี้ ทั้ง
ในด้าน แนวความคิด การปฏิบัติ ความประพฤติ รวมไปจนถึงกรอบมารยาททางสังคม และวัฒนธรรม
อันดีงาม ก็ถูกผู้ที่ไม่เข้าใจอย่างแท้จริง น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตที่ผิด ๆ  รวมถึงทางเศรษฐกิจก็
เช่นเดียวกัน จนผู้คนในยุคปัจจุบันหลงลืมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และท้ายที่สุดคุณอาจจะน ามา
ซึ่งความไม่รู้จักตัวตน จนกระทั่งสามารถท าร้ายคนอ่ืน ท าร้ายตัวเอง และถึงขั้นท าร้ายสังคมนี้ได้อีก
ด้วย 

 

9.2 การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 

             คนที่มีความสุข  คือคนที่มีความสมหวัง  เป็นคนที่สามารถประกอบกิจการงานประสบ
ความส าเร็จตามความปรารถนา  มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวหรือ
วิตกกังวล  มีอารมณ์มั่นคง  มีความอดทนและมีความสามารถต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ  ได้  เป็นคนที่
ยอมรับความจริงในชีวิต  ท าตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

            คนที่มีความสุขก็คือ  คนที่มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เป็นคนที่สามารถปรับตัวได้
อย่างดีในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

            ความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ  เป็นการมองชีวิต  มองตัวเอง  และมองผู้อ่ืน  ดังนั้น
ความสุขจึงเกิดขึ้นได้กับคนทุกชั้นไม่ว่า  ผู้ดี  มั่งมี  หรือยากจน  แนวความคิดทางด้านจิตวิทยา
เกี่ยวกับการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  อาจกล่าวสรุปได้เป็นข้อ ๆ  ดังนี้  คือ 

            1. พยายามรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 

                เป็นที่ทราบกันแล้วว่า  สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
อย่างใกล้ชิด  คนที่มีร่างกายแข็งแรง  สุขภาพดี  ย่อมมีจิตใจร่าเริง  สนุกสนาน  ตรงกันข้ามกับคนที่
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ไม่แข็งแรง  ย่อมเจ็บป่วยเสมอ  ท าให้มีอารมณ์หงุดหงิด  ร าคาญใจ  ดังนั้นเราจึงควรรักษาร่างกายให้
แข็งแรงอยู่เสมอโดยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์   มีการพักผ่อนเพียงพอ  รักษาความ
สะอาดของร่างกายและเครื่องใช้  ตลอดจนหมั่นออกก าลังกายอยู่เสมอ 

            2. รู้จักตนเองอย่างแท้จริง 
                 ควรส ารวจตัวเองว่า  เป็นคนอย่างไร  มีความสามารถทางใด  แค่ไหน  มีความสนใจ
และต้องการสิ่งใด   มีอะไรเป็นข้อดีและข้อเสีย  พยายามทางแก้ไขข้อบกพร้องและส่งเสริมส่วนที่
ดี  จะท าให้เราตั้งเป้าหมายของชีวิตได้เหมาะสมกับความเป็นจริง    ตลอดจนมีโอกาสพบกับ
ความส าเร็จและความสมหวังได้มาก 

            3. จงเป็นผู้มีความหวัง 
               เราควรตั้งความหวังไว้เสมอ  แม้เวลาที่ตกต่ าก็อย่าทอดอาลัย  จงคิดหวังเสมอว่าเราจะไม่
อยู่ในสภาพเช่นนี้ตลอดไป  สักวันหนึ่งเราอาจจะดีข้ึนได้ 
            4. ต้องกล้าเผชิญกับความกลัวและความกังวลใจต่าง  ๆ  

                ในชีวิตของเรานี้มีสิ่งต่าง ๆ มากมาย  ที่ท าให้กลัวเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก  ดังนั้น เมื่อรู้สึกกลัว
อะไรต้องพยายามค้นหาความจริงว่าสิ่งนั้นคืออะไร  อย่าปล่อยจิตใจให้หวาดกลัวโดยไม่มีเหตุผล 

            5. ไม่ควรเก็บกดอารมณ์ที่ตึงเครียด 

                 ควรหาทางระบายอารมณ์ที่ขุ่นมัวหรือไม่สบายใจ  โดยหาทางออกในสิ่งที่สังคมยอมรับ
และเป็นไปในทางท่ีพึงปรารถนา 
            6. จงเป็นผู้มีอารมณ์ขัน 

                การมีอารมณ์ขันช่วยให้มีอารมณ์ผ่อนคลาย  ไม่ควรมองการไกลในแง่เอาเป็นเอาตาย
มากเกินไป 

            7. การยอมรับข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของตนเอง 
                การรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง  จะช่วยให้เรายอมรับข้อบกพร่อง  หรือความ
ผิดพลาดของตนเอง  และให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นได้ 
            8. ต้องรู้จักพอใจในสิ่งท่ีตนท าอยู่ 

                การรู้จักพอใจในงานหรือสิ่งที่ตนท าอยู่  จะท าให้บุคคลนั้นเกิดอารมณ์สนุก  ไม่รู้สึกเบื่อ
หน่าย ท าให้ชีวิตน่าสนใจ  มีความกระตือรือร้นในการท างาน  มีก าลังใจเข้มแข็งในการต่อสู้อุปสรรค
ต่าง ๆ  มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส  ท าให้ชีวิตมีความสุขและสดชื่นอยู่เสมอ 

            9. มีความต้องการพอเหมาะพอควรและมีความยืดหยุ่นได้ 
                ต้องมี เหตุผล   รู้ จักความพอดี เกี่ยวกับความต้องการ   ความปรารถนา   ความ
ทะเยอทะยาน  ควรมีความคิดใฝ่ฝันที่ใกล้เคียงกับความสามารถและความเป็นจริง   จะช่วยให้เรา
วางแผนต่าง ๆ  ไว้เป็นระยะ ๆ  เพ่ือประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
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            10. อย่าพะวงเกี่ยวกับตนเองมากเกินไปหรืออย่าคิดถึงแต่ตัวเองตลอดเวลา 

                 เช่น  คิดว่าตัวเองจะต้องเด่น  ต้องดี  ต้องส าคัญกว่าผู้อ่ืน  การคิดแต่เรื่องของตัวเองจะ
ท าให้เราไม่มีความสุขเลย  เพราะไม่ว่าเราจะคิดอะไร  ท าอะไรหรือไปที่ไหน  จะต้องตกอยู่ในภาวะ
ของการแข่งขันตลอดเวลา 
 

           11. การยอมรับสภาพของตัวเองโดยไม่เปรียบเทียบกับคนอ่ืน 

                 เพราะการเปรียบเทียบจะท าให้เราเกิดความน้อยเนื้อต่ าใจว่า ท าไมเราจึงไม่โชคดีอย่าง
คนอ่ืน  แต่เราอาจไม่ทราบว่า  คนอ่ืนเขาก็มีความทุกข์เหมือนกัน 

           12. การยึดคติว่า  จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 

                 การท าสิ่งใดให้ใครโดยหวังผลตอบแทน  ย่อมจะท าให้ผิดหวังได้มากเพราะมัวแต่กังวล
อยู่ว่าเราจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนหรือไม่  มากน้อยเพียงใด  เมื่อไม่ได้รับตามที่ตนคาดหวังก็จะ
ผิดหวังท าให้ไม่มีความสุข  คิดว่าตนได้รับความอยุติธรรมอยู่เสมอ 

            13. การหาเพื่อนสนิทสักคนหนึ่ง   หรือใครก็ได้ที่สามารถระบายความทุกข์และ
ปรึกษาหารือได้    
                 เพราะการมีเพ่ือนจะท าให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลก 

            14. จงปล่อยให้เหตุการณ์บางอย่างผ่านไปตามแนวทางของมัน 

                  อย่าไปฝืนหรือเอาจริงเอาจังเกินไป  เมื่อท าอะไรไม่ส าเร็จก็เกิดอารมณ์ตึงเครียด  จง
หยุดพักเสียระยะหนึ่ง  แล้วค่อยหันกลับมาท าใหม่  หรือเปลี่ยนแนวทางการกระท าเสียใหม่ 
            15. จงตระหนักว่า   เวลาเป็นยารักษาความเจ็บปวด  เมื่อพลาดหวังหรือผิดหวัง 
                  จงอดทนและมีความหวังต่อไป  ไม่ควรใช้วิธีถอยหนีหรือหลีกเลี่ยงปัญหาโดยการ
ท าลายตัวเองต้องนึกไว้เสมอว่า  ถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตาม   ความเจ็บปวดต่าง 
ๆ  จะค่อย ๆ  ลดน้อยลงและหายไปในที่สุด 

            16. อย่าปล่อยให้เวลาว่างไปวันหนึ่ง ๆ  โดยไม่ท าอะไร 
                  การปล่อยให้เวลาว่าง  จะท าให้คิดฟุ้งซ่าน  ต้องพยายามหางานอดิเรกที่ตนสนใจ
ท า   เช่น   ปลูกต้นไม้    เล่นกีฬา   อ่านหนังสือ   ฯลฯ   โดยเฉพาะงานอดิ เรกที่ เกี่ยวพันกับ
ธรรมชาติ  จะช่วยบ ารุงจิตใจให้ชีวิตมีความสุขสดชื่น  และมีความสงบ 

    ทีก่ล่าวมาท้ังหมดเป็นเพียงข้อเสนอแนะ  หรือแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างกว้าง  ๆ  การที่
จะด ารงชีวิตอยู่ ให้มีความสุขเ พียงใดขึ้นอยู่ กับบุคคลว่า   จะน าหลักการหรือแนวทางไป
ดัดแปลง    ปรับปรุงให้เหมาะสมกับตนแค่ไหน  เพียงใด  และจริงจังหรือไม่เป็นสิ่งส าคัญ 
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9.3 การพัฒนาตน  :  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี 
 

ความหมาย การพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาตนเอง หมายถึง  การด าเนินชีวิตในสังคมที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
ท าให้คนต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ตามทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การ
พัฒนาตนเองมีหลายด้าน สิ่งส าคัญส าหรับการพัฒนาตนเองก็คือการศึกษาเรียนรู้ว่า “การพัฒนา
ตนเอง หมายถึงอะไร” 

การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยได้มีการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาไว้แล้ว ซึ่งการพัฒนานั้นมิได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณที่สามารถจับต้อง วัดได้ 
เท่านั้น แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพด้วย 

การพัฒนาตนเอง หมายถึง การสร้างความสามารถ ของคุณเองให้มีมากขึ้นและการพัฒนา
ความสามารถ ที่ยังไม่ได้พัฒนาของคุณเองด้วย โดยเหตุที่มนุษย์เรามีความ ต้องการที่จะให้ตนเอง
เจริญก้าวหน้า (ความต้องการความเจริญก้าวหน้าส่วนตัว และการรับรู้ศักยภาพของตนเอง) ดังนั้นทุก
คนจึงต้องพยายามพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

 

หลักและแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
 

การพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาคุณสมบัติที่อยู่ในตัวบุคคล การพัฒนาตนเองจะท าให้บุคคล
ส านึกในคุณค่าของความเป็นคนได้มากข้ึนโดยมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

1. พัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นการพัฒนาสภาพของจิตใจให้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
สิ่งแวดล้อม มองโลกในแง่ดีอย่างสร้างสรรค์ 

2. การพัฒนาด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ เป็นการฝึกทักษะใหม่เพ่ือ
เรียนรู้วิถีทางการด าเนินชีวิต 

3. การพัฒนาด้านสังคม เป็นการพัฒนาปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม 

4. การพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตนเองให้มีมากยิ่งข้ึน 

การพัฒนาตนเอง ผู้ที่พัฒนาตนเองต้องมีความต้องการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองด้วยความ
เต็มใจและสมัครใจ โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึนได้ง่ายและเป็นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
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กระบวนการของการพัฒนาตนเอง 
 

การบรรลุผลส าเร็จในการพัฒนาตนเอง ย่อมต้องอาศัยทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและจัด
กระบวนการปรับปรุงพัฒนาตนเองที่เหมาะสม โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายที่มีความหมายต่อชีวิต เรียม ศรี
ทอง (2542: 155-164) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาตนเองที่ประยุกต์จากหลักการศึกษาความจริงตาม
หลักหลักวิทยาศาสตร์รวม 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1. การส ารวจพิจารณาตนเอง  
2. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดบกพร่องของตนเอง  
3. ก าหนดปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมาย  
4. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  
5. เลือกเทคนิควิธีและวางแผนการพัฒนา  
6. ทดลองปรับปรุงพัฒนา  
7. การประเมินผลและขยายผลการพัฒนา 
ซึ่งสรุปได้เป็นขั้นตอนของการพัฒนาตนเองดังต่อไปนี้  
ขั้นที่ 1 การส ารวจ พิจารณาตนเอง หมายถึง การรับรู้สภาพการด ารงชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ว่าอยู่ในสภาวะที่ก าลังเผชิญปัญหาอยู่หรือไม่ การพิจารณาสภาพปัญหาหรือความต้องการของตนมี
ประโยชน์ต่อการก าหนดลักษณะปัญหาหรือพฤติกรรมเป้าหมายต่อไป การรับรู้สภาวะแห่งตนในด้าน
ต่างๆ จ าเป็นต้องมีความถูกต้องชัดเจน ตัวอย่างการประเมินตนเองด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1. เกี่ยวกับสภาพร่างกาย มีสิ่งที่ควรพิจารณาประเมินตนเองได้หลายประการ เช่น สุขภาพ
ร่างกาย กริยาท่าทาง และบุคลิกภาพโดยรวม  

2. เกี่ยวกับอารมณ์และจิตใจ มีลักษณะที่ควรศึกษาส ารวจ เช่น สุขภาพ ทางจิตนิสัยใจคอ 
และการมีวินัยในตนเอง  

3. เกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคม หมายถึง ความสามารถทั่วไปในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอ่ืน 
มีลักษณะที่อาจประเมินได้หลายประการ เช่น ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมการ
แสดงออก และความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  

4. เกี่ยวกับสติปัญญา ความสามารถและการประกอบอาชีพการงานมีลักษณะที่พึงประเมินได้
หลายประการเช่น ความรู้ทั่วไป การตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการบริหารเวลา และความ สามารถ
พิเศษ  

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดบกพร่องของตนเองเป็นการท าความเข้าใจผลการประเมิน
สภาพทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา และความสามารถของตน จากขั้นที่ 1 เพ่ือ
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จ าแนกคุณลักษณะบุคลิกภาพหรือลักษณะพฤติกรรมที่ส่งเสริมชีวิตที่ดีลักษณะที่เป็นส่วนของปัญหา
อุปสรรคของการด าเนินชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเอว่า จะ
ลดลักษณะพฤติกรรมเก่า จะหยุดพฤติกรรมทั้งหมด จะรักษาพฤติกรรมที่มีอยู่แล้วไว้จะเสริมแต่ง
พฤติกรรมเดิมให้คมชัด หรือจะฝึกหัดพัฒนาพฤติกรรมใหม่การก าหนดทิศทางการปรับปรุงตนเองควร
เป็นไปอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของบุคคล ควร
พิจารณาองค์ประกอบหลายด้าน เช่นเงื่อนไขของพฤติกรรม สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมแรงจูงใจที่มี
ผลต่อบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น  

ขั้นที่ 3 การก าหนดปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมาย การก าหนดเป็นการพิจารณาให้ชัดเจนว่า 
พฤติกรรมที่จะเลือกปรับปรุงและพัฒนานั้นมีความส าคัญต่อตนเองมากท่ีสุดโดยพิจารณาล าดับคุณค่า
ของลักษณะหรือพฤติกรรมที่ส่งผลเสียหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน หรือเป็นลักษณะ
หรือพฤติกรรมที่ขัดขวางการพัฒนาชีวิตตนเองและผู้อ่ืน และเป็นลักษณะหรือพฤติกรรมที่เป็นเหตุให้
เกิดพฤติกรรมอ่ืนๆ ตามมาอีกตามล าดับ ซึ่งอาจพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ใน
การก าหนดปัญหาควรพิจารณาแยกให้เห็นได้ว่าสภาพปัญหาที่ต้องการปรับปรุงนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร 
หรือเป็นปัญหาที่มีสาเหตุพ้ืนฐานมาจากอะไรด้วย โดยทั่วไปอาจแยกแยกประเภทปัญหาเป็นกลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ปัญหาที่เป็นอารมณ์ความรู้สึก ปัญหาเชิงพฤติกรรม และ
ปัญหาความขัดแย้ง  

ขั้นที่ 4 การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจะช่วยให้
เข้าใจพฤติกรรมเป้าหมายที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางการเลือกเทคนิควิธีการปรับปรุงตนเองที่
เหมาะสมต่อไป ข้อมูลพ้ืนฐานมักได้จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม เป้าหมาย และวิธีการ
วิเคราะห์พฤติกรรม 

 ขั้นที่ 5 การเลือกเทคนิควิธีและการวางแผนปรับปรุงตนเอง การเลือกเทคนิควิธีการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง อาจใช้วิธีการฝึกหัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือปรับเปลี่ยนความคิดก็ตามควร
เลือกใช้เทคนิควิธีที่ง่ายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการปรับปรุง จะใช้วิธีการเดียวหรือใช้
หลายวิธีประกอบกันก็ได้ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมบางอย่างอาจใช้หลายเทคนิควิธีควบคู่กัน ซึ่งผู้ใช้
เทคนิคต่างๆพึงศึกษาและพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อจ ากัดของแต่ละเทคนิควิธีให้ถ่องแท้ และ
เลือกวิธีการที่เหมาะสม ส าหรับการวางแผนการพัฒนาตนเอง ควรก าหนดเวลาที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย จัดเตรียมสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขการส่งเสริมความส าเร็จในการพัฒนาตามแผน และ
แสดงแผนงานให้ชัดเจน อุปสรรคของการพัฒนาตนเองของบบุคคล มักเกิดจากความเคยชินที่มักจะ
ท าตามสบาย ขาดวินัยไม่ควบคุมหรือจัดระบบการพัฒนาให้รัดกุมและมีคุณภาพ ในการวางแผน
ปรับปรุงตนเอง อาจก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ โดยระบุว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การทดลองแล้วจะเกิดผลอะไรแก่ตนเอง การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน จะส่งผลถึงการไม่
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สามารถประเมินผลได้ วัตถุประสงค์ที่ดีควรจะกระท าได้จริงและสอดคล้องกับสภาพความต้องการหรือ
สนองต่อปัญหาที่เกิดข้ึน  

ขั้นที่ 6 การทดลองปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ในขั้นนี้เป็นการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
ไว้ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งส าคัญให้บรรลุความส าเร็จโปรดอย่าลืมความภาคภูมิใจ
ที่ตนท าได้ แล้วให้ก าลังใจหรือให้รางวัลในการตั้งใจท าดีของตนด้วย  

ขั้นที่ 7 การประเมินและขยายผลการพัฒนาตนเอง ในขั้นนี้เป็นการติดตามดูว่าการทดลอง
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองบรรลุผลส าเร็จเพียงใด ในกรณีที่มีข้อบกพร่องก็สืบค้นทบทวนดูว่ ามีอะไร
เป็นปัจจัยนอกเหนือจากที่เตรียมวางแผนไว้หรือเป้าหมายขาดความชัดเจนอาจพิจารณาปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และย้อนกลับไปทบทวนการประเมินตนเอง หรือวิเคราะห์ตนเองใหม่ ถ้าการ
ประเมินผลการทดลองประสบผลส าเร็จ ก็พิจารณาต่อว่าจะด าเนินการยุติแผนงาน  และท าให้
พฤติกรรมคงอยู่ได้อย่างไร รวมไปถึงอาจมีแรงจูงใจที่จะขยายผลการพัฒนาไปยังพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
ต่อไปอีก  

 

หลักการพัฒนาตน 4 ประการ เพื่อชีวิตที่ก้าวหน้า 

 

หลักการพัฒนาตน 4 ประการนี้ เป็นหลักการขั้นพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา ที่สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ปยุตฺโต) กล่าวว่าเป็นแก่นแท้ที่สามารถปฏิบัติได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้เรา
สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาและไม่ตกลงไปในหลุมพลางของชีวิต โดยมีหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

1. หลักการกระท า คือ มุ่งท าการให้ส าเร็จด้วยความเพียรพยายาม โดยเฉพาะความเพียรของ
ตนเอง คนจะท าต้องมีความเพียร ถ้าไม่มีความเพียรก็ก้าวไปในการท าไม่ได้ พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่งกรรมและวิริยะ ให้หวังผลส าเร็จจากการกระท า ด้วยเรี่ยวแรงก าลังของตน ไม่มัวหวังผล
จากการอ้อนวอน นอนรอผลดลบันดาล จากลาภลอย จากการรวยทางลัด การทุจริต การเสี่ยงโชค 
หรือการพนัน 

2. หลักการศึกษาพัฒนาตน คือ ต้องถือเป็นหน้าที่โดยมีจิตส านึกที่จะฝึกตนให้ก้าวหน้าต่อไป
ในการท ากุศลกรรมต่างๆ ที่จะให้ชีวิตและสังคมดีงามยิ่งขึ้น นี่เรียกว่า หลักไตรสิกขา  มนุษย์เป็นสัตว์
ที่ประเสริฐด้วยการฝึก ดังนั้นในการที่จะก้าวไปสู่ความดีงาม ความประเสริฐสมบูรณ์นั้ น ชีวิตต้อง
พัฒนาด้วยไตรสิกขาเพ่ือก้าวไปข้างหน้า ชีวิตจะต้องดีขึ้น ต้องเรียนรู้ฝึกฝน ไม่มัวหยุดอยู่กับท่ี 

3. หลักไม่ประมาท ในการที่จะท าอะไรๆ ด้วยความเพียร และในการที่จะพัฒนาตนนั้น 
จะต้องไม่ประมาท ต้องมองเห็นตระหนักในความส าคัญของกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงว่ า 
ในขณะที่เราด าเนินชีวิตอยู่นี้ สิ่งทั้งหลายรอบตัวเราและชีวิตของเราล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทุกอย่าง
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เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เราจะมัวนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ มีอะไรที่ควรจ าท าต้องรีบท า ต้องเร่งขวนขวาย
ไม่ประมาท 

4. หลักพ่ึงตนได้ ซึ่งท าให้มีอิสรภาพ หลักการนี้จึงต้องพัฒนาตัวเอง เมื่อเราท าได้ด้วยตนเอง
เราก็พ่ึงตนได้ ที่มากไปกว่านั้นคืออย่าพูดแค่พ่ึงตน ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่ต้องก้าวต่อไปสู่การ
ฝึกฝนปฏิบัติซึ่งเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้ว่า จงพยายามพ่ึงตนด้วยการท าตนให้เป็นที่พ่ึงได้ 

ความเป็นอิสระนี้ มิใช่เฉพาะการไม่ต้องคอยพ่ึงพาขึ้นต่อคนอ่ืนเท่านั้น แต่หมายถึงการไม่ต้อง
พ่ึงพาขึ้นต่อวัตถุมากเกินไปด้วย ดังนั้น อิสรภาพที่ส าคัญมากอย่างหนึ่ง จึงหมายถึงการมีความสามารถ
ที่จะมีความสุขในตัวเองได้มากขึ้น โดยพ่ึงพาต่อวัตถุเสพบริโภคน้อยลง คือเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้น ไม่
ต้องเอาชีวิตไปขึ้นต่อวัตถุ ไม่ต้องเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งเสพบริโภค ซึ่งจะท าให้ลดความแย่งชิง
เบียดเบียนกันในสังคม 

 

การพัฒนาความผาสุกทางใจ 

 

สุขภาวะทางจิต (Psychological well-being) สุขภาวะทางจิต หมายถึง สภาวะทางจิตใจ
ของบุคคลอันเป็นภาวะทางจิตที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการที่
บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถจัดการกับความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสอดคล้องกับความต้องการและการส าเร็จตามเป้าหมาย มีมุมมองสภาพแวดล้อม สถานการณ์ 
และประสบการณ์ในแง่ท่ีดี 

มีนักจิตวิทยาหลายคนที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต และได้แบ่งองค์ประกอบของสุขภาวะ
ทางจิตไว้แตกต่างกัน เช่น Ryff (1989, 1995) ได้พัฒนาทฤษฎีในการวัดสุขภาวะทางจิตใน 6 มิติ ซึ่ง
รวมถึงสุขภาพทางจิตในทางคลินิค ทฤษฎีพัฒนาการชีวิต และทฤษฎีทางจิตวิทยา สังเคราะห์อออกมา
ได้ดังนี้ 

1. การยอมรับในตนเอง  การพึงพอใจในตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
มองตัวเองในทางบวก สามารถยอมรับกับตัวเองทั้งในด้านดีและด้านที่ไม่ดี  

2. การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน  การมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับบุคคลอ่ืน เข้าใจ
ลั กษณะการให้และรับ ในสัม พันธภาพของมนุษย์  มีความรักและมีมิตรภาพที่ ดี แก่ผู้ อ่ืน 

       3. ความเป็นตัวของตัวเอง  ความสามารถในการตัดสินใจสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ 
สามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับตนเองได้ ฝืนแรงกดดันทางสังคมในเรื่องการคิดหรือการกระท า
ได้ และประเมินตนเองตามมาตรฐานของตนเอง 
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4. ความสามารถในการจัดการสภาพแวดล้อม - ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองได้ สามารถใช้โอกาสรอบตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การมีเป้าหมายในชีวิต - การมีเป้าหมายในชีวิตและมีความมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมาย รู้สึก
ถึงความหมายของชีวิตในปัจจุบันและชีวิตที่ผ่านมาในอดีต  

6. การมีความงอกงามในตน - ความรู้สึกว่าตนเติบโตและมีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเอง และมองเห็นโอกาส
แห่งการปรับปรุงพฤติกรรมของตนตลอดเวลา 

ส่ ว น  Dupuy (1997) ไ ด้ ร ะบุ อ ง ค์ ป ร ะกอบของสุ ขภาว ะทา งจิ ต ไ ว้  6 ด้ า น  ดั ง นี้ 
         1. ความวิตกกังวล  การไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้มีอาการเครียด กลัว กระวน
กระวายใจ และวิตกกังวล 

2. ภาวะซึมเศร้า  ความผิดปกติทางอารมณ์ ซึ่งอาจแสดงออกทางกายด้วยเช่น การเบื่อ
อาหาร นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย 

3. สุขภาวะทางบวก  ความรู้สึกทางบวก จากความพึงพอใจในชีวิตหรือการรับรู้ความสุขใน
การด าเนินชีวิต 

4. การควบคุมตัวเอง  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรมของตนได้ เพ่ือเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ความมีชีวิตชีวา  ความรู้สึกสดชื่น เบิกบานใจ มีพลังในการท าสิ่งต่างๆ 

6. ภาวะสุขภาพทั่วไป  ภาวะความเจ็บป่วยของร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อสิตใจท าให้ไม่มี
ความสุข 

การมีสุขภาวะทางจิตที่ดีของ Dupuy จึงหมายถึงการที่มีความพึงพอใจในชีวิต สามารถ
ควบคุมตนเองได้ เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความกังวลหรือความซึมเศร้า
น้อย 

 

9.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิต 

 
          แบ่งเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลและภายนอกตัวบุคคล ดังนี้ 
          - ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานกาพสมรส โดยการศึกษาวิจัยหลายงานพบว่า 
เพศหญิงมักมีสุขภาวะทางจิตต่ ากว่าเพศชาย เนื่องจากมีระดับซึมเศร้าสูงกว่า นอกจากนี้วัยผู้ใหญ่ตอน
ปลายเป็นวัยที่มีสุขภาวะทางจิตสูงที่สุด เนื่องจากได้ผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้การเผชิญปัญหา
มากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า  
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         - ปัจจัยภายนอกบุคคล ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ครอบครัว การ
สนับสนุนทางอารมณ์ สภาพสังคม วัฒนธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ที่ท าให้บุคคลรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า มีความสุข 

 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู (Parenting style) 
 

          เด็กจะเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตและบุคลิกภาพเช่นใด จะเป็นคนดีมุ่งท าประโยชน์ต่อสังคม
หรือเป็นคนด้อยคุณภาพ ส่วนหนึ่งย่อขึ้นอยู่กับสภาพครอบครัวและวิธีการอบรมเลี้ยงดูจากบุคคลใน
ครอบครัวเป็นส าคัญ เพราะนอกจากครอบครัวจะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแล้ว ยังท าหน้าที่
ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตพ่ึงตนเองได้ เป็นแบบอย่างหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม 
ตลอดจนจิตส านึกของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์

 

 

       Baumrind (1967) ได้วิเคราะห์แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมบิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดู
บุตรออกเป็น 2 มิติกว้างๆ คือ 

       1. มิติควบคุม หรือการเรียกร้องจากบิดามารดา คือ การที่บิดามารดาก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับเด็กและเรียกร้องให้เด็กท าตามมาตรฐานที่บิดามารดาได้ก าหนดไว้ 
     2. มิติตอบสนองความรู้สึกเด็ก คือ การที่บิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็กตอบสนองต่อความ
ต้องการของเด็ก 

จาก 2 มิติดังกล่าว สามารถแบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาได้เป็น 4 รูปแบบ 
ดังนี้ 

1. รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาสนับสนุนให้เด็กมี
พัฒนาการตามวุฒิภาวะของเด็ก โดยที่บิดามารดาจะอนุญาตให้เด็กมีอิสระตามควรแก่วุฒิภาวะ แต่ใน
ขณะเดียวกัน บิดามารดาจะก าหนดขอบเขตพฤติกรรมของเด็ก และก าหนดให้เด็กเชื่อฟังและปฏิบัติ
ตามแนวทางที่บิดามารดาก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล ถึงแม้บิดามารดาจะมีการเรียกร้องสูง แต่ก็ให้ความ
รักความอบอุ่นและใส่ใจต่อเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง รับฟังเหตุผลจากเด็ก และ
สนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของครอบครัว 

2. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดามีความเข้มงวด มี
การเรียกร้องสูง แต่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กโดยสิ้นเชิง บิดามารดามีการจัดระบบ การ
ควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้เด็กปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด โดยมีการอธิบายถึงเหตุผลน้อยมากหรือไม่
อธิบายเลย เด็กต้องยอมรับในค าพูดของบิดามารดาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมเสมอ มีการใช้อ านาจ
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ควบคุมโดยวิธีการบังคับ และถ้าเด็กไม่ท าตามความต้องการความคาดหวังของบิดามารดาจะถูก
ลงโทษ มักห่างเหินและปฏิเสธเด็ก 

3. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาสนับสนุนและ
ยอมรับเด็กมาก ปล่อยให้เด็กได้ท าสิ่งต่างๆ ตามการตัดสินใจของเด็กเองโดยไม่มีการก าหนดขอบเขต 
ใช้การลงโทษเล็กน้อย ไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรมเด็ก เด็กสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกและ
อารมณ์ได้อย่างเปิดเผย บิดามารดาอาจให้ค าปรึกษาหรือพยายามใช้เหตุผลกับเด็ก แต่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมพฤติกรรมเด็ก และบิดามารดาจะให้ความรักความอบอุ่น และตอบสนองความต้องการของ
เด็กเสมอ 

4. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาไม่ให้ความสนใจ
หรือตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กน้อยมาก จะเพิกเฉยต่อเด็กพอๆ 
กับไม่เรียกร้องหรือวางมาตรฐานพฤติกรรมใดๆ ให้เด็กปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบิดามารดาปฏิเสธ
เด็กตั้งแต่แรก หรือหมกมุ่นกับปัญหาและความกดดันในชีวิตประจ าวันจนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก มี
ท่าทีเฉยเมย ห่างเหิน บิดามารดาจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางโดยสนใจความสะดวกและความสุขสบาย
ของตน ไม่สนใจ ไม่แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องของเด็ก เพราะรู้สึกว่าเป็นการยุ่งยากและเสียเวลา 

 

9.5 จริยธรรม (Morality) 
 

           จริยธรรม หมายถึง หลักการ แนวทาง และค่านิยม ที่บุคคลใช้ประเมินและตัดสินพฤติกรรม
ทางสังคม ว่าพฤติกรรมหรือการกระท าใดเป็นการกระท าที่ถูก ที่ควรน ามาประพฤติปฏิบัติภายใต้
กรอบบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ทางสังคมที่แต่ละสังคมสร้างขึ้น และพฤติกรรมหรือการกระท าใดเป็น
การกระท าที่ชั่วและไม่สมควรประพฤติปฏิบัติ เนื่องจากเป็นการกระท าที่ขัดต่อบรรทัดฐานและ
กฎเกณฑ์ทางสังคม ตลอดจนปฏิกิริยาที่บุคคลมีต่อพฤติกรรมและแนวโน้มที่น าไปสู่การมีพฤติกรรม
จริยธรรมทางบวก และพยายามหักห้ามใจมิให้มีพฤติกรรมจริยธรรมทางลบ อันเป็นผลมาจากการ
ยอมรับมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคม และน ามาสร้างเป็นลักษณะทางจริยธรรมขึ้นในตนเอง  

        Kohlberg (1976) เสนอว่า จริยธรรมเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทาง
ปัญญา (cognitive processes) และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ บุคคลจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมอยู่ใน
ขั้นสูงก็ต่อเมื่อมีทักษะทางปัญญาสังคม มีความสามารถที่จะเข้าใจในทัศนะของผู้อ่ืน และช่างคิดช่าง
สังเกตซึ่งท าให้บุคคลสามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคมมากข้ึน ส่งผลให้บุคคลมีคุณภาพในการคิดเชิง
จริยธรรม และสามารถคิดหาเหตุผลมาตัดสินพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลตามบรรทัดฐาน
ของสังคม 
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         อย่างไรก็ตาม แม้ในอดีตนักจิตวิทยาจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการทางปัญหาในการ
หาเหตุผลเพ่ือการตัดสินเชิงจริยธรรม แต่การศึกษาที่ผ่านมาได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงอิทธิพลของจิตไร้
ส านึกที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การเบรกรถทันทีเมื่อ
เห็นไฟแดง บุคคลท าลงไปโดยไม่ต้องคิด เป็นการรู้เอง ซึ่งก็คือการตัดสิน หาทางออก หรือหาข้อสรุป
อย่างทันทีทันใดโดยไม่ต้องพยายาม 

        การรู้เองทางจริยธรรม (moral intuition) จึงหมายถึง การตัดสินด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้นมาใน
จิตส านึกอย่างทันทีทันใด อาจเป็นการประเมินที่มีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกรวมอยู่ด้วย เช่น ดี-เลว ชอบ-
ไม่ชอบ โดยปราศจากการตระหนักรู้ ปราศจากการค้นหา เปรียบเทียบหรือวินิจฉัยเพ่ือหาข้อสรุป ทั้ง
การรู้เองและการใช้เหตุผลต่างก็เป็นลักษณะของปัญญาทั้งคู่ แต่แตกต่างกันที่ การรู้เองเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ไม่ต้องใช้ความพยายามและเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ส่วนการใช้เหตุผลเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้ากว่า 
และอาจต้องใช้ความพยายาม 

        Haidt (2001) ได้เสนอว่า ในการตัดสินเชิงจริยธรรม คนเราใช้การรู้เองมากกว่า ส่วนการใช้
เหตุผลเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังจากที่การตัดสินได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อบุคคลต้องการหาเหตุผลมาอ้างอิงการ
ตัดสินใจ ตามแนวคิดนี้ การตัดสินด้านจริยธรรมจะคล้ายกับการตัดสินเชิงสุนทรียศาสตร์ นั่นคือ เมื่อ
เราเห็นการกระท าหรือได้ยินเรื่องราวต่างๆ เราจะเกิดความรู้สึกทันทีว่าสิ่งนั้นรับได้หรือรับไม่ได้ ซึ่ง
แสดงออกมาทางอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่ต้องพยายาม ความรู้สึกว่าสิ่งนั้นถูก
หรือผิด ดีหรือเลวจะเกิดขึ้นมาเอง การรู้เองทางจริงธรรมเหล่านี้มีทั้งที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 
(natural selection) และเกิดจากแรงผลักดันทางวัฒนธรรม 

        ตัวอย่างของการตัดสินทางจริยธรรมที่คนเราใช้การรู้ เองเป็นส าคัญ คือ เรื่องการมีเพศสัมพันธ์
โดยสายเลือดระหว่างพ่ีกับน้อง เมื่อคนทั่วไปรับรู้เรื่องนี้ ส่วนใหญ่จะตัดสินทันทีว่าผิดจริยธรรม โดย
อ้างถึงเหตุผลต่างๆ กัน เช่น หากพลาดพลั้งมีลูก ลูกที่เกิดมาจะมีความผิดปกติ หรือพ่ีน้องคู่นี้ต้องรู้สึก
ผิดเป็นบาดแผลในใจ ถึงแม้บุคคลจะได้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นความเต็มใจของสองพ่ีน้อง 
และมีการคุมก าเนิดเป็นอย่างดี คนทั่วไปก็ยังมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดอยู่ดี แม้ไม่อาจบอกได้อีกแล้วว่า
ท าไมจึงตัดสินเช่นนั้น 

        จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกจากการรู้เองส่งผลต่อการตัดสินด้านจริยธรรมเป็น
อย่างมาก ในงานวิจัยที่ เจาะลึกลงไปในระดับประสาทวิทยายังพบว่า คนไข้ที่ ได้รับความ
กระทบกระเทือนตรงกลางของสมองส่วนหน้า ท าให้คนไข้มีอารมณ์ความรู้สึกที่ขาดหาย และความ
ตื่นตัวทางประสาทสัมผัสที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองอย่างอัตโนมัติและการตัดสินใจก็ลด
น้อยถอยลง คนไข้มีการตัดสินใจที่ย่ าแย่ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ถึงแม้เขาจะยังรู้ว่า
อะไรเป็นอะไร แต่เนื่องจากอารมณ์ความรู้สึกที่ขาดหายไป ท าให้ไม่สามารถ “รู้สึก” ถึงทางเลือกที่
เหมาะสม 
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ความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรม (Belief in a just world) 
 

        ความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรม คือ ความต้องการของบุคคลที่จะเชื่อว่าโลกนี้มีกฎเกณฑ์ที่
ผู้กระท าดีจะได้รับผลที่ดีเป็นรางวัล ส่วนผู้ที่กระท าไม่ดีจะได้รับผลที่ไม่ดีเป็นการลงโทษ ซึ่งเป็น
กฎเกณฑ์ที่ตายตัว ดังนั้น สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับใคร ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ย่อมมีความคู่ควรแก่คนคน
นั้น  
        ความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรม คือแรงขับทางด้านความยุติธรรม ที่เป็นแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ที่ต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้น และผู้คนส่วนใหญ่มีความเชื่อนี้อยู่ในใจ ในระดับและ
รูปแบบที่แตกต่างกันไป ความเชื่อนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพัฒนาการภายในของตัวบุคคล 
ประกอบไปด้วย ความต้องการที่จะเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรม ประสบการณ์ตรงในชีวิต และการขัด
เกลาทางสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มคนหัวก้าวหน้า (liberal) ที่ต้องการความรู้สึกว่าเท่าเทียมกันใน
สังคม 

        ในมุมมองของนักจิตวิทยาสังคม ความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมถูกอธิบายว่าเป็นความล าเอียง
ทางปัญญา แต่ความเชื่อนี้เป็นกลไกส าคัญที่บุคคลใช้ในการรับมือกับความเครียด เสมือนภาพลวงตา
ทางบวกที่ช่วยให้บุคคลรู้สึกดีและน าไปสู่สุขภาพจิตที่ดี เพราะในชีวิตประจ าวันที่เต็มไปด้วยการกีดกัน 
การกดขี่ และความไม่ยุติธรรมในสังคม การที่บุคคลพยายามจะหาค าอธิบายเพ่ือรักษาความยุติธรรม
ไว้จะต้องลงแรงมาก บุคคลที่เชื่อว่าโลกยุติธรรมจึงใช้วิธีที่ง่ายกว่า โดยให้ความชอบธรรมกับเหตุการณ์
ที่ไม่ยุติธรรมโดยละทิ้งความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้น และตีความเหตุการณ์นั้นใหม่ ด้วยการมองว่าใครก็
ตามท่ีต้องประสบเคราะห์ร้ายหรือพบความไม่ยุติธรรมนั้นก็สมเหตุสมผลดีแล้ว 

       ดังนั้น ความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมจึงไม่ได้เป็นเรื่องความยุติธรรมโดยแท้จริง แต่เป็น
ลักษณะความเชื่อที่จัดว่าเป็นภาพลวงตาขั้นพ้ืนฐานที่บุคคลใช้แก้ต่างความไม่ยุติธรรม มากกว่าเป็น
แรงจูงใจที่จะกระท าการอย่างยุติธรรมจริงๆ 

  ผลทางบวก 

1. สุขภาวะ  ผู้ที่มีความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมสูงมีแนวโน้มจะครุ่นคิดต่อเหตุการณ์ด้าน
ลบน้อยกว่าเพราะความเชื่อนี้ท าให้บุคคลลดความส าคัญของสิ่งร้ายๆ ที่ตนต้องเผชิญลง ความเชื่อว่า
โลกมีความยุติธรรมจึงส่งผลให้บุคคลเป็นปกติสุขได้ เมื่อบุคคลมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกว่าทุก
อย่างมีความหมายและสามารถคาดการณ์ได้ บุคคลจะมีทัศนคติทางบวกต่ออนาคต ซึ่งอาจท าให้เห็น
คุณค่าในตนเองสูงขึ้น ท าให้บุคคลแน่ใจว่าเขาจะได้รับสิ่งที่สมควรแก่ตนถ้ าเขาปฏิบัติตัวอย่าง
เหมาะสม  
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2. การไปสู่เป้าหมายระยะยาว บุคคลที่เชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมย่อมหวังว่าการกระท าดีใน
ปัจจุบันจะให้ผลที่ควรค่าในอนาคต การกระท าใดๆ ที่อาจได้ผลในระยะสั้นอาจไม่น่าพึงพอใจเท่ากับ
การอดทนรอผลที่คุ้มค่ากว่าในระยะยาว นั่นคือบุคคลจะสร้างพันธะส่วนบุคคลเพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายที่
รอคอย (อดเปรี้ยวไว้กินหวาน) 

3. พฤติกรรมทางบวก  จากการวิจัยพบว่า ผู้ที่เชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมสูงจะสามารถ
ยอมรับต่อเหตุการณ์ที่ไม่ยุติธรรมกับตนได้มากกว่า มีแนวโน้มจะช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อตนเองต้องการ
มากกว่า รับรู้ถึงความเอ้ือเฟ้ืออย่างจริงใจของผู้อื่นได้มากกว่า และมีคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคม
มากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่เชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมจะตอบสนองต่อผู้กระท าไม่ดีใน ทาง
สร้างสรรค์ (เช่น การเจรจา การให้อภัย) มากกว่าที่จะแก้แค้นหรือใช้ความรุนแรง และช่วยให้
ผู้ถูกกระท าสามารถรับมือกับความทุกข์ด้วยวิธีต่างๆ 

ผลทางลบ  
1. การดูหมิ่นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ  การศึกษาความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมกับผู้ตกเป็นเหยื่อ

รูปแบบต่างๆ พบสหสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมกับการโยนความผิดผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อหรือผู้ที่ต้องประสบกับเคราะห์ร้ายประเภทต่างๆ คือเมื่อบุคคลพบเหตุการณ์ที่ผู้ถูกกระท าตก
เป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมหรือความไม่สมเหตุสมผล บุคคลจะกล่าวหาว่าผู้เคราะห์ร้ายนั้นต้องเคย
กระท าสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนจึงต้องมารับผลเช่นนี้ เพ่ือหาทางกู้ความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ ยังยุติธรรมดีอยู่ เป็น
แรงจูงใจที่จะหาความยุติธรรมจากเหตุการณ์ในกรณีท่ีรู้สึกว่าไม่สามารถกระท าสิ่งใดๆ เป็นการชดเชย
เหยื่อได้ การโยนความผิดนี้จะชัดเจนเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนมากกว่าเกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งเป็น
กลไกที่เกิดขึ้นในระดับจิตก่อนส านึก หรือเป็นกลไกที่เกิดขึ้นอัตโนมัติและเกี่ยวพับกับอารมณ์
ความรู้สึก ทั้งนี้การดูหมิ่นเหยื่อของผู้ที่มีความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมสูงจะเกิดขึ้นน้อยลงหาก
บุคคลได้รับการเน้นย้ าถึงความบริสุทธิ์ของเหยื่อ หรือได้ค านึงถึงสถานการณ์แวดล้อมและบรรทัดฐาน
ของสังคม 

2. อคติและการกีดกันสถานภาพ  ความคิดที่ว่าผู้เคราะห์ร้ายสมควรได้รับผลเช่นนั้นแล้ว 
น าไปสู่การกีดกันและการกดขี่ เนื่องจากผู้ที่เชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมจะมองว่าทุกอย่างที่ทุกคนได้รับ
นั้นสมเหตุสมผลดีแล้ว จึงไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ นั่นคือมองว่าการที่มีใครต้องประสบ
เคราะห์น้อยหรือมีสถานภาพที่ด้อยกว่าในสังคม (เช่น ชนกลุ่มน้อย กลุ่มรักร่วมเพศ ผู้หญิง คนยากจน 
ฯลฯ) ไม่ใช่ปัญหา มองว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ถูกกีดกันแต่อย่างใด และไม่เกิดแรงจูงใจที่จะแก้ปัญหา
ความคิดท่ีว่าผู้เคราะห์ร้ายสมควรได้รับผลเช่นนั้นแล้ว น าไปสู่การกีดกันและการกดขี่ เนื่องจากผู้ที่เชื่อ
ว่าโลกมีความยุติธรรมจะมองว่าทุกอย่างที่ทุกคนได้รับนั้นสมเหตุสมผลดีแล้ว จึงไม่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ นั่นคือมองว่าการที่มีใครต้องประสบเคราะห์น้อยหรือมีสถานภาพที่ด้อยกว่า
ในสังคม (เช่น ชนกลุ่มน้อย กลุ่มรักร่วมเพศ ผู้หญิง คนยากจน ฯลฯ) ไม่ใช่ปัญหา มองว่าคนเหล่านั้น
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ไม่ได้ถูกกีดกันแต่อย่างใด และไม่เกิดแรงจูงใจที่จะแก้ปัญหาความคิดท่ีว่าผู้เคราะห์ร้ายสมควรได้รับผล
เช่นนั้นแล้ว น าไปสู่การกีดกันและการกดขี่ เนื่องจากผู้ที่เชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมจะมองว่าทุกอย่างที่
ทุกคนได้รับนั้นสมเหตุสมผลดีแล้ว จึงไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ นั่นคือมองว่าการที่มีใครต้อง
ประสบเคราะห์น้อยหรือมีสถานภาพที่ด้อยกว่าในสังคม (เช่น ชนกลุ่มน้อย กลุ่มรักร่วมเพศ ผู้หญิง คน
ยากจน ฯลฯ) ไม่ใช่ปัญหา มองว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ถูกกีดกันแต่อย่างใด และไม่เกิดแรงจูงใจที่จ ะ
แก้ปัญหาความคิดที่ว่าผู้เคราะห์ร้ายสมควรได้รับผลเช่นนั้นแล้ว น าไปสู่การกีดกันและการกดขี่ 
เนื่องจากผู้ที่เชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมจะมองว่าทุกอย่างที่ทุกคนได้รับนั้นสมเหตุสมผลดีแล้ว จึงไม่
ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ นั่นคือมองว่าการที่มีใครต้องประสบเคราะห์น้อยหรือมีสถานภาพที่
ด้อยกว่าในสังคม (เช่น ชนกลุ่มน้อย กลุ่มรักร่วมเพศ ผู้หญิง คนยากจน ฯลฯ) ไม่ใช่ปัญหา มองว่าคน
เหล่านั้นไม่ได้ถูกกีดกันแต่อย่างใด และไม่เกิดแรงจูงใจที่จะแก้ปัญหา 

 

การควบคุมตนเอง  (Self-control) 
 

การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนหรือยับยั้งอารมณ์ พฤติกรรม และ
ความปรารถนาตามธรรมชาติของบุคคล ในการตอบสนองต่อเป้าหมายระยะสั้นที่มีความดึงดูดใจ
เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกระท าตามกฎหรือบรรทัดฐานของสังคม 

การควบคุมตนเองหมายรวมไปถึงการจัดการระหว่างแรงจูงใจ 2 ประเภท ได้แก่ แรงกระตุ้น
ตามธรรมชาติ และความต้องการทางวัฒนธรรม แรงกระตุ้นโดยธรรมชาติเป็นการตอบสนองพ้ืนฐานที่
กระท าเพ่ือตนเองในลักษณะค่อนข้างเห็นแก่ตัว ในขณะที่ความต้องการทางวัฒนธรรมเป็นระบบที่เกิด
จากกฎและบรรทัดฐานของกลุ่มหรือสังคม การควบคุมตนเองเป็นสิ่ งที่คอยยับยั้งการกระตุ้นโดย
ธรรมชาติและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสังคม เพ่ือให้ตนเป็นที่ยอมรับ 

การควบคุมตนเองมีความหมายใกล้เคียงกับนิยามของการก ากับตนเอง (self-regulation) 

แต่การก ากับตนเองมีความหมายถึงบริบทที่กว้างกว่าการควบคุมตนเอง เพราะหมายรวมไปถึง
กระบวนการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตนเองเพ่ือที่จะสามารถด ารงอยู่บนเส้นทางที่จะน าไปสู่
เป้าหมายนั้นๆ โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องยับยั้งการตอบสนองอ่ืนๆ หรือเป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อ
สิ่งรบกวนภายนอก อีกทั้งแรงจูงในในการก ากับตนเองนั้นจะต้องมีจุดก าเนิดมาจากภายในตัวบุคคล
นั้นเอง นอกจากนี้ การก ากับตนเองเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติและไม่จ าเป็นต้องอาศัย
การพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนการควบคุมตนเองนั้นเป็นลักษณะย่อยๆ ที่มีความหมาย
เฉพาะเจาะจง อยู่ภายใต้การก ากับตนเองอีกทีหนึ่ง ซึ่งในสถานการณ์ที่บุคคลต้องอาศัยการควบคุม
ตนเองนั้น บุคคลต้องใช้ความพยายามในการปรับเปลี่ยนการตอบสนองของตนโดยยับยั้งการ
ตอบสนองพ้ืนฐานเพื่อน าไปสู่ทางเลือกในการตอบสนองอ่ืนๆ ที่ตนให้คุณค่ามากกว่า 
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การควบคุมตนเองอาจหมายถึง สภาวะการควบคุมตนเอง ( state self-control) หรือ
ลักษณะนิสัยการควบคุมตนเอง (dispositional self-control) โดยสภาวะการควบคุมตนเองจะ
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์และเวลา ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานพบว่าความสามารถในการควบคุมตนเอง
ของบุคคลขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางสถานการณ์ รวมถึงความพยายามในการควบคุมตนเองในอดีต 
อารมณ์และแรงจูงใจ ส่วนลักษณะนิสัยการควบคุมตนเองนั้นมีแนวโน้มที่จะคงที่ข้ามเวลาและ
สถานการณ์มากกว่า  
 

การพร่องในการควบคุมตน  Ego-depletion 

 

การพร่องในการควบคุมตน หมายถึง สภาวะที่บุคคลเกิดความพร่องในการควบคุมตนเองใน
ด้านความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรมที่ต้องอาศัยการควบคุมตนเอง
ก่อนหน้า เนื่องจากกระบวนการในการควบคุมตนเองนั้นอยู่ในรูปแบบของพลังงานอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอยู่
อย่างจ ากัด เมื่อบุคคลต้องใช้ทรัพยากรในการควบคุมตนเองซ้ าๆ ท าให้ทรัพยากรดังกล่าวที่มีอยู่พร่อง
ลงไป จึงส่งผลให้ความสามารถในการท างานที่ต้องใช้การควบคุมตนเองในงานต่อๆ  ไปของบุคคล
ลดทอนลง เช่น ไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ตนเองประสงค์ได้ 
 

ความรัก  Love 

 

ความรัก คือเจตคติเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งมีต่ออีกบุคคลหนึ่งใน
ทิศทางที่แน่นอน ด้านจิตวิทยาวิวัฒนาการ มักอธิบายความรักว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกคู่  คือ มองว่า
ความรักเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ทารกท่ีเกิดขึ้นสามารถอยู่รอดสูง และสามารถด ารงเผ่าพันธุ์ของตนไว้
ได้ เนื่องจากชายหญิงที่มีความรักต่อกัน ตัดสินใจอยู่ร่วมกัน และมีการให้ก าเนิดทารกขึ้น บุคคลทั้ง
สองจะสามารถดูแลทารกที่เกิดมาได้อย่างดี มีโอกาสรอดสูง และมีอายุที่ยืนยาวจนสามารถสืบ
เผ่าพันธุ์ได้สูงกว่าทารกที่เกิดจากบุคคลที่ไม่ได้มีความรักต่อกัน ไม่ช่วยกันเลี้ยงดูทารก  

ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม อธิบายว่า ความรักเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
ของแต่ละสังคม โดยบุคคลจะเรียนรู้พฤติกรรมความรักโดยอาศัยบริบททางสั งคมเป็นหลัก ดังนั้น
รูปแบบความรักในแต่ละวัฒนธรรมจึงมีความแตกต่างกัน ตามแต่การเรียนรู้ของบุคคลในสังคม 

ขณะที่ทฤษฎีการขยายความเป็นตัวตน มีมุมมองว่า มนุษย์มีความปรารถนาที่จะเติบโตและ
ขยายความเป็นตัวตนของตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การเรียนรู้ประสบการณ์การมี
สัมพันธภาพ ร่วมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้ตนเองของบุคคลอ่ืน ท าให้บุคคลสามารถเข้าใจ
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ตัวตนของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้ความเป็นตัวตนของตนเองมีขอบเขตขยายกว้างขึ้น ซึ่งเป็น
การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทุกคน 

 

รูปแบบความรัก 

 

รูปแบบความรักหรือเจตคติเกี่ยวกับความรักพัฒนามาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็ก
ในครอบครัว รวมถึงบุคลิกภาพ เพส ภูมิหลัง เชื้อชาติ สถานภาพ อายุ ค่านิยม และประสบการณ์ใน
ชีวิตจะหล่อหลอมแนวคิดต่อความรักด้วย ทั้งนี้ Lee (1973) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบความรักและ
ลักษณะของบุคคลที่มีความรักแต่ละรูปแบบดังนี้ 

1. ความรักแบบเสน่หา (Eros) คือ ผู้ที่เชื่อและมีความดึงดูดใจกับคู่รักตั้งแต่แรกพบ ต้องการ
ความผูกพันทางร่างกายและอารมณ์สูง พอใจกับการมีอารมณ์ที่เร่าร้อน พร้อมที่จะรักและยอมรับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ พยายามพัฒนาสายสัมพันธ์กับคนรักอย่างรวดเร็ว เปิดเผย
ตนเองอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ สนใจแต่เฉพาะคู่ของตน และไม่เรียกร้องความเป็นเจ้าของจากคู่รัก 

2. ความรักแบบเล่นเกม (Ludus) คือ ความรักที่มีความผูกพันกันเพียงชั่วคราว มีคู่รักหลาย
คนในเวลาเดียวกัน และพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างความผูกพันทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งกับคู่รัก ไม่
แสดงความหึงหวงและความเป็นเจ้าของ รวมทั้งไม่ต้องการให้คู่รักแสดงความหึงหวงและความเป็น
เจ้าของด้วยเช่นกัน ต้องการรักษาความเป็นอิสระของตน แม้บุคคลจะไม่ปรารถนาที่จะท าให้คู่ของตน
เจ็บปวด แต่การโกหกและการไม่ซื่อสัตย์เกิดข้ึนได้เสมอ 

3. ความรักแบบมิตรภาพ (Storge) คือ ความรักที่มีพ้ืนฐานมาจากมิตรภาพ คู่รักมักรู้จักกัน
มาแบบเพ่ือนเป็นเวลานาน มีความใกล้ชิดสนิทสนมคุ้นเคยกัน เข้าใจกัน คู่รักต้องการเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันอย่างค่อนเป็นค่อยไป ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน บุคคลจะพิจารณาความรักในฐานที่เป็นพ้ืนฐาน
ของสังคมและครอบครัว โดยปราศจากความใคร่และไม่ต้องการความตื่นเต้นเร้าใจ แต่ต้องการ
มิตรภาพที่แนบแน่น 

4. ความรักแบบใช้เหตุและผล (Pragma) คือ ความรักที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง ไม่
ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ บุคคลจะแสดงหาคู่รักที่เหมาะสมกับตนมากท่ีสุด ใช้เหตุและผลพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน โดยมีจุดหมายที่จะมีความสัมพันธ์กันในระยะยาวและต้องการที่จะรู้จักคู่รัก
ของตนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ หากพิจารณาว่าคู่รักไม่เหมาะสมกันตน บุคคลอาจยุติความสัมพันธ์ลง 

5. ความรักแบบลุ่มหลง (Mania) คือ ความรักท่ีปรารถนาความใกล้ชิดกัน ต้องการความเป็น
เจ้าของกันและกันสูง มักเกิดความหึงหวงและความเข้าใจผิดกัน มักหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่เกี่ยวกับ
คู่ของตน ปรารถนาที่จะใช้เวลาอยู่กับคู่ตลอดเวลา เกิดความวิตกกังวลทันที่ถ้าคู่ของตนขาดความ
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สนใจหรือไม่แสดงความรักตามที่ปรารถนา เชื่อว่าถ้าตนมีชีวิตโดยปราศจากความรักชีวิตของตนจะไม่
มีค่า 

6. ความรักแบบเสียสละ (Agape) คือ ความรักที่บุคคลต้องการเป็นฝ่ายให้มากกว่าฝ่ายรับ 
คิดถึงความสุขและผลประโยชน์ของคู่รักเป็นหลัก โดยไม่กังวลถึงความต้องการของตนเองและไม่
คาดหวังว่าจะได้รับอะไรกลับคืน ห่วงใย ใส่ใจ ให้อภัย ไม่เรียกร้อง มีการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันสูง 

 

ทฤษฎีสามเหลี่ยมของความรัก (Triangular theory of love)... 

 

Sternberg (1986) เสนออทฤษฎีสามเหลี่ยมของความรัก ซึ่งอธิบายถึงธรรมชาติและรูปแบบ
ของความรักว่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบส าคัญ คือ  

1. ความใกล้ชิด (intimacy) เป็นองค์ประกอบด้านอารมณ์ คือ มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันใน
ความรู้สึก ความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ความเอ้ืออาทรต่อกัน สื่อสารกันได้อย่างดี มีความไว้วางใจต่อ
กัน ซึ่งจะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาของความสัมพันธ์ 

2. ความเสน่หา (passion) เป็นองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ เกิดจากแรงขับภายในระบบของ
ร่างกาย หรือความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นทางสรีระ เป็นความดึงดูดทางเพศ เช่น ความพอใจในรูป กลิ่น 
เสียง หรือจริตกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือเสน่ห์อ่ืนๆ และยังรวมถึงเหตุกระตุ้นอ่ืนๆ ซึ่งท าให้เกิด
ความรู้สึกโรแมนติกด้วย  

3. ความผูกมัด (commitment) เป็นองค์ประกอบด้านความคิด คือการตัดสินใจที่จะรักหรือ
มีพันธะทางใจหรือทางสังคมต่อกัน การใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ หรือการใช้ชีวิตร่วมกัน
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ความรับผิดชอบในพันธะที่ตกลงต่อกัน การรับพันธะผูกพันจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้น
เมื่อมีความสนิทสนมกันมากขึ้น และเปลี่ยนไปตามระดับของความสุดความพอใจในแต่ละช่วงเวลา 
หากมีปัญหายุ่งยากในความสัมพันธ์ระหว่างกัน การรับพันธะผูกพันอาจลดระดับลงไป 

องค์ประกอบด้านความใกล้ชิดเป็นแกนหลักที่สามารถพบได้ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ มี
ความคงทนค่อนข้างสูง และมีบทบาทส าคัญในความสัมพันธ์ระยะยาว ส่วนความเสน่หามักพบใน
ความสัมพันธ์เชิงคู่รักเท่านั้น เด่นชัดในความทรงจ า และมีบทบาทส าคัญในความสัมพันธ์ระยะสั้น มี
ผลต่อปฏิกิริยาทางร่างกายและการรับรู้ความเจ็บปวด ขณะที่ความผูกมัดนั้นมีความผันแปรในแต่ละ
ช่วงอายุ เช่น มีความผูกมัดกับครอบครัวในวัยเด็ก ผูกมัดกับเพ่ือนในช่วงวัยรุ่น และผูกมัดกับคนรักใน
วัยผู้ใหญ่ มีผลต่อการรับรู้ความเจ็บปวดและความสามารถในการควบคุมตนเอง 
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การจัดประเภทของความรัก 

 

จากองค์ประกอบของความรักทั้งสาม สามารถจ าแนกความรักออกได้เป็นประเภทต่างๆ 8 
ประเภท ดังนี้ 

1. การไม่มีความรัก (nonlove) เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่มีองค์ประกอบทั้งสามเลย เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบง่ายๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่มีความรู้สึกหรือรักมาเกี่ยวข้อง 

2. ความชอบ (liking) เป็นรักที่ประกอบด้วยความใกล้ชิดเท่านั้น เกิดข้ึนกับคนท่ีเราสนิทสนม
ใกล้ชิดด้วย เช่น เพ่ือน คนรู้จัก 

3. รักแบบหลงใหล (infatuated love) เป็นรักที่ประกอบด้วยความเสน่หาอย่างเดียว เกิดข้ึน
ได้บ่อย ท านองรักแรกพบ 

4. ความสัมพันธ์แบบปราศจากความรัก (empty love) เป็นรักที่ประกอบด้วยความผูกมัด
อย่างเดียว เช่น มีการแต่งงานที่ปราศจากความรู้สึกต่อกัน เพียงแค่อยู่ร่วมกัน (ซึ่งอาจพัฒนา
องค์ประกอบอื่นภายหลัง) 

5. รักแบบโรแมนติก (romantic love) เป็นรักที่ประกอบด้วยความใกล้ชิด และความเสน่หา 
เกิดเมื่อบุคคลรู้จักกัน ใกล้ชิดกัน จึงเกิดความรู้สึกตื่นตัวทางร่างกาย ปรารถนาจะอยู่ใกล้ชิด ได้สัมผัส
และถ่ายทอดความรู้สึกระหว่างกันโดยยังไม่มีพันธะผูกมัด 

6. รักแบบมิตรภาพ (companionate love) เป็นรักที่ประกอบด้วยความใกล้ชิดและความ
ผูกมัด มักเกิดในความสัมพันธ์ระยะยาว เช่น เพ่ือน หรือคู่แต่งงานที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานาน  

7. รักแบบไร้สติปัญญา (fatuous) เป็นรักที่ประกอบด้วยความเสน่หาและความผูกมัด โดย
บุคคลพบรักและผูกมัดกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งรักแบบนี้มักจบลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

8. รักสมบูรณ์แบบ (consummate love) เป็นรักที่มีทั้งสามองค์ประกอบ ทั้งความเสน่หา 
ความใกล้ชิด และความผูกมัด รักรูปแบบนี้เป็นรักที่บุคคลปรารถนาแต่ยากท่ีจะเกิดขึ้นและรักษาให้คง
สภาพไว้ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบความสัมพันธ์และสถานการณ์ที่แวดล้อมในความสัมพันธ์ระหว่างสอง
บุคคล 

 

ความหึงหวง (Jealousy) 
 

ความหึงหวง หมายถึง ปฏิกิริยาทางอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงสิ่งที่คุกคาม
ความสัมพันธ์  

โดยอาจมีสิ่งกระตุ้นจริง หรือเป็นสิ่งที่บุคคลวิตกกังวลและหวาดระแวงไปเอง 
มนุษย์ทุกคนมีแนวโน้มที่จะเกิดความหึงหวงได้ โดยความหึงหวงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับ 
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หลากหลายรูปแบบความสัมพันธ์ ทั้งความสัมพันธ์แบบเพ่ือน แบบพ่ีน้อง แบบคู่รัก ฯลฯ แม้โดยทั่วไป
มึกใช้กับบริบทความสัมพันธ์แบบคู่รัก โดยหากมองตามแนวทฤษฎีวิวัฒนาการ ความหึงหวงนั้นถือ
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการปรับตัวและเกิดเมื่อมีสิ่งที่มาคุกความความสัมพันธ์ที่ส าคัญของ
บุคคล 

  Pfieffer และ Wong (1989) แบ่งความหึงหวงออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

         1. ความหึงหวงทางปัญญา เกิดจากการที่บุคคลคิดวิเคราะห์ว่าคู่รักได้ปันความสนใจไปให้กับ
บุคคลอื่น 

         2. ความหึงหวงทางอารมณ์ เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกมาจากการรวมกันของหลาย
อารมณ์ เช่น ความโกรธ ความกลัว ความกังวล ความอิจฉา ความเศร้า ความเจ็บปวด ฯลฯ 

         3. ความหึงหวงทางพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่เกิดจากความหึงหวง โดยอาจ
แสดงออกมาได้ทั้งแบบแอบแฝงหรือเด่นชัดให้คู่รักเห็นก็ได้ 

ต่อมา Buunk (1997) แบ่งความหึงหวงออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
         1. ความหึงหวงแบบตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น คือ การตอบสนองทางอารมณ์เชิงลบต่อการที่
คู่รักของตนไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนทั้งการนอกใจและนอกกาย เป็นแนวทางการหึงหวงทางอารมณ์  
          2. ความหึงหวงแบบป้องกัน คือ การพยายามที่จะป้องกันการติดต่อ รวมไปถึงการแสดง
ความใกล้ชิดของคู่ รั กของตนกับบุคคลที่ สาม เป็นแนวของคว ามหึ งหวงทางพฤติกรรม 

         3. ความหึงหวงแบบวิตกกังวล คือ กระบวนการที่บุคคลคิดจนเกิดภาพเกี่ยวกับความไม่
ซื่อสัตย์ที่อาจเกิดข้ึนได้ของคู่รักของตน รวมไปถึงความกังวลและความหวาดระแวง เป็นแนวของความ
หึงหวงทางปัญญา 
         ความหึงหวงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปในความสัมพันธ์ เมื่อบุคคลรู้สึกถึงภัยคุกคามด้าน
ความสัมพันธ์ที่อาจน าไปสู่ปัญหาต่อความสัมพันธ์ได้ในอนาคต พฤติกรรมที่ตามมาจากความหึงหวงนี้
จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและคู่รัก เนื่องจากอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจาก
ความหึงหวงอาจกระตุ้นการกระท าทางลบที่ขาดความยั้งคิด โดยจากสถิติพบว่า ความหึงหวงเป็น
สาเหตุหลักของการฆาตกรรมในครอบครัว อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยบางงานที่แสดงให้เห็นถึงผลดีของ
ความหึงหวงที่มีต่อความสัมพันธ์แบบคู่รัก กล่าวคือ พบว่าเมื่อบุคคลมีความหึงหวงแบบตอบสนองต่อ
สิ่งกระตุ้นแล้วท าให้เกิดสัญญาณในการต้องท าดีหรือเอาใจใส่คู่รักของตนให้มากขึ้น แต่ความหึงหวง
แบบครอบครองนั้นไม่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ 
       ทั้งนี้ มุมมองที่นักจิตวิทยามีต่อความหึงหวงมีทั้งแบบที่มองว่าความหึงหวงเป็นสภาวะหนึ่งใน
การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่จ าเพาะ และแบบที่มองว่าเป็นลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่จะ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ไปในแนวหึงหวง  
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       มีงานวิจัยพบว่าคนที่มีแนวโน้มเป็นโรคจิตประสาทหรือมีความวิตกกังวลสูง และเชื่อว่าโลกนี้เต็ม
ไปด้วยอันตราย รวมถึงคนที่ขาดความนับถือตนเอง มักเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้วางใจคนอ่ืน จึงมีแนวโน้ม
หึงหวงง่าย ส่วนคนที่ธรรมชาติแล้วเป็นมิตร ไว้วางใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มักไม่ค่อยมีความรู้สึกหึง
หวง ทั้งนี้ งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหึงหวงและรูปแบบความผูกพัน พบว่า ผู้ที่มี
รูปแบบความผูกพันแบบมั่นคงมีความหึงหวงน้อยกว่ารูปแบบความผูกพันที่เหลือ และผู้ที่ มีรูปแบบ
ความผูกพันแบบวิตกกังวลมีความหึงหวงมากกว่าผู้ที่มีรูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนี นอกจากนี้ ยัง
พบว่า ผู้ที่มีรูปแบบความผูกพันแบบมั่นคงมีความหึงหวงในรูปแบบตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่า
ความหึงหวงรูปแบบป้องกันและรูปแบบหวาดระแวง 
        ส่วนงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและหญิง พบว่า สิ่งที่กระตุ้นให้เพศชายเกิด
ความหึงหวงได้มีความแตกต่างจากเพศหญิง โดยเพศชายมักใส่ใจกับการนอกกาย คือการที่คู่รักของ
ตนไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อ่ืน ในขณะที่เพศหญิงมักใส่ใจกับการนอกใจ คือการที่คู่รักแบ่งปัน
ความรู้สึกพิเศษ ความรักให้กับผู้หญิงอ่ืน และเพศชายมุ่งเน้นความหึงหวงไปยังคู่รักของตนที่ไปข้อง
เกี่ยวกับบุคคลอ่ืน ส่วนเพศหญิงจะมุ่งเน้นความหึงหวงไปยังคู่แข่งหรือบุคคลที่สามที่มาเกี่ยวข้องกับ
คู่รัก 

 

ความก้าวร้าว (Aggression) 
 

  ความก้าวร้าว หมายถึง “พฤติกรรม” ที่มี “เจตนา” ในการท าร้ายหรือท าลายผู้อ่ืนด้วยวิธีการ
ต่างๆ ที่ท าให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือทางจิตใจ  

           ความก้าวร้าวโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นเกิดจากสัญชาตญาณและเกิดจากการเรียนรู้ทาง
สังคม โดยที่ สัญชาตญาณความก้าวร้าวเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่รอด (ในการแย่งชิงทรัพยากร จับคู่ 
ป้องกันอาณาเขต) 
  มีปัจจัยทางชีวภาพที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น ยีนส์ ฮอร์โมน โครงสร้างของ
สมองการเรียนรู้ทางสังคม ได้แก่ สภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ และการเห็นตัวแบบใน
สื่อต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างบรรทัดฐานให้กับบุคคล ท าให้เกิดความชินชาต่อความรุนแรง หรือเป็น
ส่วนเสริมแรงเมื่อเห็นว่าความก้าวร้าวสามารถน ามาซึ่งสิ่งที่ต้องการได้  
           ทั้งสองส่วนนี้ได้สร้างแนวโน้มความก้าวร้าวที่แตกต่างไปในแต่ละบุคคล (ทั้งรูปแบบ วิธีการ 
และระดับความรุนแรง) และบุคคลจะตอบสนองด้วยความก้าวร้าวเมื่อได้รับสิ่งเร้า หรือสถานการณ์ที่
กระตุ้นให้เกิดความคับข้องใจ หรือขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของบุคคล  

            เนื่องจากความก้าวร้าวเป็นพฤติกรรมที่นักจิตวิทยาสนใจศึกษากันมาก จึงมีการศึกษาความ 
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ก้าวร้าวในลักษณะต่างๆ มากมาย จึงเกิดการแบ่งประเภทของความก้าวร้าวได้กลายประเภท  

แบ่งตามเจตนาในการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว  
          1. ความก้าวร้าวแบบที่เป็นการโต้ตอบ (reactive aggression) หมายถึง ความก้าวร้าวที่
บุคคลแสดงออกเนื่องมาจากต้องการตอบโต้หรือแก้แค้น 

          2. ความก้าวร้าวแบบที่เป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมาย ( instrumental aggression) หมายถึง 
พฤติ กรรมที่ แสดงออกถึ งความก้ า ว ร้ า ว  ซึ่ ง มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อ ให้ ได้ สิ่ งที่ ตนต้ องการ 

แบ่งตามรูปแบบหรือวิธีการแสดงความก้าวร้าว 

  1. ความก้าวร้าวด้านร่างกาย 

      - ทางตรง : การทุบตี ชกต่อย 

    - ทางอ้อม : การท าร้ายสิ่งของ 
  2. ความก้าวร้าวด้านวาจา 
      - ทางตรง : การด่า การต่อว่า 
      - ทางอ้อม : การนินทาลับหลัง 
  3. ความก้าวร้าวด้านที่ไม่ใช่วาจา 
      - ทางตรง : การมองด้วยหางตา 
      - ทางอ้อม : การใช้สายตาล้อเลียนลับหลัง 
  4. ความก้าวร้าวด้านการกระท าระหว่างบุคคล 

      - ทางตรง : ให้เพื่อนต่อต้านและไม่รับเข้ากลุ่ม 

      - ทางอ้อม : กีดกันไม่ให้เข้าร่วมกลุ่ม 

5. ความก้าวร้าวด้านที่ไม่แสดงออก 

    - ทางตรง : ท าเป็นเพิกเฉย 

      - ทางอ้อม : ไม่เปิดเผยความลับหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล 

 

ความฉลาดทางอารมณ์  Emotional intelligence 

 

        ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรู้ และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก 
ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงการจัดการและการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆ เพือให้ เกิดความสัมพันธ์ อันดีกับคนรอบข้าง ส่ งผลต่อความส าเร็จในการปรับตัว  

      Goleman (1995) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ว่าประกอบไปด้วย 5 

องค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
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1. ขั้นตระหนักรู้จักอารมณ์ของตนเอง - เป็นการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในภาวะอารมณ์
และความต้องการของตนในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ รับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นและสามารถเข้า
อารมณ์ได้ 

2. ขั้นบริหารจัดการอารมณ์ - เป็นความสามารถที่จะควบคุมจัดการกับความรู้สึกหรือภาวะ
อารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม ทั้งอารมณ์ทางบวกและทางลบให้เป็นไปตามทิศทางที่
สังคมยอมรับ 

3. ขั้นการจูงใจตนเอง - เป็นการกระตุ้นเตือนตนเองให้คิดริเริ่ม อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
และผลักดันไปสู่เป้าที่ตั้งไว้ได้ส าเร็จ สามารถอดได้รอได้ ไม่หุนหันใจเร็วด่วนได้ 

4. ขั้นตระหนักรู้อารมณ์ของผู้อื่น - เป็นความสามารถท่ีจะเข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน เห็นอกเห็น
ใจ ตลอดจนรับรู้ความต้องการของผู้อื่นได้ 

5. ขั้นความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน - มีความเป็นผู้น า สามารถมี
ความสัมพนัธ์กับผู้อ่ืนเป็นอย่างดีจนก่อให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน 

นอกจากนี้ Bar-on (2006) ได้เสนอองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน 15 คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ความสามารถภายในบุคคล (Intrapersonal) 

    - Self-regard -- รับรู้ เข้าใจ ตนเองอย่างถูกต้อง และยอมรับตนเองได้ 
    - Emotional self-awareness – ตระหนักและเข้าใจภาวะอารมณ์ของตนเอง 
    - Assertiveness – แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สร้างสรรค์ 
    - Independence -- เชื่อในอ านาจและการตัดสินของตน มีอิสระทางอารมณ์จากคนอ่ืน 

    - Self-actualization -- มีความพากเพียรเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และไปถึงศักยภาพที่
แท้จริงของตน 

2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) 

    - Empathy – ตระหนักและเข้าใจว่าผู้อื่นรู้สึกอย่างไร 

    - Social responsibility – ระบุกลุ่มทางสังคมของตนได้และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 

    - Interpersonal relationship – สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้ 
3. การจัดการความเครียด (Stress management) 

    - Stress tolerance – จัดการอารมณ์ตนเองได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ 
    - Impulse control – ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ 
4. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 

    - Reality-testing – คิดและรู้สึกอย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 
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    - Flexibility – ปรับความคิดและความรู้สึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้ 

    - Problem-solving – แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะแก่ตนและความสัมพันธ์ 
5. ด้านแรงจูงใจและภาวะอารมณ์ (General mood) 

    - Optimism -- คิดบวก มองเห็นด้านที่ดีของชีวิต 

    - Happiness -- รู้สึกพึงพอใจในตนเอง ผู้อื่น และชีวิตโดยรวม 

 

 

9.6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ 
1. พันธุกรรมหรือพ้ืนอารมณ์ - แต่ละคนมีบุคลิกและพ้ืนอารมณ์ที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดแตกต่าง

กัน จากพันธุกรรมและภาวะความเครียดของแม่ในขณะตั้งครรภ์ หากบุคคลมีพื้นอารมณ์ดี ก็เปรียบได้
กับมีพ้ืนที่แข็งแรงสามารถรองรับแรงกระแทกได้มาก 

2. สภาพแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดู - การเป็นแบบอย่างและการสอนถึงทักษะทาง
อารมณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก ด้วยบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตย สมาชิกครอบครัวมีความ
ไว้วางใจกัน มีการสื่อสารที่เปิดเผย รับฟัง ไม่ท าร้ายจิตใจกัน ให้การสนับสนุนและก าลังใจ เหล่านี้จะ
ช่วยพัฒนากล่อมเกลาและควบคุมพ้ืนอารมณ์ด้านลบ และส่งเสริมพ้ืนอารมณ์ด้านบวกได้ 

3. การศึกษา - ครูอาจารย์มีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในโรงเรียน 
เป็นประชาธิปไตย มีอิสระ ให้ความเคารพและรับฟัง ฝึกฝนเรื่องการเอ้ืออาทรผู้อ่ืน ระมัดระวังค าพูด
และอารมณ์ของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ บริหารจัดการภาวะอารมณ์ของตนเองได้ 

4. อายุ - ความฉลาดทางอารมณ์สามารถพัฒนาได้และเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต ตามวุฒิ
ภาวะและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ 

5. ความแตกต่างระหว่างเพศ - มีงานวิจัยพบว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของเพศชาย
และหญิงไม่แตกต่างกัน แต่มีความแตกต่างในบางองค์ประกอบ เช่น เพศหญิงมีทักษะระหว่างบุคคล
มากกว่า จะตระหนักในอารมณ์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่ดี และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า ส่วนเพศชายจะมีความนับถือตนเอง มี
ความเป็นอิสระ มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้จักยืดหยุ่น รับมือกับความเครียดได้ดี และมองโลก
ในแง่ดีกว่า 

นอกจากนี้ ความฉลาดทางอารมณ์ยังมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างและหน้าที่ของสมองส่วน
ต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะสมองซีกขวา ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องการรับรู้โดยภาพรวมในเชิงมิติสัมพันธ์ การ
คิดเป็นภาพ คิดคาดคะเนอารมณ์ สีหน้า ความรู้สึก คิดโดยประมวลสิ่งเร้าต่างๆ พร้อมกัน ศิลปะ ภาพ
สัญลักษณ์ ความสุนทรีย์ คิดรับรู้จินตนาการในลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ คิดแบบทันทีทันใด 
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และญาณหยั่งรู้เรื่องของจิตใจ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งสมองเป็น 3 ขั้นตามล าดับความซับซ้อนในการ
ท างาน ได้แก่ ชั้นในสุด เรียกว่า Reptilian ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณ, สมองส่วนกลาง ที่มี 
Amygdala ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรับรู้ ตอบสนองต่ออารมณ์โกรธ กลัว โดยส่งผลต่อการท างานของ
สมองชั้นนอกสุด, สมองชั้นนอกสุด เรียกว่า Neocortex ซึ่งท าหน้าที่คิด รับรู้ พูด และวางแผน
พัฒนาการทางอารมณ์และสมองมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด หากสมองได้รับความเสียหาย 
กระบวนการคิด การตัดสินใจ การตอบสนองทางอารมณ์ และการแสดงออกต่างๆ ก็จะได้รับ
ผลกระทบไปด้วย 

 

การพัฒนาความผาสุกทางกาย 

 

“ความสุขเป็นสากล” เนื่องจากมนุษย์ทุกคนต่างต้องการมีความสุข ด้วยกันทั้งสิ้น และ
เหตุผลที่ท าให้ผู้คนมีความสุขไม่ว่าชาติใด ภาษาใดก็เหมือน  กันหรือมีความคล้ายคลึงกัน ศาสตร์
เกี่ยวกับความสุขมีมานานมากแล้ว เมื่อกว่า 540 ปีก่อน คริสตกาล ค าสอนของพระพุทธเจ้า ศาสดา
ของศาสนาพุทธ ได้กล่าวถึงความ สุขไว้ว่า มีหลายระดับ ทั้งส าหรับผู้ครองเรือนหรือผู้ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมซึ่ง เป็นค าสอนเพ่ือประโยชน์ทางวัตถุ และค าสอนส าหรับผู้สละเรือนแล้ว คือเป็น  ค าสอนเพ่ือ
ประโยชน์ลึกซึ้งทางจิตใจ (พระธรรมปิฎก 2544) การฝึกฝนจิตใจ ขั้นสูงสุดหรือจุดหมายสูงสุดของ
ศาสนาพุทธ คือ “ความสุขที่แท้จริง” หรือ “นิพพาน” ส่วนความสุขของคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือน 
สามารถท าได้ด้วยการมี จริยธรรม และสามารถฝึกฝนจิตใจให้สูงขึ้นได้ตามความสามารถของแต่ละ 

บุคคล เพ่ือให้มีความสุขในระดับที่สูงขึ้น 

วอลเลซ (Wallace, 1974: 6) ไดกลาววาคุณภาพชีวิต หมายถึงองคประกอบทั้งหลายที่ให
ความ พึงพอใจ (Satisfaction) แกบุคคลทั้งทางดานรางกาย (Physical) และจิตใจ (Psychological) 

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ  

แคมปเบล (Campbell, 1976: 117-124) กลาววาคุณภาพชีวิตคือความสุขความ พึงพอใจ
และความหวังของแตละบุคคลที่มีตอสถานการณที่เปนอย ูยูเนสโก (UNESCO, 1978: 89) ไดค านิยาม
ว่าคุณภาพชีวิต หมายถึงความรูสึกของ การอยูอยางพอใจ ตอองคประกอบตาง ๆ ของชีวิตซึ่งมีสวน
ส าคัญมากที่สุดของบุคคล 

แนวคิด “ความสุข” “ความสุข” เป็นการวัดเชิงอัตวิสัย (Subjective) กล่าวคือ เป็นเรื่อง 
ของอารมณ์ความรู้สึก ค าตอบจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละบุคคลใน ขณะนั้น ซึ่งจะแตกต่างจาการ
วัดเชิงภาวะวิสัย (Objective) ที่เป็นการวัด ความเป็นอยู่ (Objective well – being) ของปัจเจก
บุคคล ซึ่งมีค่าคงที่ ตัวอย่างเช่น คนที่มีรายได้เท่ากันคือ เดือนละ 30,000 บาท (30,000 บาท เป็น
การวัดเชิงภาวะวิสัย) อาจมีความสุขไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคล การวัดเชิงอัต
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วิสัยท านองเดียวกันนี้ที่ใช้กันบ่อยคือ ความ พึงพอใจในชีวิต และความอยู่ดีเชิงอัตวิสัย (Subjective 

well – being) “ความสุข (Happiness)”  
“ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction)” และ “ความอยู่ดีเชิงอัตวิสัย (Subjective well 

– being)” เหมือนกันหรือไม่ นักวิชาการบางคน เช่น นักเศรษฐศาสตร์จะมองว่า ความสุข ความพึง
พอใจใน ชีวิต และความอยู่ดีเชิงอัตวิสัย มีความหมายเหมือนกันและใช้แทนกันได้ และ ใช้ค าทั้งสามนี้
เหมือนกับแนวคิดอรรถประโยชน์ (Utility) ในทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ปัจเจกบุคคลตัดสินใจเลือก
ท ากิจกรรมต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุดแห่งตน ซึ่งความพึงพอใจนี้เป็นความ
ต้องการที่ไม่มี ข้อจ ากัด (Veenhoven, 1991, 1997; Easterline, 2001, 2005) ส าหรับนักจิตวิทยา
มักจะมองว่า ความสุขเป็นเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้นความสุขจึงเป็นการวัดเฉพาะความอยู่ดี
ทางอารมณ์ (emotional well – being) เท่านั้น แต่ถ้าเป็นความอยู่ดี (Well – being) แล้ว ก็จะวัด
รวมเอามิติของสุขภาพกาย (physical health) และสุขภาพใจ  (mental health) เข้าไปด้วย 
นอกเหนือจากมิติของความอยู่ดีทางอารมณ์  (Lyubomirsky, 2008) นอกจากนี้  Ed Diener1 

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ให้แนวคิดที่ละเอียดขึ้นไปอีกเกี่ยวกับความอยู่ดีทางอารมณ์ โดยแบ่ง
ออกเป็นสามมิติซึ่งในแต่ละมิติสามารถแยกส่วนการวิเคราะห์ออกจากกันได้ คือ  

มิติที่ 1 เป็นความรู้สึกทางบวก กล่าวคือ คนเรามีอารมณ์ความรู้สึกทางบวก บ่อยครั้งแค่ไหน  
มิติที่ 2 เป็นความรู้สึกทางลบ กล่าวคือ คนเรามีอารมณ์ ความรู้สึกทางลบบ่อยครั้งแค่ไหน  
และมิติที่ 3 ความพึงพอใจในชีวิต กล่าวคือ การที่ปัจเจกบุคคลประเมินความพึงพอใจในชีวิต

ของตนเองในภาพรวม อย่างไร 
 (Diener, 1984; Diener et al. 1985, 1999) มิติที่หนึ่งเทียบได้กับความสุข มิติที่สองเทียบ

ได้กับความทุกข์ ความสุข นั้นเป็นสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด 

เหตุการณ์หนึ่งที่มากระทบความรู้สึก ส่วนความพึงพอใจในชีวิตนั้น โดยทั่วไป แล้วมีความคงที่มากกว่า
ความสุข เนื่องจากเป็นผลจากกระบวนการประเมิน ชีวิตของตนเองในทุกด้าน แล้วตัดสินใจว่าตนเอง
มีความพึงพอใจในชีวิตมาก น้อยเพียงใด (Nettle 2005) แน่นอนว่าความสุขและความพึงพอใจในชีวิต 

มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อคนเรามีความพึงพอใจในชีวิต มากย่อมมีความสุขมาก
ตามไปด้วย และตัวแปรที่ใช้ท านายความสุขหรือความ พึงพอใจในชีวิตก็เป็นชุดเดียวกัน (Gray et al. 

2008a) 

 

การพัฒนาความผาสุกทางจิตสังคม 

 

คุณภาพชีวิตมีบทบาทส าคัญในแง่ความผาสุกของมนุษย์ ซึ่ง คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการมนุษย์และความสุข (Oliver et al, 1996; The Pursuit of Happiness, 2009) พัฒนาการ
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ทางด้านแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิต มีความ เป็นมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีพ.ศ. 2493-

2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลว์ (1954) ได้พัฒนา ทฤษฎีล า ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่นักการจัดการ  ให้ความสนใจ 
เนื่องจากเป็นการศึกษาความต้องการของพนักงาน โดย น า มาเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานมีความตั้งใจท า 
งานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายสูงสุดขององค์การ และส่วนหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของพนักงานเช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ย่อมมีความต้องการ และเมื่อ  ความต้องการยังไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ก็จะเกิดความเครียด น า ไปสู่  การกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อน เพ่ือหาวิธีการหรือ
พฤติกรรมที่น า ไปสู่ สิ่งที่ตนเองต้องการ เพ่ือลดความตึงเครียดนั้น 

ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตาม ทฤษฎีล า ดับขั้นความต้องการ ของมาสโลว์ แบ่งเป็น 
5 ระดับ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
 

  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ความต้องการอาหาร น้ า ดื่ม 
ที่พักอาศัย ความต้องการ ทางเพศ เป็นต้น  

  2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เช่น ความ ต้องการความมั่นคง ความ
ต้องการความคุ้มครองจากอันตราย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 

  3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เช่น ความต้องการ ความรัก ความใส่ใจ ความ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม การได้รับ การยอมรับ เป็นต้น  

  4. ความต้องการเกียรติยศ (Esteem Needs) เช่น ชื่อเสียง เกียรติยศ ต าแหน่ง อ านาจ การ
ยกย่องสรรเสริญ เป็นต้น 
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  5. ความต้องการให้ความฝันของตนเป็นจริง (Self-Actualization Needs) เช่น ความ
เจริญรุ่งเรืองในลาภยศสรรเสริญ เป็นต้น ผู้บริหารองค์กรที่จะใช้ทฤษฎีของมาสโลว์ในการจูงใจ
พนักงาน ควรทราบความต้องการของพนักงานว่ามีความต้องการอยู่ในล า ดับ ขั้นใด แล้วจึงจูงใจให้
พนักงานได้รับการตอบสนองเพ่ือให้ได้ความต้องการ ในล าดับที่ต้องการหรือล าดับที่สูงกว่า  

โดยความต้องการทั้ง 5 ระดับ/ข้ัน ของมาสโลว์ จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
ความต้องการล าดับต้น (Lower-Order Needs) เป็นความต้องการตอบสนองภายนอก 

ประกอบด้วยความต้องการด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัย  เช่น การจัดสถานที่ท างาน 
ชั่วโมงการท างานอย่างเหมาะสม การจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ ความมั่นคงความปลอดภัยในการท างาน 

ความต้องการในล าดับที่สูงกว่า (Higher-Order Needs) เป็น ความต้องการตอบสนอง
ภายในหรือจิตใจ ประกอบด้วย ความต้องการ ทางสังคม ความต้องการเกียรติยศ และความต้องการ
ให้ความคิด ความฝันของตนเป็นจริง เช่น หัวหน้าให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง  การจัดกิจกรรม
สันทนาการให้กับพนักงาน การยกย่องพนักงาน การ เลื่อนต าแหน่ง การให้อิสระในการตัดสินใจที่
เกี่ยวกับการท างาน การให้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การเปิดโอกาสให้พนักงานมีความคิด สร้างสรรค์
ในการท างาน เป็นต้น  

การวิจัยทางด้านคุณภาพชีวิตมีความกว้างขวางมาก ในช่วงแรก นักวิจัยส่วนใหญ่ได้ใช้ทฤษฎี
ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์เป็น  พ้ืนฐานในการวิจัย สังเกตได้จากงานวิจัยส่วนใหญ่ที่
ด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2513-2522 เช่น งานวิจัยของฮาร์แลนด์ (Harland, 1972) ในปี พ.ศ. 2515 

ที่ให้นิยามคุณภาพชีวิตว่า เป็นความต้องการในด้านอาหาร การได้รับการบริการ ฐานะ ความอยากมี
อยากได้ ซึ่งเป็นความต้องการ ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ เช่นเดียวกับงานวิจัยของลุย (Lui, 1975) ในปี 
พ.ศ. 2517 ที่แบ่งคุณภาพชีวิตออกเป็นในด้านกายภาพและในด้าน จิตใจ ลุยอธิบายว่า 

ปัจจัยป้อนเข้า (Input) ทางด้านกายภาพ ได้แก่อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การบริการที่
ดี สิ่งของเครื่องใช้ที่มี คุณภาพ และความร่ ารวย  

ส่วนปัจจัยป้อนเข้า (Input) ทางด้านจิตใจที่ วัดไม่ได้จะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้อง
กับความรัก ความนับถือ และความเป็นตัวตน แมคคอล (McCall, 1975) ได้ขยายประเด็นล า ดับขั้น
ความ ต้องการของมาสโลว์ออกไปในเรื่องของประสบการณ์ชีวิต แมคคอล เสนอเกณฑ์การวัดคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิติต่างๆ ตามประสบการณ์ชีวิต ของคนทั้งในแง่ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมถึง
ความชอบและความเจ็บปวด ความสุขและความทุกข์ นิยามอ่ืนๆ อีกในเรื่องของความ ผาสุก ความพึง
พอใจ และไม่พึงพอใจในชีวิต หรือความสุขและความ ทุกข์ (อ้างใน McCall, 1975) 

 แมคคอลยังได้ชี้ให้เห็นว่า รากฐานของ คุณภาพชีวิตคือ ความผาสุกที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
ความสุข เซอร์กี (1976) ได้ศึกษาทฤษฎีคุณภาพชีวิตที่พัฒนาต่อจากมาสโลว์ โดยให้ ความส า คัญใน
มิติทางวัฒนธรรมและชี้ให้เห็นว่าล า ดับขั้นความต้องการ  ของมาสโลว์นั้นได้ให้จุดเริ่มต้นของการ
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วิเคราะห์เพื่อค้นหาประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต ในแง่สุขภาพจิตนั้นมีความชัดเจนในการ
ท าวิจัยอย่างมาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งความสุขส่วนบุคคล กูรินและคณะ ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในแง่ 
สุขภาพจิตและความบกพร่องทางจิตขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2503 ผลการศึกษาออกมาในแง่ของ
ที่มาของความสุขและความทุกข์ รวมถึง สิ่งที่ส่งผล ต่อความกังวลและการประมาณการความสุขใน
อนาคต งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาในเชิงวิทยาการระบาดสุขภาพจิต (Beiser, 1974; Lehman, 1983; 

Anstee, 1985; Oliver, 1991; Carling, 1993) 

แคมป์เบลและคณะ (Campbell et al., 1976) ได้กล่าวว่า นอกจาก ความสุขและสุขภาพ
แล้ว ก็ยังมีมิติอ่ืนๆ อีก ชีวิตที่ดีสามารถวัดได้จาก 15 คุณภาพชีวิต การท างาน และความสุข สิ่งของ
อุปโภคบริโภค และสันนิษฐานว่าเป้าหมายระดับชาติได้เพ่ิม ความสนใจไปที่คุณภาพชีวิตมากกว่าการ
มีทรัพย์สมบัติมากมาย แม้ว่า คุณภาพชีวิตมักจะวัดจากสิ่งของอุปโภคบริโภค แต่ในระดับชาติ ต้องมี  
การเปลี่ยนมุมมองจากในแง่เศรษฐศาสตร์ ไปเป็นมุมมองในแง่จิตวิทยาที่ เน้นในด้านความผาสุกเป็น
ส าคัญ แคมป์เบลและคณะยังได้วิเคราะห์และ ทดลองว่า ความต้องการขั้นพ้ืนฐานคือ การมีอาหาร
เพียงพอ การมีท่ีอยู่อาศัย มีสิ่งของจ า เป็นอื่นๆ และสิ่งที่เป็นนามธรรมต่างๆ นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ 
ยังได้รวมถึงความพึงพอใจในความงามของธรรมชาติและศิลปะด้วย  

แคมป์เบลและคณะได้ศึกษาถึงค า ว่า “สวัสดิการ” โดยได้ให้ความหมายที่ว่า ความสามารถที่
บุคคลมีอ านาจเหนือทรัพยากร และการที่ รัฐบาลได้จัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน (Campbell et al., 1976) ในช่วงระยะเวลาแรก การศึกษาที่เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตได้
แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจและสวัสดิการเป็น สิ่งส าคัญต่อการด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ (Lee et al., 

1982; Allardt, 1972; Campbell et al., 1976; Rescher, 1972; Scitovsky, 1976; Von Wright, 

1972)  

จากแนวความคิดและนิยามดังกล่าว คุณภาพชีวิตได้รับการ พิจารณาในแง่ของแนวคิดที่มี
หลากมิติ ซึ่งมักจะเป็นแนวคิดของการได้ รับบริการ สวัสดิการ ความพึงพอใจ เศรษฐกิจ ค่านิยมและ
ประสบการณ์ ชีวิตของบุคคล งานวิจัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตในแง่ของ  ความผาสุก
ของมนุษย์นั้นเป็นวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ขณะที่ คุณภาพชีวิตในแง่ของทรัพยากรมนุษย์เป็น
เครื่องมือวัดการพัฒนา (United Nations, 1995)  

ในการศึกษาของคัมมินส์ (Cummins, 1998) ได้พยายามที่จะเสนอ นิยามล่าสุดของค าว่า
คุณภาพชีวิต โดยอธิบายคุณภาพชีวิตจากสิ่งหลากมิติที่แยกกันอยู่มาเป็นมิติในเชิงภาวะวิสัย เช่น 
ความร่ ารวย ทรัพย์สินเงินทอง การมีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น และ มิติในเชิงอัตวิสัย 
เช่น ความรู้สึก ความพึงพอใจ หรือความสุข เป็นต้น  นอกจากนี้ยังอธิบายว่า บรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมมีผลต่อความผาสุก และบุคคลต่างๆ ย่อมประเมินชีวิตของตนเองแตกต่างกันออกไป ด้วย
เหตุที่คุณภาพชีวิตเป็นประเด็นที่แพร่หลายที่เกี่ยวข้องกับคน ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิต
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ในฐานะที่เป็นตัวชี้วัดความ ส าเร็จของรัฐบาลและผู้วางนโยบาย แต่นิยามของคุณภาพชีวิตยังไม่  
ชัดเจนและยากที่จะให้ค า จ า กัดความ งานวิจัยหลายชิ้นพยายามที่จะ พิสูจน์แต่ไม่มีนิยามมาตรฐาน 
ที่ได้รับการยอมรับกันในวงกว้าง ทั้งยัง ไม่มีความร่วมมือกันระหว่างงานวิจัยในปัจจุบันในการให้นิยาม
และแนว ความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (Bunge, 1975; Storrs, 1975; Rogerson et al., 1989; 

Cummins, 1998)  

อย่างไรก็ตาม การตั้ง ค าถามว่า “อะไรคือนิยามของคุณภาพชีวิต” ไม่ส าคัญเท่ากับค า ถาม 

ที่ว่า “อะไรคือเงื่อนไข หรือเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพชีวิต”กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์จาก
งานวิจัยหลายๆ ชิ้นพบว่า นิยาม ของคุณภาพชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละบุคคลแต่ขึ้นอยู่กับ 

เกณฑ์ทางความจ า เป็น ความต้องการ และความปรารถนาของคนใน แต่ละท้องถิ่นและสังคม 
(Andrew and Crandall, 1975; Harwood, 1976; Cummins, 1998) งานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษาไป
ถึงเวลา สถานที่ ค่านิยม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ในการศึกษาวิเคราะห์  เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตผู้วิจัยจึงต้องระบุให้เจาะจงและครอบคลุมสิ่งที่ ต้องการศึกษา สิ่งที่ต้องการศึกษาจะต้อง
พิจารณาถึงสมมติฐานของ ความต้องการส่วนบุคคลไปจนถึงสังคม และดัชนีชี้วัดถึงความต้องการ ของ
สังคมด้วย (Van Praag, 1993; Osmani, 1993) 

คุณภาพชีวิตกับการท างาน มิติด้านการท า งาน เป็นมิติส า คัญมิติหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิต จึงมีหลายหน่วยงาน แยกการวัดคุณภาพชีวิตการท า งาน (Quality of Working Life) ออกจาก
การวัดคุณภาพชีวิตโดยทั่วๆ ไป เนื่องจาก ชีวิตการท า งานมีช่วงเวลาท า งานและช่วงเวลาส่วนตัวที่
คาบเก่ียวกัน ส า หรับประชากรวัยแรงงานที่มีงานท า การศึกษาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้วัดได้อย่างแท้จริง
ควรศึกษาคุณภาพชีวิตการท า งานเพ่ือน า มา ประกอบการจัดท า ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตด้วย ดังที่ Brief 

(1981) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท า งานเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต 

นิยาม “คุณภาพชีวิตการท างาน” ตามที่ Davis (1977 อ้างใน ชัยอนันต์ รีชีวะ, 2544) ซึ่ง
เป็นบุคคลแรกที่น า ค า ว่าคุณภาพชีวิต ในการท า งานมาศึกษา ได้ให้นิยามดังนี้ “คุณภาพของ
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมในการท างานของเขา  และเน้นมิติ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งมักจะถูกละเลย  จากปัจจัยทางเทคนิค และปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ในการออกแบบ การท างาน” นอกจากนี้ Merton (1977 อ้างใน ชัยอนันต์ รีชีวะ, 

2544) ยังได้เพ่ิมมิติด้านจริยธรรมเข้าไปในนิยามของคุณภาพชีวิต การท า งานด้วย ดังนี้ “คุณภาพ
ชีวิตเป็นค าที่มีความหมายกว้าง ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการท างานและสภาพในการ 

ท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสภาพการท างาน ความพอใจ และความไม่พอใจในการท างาน
ของคนงาน การจัดการเพ่ิม ประสิทธิภาพของผลผลิต และการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่ามี
ส่วนต่อความมั่นคง และเสถียรภาพของสังคม” การศึกษาของ Marcel และ Dupuis (2006) สรุปว่า 
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คุณภาพ ชีวิตการท า งาน ควรให้ความส า คัญที่บทบาทการท า งาน ได้แก่ นายจ้าง  ลูกจ้าง และ
สภาพแวดล้อมในท่ีท า งาน (Seashore, 1975 อ้างใน Royuela et al., 2007) 

 นอกจากนี้ จากการประชุมของ European Council ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงบรัสเซลส์ ใน พ.ศ. 
2548 ได้มีการกล่าวถึงค าว่าคุณภาพชีวิตการท า งานไว้เช่นกัน โดยมีการก า หนดกรอบการวิเคราะห์  
คุณภาพชีวิตการท า งานเป็น 10 มิติ โดยส่วนใหญ่เป็นการวัดในเชิง อัตวิสัย (Subjective) ดังนี้  

1. คุณภาพที่แท้จริงของงานที่ท า (Intrinsic job quality)  

2. การพัฒนาทักษะ/ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความก้าวหน้า  ในอาชีพ (Skills, life-long 

learning and career development) 

3. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)  

4. สุขภาพและความปลอดภัยในการท า งาน (Health and safety at work)  

5. ความยืดหยุ่นและความม่ันคง (Flexibility and security)  

6. การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงตลาดแรงงาน ( Inclusion and access to the labour 

market)  

7. โครงสร้างการท า งานและความสมดุลในชีวิตการงาน (Work organization and work-

life balance)  

8. การสนทนาเชิงสังคมและการมีส่วนร่วมของคนท า งาน (Social dialogue and worker 

involvement)  

9. ความหลากหลายและไม่แบ่งแยก (Diversity and nondiscrimination)  

10. ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Overall work performance) 

 ประเด็นที่น่าสนใจของ Delamotte และ Takezawa (1984) ใน เรื่องคุณภาพชีวิตการท า 
งาน มีดังนี้  

1. ความพึงพอใจต่อสภาพการท า งานมีผลต่อคุณภาพชีวิต คนท า งาน เช่น การมีโอกาส
ตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการท า งานความพึงพอใจในการท างาน เป็นต้น  

2. นิยามคุณภาพชีวิตการท า งาน คือ ความพึงพอใจกับค่าตอบแทน ที่ได้รับ ชั่วโมงการท า 
งาน สภาพแวดล้อมการท า งาน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการท า งาน ความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานสถานประกอบการควรให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต  การท า งาน 
เนื่องจากเมื่อคนท า งานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สถานประกอบการก็จะได้รับการท า งานที่ดีข้ึน  

ทั้งนี้ Kossen (1991, อ้างใน นภารัตน์ ด่านกลาง, 2550) กล่าวว่า กระบวนการสนับสนุน
คุณภาพชีวิตของคนท า งาน ได้แก่  

1. การเพ่ิมคุณค่าต่องาน  

2. การให้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
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3. การให้มีโอกาสในการสร้างสรรค์งาน  

4. การมีการหมุนเวียนงาน  

5. การมีการเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อไปสู่งานที่ถูกใจ 

6. การให้ค า ชมเชยและการยอมรับ  

7. การให้ค่าตอบแทนที่ดี  
8. การให้มีจิตส า นึกรับผิดชอบต่องาน  

9. การมีสถานท่ีเลี้ยงเด็กส า หรับพนักงานที่มีภาระการเลี้ยงดูลูกในเวลางาน  

10. การมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณา 10 ปัจจัยข้างต้น พบว่า บางปัจจัย เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของคนท างาน และ

บางปัจจัยเป็นหน้าที่ของ ผู้บริหารสถานประกอบการ หรือหัวหน้างานที่ต้องสังเกตพฤติกรรม และ
ความต้องการของพนักงาน เพ่ือตอบสนองหรือจูงใจสิ่งที่พนักงาน  ต้องการอย่างแท้จริงจาก
ความหมายข้างต้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท า งาน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญที่ทรัพยากรมนุษย์ 
หรือคนท า งานเป็นหลัก ไม่ว่า จะเป็นสภาพแวดล้อมในสถานที่ท า งาน สวัสดิการ บทบาทหน้าที่ใน
การ ท า งาน ความพึงพอใจในชีวิต โอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่  เกี่ยวกับงาน การพัฒนา
และให้ความส า คัญต่อทรัพยากรมนุษย์จะส่งผล ต่อกระบวนการผลิต ดังที่ Elton Mayo (อ้างใน 
กัญญาวีณ์ สุวิทย์วรกุล, 2550) ได้ศึกษาและทดสอบเกี่ยวกับเรื่องบุคคล พบว่า บุคคลเป็น ปัจจัยที่ผัน
แปรได้ และเป็นหัวใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน จึงต้องให้ความสนใจให้บุคคลท า งานอย่างมี
ความสุข 

 

การพัฒนาความผาสุกทางปัญญา 
 

การมีสุขภาพที่ดี มิได้มีความหมายเพียงแค่ การไม่มีโรคหรือความพิการเท่านั้น แต่ยังหมาย
รวมถึง การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง ทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญาอีกด้วย นี่คือนิยามค าว่า 
“สุขภาพ” ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  หรือ สสส. 
น ามาใช้เป็นวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานเพ่ือ มุ่งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึง ให้คนไทยมีสุข
ภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน อันได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา 

โดยเฉพาะเรื่องสุขภาวะทางปัญญา นับเป็นรากฐานส าคัญ อันจะส่งผลต่อเนื่องไปสู่สุขภาวะ
ทางกาย จิตใจ และสังคมโดยรวม ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ก าหนดไว้
ว่า “สุขภาพทางปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว รู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่ง
ความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตใจอันดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่" 
  นับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่สังคมไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น มีการ
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รณรงค์กันอย่างมากมาย แต่ส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นและจ ากัดอยู่เฉพาะเรื่องสุขภาวะทางกาย เช่น การ
รักษาสุขภาพ การออกก าลังกาย เป็นต้น จึงเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วน ที่จะต้องสร้างเสริมให้คนไทยและ
สังคมไทย มีความรู้ ความเข้าในในเรื่องสุขภาวะทางปัญญาให้มากขึ้น เนื่องจาก การมีสุขภาวะทาง
ปัญญาดี จะช่วยให้สุขภาวะด้านอ่ืนๆ (กาย จิต สังคม) ดีตามมาด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม ท าให้ผู้คนและสังคมเข้มแข็ง เป็นเกราะป้องกันปัญหาและความทุกข์ทั้งหลายที่รุมถาโถม
เข้ามา 

การมีทัศนคติที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้วางใจถูกต้อง เมื่อวางใจได้
ถูกต้องความสุขก็เกิดข้ึนได้ง่ายๆ และทุกเวลาก่อให้เกิดสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญสู่การ
พัฒนาสุขภาพองค์รวม โครงการ “สุขแท้ด้วยปัญญา” นี้ ตั้งใจด าเนินการให้เกิดมรรคผลอย่างจริงจัง 
จึงมุ่งหวังด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี โดยจะเปิดโอกาสให้มีการสร้างเสริมสุขภาวะทาง
ปัญญา โดยองค์กรเครือข่ายภาคีต่างๆ รวมประมาณ  40 โครงการ ในหลากหลายพ้ืนที่ และ
หลากหลายรูปแบบกิจกรรม ทั้งท่ีเป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ หรือเป็นการแตกหน่อต่อยอด จาก
งานเดิมที่ท าได้ผลดี พร้อมไปกับการสร้างและพัฒนา ทั้งคนและเครือข่าย รวมทั้ง การสื่อสารเผยแพร่
ให้สังคมไทยได้รับรู้ และเห็นคุณค่าในเรื่อง “สุขภาวะทางปัญญา หรือสุขแท้ด้วยปัญญา” รู้จักฉลาดใช้
ชีวิต ฉลาดมีความสุขด้วยการมีทัศนคติที่ถูกต้อง 

  “สุขภาวะที่เกิดจากปัญญา หรือสุขแท้ด้วยปัญญา” มุ่งหมายให้ผู้คนแสวงหาความสุขแท้ ที่
เกิดจากการมีทัศนคติที่ถูกต้อง รู้เท่าทันความจริงของชีวิตและโลก สามารถคิดถูก  คิดชอบ และรู้จัก
แก้ทุกข์ได้ด้วยปัญญา รวมทั้งมีความสุขจากการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม จากการเป็นผู้ให้และการ
ท าความดี เพ่ือคนอ่ืนหรือส่วนรวม ผ่านการท ากิจกรรมเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงของตนเอง เพ่ือ
ทบทวนว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งก่อนและหลังท ากิจกรรมอย่างไรบ้าง ประกอบกับการใช้
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความสนุก ความสุข และเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ นอกจากนี้ ยังใช้
สื่อต่างๆ ในการเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหา แนวทางปฏิบัติต่างๆ เพ่ือส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมสุข
ภาวะทางปัญญา  

รู้จักการเชื่อมั่นในความเพียรของตน ไม่หวังลาภลอย คอยโชค หรือหวังความส าเร็จโดยไม่
ต้องเหนื่อย เพราะความสุขแท้ เกิดข้ึนได้จากความเพียรพยายามของตน ช่วยให้เราสามารถพ่ึงตนเอง
ได้ โดยไม่หวังพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยโชควาสนา หรือหันเข้าหาวิธีการที่เป็นโทษ  เช่น อบายมุข การ
พนัน และการฉ้อโกง เป็นต้น รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นประโยชน์เกื้อกูล แม้คนทุกวันนี้จะคิดเก่ง 
แต่ก็มักเอาอารมณ์เข้ามาเจือปน ท าให้มองคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และโน้มเอียงไปในทาง
เข้าข้างตนเอง การพิจารณาสิ่งต่างๆ โดยค านึงถึง เหตุผลยิ่งกว่าอารมณ์ จะช่วยให้มองสิ่งต่างๆ ได้
อย่างรอบด้าน สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่าง “ถูกใจ” กับ “ถูกต้อง” ได้ ซึ่งช่วยให้
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สามารถคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เกื้อกูลต่อส่วนรวม อีกทั้งยังสามารถลดทอนอคติ น าไปสู่การเป็นอยู่
ด้วยปัญญา และสามารถแก้ทุกข์ได้ด้วยตนเอง 

ศาสนาพุทธ ความสุขหมายถึง “การด าเนินชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันความคิดของตน  ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ศาสนาคริสต์ ความสุขหมายถึง “การด าเนินชีวิตทีมีความรักต่อพระเจ้าและเพ่ือนมนุษย์ ที
ก่อให้เกิดสันติภาพ”  

ศาสนาอิสลาม ความสุขหมายถึง “การด าเนินชีวิตด้วยการท าความดีทีมีหลักศรัทธา และ
หลักการปฏิบัติต่อพระเป็ นเจ้าทีก่อให้เกิดสันติสุข”  

สุภาณี สุขะนาคินทร์ (2549 : 8) ให้ความหมายของความสุข ในทางพุทธศาสนา หมายถึง 
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของบุคคลที่อยู่ในภาวะของความพึงพอใจในสิ่งทีตนเองได้รับ หรือมีอยู่ 
การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยเบียดเบียนและมีสิแวดล้อมรอบตัวทีสนับสนุน  ความสุข 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549 : 16) ได้กล่าวถึง ความอยู่ดีมีสุข 
หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ มีงานท าทั่วถึงมีรายได้  พอเพียงต่อการ
ด ารงชีวิต มีครอบครัวทีอบอุ่นมันคง อยู่ในสภาพแวดล้อมทีดี และอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการทีดี
ของรัฐ 

ระดับของความสุข จากการศึกษาได้มีผู้กล่าวถึงระดับความสุข ดังนี้ พุทธทาสภิกขุ (2542 : 

3) ได้กล่าวถึง ความสุข มี 3 ระดับ  

  1. สุข เพราะไม่เบียดเบียน เป็นความสุขค่อนข้างจะเป็นเรื่องสังคมหรือของหมู่คณะ ถ้าไม่
เบียดเบียนกันก็เป็นสุข หรือไม่เห็นแก่ตัว  

2. สุข เพราะอยู่เหนืออ านาจกามหรือเป็นความสุขเพราะอยู่เหนือกิเลสทีจะมากระทบ ตัวเรา
เป็นความรัก หลงใหลในสิงต่าง ๆ หรือการก าหนัดยินดี อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนถือว่าเป็นกาม อย่างหนึ่ง การ
ทีหลงใหล 

ทั้งบุคคล วัตถุก่อให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งสิ้น  

3. สุข เพราะละตัวตนเสียได้ เพราะถ้าละเรื่องนี้ได้ก็จะไม่ยึดมันว่าตัวกูของกู อยากจะเหนือ
ผู้อืน่ สิ่งทีส่ าคัญทีสุดใน 3 ข้อนี้ คือ ไม่มีตัวกูของกู ถ้าคิดได้เสียแต่แรกก็จะไม่เบียดเบียนใคร และก็ไม่
เห็นแก่ตัว 

สุขภาวะทีสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณหรือปัญญา หมายถึง สุขภาวะทีเกิดขึ้นเมื่อท าความดี หรือจิตสัมผัส
กับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่งหรือสิงสูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความเมตตากรุณา เข้าถึงพระรัตนตรัย
หรือการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น ความสุขทางจิตวิญญาณเป็นความสุข ทีไ่ม่ระคนอยู่กับความเห็น
แก่ตัว แต่เป็นสุขภาวะทีเกิดขึ้นเมือมนุษย์หลุดพ้นจากความมีตัวตน (Self Transcending) จึงมี
อิสรภาพ มีความผ่อนคลายอย่างยิ่ง เบาสบาย มีความปิติแผ่ซ่์านทั่วไป มีความสุข  อันประณีตและล้า
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ลึก หรือความสุขอันเป็นทิพย์ สบายอย่างยิ่ง สุขภาพดีอยางยิ่ง มีผลดีต่อสุขภาพ ทางกาย ทางจิต และ
ทางสังคม สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นยอดทีส่งผลกระทบอย่างแรงต่อสุขภาพ อีก 3 มิติ ถ้าขาดสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ มนุษย์จะไม่พบความสุขทีแท้จริงและขาดความสมบูรณ์ ในตัวเอง เมือขาดความ
สมบูรณ์ในตัวเองก็จะรู้สึกขาดหรือบกพร่องอยู่เรื่อยไป 

 

พื้นฐานในการด าเนินชีวิต 

 

  1. รู้น้อยไม่เกี่ยงงาน  คนเราหากมีความรู้น้อยต้องไม่ท้อถอย หรือ เลือกงาน เพราะการ
ท างานคือหนทางเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ 
  2. เที่ยงธรรมและเยือกเย็น  ผู้บริหารที่ดีต้องปกครองคนด้วยความเที่ยงธรรม และ สุขุม
เยือกเย็นเป็นส าคัญ 

  3. ขยัน อดทน รักษาเครดิต คบคนดี อย่าเอาเปรียบใคร และ ไม่สร้างศัตรู  คนที่จะ
ประสบความส าเร็จในชีวิต ต้องมีความขยัน อดทน ประพฤติตนน่าเชื่อถือ รู้จักคบคนดีเพราะคนดี
ย่อมน าพาไปสู่สิ่งดีๆ และท่ีส าคัญไม่ควรเอาเปรียบหรือเป็นศัตรูกับผู้อ่ืน 

  4. เป็นร่มเงาให้ประโยชน์สุข  ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและอุดมด้วยดอกผลอันเอ้ือประโยชน์แก่ผู้
ปลูกท านุบ ารุง และคนทั่วไปฉันใด องค์กรที่เจริญเติบโตมั่นคง ย่อมควรจะเอ้ือประโยชน์และเกื้อกูล
แก้บุคคลากรและสังคมฉันนั้น 

  5. รักตนเอง รักครอบครัว รักษริษัทฯ  บุคคลใดด าเนินชีวิตด้วยพ้ืนฐานจากพลังแห่งความ
รัก ในตนเอง ครอบครัว และองค์กรเป็นส าคัญ บุคคลนั้นย่อมประสบความส าเร็จที่ยั่งยืนทั้งในชีวิต
ส่วนตัว และ ชีวิตการท างาน 

  6. ความรู้เหมือนดาบ ยิ่งใช้ยิ่งคม  ผู้ใดมีความรู้แล้วน าความรู้ของตนมาใช้ และถ่ายทอดให้
ผู้อ่ืน ผู้นั้นจะยิ่งเกิดความช านาญ และเป็นการเพ่ิมคุณค่าแห่งความรู้นั้นด้วย เปรียบเสมือนดาบที่ถูก
น ามาใช้ประโยชน์ และได้รับการเอาใจใส่ดูแล ให้คงไว้ซึ่งความคมตลอดเวลา 

  7. เรียนรู้สิ่งใด เรียนรู้จากคน  เรื่องราวทุกอย่างคนเป็นผู้สร้างขึ้น ดังนั้น ถ้าต้องการเรียนรู้
สิ่งใดให้เรียนรู้จากคน ซึ่งล้วนเป็นขุมทรัพย์แห่งความรู้ และประสบการณ์ 

  8. การใช้โทสะ มีแต่สร้างความรุนแรง  การใช้โทสะเข้าตัดสินปัญหา ไม่เกิดผลดีกับใครเลย 
มีแต่สร้างความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

  9. ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวกพ้อง  อดอยากแค่ไหน จงท าตัวเป็นเสือ ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
เดียวกัน แต่ต้องพยายามเป็นผู้ช่วยเหลือผองเพ่ือนจะดีกว่า 
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  10. ทบทวนอดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่อวางอนาคต  การทบทวนประสบการณ์จากอดีต ทั้ง
ของตนเองและผู้อ่ืน และการศึกษาเรื่องราวจากคนและสิ่งรอบข้างในปัจจุบัน เป็นแนวทางให้เราวาง
อนาคตได้ถูกต้อง แม่นย ายิ่งขึ้น 

  11. มากคน มากวาสนา  คนเราทุกคนล้วนมีวาสนาบารมี ถ้าทุกคนเอาวาสนาบารมีมา
รวมกัน บริษัทฯก็จะเจริญก้าวหน้า 
  12. อย่าปล่อยชีวิตให้หมดไปอย่างไร้ค่า  คนเราถ้าเข้าใจการจากไปอย่างไม่ย้อนกลับของ
เวลา ย่อมใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอย่างมีค่า 
  13. เร็ว ช้า หนัก เบา  ในการท างาน ควรหมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานไหนท าก่อน งาน
ไหนท าทีหลัง งานไหนต้องจริงจัง และ งานไหนที่พอควร 

  14. ความส าเร็จย่อมเป็นของผู้มีความเพียร  อยากประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน 
ต้องพาตัวเข้าหางาน อย่าคอยให้งานมาหาตัว เพราะงานคือทุกอย่างของชีวิต ที่เราต้องพากเพียรและ
พยายามท าตลอดไป 

  15. ไม่มีอะไรเกินความพากเพียรของมนุษย์  คนเราถ้าไม่นิ่งนอนใจ แต่เพียรพยายามใช้
สติปัญญาต่อสู้อย่างเต็มก าลังแล้ว ในที่สุดเราก็จะเป็นผู้มีชัยชนะ 

  16. ความส าเร็จของงาน อยู่ที่คุณภาพของคน  หัวใจในการท างานให้ส าเร็จ มิใช่อยู่ที่การ
สร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญในการท างานเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงการสร้างเสริมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วย
ความรัก และความสามัคคีด้วย 

  17. แค่หยุดอยู่กับที่ ก็กลายเป็นผู้ล้าหลัง  นักธุรกิจต้องเป็นคนไม่หยุดนิ่งเพียงวันนี้ แต่ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย ทันโลก พร้อมที่จะก้าวสู่วันพรุ่งนี้ได้เสมอ 

  18. ชมเกินจริงเป็นโทษ ดีเกินเหตุเสียน้ าใจ  การชมเชย อย่าให้เขาเกิดความหลงระเริง จน
อาจลืมตัวกับความส าเร็จ ก่อให้เกิดความประมาท ที่อาจน าไปสู่ความล้มเหลวในอนาคตได้ การติ ต้อง
ท าด้วยจิตใจที่หวังดีและใช้ค าพูดที่สร้างสรรค์ 

  19. ผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป  ความเป็นคนมีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มมี
ชีวิตชีวานั้น เป็นเสน่ห์ของมนุษย์อย่างแท้จริง 
  20. ท าดีเปรียบการเดินทวนกระแสน้ า ท าชั่วเปรียบการลอยตามน้ า  การท าความดีเปรียบ
เหมือนปลาว่ายทวนน้ า ขึ้นไปที่สูงจะพบแต่น้ าที่ใสสะอาดฉันใด คนที่พยายามท าความดีแม้จะล าบาก
ยากเย็น ก็ย่อมพบชีวิตที่ดี สะอาดสดใส อันเป็นมงคลแก่ตนเองฉันนั้น 

  21. มนุษยสัมพันธ์ คือพื้นฐานของความส าเร็จ  องค์กรจะเจริญรุ่งเรืองได้ บุคคลในองค์กร
ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพอ่อนโยน รู้จักข่มอารมณ์และให้อภัยซึ่งกันและกันเสมอ  

  22. ความก้าวหน้าที่แท้จริง ย่อมเกิดจากฝีมือการท างาน  ความก้าวหน้าที่ได้มาจาก
ความสามารถในการท างาน จะให้ผลที่จีรังยั่งยืน 
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  23. งานส าเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี  การประสานพลังใจและพลังความคิดของทีมงานที่ดี 
น ามาซึ่งความส าเร็จของงาน 

  24. อดทนและอดกลั้น น าไปสู่ความส าเร็จ  คนที่อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้
ดีกว่าคนอ่ืน จะเป็นคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิต 

  25. อยากขยายใหญ่ ใจต้องกว้าง ในการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกน้อง  การขยายกิจการให้
ใหญ่โต ต้องอาศัยพลังความสามารถ ความรู้ และความคิดจากทุกคน ฉะนั้น หัวหน้างานต้องใจกว้าง 
หมั่นสอนและฝึกฝนความช านาญให้ลูกน้องเสมอ 

  26. คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลกคนเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งของโลก แต่คนจะมีคุณค่า
ยิ่ง หากรู้จักประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

  27. ความรู้ต้องมองสูง ความเป็นอยู่ต้องมองต่ าความรู้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ คนที่อยาก
ก้าวหน้าต้องใฝ่รู้ เรียนรู้ให้มากข้ึนอยู่เสมอ แต่ความเป็นอยู่นั้นต้องเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ 

  28. ความรักและความเข้าใจกัน เป็นความสุขอย่างยิ่งของผู้มีภูมิปัญญาคนที่มีภูมิปัญญา 
จะมีความสุขอย่างแท้จริง หากรู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยความรักและความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

  29. ศึกษาคนเพื่อมอบงาน ให้เหมาะกับความสามารถหัวหน้างานที่ดีต้องเป็นคนช่างสังเกต
และใกล้ชิดลูกน้อง สามารถวิเคราะห์ได้ว่า งานใดเหมาะกับความสามารถของลูกน้องคนใด เพ่ือ
มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของเขา 
  30. ความประมาท ความหลงตัวเอง อาจน าไปสู่ความพินาศการกระท าสิ่งใดโดยขาดความ
ระมัดระวัง และคิดว่าตนเองเก่งเหนือผู้อ่ืนเสมอ อาจน ามาซึ่งความล้มเหลว แต่หากกระท าสิ่งใดด้วย
ความรอบคอบ และอ่อนน้อม ย่อมน าไปสู่ความส าเร็จ 

  31. เข็มเล่มหนึ่ง ไม่มีปลายแหลมสองด้านทุกคนมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย คนเราจึงไม่มีใคร
เก่งทุกอย่าง เปรียบเสมือนเข็มที่มีปลายแหลม ส าหรับเย็บ ปะ ชุน ได้เพียงด้านเดียว ฉะนั้น คนเรา
ควรรู้และทบทวนจุดเด่น และจุดด้อยของตนอยู่เสมอ 

  32. หนังฉายซ้ าไม่ตื่นเต้น ตลกมุขเก่าไม่มีคนฮางานทุกงานควรต้องได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนไปเสมอ 

  33. ผู้เป็นพนักงานขายที่ดี ใช่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ที่ดีได้เสมอไปผู้มีความสามารถสูงในงาน
อย่างหนึ่ง ใช่จะท างานอีกอย่างหนึ่งได้ดีเสมอไป ดังนั้น ผู้จะเป็นหัวหน้าที่ดีได้ นอกจากจะต้องท างาน
เก่งแล้ว ต้องเข้าใจวิธีสอนและปกครองคนด้วย (ซุปเปอร์ หรือ ซุปเปอร์ไวเซอร์ = Supervisor / 

หัวหน้างานขาย) 
  34. หม่ันเล่าสร้างความจ า หม่ันซักถามสร้างความรู้เมื่อได้เรียนรู้สิ่งใดแล้ว หมั่นถ่ายทอด
ให้ผู้อ่ืนรับรู้ด้วย จะช่วยให้เราจ าได้ดีขึ้น และเมื่อไม่รู้สิ่งใดก็อย่าอายที่จะถาม เพราะจะช่วยให้เรารู้
มากขึ้น ในขณะที่โอ้อวดว่ารู้หมดแล้ว แท้จริงคือคนที่ไม่รู้อะไรเลย 



343 

 

  35. มอง ฟัง คิด ถาม พื้นฐานของการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ดีของการเรียนรู้ต้องอาศัยทั้งการมอง 
ฟัง คิด ถาม ประกอบกัน อย่าเพียงแต่มอง ฟัง หรือ ถาม แล้วน ามาใช้โดยไม่มีการคิดไตร่ตรอง หา
เหตุผลเสียก่อน 

  36. ความเป็นเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีงามที่มนุษย์จะพึ่งปฎิบัติต่อกันคนเราจะมีความสุขในชีวิต 
หากรู้จักมอบความเป็นเพ่ือนให้แก่คนรอบข้าง รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างจริงใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน 

37. เป็นคนต้องรู้จักตัวเองการหมั่นส ารวจตัวเอง ย่อมท าให้คนเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งของ
ตนเอง สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาตนเองได้ถูกต้องเสมอ 

  38. พลังกายในวัยหนุ่มมีเหลือเฟือ ควรใช้ให้คุ้มค่าเกิดเป็นคนต้องใช้ชีวิตคุ้มค่าต่อตนเอง 
ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม อย่าให้มีช่วงเวลาใดที่ต้องรู้สึกเสียดาย ที่ให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์  
  39. การแข่งขันบังคับให้ต้องใช้สมองการแข่งขันคือ การที่ท าให้คนเราต้องคิดและตื่นตัว
เสมอ ท าให้เกิดการพัฒนาความสามารถตลอดเวลา 
  40. อารมณ์ชั่ววูบ อาจท าลายมิตรภาพที่ยืนยาวได้การแก้ปัญหาโดยขาดสติ หรือใช้อารมณ์
ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีระหว่างกัน และอาจลุกลามไปสู่ความบาดหมางกันได้ 
  41. การพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนท าให้คนยอมรับการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยให้เราครอง
ใจผู้อื่นได้ 
  42. ความคิดสร้างสรรค์ คือพื้นฐานส าคัญของผู้ประกอบการค้าในการท าธุรกิจ ต้องพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ เพราะการผูกติดกับความคิดเก่าๆ ในขณะที่เวลาเปลี่ยนไปนั้น เป็นการ
ปิดกั้นความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ 

  43. อย่าหลงเชื่อค ากล่าวของผู้อ่ืน โดยขาดสติและความรอบคอบก่อนที่จะเชื่อหรือคล้อย
ตามค าพูดใดๆ ของผู้อื่น ต้องใช้สติไตร่ตรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบเสียก่อน 

  44. เป็นคนต้องรักตัวเองในทางที่ถูกคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริง คือคนที่สร้างคุณค่าให้
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการหมั่นศึกษาพัฒนาตนเอง ด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีเพ่ือนที่ดี 
และหลีกหนีให้ห่างไกลจากอบายมุข 

  45. หากอยากมีอนาคตที่ม่ันคง จงอย่าเห็นแก่ตัวคนดีย่อมไม่เห็นแก่ตัว ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คนเช่นนี้สมควรได้รับการสนับสนุนให้ได้ดีมีอนาคต 

  46. การศึกษาข้อบกพร่องของตน ท าให้เรารู้จักตัวเองและผู้อ่ืนดีขึ้นคนเรามีข้อบกพร่องใน
ตนเองทุกคนไม่มากก็น้อย ฉะนั้น ให้เรารู้จักพิจารณาข้อบกพร่องของตนเองด้วยปัญญา จะท าให้เกิด
การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และช่วยให้เข้าใจผู้อื่น ที่เขาอาจมีข้อบกพร่องเช่นเดียวกับเรา 

  47. ไม่มีใครเก่งแต่เพียงผู้เดียวทุกคนภายในองค์กรเปรียบเสมือนเฟืองจักรกลแต่ละชิ้น ใน
เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องท างานประสานกัน ถ้าเฟืองชิ้นใดช ารุดหรือบกพร่อง เครื่องจักรก็ไม่
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สามารถท างานได้ นั่นคือ งานใดๆ จะส าเร็จด้วยดีต้องอาศัย ความสามารถและการประสานงานของ
ทุกคนในทีมงาน มิใช่ส าเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียว 

  48. ผู้มีความคิดวิจารณญาณ จะก้าวทีละขั้นอย่างม่ันคงการขยายแนวธุรกิจอย่างมั่นคง 
ต้องอาศัยการพิจารณา อย่างรอบคอบถึงหลักการและกระบวนการ ปรับปรุงระบบการท างานอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน 

  49. อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จนขาดมนุษยธรรมคนที่ท าธุรกิจแบบไร้คุณธรรมเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนย่อมจะหาความสุขใจและความเจริญในชีวิตได้ยาก 

  50. แม้นจะล าบากเพียงใดก็ย่อมฟื้นคืนเป็นดีได้จงคิดเสมอว่า คนเรานั้นแม้จะประสบความ
ล้มเหลว ก็ย่อมสามารถปรับปรุงให้กลับคืนดีได้ หากไม่ท้อแท้ต่อโชคชะตา และคิดเสมอว่า เมื่อล้ม
แล้วก็สามารถลุกข้ึนยืนได้อยู่เสมอ 

  51. สร้างคนต้องใช้เวลาการสร้างคนเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่ ต้องอดทนใช้เวลานาน ไม่
เหมือนการปลูกถั่วงอก ซึ่งวันเดียวก็เห็นผล 

  52. เมื่อจะแหงนมองฟ้า ก็อย่าลืมว่าเท้าตัวเองสัมผัสดินอยู่คนเราต้องเตือนตนเองไม่ให้ลืม
ตัว อย่าทะนงว่าตนนั้นเลิศเลอไปกว่าคนอ่ืน จงคิดเสมอว่าในโลกนี้มีคนที่ดีกว่าเราอีกมาก 

  53. จะให้ลูกน้องกล้าตัดสินใจ ผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงเมื่อเห็นว่าลูกน้องสามารถ
ท างานได้ ต้องมอบให้เขาท า ถ้าเขาท าผิดพลาด เราก็ต้องช่วยรับผิดชอบด้วย 

  54. ปลูกต้นไม้ใหญ่ อย่าเก็บผลไว้กินแต่เพียงผู้เดียวการท างาน เมื่อประสบความส าเร็จ
แล้ว ควรแบ่งปันผลประโยชน์ให้ผู้อ่ืนและส่วนรวมด้วย 

  55. ความรักเป็นความสุขเหนือทรัพย์สินเงินทองคนที่มีความรัก มีจิตใจดี และมองโลกใน
แง่ดี จะมีความสุขยิ่งกว่าสิ่งใดๆ 

  56. มองกระจกที่มีปรอท จะไม่เห็นอะไรอ่ืนนอกจากตัวเองค าว่า "ปรอท" ภาษาจีนใช้ค าว่า 
"สุ่ยหยิน" หมายถึง เงินเหลว คนจีนเปรียบคนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นใจผู้อื่น คิดถึงแต่ตนเอง เหมือนคนที่
มองแต่กระจกฉาบปรอท ซึ่งไม่มีวันที่จะเห็นสิ่งอื่น นอกจากตนเองเท่านั้น 

  57. การล่าช้ามิได้หมายความว่าเป็นผู้ล้าหลังอย่ารีบร้อนเพราะกลัวว่าจะล้าหลังคู่แข่ง ควร
พิจารณาด้วยความรอบคอบ จะได้ไม่ผิดพลาด 

  58. ชนะใจมิตรและศัตรูได้ คือผู้ชนะที่แท้จริงชนะสิ่งใดก็ไม่มีความหมายเท่าชนะใจ ทั้งมิตร
และศัตรู 
  59. กินข้าวอย่างมังกร ท างานอย่างเสือคนจีนมองมังกรเป็นสัตว์ที่สง่างาม ฉะนั้นถ้าจะท า
อะไรรวดเร็วก็ต้องเร็วแบบสง่างาม ส่วนเสือนั้นคนจีนมองว่าปราดเปรียวในการล่าเหยื่อ และไม่กินลูก
ตัวเอง หมายถึงให้ท างานอย่างคล่องตัว ท างานเป็นทีม และไม่รังแกพวกเดียวกัน 
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  60. ตักน้ าเต็มได้แค่ภาชนะบรรจุเท่านั้น ในการด าเนินธุรกิจ ถ้ารู้จักเสียสละแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้ผู้ อ่ืนหรือสังคม รวมทั้งจ่ายภาษีให้รัฐได้พัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ ธุรกิจก็จะ
เจริญรุ่งเรืองขยายกิจการใหญ่ขึ้นได้ อุปมาเหมือนภาชนะที่มีน้ าเต็มแล้ว ตักน้ าออกไปท าประโยชน์ที่
อ่ืนบ้าง ก็จะมีโอกาสจะตักน้ าเติมเข้ามาได้อีก และมากข้ึนเรื่อยๆ จนในที่สุดก็มีโอกาสที่จะเพ่ิมจ านวน
ภาชนะ หรือขยายขนาดภาชนะให้ใหญ่ขึ้นได ้

  61. สะสมลาภ ยศ ความดี เพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าถ้าจะให้ชื่อเสียงดี มีเกรียติยศ มี
ภาพพจน์ดี เป็นที่รับรู้ของคนท่ัวไปในอนาคต ต้องกระท าความดีอย่างสม่ าเสมอ 

  62. เดินเร็ว ฝีเท้าย่อมไม่สวยและอาจหกล้มได้จะก้าวให้มั่นคงและกิจการไม่ล้มเหลวต้อง
รอบคอบเสมอ 

  63. เกรียติที่สูง ไม่จ าเป็นต้องให้ตัวเองอวดอ้างถ้าเราท าตัวเหมาะสมกับคนที่มีเกรียติแล้ว
ไม่อวดอ้าง คนอ่ืนก็จะมอบเกรียติให้เราเอง 
  64. การช่วยเหลือผู้ อ่ืน และมองคนในแง่ดี ท าให้เกิดสุขทางใจการท าบุญ ท าทาน 
ช่วยเหลือผู้อื่น มองหรือคิดถึงผู้อ่ืนในแง่ดี ท าให้จิตใจของตนดีและมีความสุขได้ 
  65. ผู้ที่เป็นผู้น าได้ ต้องผ่านความล าบากมาก่อนคนที่เคยล าบากมาแล้วย่อมเป็นหัวหน้า
งานที่สามารถให้ก าลังใจกับลูกน้องได้ดี 
  66. ท างานมากก็ผิดพลาดมาก ท าน้อยก็ผิดพลาดน้อยคนเราท างานก็ต้องมีการผิดพลาด
บ้าง คนที่ไม่มีความผิด ก็คือคนที่ไม่ได้ท าอะไรเลย 

  67. หากดีแต่พูด ไม่ลงมือท า ความคิดก็ไม่อาจเป็นจริงได้เมื่อไม่ลองปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าที่คิดนั้น
ท าง่ายหรือยาก งานบางอย่างอาจพูดง่ายแต่ท ายาก 

  68. การท างาน ต้องมีเป้าหมายการท างานโดยไม่มีเป้าหมาย เหมือนคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย
ของชีวิต 

  69. เราพูดด้วยความโมโหเพียงครั้งเดียว แต่อยู่ในใจของคนอ่ืนตลอดชีวิตการพูดโดยใช้
อารมณ์ ไม่ใช่สติไตร่ตรองเสียก่อน แม้เพียงครั้งเดียวก็อาจท าลายทั้งตนเอง และมิตรภาพได้ตลอดไป 

  70. ความใกล้ชิด ย่อมน ามาซึ่งความเข้าใจ และผลของงานที่ดีการท างานใกล้ชิดกับ
ลูกน้อง หัวหน้านอกจากมีโอกาสศึกษาผลของงานแล้ว ยังได้ศึกษานิสัยการท างานของลูกน้องด้วย 

  71. ท าการค้าต้องเดินสายกลาง ยึดหลักม่ันคงไว้ก่อนท าการค้าอย่าลงทุนเกินตัว ต้องเก็บ
ส่วนหนึ่งไว้ เป็นความมั่นคงของตนเอง และครอบครัวด้วย 

  72. ผิดครั้งแรกเป็นครู แต่ผิดซ้ าสองนั้นถือว่าโง่คนเราท างานก็ต้องผิดพลาด แต่สิ่งส าคัญ
ต้องจดจ าความผิดนั้น น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ ถ้าผิดซ้ าซากก็เหมือนคนที่หาบทเรียนจาก
ประสบการณ์ไม่ได้ 
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  73. คนจะโง่ หรือ ฉลาด ดูได้จากค าพูดค าพูดเปรียบเหมือนประตูของจิตใจ คนโง่จะพูด
เรื่องท่ีขาดหลักคิดและเหตุผล ในขณะที่คนฉลาดจะมีเหตุผลและหลักคิดท่ีดี 
  74. ไม่มีใครเคยตายเพราะงานหนักในการท างาน ให้ยึดหลักว่าท าเข้าไปเถิดสิ่งที่ว่ายาก 
เพราะยิ่งท าสิ่งที่ยากมาก หรือหนักมาก ก็ยิ่งรู้มาก 

  75. ชีวิตการศึกษา ต่างจากชีวิตการท างานในชีวิตการศึกษา เราจะรับความรู้จากครูบา
อาจารย์ คนที่จบการศึกษาใหม่ๆ มักจะยึดติดกับทฤษฏีที่ร่ าเรียนมา เปรียบเสมือนมีศีรษะและ
ความคิดเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีด้านและมุมที่ตายตัว จึงเข้ากับผู้อ่ืนได้ยากแต่ในชีวิตการท างาน เราต้องหา
ความรู้จากสิ่งรอบข้างและประสบการณ์ แล้วถ่ายทอดต่อให้ผู้อ่ืน จึงต้องปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนให้ได้ 
เปรียบเหมือนพัฒนาศีรษะและความคิดของตน จากรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นทรงกลม ทรงรี และ ทรงแหลม
ในที่สุด เพราะรูปทรงแหลม สามารถสอดแทรกไปได้ง่าย หมายความว่าคนผู้นั้นมีความสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
  76. ตระกูลที่สะสมแต่กรรมดี ย่อมประสบแต่สิ่งสิริมงคลชีวิตของคนเราต้องท าแต่สิ่งที่ดี
งาม จึงจะเจริญ 

  77. ความรู้มีอยู่ทุกหนแห่ง อยู่ที่เราจะรับรู้หรือไม่เราหาความรู้ได้ทุกหนแห่งทุกเวลา อยู่ที่
เราจะเก็บเกี่ยวอย่างไรและเมื่อไร บางคนมีความสามารถในการเก็บเกี่ยวซึมซับความรู้ จาก
สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ อาจมีความรู้มากกว่าคนที่จบจากมหาวิทยาลัยเสียอีก และบางครั้ง
ความรู้ที่ได้จากสถานการณ์จริง และประสบการณ์นั้น สามารถท ามาใช้ในชีวิตได้ดีกว่า 

  78. หัวหน้าที่ดีต้องรู้จักชื่นชมลูกน้องหัวหน้างานที่ค้นหาจุดเด่นของลูกน้องแล้วชมเชย จะ
เป็นก าลังใจให้ลูกน้องหมั่นท าความดีต่อไป แต่หัวหน้างานที่คอยแต่จะค้นหาจุดด้อยมาต าหนิ จะท าให้
ลูกน้องหมดก าลังใจ กล่าวได้ว่าเป็นคนที่มองไม่เห็นคุณค่าของลูกน้อง 
  79. ร่างกายต้องการอาหารกายฉันใด จิตใจต้องการอาหารใจฉันนั้นขณะที่ร่างกายของ
คนเราต้องการอาหารเพ่ือเป็นพลังในการมีชีวิตจิตใจของคนเราก็ต้องการความรู้และหลักคิดที่ดี เพ่ือ
เป็นพลังในการเป็นคนดี มีจิตใจดีเช่นกัน 

  80. ปลูกต้นไม้ใหญ่ใช้เวลาร้อยปี สร้างคนใช้เวลาสิบปีการจะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แข็งแกร่ง
มีคุณค่า ต้องใช้ความอดทน ใช้เวลา โดยเฉพาะการสร้างคนหนึ่งคนให้เก่ง ยิ่งต้องใช้ความอดทนและ
ใช้เวลามาก ทั้งตัวผู้สร้างและผู้ถูกสร้าง เพราะนั่นหมายถึง การสร้างให้คนคนนั้นเพียบพร้อมทั้งความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ 

  81. ท าคุณให้ผู้อ่ืนต้องลืม ผู้อ่ืนท าคุณให้ต้องจ าหากเราเคยท าประโยชน์หรือช่วยเหลือใคร
ไว้ อย่าจดจ าหรือคาดหวังการตอบแทน เพราะอาจไม่ได้ดังที่หวัง หรือ เผลอไปทวงบุญคุณให้เขาเสีย
ความรู้สึก แต่ถ้ามีใครช่วยเหลือเราต้องจดจ าให้แม่น เพ่ือหาโอกาสตอบแทนบุญคุณ 
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  82. คนที่ชอบโยนความผิดให้ผู้อ่ืน เป็นคนที่ยากจะพัฒนาให้ดีได้คนบางคนไม่ยอมรับ
ความผิดของตน ชอบหาแพะรับบาป หมกมุ่นกับการหาวิธีโยนความผิดให้ผู้อ่ืน แทนที่จะใช้เวลาใน
การพัฒนางานของตน คนประเภทนี้ ยากท่ีจะพัฒนาได้ 
  83. อยากเจริญก้าวหน้า ต้องท าตัวเหมือนคนก าลังขึ้นเขาคนเดินขึ้นภูเขา จะต้องโน้มตัว
ไปข้างหน้าเสมอ เปรียบเสมือนคนอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งจะมีแต่คนรัก แต่คนเดินลงจากภูเขาจะเอนตัว
ไปข้างหลัง เปรียบเสมือนคนเย่อหยิ่งจองหอง ซึ่งไม่มีใครชอบ ดังนั้น ถ้าต้องการให้มีคนรัก และช่วย
สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า ควรประพฤติตนเสมือนคนก าลังเดินขึ้นเขา 
  84. ผลักน้ าออกไป น้ าไหลเข้ามา วักน้ าเข้ามา น้ าไหลออกไปคนที่เป็นผู้ให้ มักได้รับสิ่ง
ตอบแทนเสมอ อย่างน้อยก็ต้องได้ความรักและความชื่นชมจากผู้อ่ืน เปรียบเสมือนผลักน้ าออกไปจาก
ตัว น้ าก็ยิ่งจะไหลเข้ามา แต่คนที่มีแต่ความโลภอยากได้จากผู้อ่ืน กลับต้องเป็นผู้สูญเสีย ไม่ได้รับแม้แต่
ความรักและความศรัทธา เปรียบเสมือนคนที่พยายามวักน้ าเข้าหาตัว น้ าก็จะยิ่งไหลออกไป 

  85. มีคู่แข่งได้ แต่ต้องไม่มีคู่แค้นการท าธุรกิจก็เหมือนการเล่นกีฬา ต้องมีคู่แข่ง มีผู้แพ้ผู้ชนะ 
แต่ต้องไม่มีคู่แค้น เพราะการมีคู่แค้นท าให้ธุรกิจนั้นมัวหมอง ไม่สดใส ไม่มีอนาคต 

  86. เกิดเป็นคน เงยหน้าต้องไม่อายฟ้า ก้มหน้าต้องไม่อายดินคนเราเกิดมาอย่ามุ่งแต่จะหา
ประโยชน์ใส่ตนจนกลายเป็นคนเอาเปรียบสังคม หรือ เบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  87. คบคนดี ไม่สร้างศัตรูการคบคนดีก็เหมือนการคบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล การยอม
กันสักนิดเพ่ือไม่ต้องเป็นศัตรูกันจะดี เพราะการมีศัตรูเป็นหนทางสู่ความหายนะ  

 

9.7 บทสรุป 

 

การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  ความสุขเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นภายในจิตใจ   เป็นการมอง
ชีวิต  มองตัวเอง  และมองผู้อ่ืน  ดังนั้นความสุขจึงเกิดขึ้นได้กับคนทุกชั้นไม่ว่า  ผู้ดี  มั่งมี  หรือ
ยากจน  แนวความคิดทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   อาจกล่าวสรุปได้เป็น
ข้อ ๆ  ดังนี้  คือ  1. พยายามรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ  2. รู้จักตนเองอย่างแท้จริง  3. 
จงเป็นผู้มีความหวัง  4. ต้องกล้าเผชิญกับความกลัวและความกังวลใจต่าง  ๆ 5. ไม่ควรเก็บกดอารมณ์
ที่ตึงเครียด  6. จงเป็นผู้มีอารมณ์ขัน  7. การยอมรับข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของตนเอง  8. ต้อง
รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนท าอยู่  9. มีความต้องการพอเหมาะพอควรและมีความยืดหยุ่นได้  10. อย่าพะวง
เกี่ยวกับตนเองมากเกินไปหรืออย่าคิดถึงแต่ตัวเองตลอดเวลา  11. การยอมรับสภาพของตัวเองโดยไม่
เปรียบเทียบกับคนอ่ืน  12. การยึดคติว่า  จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ  13. การหาเพ่ือนสนิทสักคน
หนึ่ง หรือใครก็ได้ที่สามารถระบายความทุกข์และปรึกษาหารือได้  14. จงปล่อยให้เหตุการณ์บางอย่าง
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ผ่านไปตามแนวทางของมัน  15. จงตระหนักว่า   เวลาเป็นยารักษาความเจ็บปวด  เมื่อพลาดหวังหรือ
ผิดหวัง  16. อย่าปล่อยให้เวลาว่างไปวันหนึ่ง ๆ  โดยไม่ท าอะไร 

การพัฒนาตนเองหมายถึงการสร้างความสามารถ  ของคุณเองให้มีมากขึ้นและการพัฒนา
ความสามารถ ที่ยังไม่ได้พัฒนาของคุณเองด้วย  โดยเหตุที่มนุษย์เรามีความ ต้องการที่จะให้ตนเอง
เจริญก้าวหน้า (ความต้องการความเจริญก้าวหน้าส่วนตัว   และการรับรู้ศักยภาพของตนเอง) ดังนั้น
ทุกคนจึงต้องพยายามพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

หลักและแนวทางในการพัฒนาตนเอง  1. พัฒนาทางด้านจิตใจ 2. การพัฒนาด้านสติปัญญา
และความเฉลียวฉลาดทาง 3. การพัฒนาด้านสังคม 4. การพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตนเอง
ให้มีมากยิ่งข้ึน 

กระบวนการของการพัฒนาตนเอง  7 ขั้นตอน ประกอบด้วย   การส ารวจพิจารณาตนเอง  
การวิเคราะห์จุดเด่น  จุดบกพร่องของตนเอง  ก าหนดปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมาย  การรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐาน  เลือกเทคนิควิธีและวางแผนการพัฒนา  ทดลองปรับปรุงพัฒนา  และการประเมินผล
และขยายผลการพัฒนา 

หลักการพัฒนาตน 4 ประการ เพื่อชีวิตที่ก้าวหน้า  1. หลักการกระท า 2. หลักการศึกษา
พัฒนาตน  3. หลักไม่ประมาท 4. หลักพ่ึงตนได้  

  สุขภาวะทางจิต หมายถึง สภาวะทางจิตใจของบุคคลอันเป็นภาวะทางจิตที่ดี มีความสุข มี
ความพึงพอใจในชีวิต  

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู  Parenting style  1.รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่  2. รูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม 3. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ  4. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
แบบทอดทิ้ง  

จริยธรรม หมายถึง หลักการ แนวทาง และค่านิยม ที่บุคคลใช้ประเมินและตัดสินพฤติกรรม
ทางสังคม ว่าพฤติกรรมหรือการกระท าใดเป็นการกระท าที่ถูก ที่ควรน ามาประพฤติปฏิบัติภายใต้
กรอบบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ทางสังคมที่แต่ละสังคมสร้างขึ้น และพฤติกรรมหรือการกระท าใดเป็น
การกระท าที่ชั่วและไม่สมควรประพฤติปฏิบัติ  
   ความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรม คือ ความต้องการของบุคคลที่จะเชื่อว่าโลกนี้มีกฎเกณฑ์ที่
ผู้กระท าดีจะได้รับผลที่ดีเป็นรางวัล ส่วนผู้ที่กระท าไม่ดีจะได้รับผลที่ไม่ดีเป็นการลงโทษ ซึ่งเป็น
กฎเกณฑ์ที่ตายตัว ดังนั้น สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับใคร ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ย่อมมีความคู่ควรแก่คนคน
นั้น  

ผลทางบวก  1. สุขภาวะ   2. การไปสู่เป้าหมายระยะยาว 3. พฤติกรรม 
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ผลทางลบ    1. การดูหมิ่นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ  2. อคติและการกีดกันสถานภาพ  อย่างใด และ
ไม่เกิดแรงจูงใจที่จะแก้ปัญหา 

การควบคุมตนเอง  Self-control  หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนหรือยับยั้งอารมณ์ 
พฤติกรรม และความปรารถนาตามธรรมชาติของบุคคล ในการตอบสนองต่อเป้าหมายระยะสั้นที่มี
ความดึงดูดใจเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกระท าตามกฎหรือบรรทัดฐาน
ของสังคม 

การพร่องในการควบคุมตน  Ego-depletion  หมายถึง สภาวะที่บุคคลเกิดความพร่องใน
การควบคุมตนเองในด้านความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรมที่ต้อง
อาศัยการควบคุมตนเองก่อนหน้า 

ความรัก  Love  คือ  เจตคติเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งมีต่ออีก
บุคคลหนึ่งในทิศทางท่ีแน่นอน  

รูปแบบความรัก  1. ความรักแบบเสน่หา (Eros) 2. ความรักแบบเล่นเกม (Ludus) 3. ความ
รักแบบมิตรภาพ (Storge) 4. ความรักแบบใช้เหตุและผล (Pragma) 5. ความรักแบบลุ่มหลง (Mania) 

6. ความรักแบบเสียสละ (Agape)  

ทฤษฎีสามเหลี่ยมของความรัก (Triangular theory of love)  1. ความใกล้ชิด (intimacy) 

2. ความเสน่หา (passion) 3. ความผูกมัด (commitment)  

การจัดประเภทของความรัก  สามารถจ าแนกความรักออกได้เป็นประเภทต่างๆ 8 ประเภท 
ดังนี้ 

1. การไม่มีความรัก (nonlove) 2. ความชอบ (liking) 3. รักแบบหลงใหล ( infatuated 

love) 4. ความสัมพันธ์แบบปราศจากความรัก (empty love) 5. รักแบบโรแมนติก (romantic 

love) 6. รักแบบมิตรภาพ (companionate love) 7. รักแบบไร้สติปัญญา (fatuous) 8. รักสมบูรณ์
แบบ (consummate love)  

  ความหึงหวง  Jealousy  หมายถึง ปฏิกิริยาทางอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงสิ่ง
ที่คุกคามความสัมพันธ์ โดยอาจมีสิ่งกระตุ้นจริง หรือเป็นสิ่งที่บุคคลวิตกกังวลและหวาดระแวงไปเอง 

ความก้าวร้าว  Aggression  หมายถึง “พฤติกรรม” ที่มี “เจตนา” ในการท าร้ายหรือ
ท าลายผู้อ่ืนด้วยวิธีการต่างๆ ที่ท าให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือทางจิตใจ  

ความฉลาดทางอารมณ์  Emotional intelligence  หมายถึง ความสามารถในการ
ตระหนักรู้ และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงการจัดการและการแสดงออก
ทางอารมณ์อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง  
           การพัฒนาความผาสุกทางกาย  คุณภาพชีวิตคือความสุขความ พึงพอใจและความหวังของ
แตละบุคคลที่มีตอสถานการณที่เปนอย ู 
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การพัฒนาความผาสุกทางจิตสังคม  คุณภาพชีวิตมีบทบาทส าคัญในแง่ความผาสุกของ
มนุษย์ ซึ่ง คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่เก่ียวกับสวัสดิการมนุษย์และความสุข  

การพัฒนาความผาสุกทางปัญญา  หมายถึง ความรู้ทั่ว รู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยก
ได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตใจอันดีงาม
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่" 
 

 

ค าถามท้ายบทที่ 9 

 

จงเติมค าตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

 

1. การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  คือ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
2. การพัฒนาตนเอง หมายถึง  
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................. .................................................................. 
3. แนวทางในการพัฒนาตนเอง  ได้แก่
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................  
4. ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง  ได้แก่
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................  
5. หลักการพัฒนาตน 4 ประการ เพื่อชีวิตที่ก้าวหน้า  ได้แก่
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
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6. สุขภาวะทางจิต หมายถึง
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................... .......................................... 
...................................................................................................... ..........................................................
...................................................................................................................... .......................................... 
................................................................................................................................................................  
7. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา 4 รูปแบบ  ได้แก่
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ...................................
8. ความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรม คือ
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................... .......................................... 
......................................................................................................................... .......................................
...................................................................................................................... .......................................... 
........................................................ ........................................................................................................
9. การควบคุมตนเอง หมายถึง
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ...................................
10. รูปแบบความรักและลักษณะของบุคคลที่มีความรัก  ได้แก่
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................... .......................................... 
....................................................................................................... .........................................................
...................................................................................................................... .......................................... 
................................................................................................................................................................  
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