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สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                                  หน้า 
 

แผนบริหารการสอนบทท่ี 5        351 

บทที่ 5 การจัดการอารมณ์และความเครียด       355 

 1. ความหมายของอารมณ์        355 

 2. หน้าที่ของอารมณ์        358 

 3. องค์ประกอบของอารมณ์       358 

 3.1 องค์ประกอบของอารมณ์       358 

 3.2 การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์      359 

 4. การจําแนกของอารมณ์        360 

 5. ปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับอารมณ์      361 

 6. ลักษณะของอารมณ์        363 

 7. ประเภทของอารมณ์        365 

 8. การเกิดอารมณ์        367 

 9. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเกิดอารมณ์     368 

 10. พัฒนาการทางอารมณ์       371 

11. ทฤษฎีของอารมณ์        374 

 11.1 ทฤษฎีอารมณ์ของเจมส์ แลง      374 

 11.2 ทฤษฎีอารมณ์ของ แคนนอน – บาร์ด     376 

 11.3 ทฤษฎีอารมณ์ของแซตเตอร์ ซิงเกอร์     377 

 11.4 ทฤษฎีอารมณ์ว่าด้วยการใคร่ครวญและการเรียนรู้ของสมอง   378 

12. ความฉลาดทางอารมณ์       379 

 13. การวัดอารมณ์        382 

 14. ความเครียด         384 

 15. ภาวะที่เกิดจากความเครียด       386 

 16. การจัดการกับอารมณ์        393 



(11) 

สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                                  หน้า 
 

 17. การควบคุมอารมณ์        396 

 18. เทคนิคในการรู้จักและเขา้ใจอารมณ์ของผู้อ่ืน     397 

 สรุปบทที่ 5         398 

 คําถามท้ายบทที่ 5        400 

 เอกสารอ้างอิงบทที่ 5        409 

แผนบริหารการสอนบทท่ี 6        411 

บทที่ 6 บุคลิกภาพและการวางตัวเพ่ือความเหมาะสม     415 

 1. ความหมายของบุคลิกภาพ       416 

 2. ความสําคัญของบุคลิกภาพ       418 

 3. องค์ประกอบของบุคลิกภาพ       419 

 4. บุคลิกภาพกับความแตกต่างระหว่างบุคคล     420 

 5. ทฤษฎีบุคลกิภาพ        422 

 5.1 กลุ่มทฤษฎีการเคล่ือนไหวทางจิต      422 

 5.1.1 ทฤษฎีจติวิเคราะห์ของฟรอยด์      425 

 5.1.2 ทฤษฎีจติวิเคราะห์ของคาร์ล จุง     425 

 5.1.3 ทฤษฎีจติวิทยาของรายบุคคลของอัลเฟรด แอดเลอร์   431 

 5.2 กลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามประเภท     433 

 5.2.1 ทฤษฎีจติวิทยาของเชลดอน      433 

 5.2.2 ทฤษฎีจติวิทยาของแฮนส์ ไอแซงค์     435 

 5.2.3 ทฤษฎีจติวิทยาของอัลพอร์ต      437 

 5.2.4 ทฤษฎีลกัษณะเฉพาะของเรมอนด์ บี แคทแทลล ์   440 

 5.3 กลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพเชิงมนุษยนิยม     443 

 5.3.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล โรเจอร ์     443 

 5.4 กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม      448 

 5.4.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพของมาสโลว์      448 



(12) 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                                  หน้า 
 

 5.5 กลุ่มทฤษฎีการวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์     450 

 5.5.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์ของเบร์ิน    450 

 6. วิธีการประเมินและการวัดบุคลิกภาพ      452 

 6.1 การประเมินบุคลิกภาพ       452 

 6.2 การวัดบุคลิกภาพ        453 

 7. การวางตัวเพ่ือความเหมาะสม       457 

 7.1 ลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี      457 

 7.2 ลักษณะของบุคลิกภาพทางกาย ทางอารมณ์และจิตใจ และทางวาจา  458 

 7.3 การวางตัวของผู้หญิงในสงัคมไทย      459 

 7.4 การวางตัวของผู้ชายในสังคมไทย      460 

 7.5 การวางตัวที่เหมาะสมในสถานที่ต่างๆ     460 

 8. การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนในทางที่ดี       461 

 สรุปบทที่ 6         464 

 คําถามท้ายบทที่ 6        465 

 เอกสารอ้างอิงบทที่ 6        466 

แผนบริหารการสอนบทท่ี 7        467 

บทที่ 7 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล      471 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล       471 

 1.1 ระดับคนรู้จัก        472 

 1.2 ระดับเพ่ือน        472 

 1.3 ระดับลึกซึ้ง        473 

 2. การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล      473 

 3. สาเหตุโดยทั่วไปของการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล    475 

 4. ขั้นตอนของการเกิดความสัมพันธ์      476 



(13) 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                                  หน้า 
 

 5. คุณค่าของสมัพันธภาพระหว่างบุคคล      478 

 6. คุณลักษณะสําคัญในการสัมพันธภาพระหว่างบุคคล    478 

 7. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล     479 

 7.1 การเปิดเผยตนเอง        481 

 7.2 ความไว้วางใจและความน่าไว้วางใจ      482 

 8. ความหมายของมนุษยสัมพันธ์       484 

 9. ลักษณะของมนุษยสัมพันธ์       487 

 10. องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์      488 

 11. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับมนุษยสัมพันธ์      492 

 11.1 ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของอิริค ฟรอมม ์    492 

 11.2 ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว์     494 

 11.3 ทฤษฎีความต้องการความสัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด์    494 

 11.4 ทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟรเดอริค เฮอร์เบริ์ก    497 

 11.5 ทฤษฎี ERG ของอัลเดอร์เฟอร์      500 

 11.6 ทฤษฎีความต้องการของมอร์เรย์ 20 ประการ    501 

 11.7 ทฤษฎีความคาดหวังของวิตเตอร์ วรูม     503 

 11.8 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมาวิน    504 

 12. อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล      506 

 13. วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์       508 

 14. การติดต่อสื่อสาร        512 

 14.1 ความหมายของการติดต่อสื่อสาร      512 

 14.2 ความสําคัญของการติดต่อสื่อสาร      512 

 14.3 องค์ประกอบของของการติดต่อสื่อสาร     514 

 14.4 กระบวนการติดต่อสื่อสาร       515 



 (14) 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                                  หน้า 
 

 14.5 ปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร     516 

 14.6 ความแตกต่างระหว่างแบบของพฤติกรรม     518 

 14.7 ความแตกต่างระหว่างการรับสาร      519 

 15. การเพ่ิมประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร     520 

 15.1 การฟัง         520 

 15.2 ภาษาท่าทาง        522 

 15.3 การสบตา        523 

 15.4 การแสดงสีหน้า        523 

 15.5 การสัมผสั        523 

 15.6 การเข้าใจมุมมองของผูอ่ื้น       524 

 15.7 การให้และรับข้อติชมในการติดต่อสื่อสาร     525 

 15.8 เทคนิคการสื่อสารกับบุคคลที่มแีบบพฤติกรรมต่างกัน   527 

 สรุปบทที่ 7         529 

 คําถามท้ายบทที่ 7        530 

 เอกสารอ้างอิงบทที่ 7        531 

แผนบริหารการสอนบทท่ี 8        533 

บทที ่8 จิตสาธารณะ         537 

 1. ความหมายของจิตสาธารณะ       537 

 2. ความสําคัญของจิตสาธารณะ       544 

 3. การก่อรูปของจิตสาธารณะ       546 

 4. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ       549 

 5. องค์ประกอบของจิตสาธารณะ       549 

 6. ลักษณะของบุคคลที่มีจิตสาธารณะ      554 

 7. กลยุทธ์ในการปลูกฝังจิตสาธารณะ      555 



 (15) 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

                                                                                                                  หน้า 
 

 8. แนวคิดเก่ียวกับจิตสาธารณะ       556 

 8.1 แนวคิดการอาสาสมัคร       556 

 8.2 แนวคิดพฤติกรรมเอ้ือสังคม       557 

 9. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ     559 

 9.1 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      559 

 9.2 ตามหลักคําสอนพุทธศาสนา      564 

 9.3 ตามทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบกระทํา    567 

 9.4 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม     568 

 10. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ     571 

 10.1 แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม     571 

 10.2  แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างที่เน้นการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์  572 

 10.3 แบบโครงงาน        574 

 10.4 แบบอริยสัจ        575 

 10.5 แบบบทบาทสมมติ       575 

 10.6แบบใช้การเผชิญสถานการณ์      577 

 10.7 แบบใช้เกม        577 

 10.8 แบบการอภิปรายกลุ่มย่อย      578 

 11. เครื่องมือวัดจิตสาธารณะ       578 

 12. การสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อส่วนรวม      594 

 13. ประโยชน์ของการมีจิตสาธารณะ      598 

 สรุปบทที่ 8         600 

 คําถามท้ายบทที่ 8        602 

 เอกสารอ้างอิงบทที่ 8        603 

บรรณานุกรม          605 



 (16) 

 

สารบญัภาพ 

 

ภาพท่ี                                                                                                      หน้า 
 

 1 ภาพการคิด การพูด และการอ่าน    7 

 2 ภาพการกระทําของมนุษย์    8 

 3 ภาพเด็กหัวเราะ    9 

 4 ภาพเด็กร้องไห้    9 

 5 ภาพความเข้มข้นของนํ้าตาลในเลือด หรือ ระดับกลูโคสในเลือด   10 

 6 ภาพการทํางานของกระเพาะอาหาร   11 

 7 ภาพประสาทสัมผัสทั้งห้า   13 

 8 ภาพการเข้าใจหรือตีความ   13 

 9 ภาพพฤติกรรมที่เป็นความจํา   14 

 10 ภาพการคิดและการตัดสินใจ   15 

 11 ภาพไซกี   17 

 12 ภาพวิลเฮล์ม วุ้นท์   21 

 13 ภาพเพลโต   22 

 14 ภาพอริสโตเติล   23 

 15 ภาพจอห์น ดิวอ้ี และวิลเลี่ยม เจมส์   26 

 16 ภาพจอห์น วัตสัน   28 

 17 ภาพเอดเวิด ธอร์นไดด์   30 

 18 ภาพซิกมันด์ ฟรอยด์ (1)   32 

 19 ภาพจิตสํานึก จิตก่ึงรู้สํานึก และจิตไร้สํานึก   33 

 20 ภาพแมกซ์ เวอร์ไทเมอร์ และโคเลอร์   36 

 21 ภาพลิงชิมแปนซ ี   37 

 22 ภาพอับราฮัม มาสโลว์ และ คาร์ล โรเจอรส์   40 

 23 ภาพสาขาต่างๆของจิตวิทยา   53 

 24 ภาพการตระหนักรู้ในตนเองและการเข้าใจผู้อ่ืน   65 



(17) 

 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                      หน้า 
 

 25 ภาพการรู้จักตนเอง (1)   66 

 26 ภาพการรู้จักตนเอง (2)   69 

 27 ภาพบริเวณเปิดเผย   72 

 28 ภาพบริเวณจุดบอด   72 

 29 ภาพบริเวณความลับ   73 

 30 ภาพบริเวณอวิชา   74 

 31 ภาพการขยายบริเวณเปิดเผย   75 

 32 ภาพการแสดงลักษณะหน้าต่างหัวใจของผู้ที่รับข้อติชมมากให้ข้อติชมทีน้่อย   75 

 33 ภาพการแสดงลักษณะหน้าต่างหัวใจของผู้ที่ให้ข้อติชมมากรับข้อติชมมาก   76 

 34 ภาพลักษณะหน้าต่างหัวใจของคนที่โง่เขลา   77 

 35 ภาพลักษณะหน้าต่างหัวใจของคนที่เปิดเผย   77 

 36 ภาพโครงสร้างของบคุลิกภาพ PAC   81 

 37 ภาพมโนมติพ้ืนฐานของการรู้จักตนเอง   94 

 38 ภาพอัตมโนทัศน์ของ Mc Davis and Harrari   96 

 39 ภาพการตระหนักรู้ในตนเอง 102 

 40 ภาพการเห็นคุณค่าในตนเอง 111 

 41 ภาพความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง 113 

 42 ภาพทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของ Maslow 120 

 43 ภาพลักษณะของบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง 128 

 44 ภาพการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 133 

 45 ภาพการพัฒนาตน 139 

 46 ภาพการควบคุมตนเอง 150 

 47 ภาพการเตือนตนเอง 152 

 48 ภาพการเสริมแรง 153 



(18) 

 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                      หน้า 
 

 49 ภาพการลงโทษตัวเอง 154 

 50 ภาพวิธีเจริญสมาธิเบ้ืองต้น 156 

 51 ภาพการเข้าใจผู้อ่ืน  162 

 52 ภาพการคิด (1) 177 

 53 ภาพการคิด (2) 181 

 54 ภาพทักษะการคิด 186 

 55 ภาพลักษณะการคิดแบบต่างๆ 189 

 56 ภาพ Jean Piaget 199 

 57 ภาพ Jerome Seymour Bruner 202 

 58 ภาพ Robert M. Gagne 204 

 59 ภาพ Lev Semionovich Vygotsky 208 

 60 ภาพ David Ausubel 210 

 61 ภาพแมกซ์ เวอร์ไทม์เมอร,์ วุล์ฟแกงค์ โคห์เลอร์ 
 เคิร์ท คอฟฟ์กาและเคิร์ท เลวิน 213 

 62 ภาพการเรียนรู้แบบหย่ังเห็นของโคห์เลอร์ 214 

 63 ภาพการคิดบวก 215 

 64 ภาพการคิดแก้ปัญหา 217 

 65 ภาพการตัดสินใจ 220 

 66 ภาพการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 228 

 67 ภาพการคิดสร้างสรรค์ 232 

 68 ภาพเซลล์ประสาท 258 

 69 ภาพไซแนปส ์ 259 

 70 ภาพปฏิกิริยารีเฟล็กซ ์ 261 

 71 ภาพ Temporal และ Spatial summation 262 



(19) 

 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                      หน้า 
 

 72 ภาพวงจรการกระตุ้นภายใน 262 

 73 ภาพไขสันหลัง 264 

 74 ภาพสมอง 266 

 75 ภาพพัฒนาการของสมอง 267 

 76 ภาพโครงสร้างของสมอง 269 

 77 ภาพการทํางานของสมอง 272 

 78 ภาพส่วนประกอบของสมอง 275 

 79 ภาพบริเวณหน้าที่ของสมอง 278 

 80 ภาพเส้นประสาทสมองของมนุษย์ 279 

 81 ภาพต่อมใต้สมองหรือต่อมพิทูอิทารี 281 

 82 ภาพต่อมไพเนียล 282 

 83 ภาพประสาทรับความรู้สึก 283 

 84 ภาพส่วนประกอบของหู 286 

 85 ภาพการทํางานของระบบประสาทอิสระ 297 

 86 ภาพหน้าที่ของสมองซีกซ้ายและสมองซกีขวา (1) 301 

 87 ภาพหน้าที่ของสมองซีกซ้ายและสมองซกีขวา (2) 301 

 88 ภาพหลักสําคัญของความถนัดของสมองซีกขวา 303 

 89 ภาพคลื่นสมอง 307 

 90 ภาพการปิดของการทํางานของสมอง 309 

 91 ภาพพฤติกรรมทําลายสมอง 311 

 92 ภาพการเปิดของการทํางานของสมอง 312 

 93 ภาพการพัฒนาสมองด้วย Brain Gym 313 

 94 ภาพการเคลื่อนไหวสลับข้าง  314 

 95 ภาพการยืดส่วนต่างๆ ของร่างกาย 315 



 (20) 

 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                      หน้า 
 

 96 ภาพการเคลื่อนไหวเพ่ือกระตุ้น 316 

 97 ภาพท่าบริหารร่างกายง่ายๆ 317 

 98 ภาพการบริหารปุ่มสมอง 319 

 99 ภาพการบริหารปุ่มขมับ 319 

 100 ภาพการบริหารปุ่มใบห ู 320 

 101 ภาพการเคลื่อนไหวสลับข้าง ท่าที่ 1 นับ 1-10 321 

 102 ภาพการเคลื่อนไหวสลับข้าง ท่าที่ 2 จีบ L 321 

 103 ภาพการเคลื่อนไหวสลับข้าง ท่าที่ 3 โป้ง-ก้อย 322 

 104 ภาพการเคลื่อนไหวสลับข้าง ท่าที่ 4 แตะจมูก-แตะหู 323 

 105 ภาพการเคลื่อนไหวสลับข้าง ท่าที่ 5 แตะหู 324 

 106 ภาพการเคลื่อนไหวสลับข้าง ท่าที่ 6 การผ่อนคลาย 324 

 107 ภาพสมองกับนํ้า 330 

 108 ภาพสมองกับการหายใจ 332 

 109 ภาพสมองกับการผ่อนคลาย 337 

 110 ภาพอารมณ์ 356 

 111 ภาพอารมณ์โกรธ 363 

 112 ภาพอารมณ์กลัว 364 

 113 ภาพอารมณ์พึงพอใจ 364 

 114 ภาพประเภทของอารมณ์ 365 

 115 ภาพการเกิดอารมณ์ 367 

 116 ภาพความฉลาดทางอารมณ์ 379 

 117 ภาพความเครียด 383 

 118 ภาพการจัดการอารมณ์ 392 

 119 ภาพการควบคุมอารมณ์ 395 



 (21) 

 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                      หน้า 
 

 120 ภาพบุคลิกภาพ (1) 415 

 121 ภาพบุคลิกภาพ (2) 418 

 122 ภาพบุคลิกภาพกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 420 

 123 ภาพ Id Ego Superego 423 

 124 ภาพคาร์ล จุง  425 

 125 ภาพโครงสร้างทางบุคลิกภาพ 426 

 126 ภาพหน้ากาก 428 

 127 ภาพอัลเฟรด แอดเลอร์ 431 

 128 ภาพวิลเลียม เชลดอน 434 

 129 ภาพแฮนส์ ไอแซงค ์ 435 

 130 ภาพกลุ่มลักษณะนิสัยตามแนวคิดของไอแซ้งค์ 436 

 131 ภาพกอร์ดอน อัลพอร์ต 438 

 132 ภาพเรมอนด์ บี แคทเทลล ์ 440 

 133 ภาพเทรท 16 ลักษณะของแคทเทลล ์ 441 

 134 ภาพการใช้แบบทดสอบ 16 PF คัดเลือกความถนัดในอาชีพของบุคคล 442 

 135 ภาพคาร์ล โรเจอร์ 443 

 136 ภาพอับบาฮัม มาสโลว์ 448 

 137 ภาพตัวอย่างแบบทดสอบหยดหมึกของรอร์ชาช 455 

 138 ภาพตัวอย่างแบบทดสอบประเภทฉายภาพแบบ TAT 456 

 139 ภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 471 

 140 ภาพการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 474 

 141 ภาพทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล 479 

 142 ภาพการเปิดเผย 480 

 143 ภาพความไว้วางใจภาพมนุษยสัมพันธ์ 482 
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สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี                                                                                                      หน้า 
 

 144 ภาพมนุษยสัมพันธ์ 484 

 145 ภาพลักษณะของมนุษยสัมพันธ์ 487 

 146 ภาพอีริค ฟรอมม ์ 492 

 147 ภาพทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟรเดอริค เฮอร์ซเบริ์ก 495 

 148 ภาพทฤษฎีความต้องการความสัมฤทธ์ิผลของแมคเคลแลนด์ 497 

 149 ภาพทฤษฎี ERG ของเคลย์ตัน อัลเดอร์เฟอร์ 500 

 150 ภาพทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 505 

 151 ภาพวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 508 

 152 ภาพการติดต่อสื่อสาร 512 

 153 ภาพองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร 513 

 154 ภาพจิตสาธารณะ (1) 537 

 155 ภาพจิตสาธารณะ (2) 538 

 156 ภาพความสําคัญของจิตสาธารณะ 544 

 157 ภาพความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเอ้ือสงัคม  
 พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือและความเอื้อเฟ้ือไบเออร์ออฟ 558 

 158 ภาพสรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสํานักงานทรัพยาสินส่วนพระองค์ตามรอยพ่อ  
 ชีวิตพอเพียงสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 560 

 159 ภาพห้องเรียน 588 

 160 ภาพนักศึกษาทําความสะอาด 589 

 161 ภาพการสร้างเสริมจิตสํานึกสาธารณะต่อส่วนรวม 594 
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สารบญัตาราง  
 

ตารางที ่                                                                                                       หน้า 
 

 1 แสดงเหตุการณ์สําคัญทางจิตวิทยา   20 

 2 แสดงการเปรียบเทียบวิธีการทดลองและวิธีการหาค่าสหสมัพันธ์   52 

 3 แสดงการตระหนักรู้ที่บุคคลจะพึงมีต่อความเป็นตนเอง   71 

 4 แสดงบุคลิกภาพที่เหมาะสมและบุคลิกภาพที่ต้องได้รับการแก้ไข   83 

 5 แสดงความตระหนักถึงคุณค่าตนเองและความเช่ือมั่นในความสามารถตนเอง 131 

 6 แสดงการสร้างความมั่นใจในตัวเอง 132 

 7 แสดงผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้จากการเติบโตมากับคําต่างๆ 135 

 8 แสดงวิถีชีวิตกับการเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเอง 135 

 9 แสดงการเห็นคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมความสําเร็จ 137 

 10 แสดงการฝึกเจริญสมาธิแบบเมตตา 158 

 11 แสดงสิ่งที่ชอบในตนเองและสิ่งที่ไม่ชอบในตนเอง 161 

 12 แสดงการเปรียบเทียบการคิดทางบวกกับการคิดทางลบ 216 

 13 แสดงเส้นประสาทสมองของมนุษย์ 280 

 14 แสดงการตอบสนองของอวัยวะที่ถูกกระตุ้นโดยซิมพาเตคิตและพาราซิมพาเตคิต 298 

 15 แสดงเปรียบเทียบเพศและ E.Q.กับ I.Q. 380 

 16 แสดงการเปรียบเทียบทฤษฎีแรงจูงใจเก่ียวกับความต้องการของมนุษย์ 499 

 17 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
 และตัวช้ีวัดในแต่ละองค์ประกอบของจิตสาธารณะ 542 

 18 แสดงผลกระทบจากการท่ีบุคคลขาดจิตสาธารณะในระดับต่างๆ 545 
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สารบญัแผนผัง  
 

แผนผงัที ่                                                                                                    หน้า 
 

 1 แสดงการเกิดของการคิด 183 

 2 แสดงหน้าที่ของระบบประสาท 257 

 3 แสดงส่วนประกอบของสมอง 274 

 4 แสดงกระบวนการความจํา 326 

 5 แสดงทฤษฎีอารมณ์ของเจมส ์แลง 375 

 6 แสดงทฤษฎีอารมณ์ของแคนนอน – บาร์ด 376 

 7 แสดงทฤษฎีอารมณ์ของแซตเตอร์ ซิงเกอร์ 377 

 8 แสดงทฤษฎีอารมณ์ของเจมส์ แลง แคนนอน – บาร์ดแซตเตอร์ ซิงเกอร์ 378 

 9 แสดงองค์ประกอบและผลของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 489 

 10 แสดงองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร 515 

 11 แสดงขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร 515 

 12 แสดงรูปแบบการรบัมือกับคําติชม 526 

 13 แสดงกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล 548 
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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 

รหัสวิชา GE 20007 

ชื่อรายวิชา จติวิทยาพัฒนาตนในสังคมยุคใหม ่
 Psychology for Self-development in modern society  

หน่วยกิต 3(1-2-3) 

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจาย์ธนัญญา  ธีระอกนิษฐ์ 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 การตระหนักรู้ในตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน การคิดอย่างมีสติ การฝึกสมอง การจัดการอารมณ์
และความเครียด การวางตัวเพ่ือความเหมาะสม การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จิตสาธารณะ
เพ่ือการปรับตัวในโลกยุคใหม ่
 

จุดประสงคท์ัว่ไป 
 ในการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาพัฒนาตนในสังคมยุคใหม่ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา การตระหนักรู้ในตนเอง 
และการเข้าใจผู้อ่ืน  
 2. สามารถนําการคิดอย่างมีสติ การฝึกสมอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 
บุคลิกภาพและการวางตัวเพ่ือความเหมาะสม มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 3. สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและ 
จิตสาธารณะได้ 
 4. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้จิตวิทยาพัฒนาตนในสังคมยุคใหม่เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 

เนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 

 

 



(29) 

 

เนื้อหา จํานวนช่ัวโมง 
บทที่ 1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับจิตวิทยา 
 ความหมายของจิตวิทยา 
 ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ 
 ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ 
 ตํานานทางจิตวิทยา 
 ความสําคัญของการศึกษาจิตวิทยา 
 ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา 
 กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา 
 วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา 
 ศีลธรรมทางจติวิทยา 
 สาขาต่างๆของจิตวิทยา 

3  ช่ัวโมง 
 

บทที่ 2 การตระหนักรูใ้นตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน 
 ความหมายของการสร้างความเข้าใจในตนเอง 
 ความสําคัญของการรู้จักตนเอง 
 รูปแบบของการรู้จักตนเอง 
 ปัจจัยส่งเสริมการรู้จักตนเอง 
 มโนมติพ้ืนฐานในการรู้จักตนเอง 
 ทฤษฎีการรู้จักตนเอง 
 การพัฒนาการรู้จักตนเอง 
 การตระหนักรู้ในตนเอง 
 การพัฒนาตนเอง 
 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
 การเข้าใจผู้อ่ืน 

6  ช่ัวโมง 
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เนื้อหา จํานวนช่ัวโมง 
บทที่ 3 การคดิอย่างมีสติ 
 ความหมายของการคิด 
 ความสําคัญของการคิด 
 การเกิดของการคิด 
 กระบวนการของการคิด 
 กรอบการคิด 

ทักษะการคิด 
 ลักษณะการคิดแบบต่างๆ 
 ประเภทของการคิด 

การคิดอย่างมีสติ 
 การคิดแบบอภิปัญญาหรือการรู้คิด 

 การคิดแบบญาณปัญญาหรือแบบหย่ังเห็น 
 การคิดบวก 
 การคิดแก้ปัญหา 
 การตัดสินใจ 
 การคิดอย่างมีวิจารญาณ 

 ความคิดสร้างสรรค์ 
 อุปสรรคของการคิด 
 การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในการคิด 

6  ช่ัวโมง 
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เนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
บทที่ 4 การฝกึสมอง 
 ระบบประสาท 
 ระบบประสาทส่วนกลาง 
 ระบบประสาทอิสระ 
 การฝึกสมอง 
 ยุคของความหลากหลายทางสมอง 
 หน้าที่ของสมอง 
 หน้าที่ของสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวา 
 การใช้สมองทั้งสองซีก 
 คลื่นสมอง 
 การปิดและเปิดของการทํางานของสมอง 
 การพัฒนาสมอง Brain Gym 

 การบริหารสมอง Brain Activation  

 สมองกับความจํา 
 สมองกับความฉลาดและความคิด 
 สมองกับนํ้า 
 สมองกับการหายใจ 
 สมองกับดนตรี 
 สมองกับการผ่อนคลาย 
 สมองกับสารอาหาร 
 สมองกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา 

9 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 



(32) 

 

เนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
บทที่ 5 การจัดการอารมณแ์ละความเครยีด 
 ความหมายของอารมณ์ 

 หน้าที่ของอารมณ์ 

 องค์ประกอบของอารมณ์ 

 การจําแนกของอารมณ์ 

 ปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับอารมณ์ 

 ลักษณะของอารมณ์ 

 ประเภทของอารมณ์ 

 การเกิดอารมณ์ 

 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเกิดอารมณ์ 

 พัฒนาการทางอารมณ์ 

ทฤษฎีของอารมณ์ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

 การวัดอารมณ์ 

 ความเครียด 
 ภาวะที่เกิดจากความเครียด 
 การจัดการกับอารมณ์ 

 การควบคุมอารมณ์ 

 เทคนิคในการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน 

6 ช่ัวโมง 
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เนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
บทที่ 6 บุคลิกภาพและการวางตัวเพื่อความเหมาะสม 
 ความหมายของบุคลิกภาพ 

 ความสําคัญของบุคลิกภาพ 

 องค์ประกอบของบุคลิกภาพ 

 บุคลิกภาพกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 

 วิธีการประเมินและการวัดบุคลิกภาพ 

 การวางตัวเพ่ือความเหมาะสม 

6  ช่ัวโมง 

บทที่ 7 การสรา้งสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 สาเหตุโดยทั่วไปของการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 ขั้นตอนของการเกิดความสัมพันธ์ 
 คุณค่าของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 คุณลักษณะสําคัญในการสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล 
 ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ 
 ลักษณะของมนุษยสัมพันธ์ 
 องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
 ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับมนุษยสัมพันธ์ 
 อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล 
 วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 การติดต่อสื่อสาร 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร 
 

6  ช่ัวโมง 
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เนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
บทที ่8 จิตสาธารณะ 
 ความหมายของจิตสาธารณะ 
 ความสําคัญของจิตสาธารณะ 
 การก่อรูปของจิตสาธารณะ 
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ 
 องค์ประกอบของจิตสาธารณะ 
 ลักษณะของบุคคลที่มจีิตสาธารณะ 
 กลยุทธ์ในการปลูกฝังจิตสาธารณะ 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
 กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ 
 เครื่องมือวัดจิตสาธารณะ 
 การสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อส่วนรวม 
 ประโยชน์ของการมีจิตสาธารณะ 

6  ช่ัวโมง 
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วิธีการสอนและกิจกรรม 
 1. จดัการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) 

จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
จิ๊กซอล (Jigsaw) 

 2. อธิบายทฤษฎีและแนวทางฝึกด้วย Microsoft Power Point หนังสั้น วีดิทัศน์ คลิปวิดีโอ 
กรณีศึกษา บทความ สารคดี ข่าวประจําวัน 
 3. อภิปราย ซักถาม และร่วมกันสรุปในเน้ือหาสาระที่สําคัญ 

 4. ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเน้ือหา และนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
 5. ทําแบบทดสอบ คําถามทา้ยบทเป็นรายบุคคล 
 6. การระดมความคิด 
 7. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ กลุ่มสัมพันธ์ บทบาทสมมติ 
 8. เน้ือหาสาระสําคัญสรุปเป็นแผนภูมิความคิด (Mind map) 

 9. ร่วมกันสรุปกิจกรรมและเสนอแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
 10. จัดโครงการที่เก่ียวกับจิตวิทยา 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point  

 2. หนังสั้น วีดิทัศน์ คลิปวิดีโอ กรณีศึกษา บทความ สารคดี ข่าวประจําวัน 
 3. เอกสารคําสอนวิชาจิตวิทยาพัฒนาตนในสังคมยุคใหม ่
 4. งานวิจัยเก่ียวข้องจิตวิทยา 
 5. หนังสือ ตําราจิตวิทยา 
 

แหล่งการเรียนรู ้
 1. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับจิตวิทยา 
 2. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3. สถานที่ให้ความรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน 
 4. เฟสบุ๊ก เพจ ของสมาคม มลูนิธิ เก่ียวกับจิตวิทยา 
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การประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรมที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 

16 

20% 

30% 

2 การทํางานเด่ียว /กลุ่ม 
การนําเสนอรายงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 
การทําคําถามท้ายบท 
การฝึกปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

40% 

3 การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
การแต่งกายสุภาพและเหมาะสม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 

 การประเมินผล (เกณฑ์การให้คะแนน) 
 การประเมินผล กําหนดเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียน ดังน้ี 
 คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน A 

 คะแนนรวมร้อยละ 75-79  ระดับผลการเรียน B+ 

 คะแนนรวมร้อยละ 70-74  ระดับผลการเรียน B 

 คะแนนรวมร้อยละ 65-69  ระดับผลการเรียน C+ 

 คะแนนรวมร้อยละ 60-64  ระดับผลการเรียน C 

 คะแนนรวมร้อยละ 55-59  ระดับผลการเรียน D+ 

 คะแนนรวมร้อยละ 50-54  ระดับผลการเรียน D 

 คะแนนรวมร้อยละตํ่ากว่า 50 ระดับผลการเรียน F 

 ขาดสอบปลายภาค  ระดับผลการเรียน I 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา 
 

เวลาเรียน  3  ช่ัวโมง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังน้ี 
 1. อธิบายความหมายของจิตวิทยา, ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์, ประเภทของ
พฤติกรรมมนุษย์, ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา, ความสําคัญของการศึกษาจิตวิทยา,  
ความหมายของจิตวิทยา, สาขาต่างๆของจิตวิทยาได้ 
 2. อภิปรายเก่ียวกับความสําคัญของการศึกษาจิตวิทยา, ตํานานทางจิตวิทยา, กลุ่มแนวคิด
ทางจิตวิทยาได้ 
 3. ปฏิบัติวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาและศีลธรรมทางจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

เนื้อหา 
1. ความหมายของจิตวิทยา 
2. ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ 
3. ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ 
4. ความสําคัญของการศึกษาจิตวิทยา 
5. ตํานานทางจิตวิทยา 
6. ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา 
7. กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา 
8. วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา 
9. ศีลธรรมทางจติวิทยา 
10. สาขาต่างๆของจิตวิทยา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. สํารวจความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อเน้ือหาวิชาจิตวิทยาฯ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน และคุณลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. ช้ีแจงแผนบริหารการสอนโดยภาพรวมเกี่ยวกับเน้ือหา รูปแบบการสอน กิจกรรม 
โครงการ เกณฑ์การให้คะแนน 
 3. สร้างข้อตกลงร่วมกันในการศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาฯ 
 4. เล่าเรื่องราวตํานานทางจิตวิทยา เรื่องคิวปิด 
 4. อภิปรายเน้ือหา และสรุปเน้ือหาสาระสําคัญประกอบการนําเสนอด้วย Microsoft 

Power Point ในหัวข้อความหมายของจิตวิทยา, ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์,ประเภทของ
พฤติกรรมมนุษย์, ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา, ความสําคัญของการศึกษาจิตวิทยา, ความหมาย
ของจิตวิทยา, สาขาต่างๆของจิตวิทยา 
 5. นักศึกษาร่วมกันอภิปราย ซักถามและร่วมกันสรุป 
 6. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 6 กลุม่ ปฏิบัติกิจกรรมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิด
นักจิตวิทยาแต่ละกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายหน้าช้ันเรียน 
 7. ทําคําถามท้ายบทที่ 1 และเฉลยในสัปดาห์ต่อไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอน 
2. หนังสือ ตําราที่เก่ียวข้องจิตวิทยา 

 3. กิจกรรมกลุม่ 
 4. Microsoft Power Point ที่จัดทําในหัวข้อต่างๆ 
 5. คําถามท้ายบท 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 
1. อธิบายความหมายของจิตวิทยา, 
ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์, 
ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์, 
ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา, 
ความสําคัญของการศึกษาจิตวิทยา, 
ความหมายของจิตวิทยา, สาขาต่างๆ
ของจิตวิทยาได้ 
2. อภิปรายเก่ียวกับความสําคัญของ
การศึกษาจิตวิทยา,ตํานานทาง
จิตวิทยา, กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยได้ 
3. ปฏิบัติวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา
และศีลธรรมทางจิตวิทยาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันได้ 

1. ซักถาม แลกเปลี่ยน 
สนทนาพูดคุย ตอบคําถาม 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
การร่วมกิจกรรม 
3. สังเกตการณ์นําเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
4. การมอบหมายงานคําถาม
ท้ายบท 
 

1. นักศึกษาตอบคําถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ 80 

2. สังเกตพฤติกรรมใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่/
ความสนใจ/ความร่วมมืออยู่
ในระดับดี 
3. การนําเสนอหน้าช้ันเรียน
อยู่ในระดับดี 
4. นักศึกษาทําคําถาม 
ท้ายบทถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา 
 

 จิตวิทยาการพัฒนาตน ได้เข้ามามีบทบาทในการที่จะเข้าใจสภาวะต่างๆ ที่เก่ียวกับมนุษย์
ในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีความพยายามที่จะค้นหาคําอธิบายเร่ืองพฤติกรรมมนุษย์ และในโลก
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือศึกษาหาคําตอบในพฤติกรรมมนุษย์ โดย
รูปแบบทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจิตวิทยาการพัฒนาตน 
ผู้เขียนขอกล่าวถึงความหมายของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ ประเภทของพฤติกรรม
มนุษย์ ตํานานทางจิตวิทยา ความสําคญัของการศึกษาจิตวิทยา ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา 
กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ศีลธรรมทางจิตวิทยาและสาขาต่างๆของจิตวิทยา 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 1. ความหมายของจิตวทิยา 
 ศรีวรรณ  จันทรวงศ์ (2547 : 1) จิตวิทยา (Psychology) มาจากภาษากรกี  2  คํา คือ 
 Psyche แปลว่า จิต หรือ วิญญาณ 

 Logos แปลว่า การศึกษา 
 จิตวิทยา แปลว่า การศึกษาจิตหรือวิญญาณ 
 มีผู้ใหค้วามหมายของคําว่าจิตวิทยา (วิไลวรรณ   ศรีสงคราม,2549 : 1-2 ) คือ 
 บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร (2538 : 407)  ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาว่าเป็นวิชาที่ว่าด้วย
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ เป็นสาขาของวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งศึกษาเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ของการก่อเกิด พัฒนาการ และสิ่งที่ปรากฏออกมาของสภาพจิตใจและพฤติกรรม 
 ลินดา (Linda 1987 :  12) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาว่าเป็นศาสตร์ของพฤติกรรม
และกระบวนการทางจิต คําว่า “Psychology” มาจากภาษากรีก หมายถึง การศึกษาจิต หรอื
วิญญาณ 

 สจ๊วต (Stuart 1989 : 354) จิตวิทยาเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรม และจติใจของมนุษย์
และสัตว์อย่างเป็นระบบ จิตวิทยามีหลายสาขาด้วยกัน และทุกสาขาให้คณุค่าแก่วิธีการทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้เหตุผลของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการทดสอบมาอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ 
 เบนจามิน (Benjamin 1989 : 269) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาว่าเป็นศาสตร์
เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ พฤติกรรมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท้ังหมดในชีวิต 
กระบวนการของชีวิต จะหมายถึง กระบวนการเมตาโบลึซึม การเจริญเติบโต ความเสื่อมถอย ระบบ
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การย่อยอาหาร การกําจัดของเสีย และการหมุนเวียนกลับมาใช้ ตลอดจนกระบวนการทางร่างกายท่ี
เก่ียวข้องกับระบบประสาท และระบบต่อมที่มีผลต่อรูปแบบของพฤติกรรมภายนอก หรือพฤติกรรม
ภายใน 
 ศรีวรรณ จันทรวงศ์ (2547 : 2) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาเป็นศาสตร์ซึ่งศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ น่ันก็คือวิทยาศาสตร์ที่มุ่งศึกษาเรื่องราวทั้งหมดเก่ียวกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ เพ่ือจะได้เข้าใจสาเหตุแห่งพฤติกรรมต่างๆ สําหรับเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่
เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 วิไลวรรณ ศรสีงคราม (2549 : 1-2) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ 
ที่ศึกษาพฤติกรรมและกระบวนทางจิต คือ ศาสตร์ (Science) กระบวนการทางจิต (Mental processes) 

ศาสตร์ (Science) คือ วิธีการรวบรวมความรู้อย่างมีแบบแผน มีหลักเกณฑ์ เป็นวิธีของการให้
เหตุผลที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเที่ยงตรง และก่อให้เกิดข้อมูลที่เก่ียวข้องและเช่ือมโยงกันได้ 
 กระบวนการทางจิต (Mental processes) เป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการรู้คิด 
(Cognition) การรับรู้ (Perception) การใส่ใจ (Atteding) การจํา (Remembering) การใช้
เหตุผล (Reasoning) การแก้ปัญหา (Solving problems)การฝัน (Dreaming) การใช้จินตนาการ 
(Fantasizing) ความหวัง (Hoping) การคาดหวัง (Anticipating) ซึ่งจัดไดว่าเป็นพฤติกรรมภายใน 
 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า จิตวิทยา หมายถึง การศกึษาพฤติกรรมมนุษย์ ทีอ่าศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการรวบรวมข้อมูล จัดให้เป็นระบบระเบียบและสามารถตรวจสอบได้อย่างมี
เหตุมีผล 
 จากความหมายของจิตวิทยา ซึ่งเป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ผู้เขยีนจึงขอเสนอ
ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 2. ความหมายของพฤตกิรรมมนุษย์ 
 มีผู้ใหค้วามหมายของคําว่า พฤติกรรมมนุษย์ คือ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/ 23 พฤษภาคม 2555) 

 ซืมบาร ์ โดและเกอร์ริก (Zimbardo and Gerrig 1999 : 3)  อธิบายว่า พฤติกรรม
เป็นการกระทําของบุคคลเพื่อปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพฤติกรรมทีส่ังเกตได้  
 ลาเฮย์ (Lahey 2001 : 5) กล่าวว่า พฤติกรรมคือการกระทําของบุคคลในทุกลักษณะ
ทั้งที่เป็นโดยธรรมชาติทางสรีระและที่จงใจกระทํา ซึ่งอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวและเป็นการกระทําที่
สังเกตได้โดยอาจใช้ประสาทสัมผสัธรรมดาหรือใช้เครื่องมือช่วยการสังเกต 
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 ศรีวรรณ จันทรวงศ์ (2547: 2) พฤติกรรม (Behavior)หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิรยิา
ต่างๆ ของสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งอาจจะรู้ได้โดย การสังเกตหรือการใช้เคร่ืองมือช่วยวัดพฤติกรรมรวมไปถึง 
การตอบสนองทางกล้ามเน้ือ และการทํางานของต่อมต่างๆ ในร่างกายอีกด้วย 
 พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อ
เผชิญกับสิ่งเร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ต่างๆ อาการแสดงออกต่างๆ เหล่าน้ัน อาจเป็น 

การเคลื่อนไหวที่สังเกตได้หรือวัดได้ เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ  
เป็นต้น ส่วนสิง่เร้าที่มากระทบแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นสิ่งเรา้ภายใน (Internal Stimulus) 

และสิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงภาพการคิด การพูด และการอ่าน 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 27 พฤษภาคม 2559) 
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ภาพท่ี 2 แสดงภาพการกระทําของมนษุย์ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 27 พฤษภาคม 2559) 

 

 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา อาการที่แสดงออกของมนุษย์ 
ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัว โดยจาการสังเกตหรือการใช้เครื่องมือช่วยวัดพฤติกรรม
ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการทางร่างกาย 
 

 3. ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์  
 ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ อาการแสดงออกของมนุษย์ม ี 2 ลักษณะ มรีายละเอียด
ดังต่อไปนี้ (ปราณี รามสูตและคณะ,2545 :2-3)   

 3.1 พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) เป็นพฤติกรรมทีส่ังเกตได้โดยชัดเจน แบ่งเป็น
2 ประเภทคือ 
 3.1.1 พฤติกรรมโมลาร์ (Molar behavior) เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้โดยไม่ต้อง
ใช้เครื่องมือช่วย เช่น การพูด การหัวเราะ การร้องไห้ การเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือแม้แต่การเต้น
ของหัวใจ ซึ่งผูอ่ื้นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผสั 
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ภาพท่ี 3 แสดงภาพเด็กหัวเราะ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 27 พฤษภาคม 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงภาพเด็กร้องไห้ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 27 พฤษภาคม 2559) 

 

 3.1.2 พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular behavior) เป็นพฤติกรรมภายนอกที่ต้อง
อาศัยเครื่องมือหรือการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือช่วยในการสังเกต เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
สารเคมีหรือปริมาณนํ้าตาลในกระแสเลือด การทํางานของกระเพาะอาหารและลําไส้ หรือคลื่น
สมอง (Electroencephalogram = EEG) ซึ่งเราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องนําเอาเข็ม
นําไฟฟ้าที่เรียกว่า Microelec trode สัมผัสกับผนังศีรษะเพ่ือเป็นตัวนํากระแสไฟฟ้าผ่าน 
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Amplifier ให้ขยายขีดเป็นเส้นคลื่นให้เราสังเกตด้วยตาเปล่าได้หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าตาล
ในโลหิตก็ต้องใช้เครื่องมือวัด ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตาล และการทํางานของ
กระเพาะอาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงภาพความเขม้ข้นของน้ําตาลในเลือด หรือ ระดับกลูโคสในเลือด 
(ที่มา th.wikipedia.org/wiki/ 27 พฤษภาคม 2559) 

 

 3.1.2.1 ปริมาณน้ําตาลในกระแสเลือด 
 ความเข้มข้นของนํ้าตาลในเลือด หรือระดับกลูโคสในเลือด 
คือ จํานวนกลูโคส (นํ้าตาล) ที่มีอยู่ในเลือดของมนุษย์หรือสัตว์ โดยปกติในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ร่างกายจะควบคุมระดับกลูโคสในเลือดให้อยู่ที่ 3.6 - 5.8 mM (mmol/L, เช่น millimoles/liter) 

หรือ 64.8 - 104.4 mg/dL. โดยธรรมชาติแล้วร่างกายมนุษย์จะควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดอย่าง
เข้มงวดซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาสมดุลของร่างกาย (homeostasis) 

 กลูโคสเป็นแหล่งพลังงานแห่งแรกสําหรับเซลล์ของร่างกาย 
ส่วนไขมันในเลือดในรูปของไขมันและนํ้ามันเป็นแหล่งสะสมพลังงานของร่างกาย กลูโคสจะถูกลําเลียง
จากลําไส้หรือตับไปยังเซลล์ของร่างกายโดยกระแสเลือดและจะถูกทําให้เหมาะสมสําหรับการดูดซึม
ของเซลล์โดยฮอร์โมนอินซูลินซึ่งถูกผลิตขึ้นที่ตับอ่อน 
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ยังมีการสร้างเอนไซม์เพ่ือช่วยในการย่อยอาหารอีกด้วย ในศัพท์ทางการแพทย์จะเรียกโครงสร้างที่
เก่ียวกับกระเพาะอาหารโดยข้ึนต้นด้วยคําว่า gastro – และ gastric ซึ่งเป็นคําในภาษาละตินที่
หมายถึงกระเพาะอาหาร 
 หน้าที่หลักของกระเพาะอาหารคือการย่อยสลายสารอาหาร
โมเลกุลใหญ่ให้เล็กลงโดยอาศัยการทํางานของกรดเกลือ (hydrochloric acid) เพ่ือให้ง่ายต่อการดูด
ซึมที่ลําไส้เล็ก นอกจากน้ีกระเพาะอาหารยังมีหน้าที่ผลิตเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยโปรตีนคือเอนไซม์
เพพซิน (pepsin) โดยในช่วงแรก เอนไซม์นี้จะถูกผลิตออกมาในรูปของเพพซิโนเจน (pepsinogen) 

ที่ยังไม่สามารถทํางานได้ แต่จะถูกเปลี่ยนเป็นเพพซินเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดภายในกระเพาะ
อาหาร นอกจากน้ีแล้ว กระเพาะอาหารยังทําหน้าที่ในการดูดซึมนํ้า ไอออนต่าง ๆ รวมทั้งแอลกอฮอล์
แอสไพริน และคาเฟอีนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของกระเพาะอาหารท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตคือ
การผลิตสารที่เรียกว่า อินทรินซิค แฟคเตอร์ (intrinsic factor) ซึ่งเป็นสารที่จําเป็นในการดูดซึม
วิตามิน บี12 

 3.2 พฤติกรรมภายใน  
 พฤติกรรมภายใน (Covert behavior) เป็นพฤติกรรมที่เจา้ตัวเท่าน้ันรับรู้ ถ้าไม่
บอกใครไม่แสดงออกก็ไม่มีใครรู้ได้ดี เช่น การจํา การรับรู้ การเข้าใจ การได้กลิ่น การได้ยิน การฝัน 
การหิว การโกรธ ความคิด การตัดสินใจ เจตคติ จินตนาการ พฤติกรรมเหล่าน้ีอาจมีผลทําให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น ขณะใช้ความคิดคลื่นสมองทํางานมาก หรือขณะโกรธปริมาณนํ้าตาลใน
กระแสเลือดมมีาก ซึ่งวัดได้โดยเคร่ืองมือ แต่ก็ไม่มใีครรู้ละเอียดลงไปได้ว่าเขาคิดอะไร หรือเขารู้สกึ
อย่างไร คนรู้ละเอียดคือเจ้าของพฤติกรรมน้ัน ซึ่งพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นความในใจ มีหลายอย่าง เช่น 
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ภาพท่ี 7 แสดงภาพประสาทสัมผสัทั้งหา้ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search/ 27 พฤษภาคม 2559) 

 

 3.2.1 พฤติกรรมที่เป็นความรู้สึกจากการสมัผัส (Sensation) เช่น การเห็น  
การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การรู้สมัผัส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แสดงภาพการเข้าใจหรือตีความ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search/ 27 พฤษภาคม 2559) 
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 3.2.2 พฤติกรรมที่เป็นการเขา้ใจหรือตีความ (Interpreting) เช่น พอเราได้ยิน
เสียงเราก็ทราบความหมาย แต่ถ้าพูดภาษาท่ีเราไม่รู้เรื่องก็ได้ยินเสียงก็เป็นพฤติกรรมที่รูส้ึกจาก 
การสัมผสั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 แสดงภาพพฤติกรรมท่ีเปน็ความจํา 
(ที่มา https://www.google.co.th/search/ 27 พฤษภาคม 2559) 

 

 3.2.3 พฤติกรรมที่เป็นความจํา (Remembering) เช่น ความจําได้ ระลึกได้ 
 3.2.3.1 เทคนิคการจําแบบ อัลเบริต์ไอน์สไตน์ 
 1) ชัดเจน (Focus) โฟกัสสิ่งที่ต้องการจดจําให้ชัดเจนว่าคืออะไร 
 2) บันทกึ (Files) จัดการความทรงจําไว้ในตู้เก็บไฟล์อย่างมีระบบ 
 3) ภาษาภาพ (Pictures) จินตนาการ สิ่งที่ต้องการจําให้เป็นภาพ
ที่คุ้นเคย 
 4) ติดตรึง (Glue) สิงทีจ่ะจดจําต้องมีความโดดเด่น กระทบกับ
ความรู้สึกของตัวเองอย่างแรง 
 5) ทบทวน (Review) การทบทวนสิ่งที่บันทึกไว้ ในความทรงจํา
จะช่วยให้เราสามารถจําสิ่งต่างๆได้ ในระยะยาว 
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 วิธีการง่ายๆ ต่ืนเช้าขึ้นมาให้ถามตัวเองว่า เมื่อวานน้ี เราได้พบ
ใครบ้าง เพ่ือจะทบทวนรายช่ือของคนที่เราได้พบ แล้วดูว่ามีกี่คนที่คุณสามารถจําได้ ตรงนี้ถือเป็น
แบบฝึกหัดที่ดี แถมยังช่วยเพ่ิมเติมข้อมูลไปในเมโมรี่ไปพรอ้มๆ กันด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงภาพการคิดและการตัดสินใจ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search/ 27 พฤษภาคม 2559) 

  

 3.2.4 พฤติกรรมทีเ่ป็นการคดิ (Thinking) และการตัดสินใจ (decision making) 

เช่น การจินตนา การคิดหาเหตุผล ฯลฯ  
 พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในมคีวามสัมพันธ์กัน โดยพฤติกรรมภายในเป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอก เช่น คนเราย่อมพูดหรือย่อมแสดงกิริยาโดยสอดคล้องกับความรู้สึกนึก
คิดภายใน ถ้าต้องการศึกษาให้เข้าใจเก่ียวกับ “จิตใจ” หรือพฤติกรรมภายในของคน ต้องศึกษาส่วนที่
สัมผสัได้ชัดแจ้ง คือ พฤติกรรมภายนอก เป็นแนวทางสู่ความเข้าใจพฤติกรรมที่เป็นความในใจและ 
การจะเข้าใจพฤติกรรมต่างๆท่ีมนุษย์แสดงออกอันเป็นพฤติกรรมภายนอกที่ต้องศึกษาให้เข้าใจ
ธรรมชาติของการคิด การตัดสินใจ การรับรู้ ความรู้สึก ฯลฯ เมื่อผู้ศกึษาได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
และประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ลําดับต่อไปผู้เขียนขอเสนอตํานานทางจิตวิทยา ดังต่อไปน้ี 
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 4. ความสําคัญของการศึกษาจิตวิทยา  
 ความสําคัญของการศึกษาจิตวิทยา สามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้ดังมีรายละเอียด

ต่อไปน้ี (ปราณี รามสูตและคณะ,2545 : 4-5 ) 

 4.1 ทําให้เกิดความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง คือ จาก
การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ จะช่วยให้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเองไปด้วย 
จากความเข้าใจตนเองก็นําไปสู่การยอมรับตนเอง  
 4.2 ทําให้เกิดความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจผูอ่ื้น คือ ความรู้
ด้านพฤติกรรมอันเป็นข้อสรุปจากคนส่วนใหญ่ ช่วยเป็นแนวทางเข้าใจบุคคลใกล้ตัวและผูแ้วดล้อม 
ช่วยให้ยอมรับข้อดีข้อจํากัดของกันและกัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจยอมรับ มีสัมพันธภาพที่ดี และช่วย
การจัดวางตัวบุคคลได้เหมาะสมข้ึน 
 4.3 ทําให้เกิดความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมช่วยบรรเทาปัญหาสังคม คือ เร่ืองปัญหาสังคม
อันมีปัจจัยหลายประการน้ัน ปัจจัยของปัญหาสังคมท่ีสาํคัญมากส่วนหน่ึงมาจากปัญหาพฤติกรรมของ
บุคคลในสังคม อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาเบ่ียงเบนทางเพศ ปัญหาความก้าวร้าว ลักขโมย 
ความเช่ือที่ผิด การลอกเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม ความรุนแรงของพฤติกรรม การจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการปรบัตัวของบุคคล เป็นต้น 
 4.4 ทําให้เกิดความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมช่วยเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ จาก
ความเข้าใจในอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรม ช่วยให้ผู้ศึกษารู้จักเลือกรับ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  
 

 5. ตํานานทางจิตวิทยา 
 ตํานานเก่ียวกับคําว่า Psyche โดยเล่าขาน ดังน้ี 
(http://writer.dek-d.com/ 27 พฤษภาคม 2559) 

 ตํานาน คิวปิด (Cupid) กับ ไซกี (Psyche) ตํานานยืนยันอํานาจมหึมาของศรมาลัย 
ซึ่งสอยได้แม้กามเทพผู้ทรงศกัด์ิให้ล่วงลงมาคลุกฝุ่นเหมือนกับมนุษย์ เดิมที คิวปิด (Cupid) รับวาน 
จากวีนัส (Venus) ผู้เป็นมารดาแผลงศรลงทันฑ์ นางมนุษย์ไซกี (Psyche) ที่หลงรักบุรุษอัปลักษณ์ 
โทษฐานไซกี (Psyche) สวยแข่งกับเทวี ไซกี (Psyche) เป็นธิดาของกษัตริย์องค์หน่ึงที่กําลังแรกรุ่น
และสวยกว่าวีนัส (Venus)มาก แต่เมื่อเห็น ไซกี (Psyche) กามเทพคิวปิด (Cupid) กลับมือไม้สั่น จน
ลั่นเข้ากับตัวเอง ทาํให้นางไซกี (Psyche) หลงรกัอย่างถอนตัวไมข่ึ้น จากน้ันคิวปิดจึงรับนางไซกี 
(Psyche) ไปอยู่ที่ตําหนัก โดยมาหาทุกคืนในยามมืดสนิท 
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ภาพท่ี 11 แสดงภาพไซกี (Psyche) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 27 พฤษภาคม 2559) 

  

 แต่มีข้อแม้ว่าไม่ว่านางอยากจะพิสูจน์อย่างไร ว่าแท้จริงแล้วทรงเป็นสัตว์ประหลาด
เหมือนที่คนกลา่วหาหรือไม ่ ห้ามนางแอบมองคิวปิดเด็ดขาด มิฉะน้ัน ควิปิดจะจากไป ด้วยวิสัยของ
ความรัก ไซกี (Psyche) จึงละเมิดข้อห้ามเพ่ือพิสูจน์ข้อข้องใจ จนถูกคิวปิดทิ้งร้าง และนางต้องเผชิญ
กับเคราะห์กรรมอีกสารพัด ก่อนที่มหาเทพซูสสงสารและเห็นใจ อภิเษกสมรสให้คิวปิด (Cupid) และ
ไซกี (Psyche) อยู่ร่วมกันในสวรรค์ในทีสุ่ด ในการแอบมอง  
(http://writer.dek-d.com/27 พฤษภาคม 2559)  

 

 จากตํานานทางจิตวิทยา เป็นเรื่องราวปรัมปรา ลําดับต่อไปควรเรียนรู้ประวัติ
ความเป็นมาของจิตวิทยา โดยผู้เขียนขออธิบายประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา มีดังต่อไปนี้ 
 

 6. ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา 
 ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา มีรายละเอียดดังน้ี  
(วิไลวรรณ ศรีสงคราม,2549 : 3-6) 

 วิชาจิตวิทยาจัดได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งในความเป็นจริงการศึกษา
ในจิตวิทยาได้มีมาช้านาน แต่แฝงอยู่กับการสอนหลักธรรมทางศาสนา โดยปรากฏให้เห็นได้ในโลก
ตะวันออก สสว่นในโลกตะวันตก นักปรัญชากรีกโซเครตีส (470—399 BCE) และผู้เข้าร่วมงานของ
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เขา ซึ่งได้แก่ พลาโต และอรสิโตเติล ได้ใหค้วามสนใจศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ มีงานเขียนที่เก่ียวกับ
ความสุข ความเพลิดเพลิน และความเจ็บปวด ความรู้สึกสัมผสัทั้งห้า การจินตนาการ ความปรารถนา 
และลักษณะอ่ืนๆ ของจิตใจ ในเวลาเดียวกัน ฮิปโปเครตีส (460-377 BCE) บิดาทางการแพทย์
สมัยใหม่ ได้ให้ความหมายของสมองมนุษย์ว่าเป็นดัง “การแปลความหมายของความรู้ตัว” หลายปี
ต่อมานักสรีรวิทยาชาวโรมัน กาเลน (130-200 CE) ได้เสนอทฤษฎีที่ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับ
ประเภทของบุคลิกภาพอย่างใดอย่างหน่ึงในสี่อย่าง 
 ส่วน เรเน่ เดสคาทีส (Rene Descartes 1596-1650) นักคณิตศาสตร์และนักปรัชญา
ชาวฝรั่งเศล ได้เสนอทฤษฎีที่เช่ือว่า จิตใจและร่างกายเป็นคนละส่วนและแยกจากกัน ซึ่งรู้จักกันดีใน
ช่ือ Dualism โดยทั้งสองส่วนจะมีปฏิสัมพันธ์กันเพียงแต่ผ่านโครงสร้างเล็กๆ ในสมองในขณะที่ โทมสั 
ฮอบบส์ (Thomas Hobbes 1588-1679) ไม่เห็นด้วย เขาและนักปรชัญาชาวอังกฤษคนอ่ืนๆ ได้มี
ความเช่ือว่า กายและจิตใจเป็นสิ่งเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะประสบการณ์ของมนุษย์ทั้งหมด ซึ่งได้รวมไปถึง
ความคิดและความรู้สึกอย่างรู้ตัวจัดได้ว่าเป็นกระบวนการทางกายที่ถูกควบคุมโดยสมอง 
 ต่อมาในศตวรรษที่ 19 นักสรีรวิทยาได้เริ่มที่จะศึกษาสมอง และโครงสร้างที่เก่ียวข้อง
ทางจิตวิทยาอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น เฮอร์มานน์ วอน เฮมโฮลท์ซ ์ (Hermann Von Helmholtz 1821-

1894) ได้ศึกษารีเซ็ปเตอร์ของการรับสัมผสัในตาและห ู และกุสตาฟ เฟรชเนอร์ (Gustav Fechner 

1801-1887) ได้พัฒนาเทคนิคที่จะวัดการรับรู้โดยการเปลี่ยนแปลงรับสัมผสัทางกาย นอกจากน้ี 
จิตแพทย์ชาวเยอรมัน อีมิล เครพีลิน (Emil Kraepelin 1856-1926) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความ
ผิดปกติทางจิตที่มีผลต่อความเจ็บป่วยทางกาย และได้ออกแบบระบบเพ่ือใช้จําแนกความผิดปกติทาง
จิตขึ้นใช้เป็นคร้ังแรก ส่วนในปารีสมีนักประสาทวิทยา ช่ือ เจน ชาร์คอท (Jean Charcot 1825-

1893) ได้พบว่าคนไข้มีทนทกุข์ทรมานจากความผิดปกติทางประสาท อาจจะสามารถรักษาได้โดยใช้
วิธีการสะกดจิต จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าทางจิตวิทยาได้รับรากฐานลึกๆ ในอดีตมาจากปรัชญา
สรีรวิทยาและการแพทย์ (Hilgard 1987 ; Watson & Evans 1991 อ้างถึงใน Kassin 1998: 6) 

 การบุกเบิกในการศึกษาเรื่องจิต ซึ่งถือว่าทําให้จิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ โดยได้มีการ
ใช้ห้องทดลองขึ้นเป็นคร้ังแรกได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1879 ที่มหาวิทยาลัยไลป์ซิก ประเทศเยอรมันซึ่ง
วิลเฮล์ม วุ้นท ์ (Wilhelm Wundt 1832-1920) นักสรรีวิทยาได้จัดต้ังห้องทดลองเป็นคร้ังแรก เพ่ือ
การใช้ในการศึกษาทางจิตในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ ทําใหม้ีนักศึกษาจํานวนมากจากยุโรปและ
สหรัฐได้ศึกษาที่ห้องทดลองของวุ้นด์ ซึงในกลุ่มน้ีจะมี จ ีแสตนเลย์ ฮอลล์ (G. Stanley Hall) เป็นผูท้ี่
ในปีค.ศ. 1891 ได้จัดต้ังสมาคมนักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกา (APA) เจมส์ แมคคีน แคทเทล (James 

MeKeen Cattell) เป็นคนแรกที่ศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีฮิวโก้ มันสเตอร์เบริ์ก 
(Hugo Miinsterberg) เป็นบุคคลหนึ่งในจํานวนคนแรกๆ ที่ประยุกต์นําเอาจิตวิทยาไปใช้ในโรงงาน 



19 

 

อุตสาหกรรม มีนักศึกษาทั้งหมด 186 คนที่ได้รับปริญญาเอกภายใต้การได้รับคําปรึกษาและการศึกษา
จากห้องทดลองของวุ้นด์ในช่วงเวลาน้ัน วุ้นด์ได้จัดพิมพ์วารสารทางจิตวิทยาจํานวน 54,000 หน้า 
เป้าหมายของหนังสือที่เขียนขึ้น เพ่ือการจัดทําขอบข่ายวิทยาศาสตร์ใหม ่
 สําหรับวุ้นด์ เขาได้ใช้วิธีการตรวจสอบจิตตนเอง (Introspection) ในการศึกษาเรื่อง
ของจิตแทนวิธีการศึกษาในแบบเดิมที่ใช้การตรวจสอบโดยการน่ังคิดเหตุและผลเอาเองที่เรียกว่าวิธี 
Armchair ของนักปรัชญาในเวลานั้น 
 ในสหรฐัอเมริกา ได้เกิดแนวคิดหม่ขึ้นมา เรยีกว่า กลุ่มหน้าที่ของจิต นําโดย วิลเลี่ยม 
เจมส์ (William James 1842-1910) ซึง่ต่อมาเขาได้เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาด ในปี 
ค.ศ. 1875 เจมส์ได้เสนอหลักสูตรวิชาจิตวิทยาขึ้นเป็นคร้ังแรกในปีค.ศ. 1890 เจมสไ์ด้พิมพ์หนังสือ 
Principles of Psychology และในปีค.ศ. 1892 เจมส์ได้ทําหนังสือให้มีความกระชับขึ้น มีจํานวน
ทั้งหมด 28 บท ซึ่งได้เขียนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงนสิัย การเลื่อนไหลของความรู้ตัว ความเป็น
ปัจเจกบุคคล การเช่ืองโยงระหว่างกายและจิต อารมณ์ ตัวตน และหัวข้ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ต่อมาได้มีนักจิตวิทยารุ่นใหม ่ คือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud 1856-1939) 

นักประสาทวิทยาชาวเวียนา ภายหลังจากการจบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ ฟรอยด์ได้สังเกตเห็น
ว่า บุคคลบางคนจะมีความทกุข์ทรมานจากความเจ็บป่วยที่ไม่มีพ้ืนฐานทางกาย ซึ่งคนไข้เหล่าน้ีมักจะ
ได้รักษาโดยการสะกดจิต ในปีค.ศ. 1990 ฟรอยด์ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีของเขาในหนังสือ The 

Interpretation of Dream ซึ่งอธิบายว่า บุคคลได้ถูกผลักดันโดยแรงขับของความไม่รู้ตัว จากแนวคิด
นี้ทําให้ฟรอยด์และเพ่ือนร่วมงานของเขาได้พัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพและเทคนิคในการบําบัดที่
คํานึงถึงส่วนที่เรียกว่า จิตไร้สํานึก แต่เป็นส่วนที่สําคัญของจิตใจของมนุษย์ 
 อาจกล่าวได้ว่า วุ้นด์ เจมส์ และฟรอยด์ เป็นผู้บุกเบิกจิตวิทยาสมัยใหม ่ และยังมีคน
อ่ืนๆ ที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางจิตวิทยาสมัยใหม่อีกด้วย เช่น ในปี ค.ศ.1885 นักปรัชญาชาว
เยอรมัน เฮอรแ์มน เอบบิงเฮาส์ (Hermann Ebbinghaus) ได้เสนอผลลัพทข์องการทดลองที่มีต่อ
ความจําและการลืม โดยใช้ตัวเขาเองเป็นผู้เข้ารับการทดลอง ในปีค.ศ. 1905 อัลเฟรด บิเนท์ (Alfred 

Binet) นักจิตวิทยาชาวฝร่ังเศล ได้สร้างแบบทดสอบทางสติปัญญาขึ้นเพ่ือใช้ประเมินศักยภาพในการ
เรียนของเด็ก และในปีค.ศ. 1912 แมกซ ์เวอร์ไทเมอร์ (Max Wertheimer) ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีว่า 
การรับรู้โดยรวมมีค่ามากกว่าส่วนย่อยๆ มารวมกัน แนวคิดดังกล่าวได้เป็นที่มาของกลุ่มจิตวิทยา 
เกสตัลท ์
 ในปีค.ศ. 1906 นักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย พาฟลอฟ (Pavlov) ได้ศกึษาระบบย่อย
อาหารในสุนัข ผลจากการศึกษาได้ทําให้เขาค้นพบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคซึ่งเป็นรูปแบบพ้ืนฐาน
มาจากการเรียนรู้ แนวคิดน้ีได้เป็นที่มาของการทดลองในสัตว์ จอห์น บี วัตสัน (John B. Watson) 
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นักจิตวิทยาชาวอเมริกันซึ่งได้ทดลองกับสัตว์หลายชนิด และให้คําว่านิยามว่า จิตวิทยาเป็นการศึกษา
ถึงพฤติกรรมทีส่ังเกตเห็นได้ จากการศึกษาของวัตสันได้ทาํให้จิตวิทยาได้รับการนิยามว่า เป็นการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องพฤติกรรม ซึ่งรู้จักกันดีในช่ือ พฤติกรรมนิยม โดยมีอิทธิพลในสหรัฐอเมรกิา
จากช่วงปี ค.ศ. 1920-1960 แนวคิดดังกล่าวมีอิทธิพลลดน้อยลงโดยนักจิตวิทยากลุ่มการรู้คิด ซึ่งเน้น
ว่า บุคคลคิดและเข้าใจเก่ียวกับโลกได้อย่างไรและกระบวนการน้ีจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
อย่างไรบ้าง 
 จากประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของจิตวิทยา สามารถสรุปได้ว่า จิตวิทยาได้มีระยะ
ของพัฒนาการมาตามลําดับ ซึ่งสามารถสรุปให้เห็นวิวัฒนาการได้เป็น 4 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาในเรื่องวิญญาณ หรืออํานาจลี้ลับ โดยเช่ือว่าวิญญาณหรือ
อํานาจลี้ลับเป็นสิ่งที่อยู่เบ้ืองหลังการกระทําพฤติกรรมของบุคคล 
 ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาในเรื่องของจิตโดยศึกษาเรื่องของจิตแทนวิญญาณ อย่างไรก็
ตามก็มีปัญหาว่าจิตมีรูปร่างเป็นอย่างไร และอยู่ที่ไหน 
 ระยะที่ 3 เป็นการเริ่มศึกษาจิตวิทยาในรูปแบบวิทยาศาสตร์ แต่ยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์
ที่สมบูรณ์นัก ซึ่งเป็นช่วงระยะราวศตวรรษที่ 19 ที่วิทยาศาสตร์เข้ามามีอิทธิพลต่อจิตวิทยา 
 ระยะที่ 4 เป็นการศึกษาจิตวิทยาในรูปแบบของวิทยาศาตร์อย่างแท้จริง เน้นศึกษา
พฤติกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ สามารถทดลอง พิสูจนแ์ละตรวจสอบซ้ําได้ 
 

ปี ค.ศ. เหตุการณ์สาํคญัทางจิตวิทยา 
1859 ดาร์วินได้จัดพิมพ์ Origin of Species 

1860 เฟรชเนอร์ได้จัดหนังสือ Element of Psychophysics 

1879 วุ้นด์ได้จัดต้ังห้องทดลองทางจิตวิทยาขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของกลุ่มโครงสร้าง
ของจิต (Structuralism) 

1885 เอบบิงเฮาส์ได้จัดพิมพ์ On Memory 

1890 เจมส์ได้จัดพิมพ์หนังสือ Principles of Psychology 

1896 ดิวอ้ืได้จัดพิมพ์ข้อมูลสังกัปในเรื่องปฏิกิริยาสะท้อน ซึ่งเป็นที่มาของกลุ่ม
หน้าที่แห่งจิต (Functionalism) 

1898 ธอร์นไดค์ได้จัดพิมพ์ Animal Intelligence 

1900 ฟรอยด์ได้จัดพิมพ์ The Interpretation of Dreams ซึ่งเป็นรากฐานของ
กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) 

1905 บิเนท์ และไซมอน ได้จดัพิมพ์แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาขึ้นเป็นคร้ังแรก 
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ปี ค.ศ. เหตุการณ์สาํคญัทางจิตวิทยา 
1912 เวอร์ไทเมอร์ได้พิมพ์แนวคิดของเกสตัลท์ขึน้ ซึ่งเป็นที่มาของกลุ่มจิตวิทยา

เกสตัลท ์
1913 วัตสันได้พิมพ์ข้อมูลของกลุ่มพฤติกรรมนิยมขึ้น (Benaviorism) 

 

ตารางที่ 1 แสดงเหตุการณ์สาํคัญทางจิตวิทยา 
(ที่มา วิไลวรรณ ศรีสงคราม,2549 : 5-6) 

 

 จากการเรียนรู้ความหมายของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ ความสําคัญ
ทางจิตวิทยา ตํานานทางจิตวิทยา ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยานั้นมีส่วนที่เก่ียวข้องทางจิตวิทยา 
เพ่ือให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เก่ียวกับจิตวิทยาเพ่ิมมากขึ้น ผู้เขียนขอเสนอกลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา มี
ดังต่อไปนี้ 
 

 7. กลุ่มแนวคิดทางจิตวทิยา 
 กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะทําการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับเรื่องทีส่นใจ เพ่ือใหส้ะดวกแก่การทําความเข้าใจแนวคิดหรือทฤษฎีที่นักจิตวิทยากล่าวถึงหรือ
นําไปใช้ จึงได้แบ่งกลุ่มแนวคดิทางจิตวิทยา มีรายละเอียดต่อไปน้ี 
(juthateppitschool.blogspot.com/2013/08/structuralism-introspective-psychology.html 

2 กุมภาพันธ์ 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงภาพวิลเฮลม์ วุ้นท์ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 มิถุนายน 2559) 

    วิลเฮล์ม วุ้นท์
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 7.1 กลุ่มโครงสรา้งของจิต 
 กลุ่มโครงสร้างของจิตใช้คําในภาษาอังกฤษว่า Introspective Psychology 

หรือบางทีเรียกกลุ่มโครงสร้างนิยมหรือกลุ่มแนวความคิดโครงสร้างหรือแนวทัศนะโครงสร้างแห่งจิต 
ซึ่งมีช่ือเรียกหลายช่ือแต่ในที่น้ีจะเรียกช่ือว่า กลุ่มโครงสร้างของจิต ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน
 7.1.1 แนวความคิดพ้ืนฐานเบ้ืองต้น 
 เมื่อ ค.ศ.1879 มีรากฐานของแนวความคิดพ้ืนฐานเบ้ืองต้นจากแนวความคิด
ของนักปรัชญาคนสําคัญๆ หลายท่าน เช่น 
(juthateppitschool.blogspot.com/2013/08/structuralism-introspective-psychology.html 

2 กุมภาพันธ์ 2559) 

 7.1.1.1 แนวความคิดของพลาโต (Plato) อธิบายว่า มนุษย์แตกต่างไป
จากสัตว์ตรงที่มนุษย์ประกอบด้วยจิต (mind) ซึ่งทําหน้าที่ในการสร้างแนวความคิด (Idea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลโต 
ภาพท่ี 13 แสดงภาพเพลโต 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 มิถุนายน 2559) 

 

 7.1.1.2 แนวความคิดของอริสโตเติล (Aristotle) อธิบายเกี่ยวกับเรื่อง
ชีวิตจิตใจ (Mental Life) 
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อริสโตเติล 
ภาพท่ี 14 แสดงภาพอรสิโตเติล 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 มิถุนายน 2559) 

  

 7.1.1.3 แนวความคิดของเดสคาร์ทีส (Descartes) อธิบายเรื่อง
ความสัมพันธ์ของร่างกาย (Body) กับจิต (Mind) ว่ามนุษย์ประกอบขึ้นด้วยร่างกายและจิต ทั้งสอง
ส่วนน้ีจะทํางานเกี่ยวข้องกันโดยจิตทําหน้าที่สร้างภาพพจน์จากการทํางานของร่างกาย การทํางาน
ของร่างกายจึงเป็นการทํางานตามแนวความคิดที่เกิดขึ้นในจิตน่ันเอง จากแนวความคิดทั้งสาม
ท่านทาํให้เกิดลัทธิสัมพันธ์นิยม (Associations) ขึ้น และต่อมาได้พัฒนากลายเป็นกลุ่มจิตวิทยา 
Structuralism หรือเรียกกันอีกอย่างว่า “แนวคิดการตรวจสอบตนเอง” (Introspections) เน่ืองจาก
นักจิตวิทยากลุ่มน้ีใช้ การตรวจสอบตนเอง( Introspection ) ตําราบางเล่มใช้คําว่า วิธีการพินิจ
ภายในให้นักศึกษาดูคําในภาษาอังกฤษเป็นหลัก การตรวจสอบตนเองเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าเพ่ือ
เข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ที่ผิดปกติ และด้วยเหตุน้ีเองกลุม่โครงสร้างของจิตน้ีจึงถูกโจมตีมาก และดูไม่
น่าเช่ือถือเพราะเมื่อบุคคลมีปัญหา บุคคลจะมาน่ังตรวจสอบตนเองหรือสํารวจตนเองว่าตนมีข้อบกพรอ่ง
อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ คงเป็นไปได้อยาก มีหลายคนที่ใช้วิธีการน้ี
อาจจะเข้าข้างตนเองจึงทําให้ไม่เห็นปัญหาทีแ่ท้จริง 
 7.1.1.4 วิลเฮล์ม แมกซ ์ วู้นท์  (Wilhelm Max Wundt) ผู้ให้กําเนิด
ห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองทางจิตวิทยา (Psychological Laboratory) เป็นแห่งแรกและเขาได้
ฉายาว่าเป็น “บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลอง” ต่อมามีนักจิตวิทยาช่ือ กัสแตฟ เฟชเนอร ์ (Gustav 

Fechner) ได้สนใจวิธีการทางจิตวิทยาและได้เป็นผู้กําหนดระเบียบและวิธีการทดลองทางจิตวิทยา  
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(Experimental method) มาใช้กับงานทางจิตวิทยา เขาได้นาํเอาความรู้ความเข้าใจวิชาฟิสิกส์มาใช้
ในการทดลองค้นคว้ากับวิชาจิตวิทยาซึ่งเรียกว่า ไซโคฟิสกิส์ (Psychophysics) แต่อย่างไรก็ตาม
จิตวิทยากลุ่มน้ี ก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์นัก เพียงแต่ยอมรับกันว่าเป็น
กลุ่มแรกที่มแีนวคิดเป็นวิทยาศาสตร์และยงัถือว่าเป็นกลุ่มจิตวิทยาที่อาศัยแนวความคิดและระเบียบ
วิธีการศึกษาตามแบบปรัชญา (Philosophical-Psychology) อยู่เพราะแนวความคิดส่วนใหญ่ของ
กลุ่มโครงสรา้งทางจิต (Structuralism) ได้อาศัยระเบียบวิธีการตรวจสอบตนเองหรือการสํารวจตนเอง
หรือ ( Introspection method ) หรือระเบียบวิธีการแบบอัตนัย ( Subjective method ) การใช้
วิธีตรวจสอบตนเองหรือการสํารวจตนหรือการพินิจภายใน เป็นเคร่ืองมือที่ศึกษาค้นคว้าหาความจริง
ทางจิตวิทยาไม่สู้จะได้ผลดีนกั เพราะว่าผู้ถูกทดสอบอาจตอบตามส่ิงเร้ามากกว่าตอบตามความรู้สึกที่
ตนได้ สัมผัสจริงๆ ซึ่งเรียกวิธีน้ีว่า Stimulus-Error แต่กลุ่ม Gestalt Psychology ไม่เห็นด้วยกับกลุ่ม 
Structuralism ที่ว่าจิตประกอบด้วยส่วนต่างๆ จึงให้ช่ือกลุม่น้ีว่ากลุม่ Mortar & Brick Psychologist 

ซึ่ง Mortar แปลว่า ซีเมนต์ที่ผสมกับทรายได้ส่วนสัดแลว้ Brick หมายถึง อิฐ พวกเหล่าน้ีประกอบขึ้น
เป็นตึกเหมือนจิตประกอบขึ้นจากส่วนต่าง ๆ 
 Wilhelm Max Wundt ผู้นํากลุ่ม Structuralism ได้นําเอาแบบของ
วิชาเคมีมาใช้ในวิชาจิตวิทยาและพยายามนําแนวคิดของนักเคมีซึ่ง เน้นหนักในเรื่อง “องค์ประกอบ
ของจิต”เทียบกับองค์ประกอบของธาตุต่างๆ ของเคมี เช่น ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสาร ซึ่งในเมือ่
มวลสารทั้งหลายสามารถนํามาวิเคราะห์ออกได้เป็นอนุภาคที่เล็กมากจน เรามองไม่เห็น ดังน้ัน จิต
ของคนน้ันก็น่าจะแยกให้เห็นจริงๆ ได้เช่นกันและเขามีแนวคิดว่า จิต (mind) มีองค์ประกอบอิสระ
ต่างๆ รวมกันเป็นโครงสร้างแห่งจิต (Faculty of mind) จิตมีโครงสร้างที่มาจากองค์ประกอบทางเคมี 
โดยมีส่วนประกอบที่เก่ียวข้องกันมารวมกันเป็นจิต เรียกว่า “จิตธาตุ” ( Mental Elements ) น่ันคือ
นักจิตวิทยาพยายามท่ีจะค้นให้พบว่า จิต (mind) ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง หัวข้อสาํคัญที่จิตวิทยา
กลุ่มน้ี มุ่งศึกษาอย่างแท้จริง คือ องค์ประกอบที่สําคัญของจิตในส่วนที่เรียกว่า จิตสํานึก (The Contents 

of Consciousness) โดยเฉพาะเท่าน้ัน ดังน้ันกลุม่ Structuralism จึงจัดอยู่ในกลุม่จิตวิทยา ที่เรียกว่า 
กลุ่มจิตนิยม ( Mentalism ) น้ีด้วย 
 ความเช่ือที่สําคัญเบ้ืองต้น (Basic assumption) ของกลุ่มโครงสร้าง
ทางจิต ความเช่ือที่สําคัญเบ้ืองต้นที่เป็นมูลเหตุให้นักจิตวิทยากลุ่ม Structuralism มีความสนใจมุง่
ศึกษาเรื่องจิตธาตุ คือ เช่ือว่า มนุษย์ประกอบด้วยสองส่วนคือ ร่างกาย (body) และจติใจ (mind) ซึ่ง
ทั้งร่างกายและจิตใจต่างก็เป็นอิสระแก่กัน ต่างก็ทํางานสัมพันธ์กัน ดังน้ัน พฤติกรรม (Behavior) ของ
บุคคลจึงเกิดจากการกระทําของร่างกาย ซึ่งการกระทําของร่างกายน้ัน ย่อมเกิดจากการควบคุมและ
สั่งการของจิตใจ แนวความคิดน้ีเกิดจากเรื่องจิตธาตุ แต่เน่ืองจากจิตวิทยากลุ่ม Structuralism ได้
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พยายามแยกองค์ประกอบของจิตหรือจิตธาตุออกมาพิจารณาเป็นส่วนย่อยๆ บางครั้ง นักจิตวิทยา
ทั่วๆ ไป จึงเรียกกลุ่มน้ีอีกอย่างว่า “จิตวิทยาท่ีว่าด้วยองค์ประกอบของจิต” ( Faculty Psychology ) 

กลุ่มโครงสร้างของจิตเช่ือว่าโครงสร้างของจิตประกอบด้วย จิตธาตุ (Mental Elements) ซึ่งจิตธาตุ
ประกอบด้วยธาตุ 3 ชนิด คือ 1. การรับสัมผัส (Sensation) 2. ความรู้สึก (Feeling) (ภายหลัง
นักจิตวิทยาช่ือ Titchener ได้เพ่ิมขึ้นมาอีกอย่างคือ จินตนาการ) 3. จินตนาการหรือมโนภาพ (Image) 

เมื่อจิตธาตุทั้ง 3 ชนิดน้ีมาสัมพันธ์กันภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดรูปจิต ผสม
ขึ้นและจิตผสมน้ีเองทําให้บุคคลเกิดความคิด (Thinking) อารมณ์ (Emotion) ความจํา (Memory) 

และการหาเหตุผลหรือสาเหตุ (Reasoning) และอื่นๆ เป็นต้น โดยเป็นแบบเดียวกันกับทางเคมีที่ 
โฮโดรเจนเมื่อรวมตัวกับออกซิเจนภายใต้สดัส่วนที่เหมาะสมและความกดดันที่พอดีก็จะได้เป็นนํ้า
แนวคิดจิตวิทยากลุ่มโครงสร้างของจิต (Structuralism) มีอิทธิพลและบทบาทสําคัญคอื 
 1) ความเช่ือในเรื่ององค์ประกอบของบุคคลซึ่งนักจิตวิทยายอมรับ
ว่าบุคคลประกอบ ด้วยร่างกายและจิตใจ โดยจิตใจยังแบ่งย่อยๆ ได้ เช่น ส่วนที่เก่ียวกับการคิดส่วนที่
เก่ียวกับความจําส่วนที่เก่ียวกับความรักสวยรักงาม เป็นต้น 
 2) การยอมรับเอาระเบียบวิธีการที่ว่าด้วยการแยกจิตออกฝึกเป็น
ส่วนๆ (Method of Mental of Formal Discipline) สามารถนํามาใช้ในการจัดการศึกษา  
นักการศึกษาเช่ือว่า บุคคลมีลักษณะอย่างเดียวกับวัตถุ (Material) หรอืเคร่ืองจักรกลหากต้องการฝึก
จิตธาตุส่วนใดให้มีความสามารถต้องฝึกฝนเร่ืองน้ันๆ โดยเฉพาะเช่น การฝึกทักษะด้านความจําบุคคล
ก็ต้องฝึกให้ท่องจํา ด้านการคิดต้องให้เรยีนวิชาที่ส่งเสริมการคิดต่างๆ ได้แก่ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น ทั้งน้ี เพราะความเช่ือที่ว่าจิตของคนเราแยกออกเป็นส่วนๆ ดังน้ัน ถ้าต้องการให้ส่วนไหนมี
ความสามารถมีทักษะทางใดก็ต้องมุ่งฝึกส่วนน้ันมากเป็นพิเศษบุคคลก็จะมีความชํานาญด้านน้ันๆ 
ตามท่ีต้องการ อย่างในปัจจุบันมีการฝึกคณิตคิดเร็วใช้ช่ือเรียกต่างกันเช่น จินตคณิต เป็นต้น 
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                          ภาพท่ี 15 แสดงภาพจอหน์ ดิวอ้ี และวิลเลี่ยม เจมส์  
(ที่มา https://www.google.co.th/search 27 พฤษภาคม 2559) 

 

 7.2 กลุ่มหน้าที่ของจิต 
 กลุ่มหน้าที่ของจิตเกิดขึ้นในประเทศสหรฐัอเมริกาเมื่อ ค.ศ.1900 ผู้ให้กําเนิด
หรือผู้นํากลุ่มหน้าที่ของจิตคือ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey. 1859 – 1952) ซึ่งดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะวิชาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยชิกคาโก วิลเลี่ยม เจมส ์ (William James. 1842 – 1910) 

ศาสตราจารย์จิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮารว์าร์ด และวิลเลี่ยม เจมส ์ ได้เขียนตําราจิตวิทยาเล่มแรก
ของโลกช่ือ Principles of Psychology นอกจากน้ียังมีนักจิตวิทยาคนสําคัญอ่ืนๆ อีก เช่น วูดเวอร์ธ 
(Woodworth) และเจมส ์แองเกลล์ (James Angell) 

(juthateppitschool.blogspot.com/2013/08/structuralism-introspective-

psychology.html2 กุมภาพันธ์ 2559) 

 จติวิทยากลุ่มหน้าที่ของจิตน้ี มีแนวความคิดมาจากลัทธิปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) และทฤษฎีที่สําคัญทางชีววิทยา อันได้แก่ ทฤษฎีที่ว่าด้วยวิวัฒนาการ (Theory of 

Evolution) ของ Charles Darwin ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือOrigin of Species เมื่อ ค.ศ. 1859 ดังน้ัน
กลุ่ม Functionalism จึงเกิดจากการรวมกันระหว่างทฤษฎีของดาร์วิน (Darwinian theory) กับลัทธิ 
ปรัชญาที่เน้นความสําคัญของการปฏิบัติจริง (Pragmatic Philosophy) โดยที่ทฤษฎีวิวัฒนาการ
อธิบายว่า สัตว์ที่ดํารงเผ่าพันธ์ุอยู่ได้ จะต้องต่อสู้และปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่
เพ่ือให้ชีวิตดํารงอยู่ได้ นักจิตวิทยากลุ่มน้ี มีความเห็นว่าในการที่จะทําความเข้าใจให้เข้าใจถึง 
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตน้ันๆได้ ควรต้องศึกษาถึงหน้าที่ของจิตต่อการปรับตัวภายใต้จิตสํานึกมากกว่า

จอห์น ดิวอี ้ วลิเลีย่ม เจมส์ 
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และกลุ่ม Functionalism สนใจเรื่องพฤติกรรมมาก เรื่องที่เขาเน้นหนักจริงๆ ได้แก่ กระบวนการ
เรียนรูข้องมนุษย์ นักจิตวิทยากลุม่น้ี มีแนวคิดมุ่งหนักไปในด้านหน้าทีข่องจิตที่เรียกว่า the functions 

หน้าที่ของจิต จึงสําคญักว่าจะศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างของจิต แต่สนใจว่าจิตทําหน้าทีอะไร  
ทําอย่างไร จึงจะศึกษาทั้งกระบวนการทางจิตและสถานะของจิตพร้อมกับอากัปกิริยาที่แสดงออกให้
ปรากฏทางกาย กล่าวคือในการศึกษาพฤติกรรมน้ันจะสนใจศกึษาทั้งอากัปกิริยาที่แสดงออกภายนอก 
และความรู้สึกภายในกระบวนการปรับตัวของร่างกายให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังเช่ือว่า
สัญชาติญาณทาํให้จิตมีหน้าทีค่วบคุมการกระทํากิจกรรมต่างๆ ของร่างกาย คําว่า “จิต”ตามความคิด
ของกลุม่ Functionalism น้ันก็คือ กระบวนการกระทํากิจกรรมของร่างกายในอันที่จะปรบัตัวให้
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมน้ันเองและวิชาจิตวิทยา น่ันก็คือ วิชาที่ศึกษาถึงสถานะของจิตและใน
ขณะเดียวกันการที่จะศึกษาแต่จิตและกระบวน การปรับตัวของจิตแต่อย่างเดียวยังไม่พอเพียงเรา
จะต้องศึกษาถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยเร่ืองสัญชาติญาณ (Instinct) ซึ่งนับเป็นหลัก
ใหญ่ของพวก Functionalism น้ีด้วย ผู้ทีจ่ะมีความสุขในสังคมได้ก็จะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ได้เป็นอย่างดี และบุคคลจึงควรตระหนักถึงหลักสําคญัเรื่องการปรับตัวของร่างกายให้เหมาะสมกับ 
สิ่งแวดล้อม กลุ่มน้ีมีความเห็นว่า การศึกษาจิตวิทยานั้น ควรศึกษาจิตสํานึกในลักษณะของการใช้
ประโยชน์ น่ันคือ ศึกษาจิตในรูปของการกระทํากิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะทําใหม้นุษย์ปรับตัวให้
เหมาะสมกับสิง่แวดล้อม รวมท้ังการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คนปรับตัวดีขึ้นจะเห็นว่าลักษณะสําคัญของ 
กลุ่ม Functionalism มีส่วนคล้ายกับกลุ่ม Structuralism อยู่ 2 ประการคือ ทั้ง 2 กลุ่มต่างก็เป็น
จิตวิทยาในกลุม่จิตนิยม (Mentalism) และอาศัยระเบียบวิธีทางปรัชญา (Philosophical Psychology) 

เช่นเดียวกันและต่างมุ่งศึกษาเฉพาะจิตที่รู้สํานึก ( Consciousness )เช่นกัน 
 ส่วนที่แตกต่างกันคือ กลุ่ม Structuralism มีความสนใจมุ่งศึกษาให้เข้าใจ
ส่วนประกอบของจิตหรือจิตธาตุ ส่วนกลุ่ม Functionalism มุ่งศึกษาให้เขา้ใจหน้าทีข่องจิตกระบวนการ
ทางสมอง เช่น การนึก การคิด เป็นหน้าที่ของจิตที่บัญชาให้บุคคลปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเข้ากับตน 
เป็นต้นว่า บุคคลสวมเสื้อผา้เพราะจิตสั่งให้สวมเพ่ือความอบอุ่นและเข้ากับสภาพสังคม น่ันคือ เป็น
หน้าที่หรือ Function ของมนุษย์ที่จะต้องทํา สิ่งที่บังคับให้ทําก็คือความต้องการที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมหรือปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตน จึงพอสรุปหน้าที่ของจิตได้ว่า “จิตมีหน้าที่ในการควบคุม
กระบวนการกระทํากิจกรรมต่างๆ ของร่างกายในอันที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม Dewey

เช่ือว่า การคิดของมนุษย์มุ่งเพ่ือการแก้ปัญหา เพ่ือลดความเครียดและความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นถึงแม้ว่า
William James (1842–1910) เช่ือว่า สัญชาตญาณ (Instinct) เป็นลักษณะหรือสาเหตุสําคัญที่ทาํ
ให้คนเราปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ อย่างไรก็ดีแนวคิดน้ีนักจิตวิทยาช่ือ John Dewey (1859 – 

1952) เช่ือว่าประสบการณ์ (Experience) เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คนปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ต่อมา R.S. 
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Woodworth ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับปฏิกิริยาตอบสนอง เราอาจสรุปแนวความคิด
ของกลุ่มหน้าทีนิ่ยมหรือ Functionalism ได้ว่ามี 2 ประการคือ 
 7.2.1 การกระทําทั้งหมด (The total activities ) หรือการแสดงออกของ
คนเราเป็นการแสดงออกเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ดังน้ันในการศึกษาจิตใจคน ก็ต้องศึกษา
การแสดงออกของเขาในสถานการณ์นั้น ๆ 
 7.2.2 การกระทําหรือการแสดงออกทั้งหมดขึ้นอยู่หรือเกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ของแต่ละคน (The experience individual) เสมอ พฤติกรรมของคนจงึแตกต่างกัน 
 แนวคิดของกลุ่ม Functionalism นกัจิตวิทยากลุ่มน้ีจึงมุ่งศึกษาวิธีการเรียนรู้ 
การจูงใจ การแก้ปัญหา ตลอดจนความจําของคนเพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ มีอิทธิพล
มากต่อวงการศึกษาปัจจุบัน เน่ืองจากความมุ่งหมายของการศึกษาประการหน่ึงก็คือ เพ่ือให้มนุษย์
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยความผาสุกและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ดังน้ันบุคคลต้อง
ศึกษาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสังคม การอบรมเลี้ยงดู (Socialization) และการปรับตัวให้เข้ากับ
ธรรมชาติ เป็นปรัชญาการศึกษาซึ่งได้กลายมาเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่สําคญัว่า“การศึกษาคือ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม” วิธีการเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์มากที่สุด จึงจะ
ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 16 แสดงภาพจอห์น วัตสัน  

(ที่มา http://juthateppitschool.blogspot.com/2013/08/john-b.html 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

 

 

   จอห์น วัตสัน
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 7.3 กลุ่มพฤติกรรมนิยม  
 7.3.1 จอห์น บี วัตสัน 
 กลุ่มพฤติกรรมนิยม มีผู้นําของกลุ่ม คือ จอห์น บี วัตสัน (John B. 

Watson, 1878 – 1958) เป็นผู้ที่มคีวามคิดค้านกับแนวคิดของกลุม่โครงสร้างของจิตทีศ่กึษาพฤติกรรม
มนุษย์ด้วยวิธีการย้อนไปตรวจสอบตนเอง (introspection) เพราะเขาเห็นว่า วิธีการตรวจสอบตนเอง
ค่อนข้างเกิดอคติได้ง่ายและยังไม่เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพราะผลท่ีเกิดมักมีแนวโน้มที่เกิดจากเจต
คติส่วนบุคคลไปในทางใดทางหน่ึงแล้ว แต่ความรู้สึกของผู้ศึกษาเอง จอห์น บี วัตสัน เห็นว่าควรใช้
วิธีการที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เห็นได้และเขาเป็นผู้เสนอให้มีการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในด้าน
ที่สังเกตและมองเห็นได้ 
 การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในแนวใหม่ของวัตสัน จึงได้จัดเป็น
วิธีการศึกษาในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตรส์มัยใหม่ กล่าวโดยสรุป แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมเน้น
ว่า พฤติกรรมทุกอย่างต้องมีเหตุและสาเหตุนั้น อาจมาจากสิ่งเร้าในรูปใดก็ได้ที่มากระทบกับอินทรีย์
หรือร่างกาย จึงทําให้อินทรียแ์สดงพฤติกรรมตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรมนิยมจึงใช้วิธีการศึกษาพฤติกรรม
ด้วยวิธีการทดลองและการสงัเกตอย่างมีระบบและสรุปว่าการวางเง่ือนไข (Conditioning) เป็นสาเหตุ
สําคัญทีท่ําให้เกิดพฤติกรรมและสามารถเปล่ียนพฤติกรรมได้ พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดได้จาก
การเรยีนรู้มากกว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของสัตว์ที่ถูกทดลอง
สามารถช่วยให้เราเกิดความเข้าใจและเรียนรู้เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลได้ กลุ่มแนวคิดน้ีใช้วิธีการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ด้วยวิธีการทดลองประกอบกับวิธีการสังเกตอย่างมีระบบแบบแผนนักจิตวิทยาใน
กลุ่มพฤติกรรมนิยมนี้ ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ ดังน้ันกลุ่มน้ี จะไม่ยอมรับวิธีการศึกษา
แบบสังเกตตนเอง โดยกล่าวหาว่า การสังเกตตนเองไมเ่ป็นวิทยาศาสตร์ไมน่่าเช่ือถือ แต่กลุ่มน้ี มุ่งศึกษา
เฉพาะพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ โดยเช่ือว่าเขาจะทราบถึงเรื่อราวของจิตก็โดยการศึกษาจากพฤติกรรม
ที่แสดงออกเท่าน้ัน นักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยมได้อธิบายแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมไว้ 3 

ประการ คือ 
 7.3.1.1 การวางเง่ือนไข (Conditioning) เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิด
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังการทดลองของ Pavlov และ Skinner เช่ือว่าสามารถใช้วิธีฝึกฝน
อบรมที่เหมาะเพ่ือฝึกเด็กให้มีพฤติกรรมตามท่ีเราปรารถนาได้ โดยใช้วิธีการวางเง่ือนไขกับเด็ก เพ่ือให้
เกิดพฤติกรรมอันเป็นผลจากการเรียนรู้มากกว่าสัญชาติญาณหรือคุณสมบัติอ่ืนๆที่ติดตัวมาแต่กําเนิด 
 7.3.1.2 พฤติกรรม พฤติกรรมของคนที่ปรากฏขึ้น ส่วนมากเกิดจากการเรียนรู้
มากกว่าจะเป็นไปเองตามธรรมชาติ (Behaviorism was its emphasis on Iearned rather than 

unlearned) ดังการทดลองของ Watson โดยอินทรีย์ถกูวางเงื่อนไขให้แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
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ที่มากระตุ้น การตอบสนองน้ี อาจเกิดจากกลไกของสรีระคือ ต่อมต่างๆประสาทกล้ามเน้ือและ
พฤติกรรมอันสลับซับซ้อนของอินทรีย์น้ัน เป็นผลรวมของปฏิกิริยาตอบสนองย่อยๆ ที่เช่ือมโยงกันใน
รูปต่างๆ ด้วยเหตุน้ี จึงมีคนเรียกจิตวิทยาเชิงเร้าและการตอบสนอง ( Stimulus Response 

Psychology ) 

 7.3.1.3 การเรียนรู้ การเรียนรู้ของคนกับสัตว์ไม่ต่างกันมาก การทดลองกับสัตว์
เป็นการง่ายกว่าที่จะทดลองกับคนสามารถเรียนรู้เรื่องของคน โดยการศึกษาจากสัตว์ได้เป็นอันมาก 
เราสามารถเรียนรู้เก่ียวกับพฤติกรรมของคนได้จากการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 แสดงภาพเอดเวิด ธอร์นไดด์ 

(ที่มา http://juthateppitschool.blogspot.com/2013/08/john-b.html 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

 7.3.2 เอดเวิด ธอร์นไดด์  

 นักจิตวิทยากลุ่มน้ีคือ เอดเวิด ธอร์นไดด์ ( Edward Thorndike ) จึงได้
ต้ังทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ขึ้นโดยอาศัยจากการทดลองกับสัตว์เปรียบเทียบกับ
กลุ่มStructuralism และ Functionalism เห็นว่า สองกลุ่มน้ัน มุ่งศกึษาเฉพาะจิตที่รู้สึกนึกและเป็น
การศึกษาจากภายในของสิ่งทีม่ีชีวิตออกมาขา้งนอก ส่วนกลุ่ม Behaviorism มุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรม
ที่สังเกตเห็นได้ (Observable Behavior) เป็นการศึกษาจากภายนอกของสิ่งที่มีชีวิต เพ่ือจะเข้าใจข้าง
ในโดยสองกลุ่มแรก ใช้ระเบียบวิธีการสังเกตตนเอง (Introspection method) ซึ่งเป็นวิธีการแบบ
อัตนัย (Subjective method) ส่วนกลุ่ม Behaviorism ใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 

method) หรอืระเบียบวิธีแบบอัตนัย (Objective method) มุ่งปรับปรุงเน้ือหาสําคัญของวิชา 

เอดเวิด ธอร์นไดด์ 
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จิตวิทยาให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ให้เห็นว่า “จติวิทยาคือ หมวดความรู้ที่ว่า
ด้วยพฤติกรรม“( Psychology as a science of behavior ) เพ่ือให้เข้าใจง่ายและสรุปแนวทัศนะ
เป็นข้อๆ ดังน้ี 

(http://juthateppitschool.blogspot.com/2013/08/john-b.html 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

 7.3.2.1 กลุ่ม Behaviorism ปรับปรุงใหมท่ั้งด้านเน้ือหา (Content of 

Subject matter) ระเบียบวิธี (Method) เป็นวิทยาศาสตร์และเหมือนวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ 
 7.3.2.2 มุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่สังเกตได้หรือสามารถวัดได้
(Observable or Measurable Behavior) ศึกษาเรื่องที่เก่ียวกับกลไกทางสรีรวิทยา ( Physiological 

mechanisms ) เช่น การทํางานของต่อม ระบบประสาท กล้ามเน้ือ นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม
แบ่งพฤติกรรมเป็น 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมที่มีการเคลือ่นไหวภายนอก ( Explicit movement ) 

เป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นหรือวัดได้ เช่น การน่ัง นอน กิน เดิน เป็นต้นกับ พฤติกรรมที่ม ี
การเคลื่อนไหวภายใน (Implicit movement) เป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตานอกจากวัด
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม (Sensitive Instruments) เช่น การคิด การเกร็งของกล้ามเน้ือ การเต้นของ
หัวใจ การต่ืนเต้นจนทําให้หัวใจเต้นแรง เป็นต้น 
 7.3.2.3 ยอมรับเฉพาะระเบียบวิธีแบบปรนัย ( Objective Method ) 

หรอืระเบียบวิธีที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆใช้กัน ไม่ยอมรับวิธีการสังเกต
ตนเอง ( Introspection Method ) หรือลักษณะวิธีอัตนัย ( Subjective Method ) ต้องการให้
ระเบียบวิธีทางจิตวิทยา( Psychology Method ) เป็นสากล 
 7.3.2.4 มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมโดยเฉพาะ ต้องการให้วิชาจิตวิทยาเป็น
วิทยาศาสตร์เก่ียวกับพฤติกรรม จึงมีการทดลองต่างๆเพ่ือเทียบเคียงพฤติกรรมของมนุษย์ว่าที่บุคคล
แสดงพฤติกรรมเช่นน้ีเป็นเพราะเหตุผลใด 
 7.3.2.5 ยอมรับเฉพาะข้อมูล (Data) ที่ได้จากระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
เท่าน้ัน นําเอาระเบียบวิธีการสังเกตพฤติกรรม (Behavior method ) มาใช้เป็นสําคัญ ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกต ผูส้ังเกตจะต้องบันทึกเฉพาะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง พบเห็นจริงๆ เท่าน้ัน ไม่บันทึก
ความรู้สึกลงไปด้วย กลุ่ม Behaviorism ประกอบด้วยกลุ่มย่อยๆ หลายกลุ่ม เช่น 
 (1) กลุ่มที่อาศัยความรู้ความเข้าใจเร่ืองสมอง (Cerebrology) 

กลุ่มน้ี นําเอาความรู้ความเข้าใจในวิชาสรีรวิทยาใช้ในการอธิบายเร่ือง พฤติกรรม เช่ือว่าอวัยวะน้ีเป็น
องค์ประกอบสําคัญและทําหน้าที่ในการแสดงพฤติกรรมได้แก่ สมองหรือระบบประสาทส่วนกลาง 
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 (2) กลุ่มที่อาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องปฏิกิริยาสะท้อน 

(Reflexology) มุ่งศึกษาพฤติกรรมง่ายๆ และการแสดงปฏิกิรยิาสะท้อน (Reflex) เช่น การศึกษา
เรื่องการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองหรือการเกิดปฏิกิริยาสะท้อนแบบวางเง่ือนไข (Conditioned Response 

or Reflex) การแสดงปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) ย่อมต้องอาศัยสิ่งเร้า (Stimulus) ทําหน้าที่กระตุ้น
ให้สิ่งมีชีวิตแสดงปฏิกิริยาสะท้อนออกมาอินทรีย์ (Organism) อันมีประสาทสัมผัส (Receptor หรือ 
Sensory neurons) ทําหน้าที่รับการเร้าจากสิ่งเร้าแล้วรายงานไปยังประสาทส่วนกลาง ประสาทที่
เก่ียวกับการเคลื่อนไหว (Effectors หรือ Motor neurons) ทําหน้าที่บงการหรือก่อให้เกิดการแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 18 แสดงภาพซิกมันด์ ฟรอยด์ (1) 

(ที่มา bum-princess.blogspot.com 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

 

 7.4 กลุ่มจิตวิเคราะห์  
 แนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ก่อต้ังโดย ซิกมันด์ ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud)  

 7.4.1 จิต  
 แนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ แบ่งจิตมี 3 ส่วน คือ จิตสํานึก 
(Conscious mind) จิตก่ึงสํานึก (Preconscious mind) และจิตไร้สํานึก (Unconscious mind) ซึง่
มีลักษณะดังต่อไปนี้ (ปราณี รามสูตและคณะ,2545 : 13-14) 

 

      ซิกมันด์ ฟรอยด์ 
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ภาพท่ี 19 แสดงภาพจิตสาํนึก จิตก่ึงรู้สํานึก และจิตไรส้ํานึก 
(ที่มา พีรพล เทพประสิทธ์ิ,2549 : 202) 

 

 7.4.1.1 จิตสํานึก 
 จิตสํานึก (Conscious mind) เป็นสภาพท่ีรู้ตัวว่าคือใคร อยู่
ที่ไหน ต้องการอะไร หรือกําลังรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งใด เมื่อแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็แสดงออกตาม
หลักและเหตุผล แสดงตามแรงผลักดันจากภายนอก สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริง (principle 

of reality) 

 7.4.1.2 จิตกึ่งสํานึก 
 จิตก่ึงสํานึก (Preconscious mind) เป็นจิตที่เก็บสะสม
ข้อมูลประสบการณ์ไว้มากมาย มิได้รู้ตัวในขณะน้ัน แต่พร้อมให้ดึงออกมาใช้ พร้อมเข้ามาอยู่ในระดับ
จิตสํานึก เช่น เดินสวนทางกับคนรู้จัก เดินผ่านเลยมาแลว้นึกข้ึนได้รีบกลับไปทัก เป็นต้น อาจจะถือว่า
เป็นประสบการณ์ต่างๆท่ีเก็บไว้ในรูปของความจําเป็นส่วนจิตก่ึงสํานึก เช่น ความขมขืน่ในอดีต ถ้าไม่
คิดถึงก็ไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้ามาทบทวนถึงเหตุการณ์ก็จะทําให้เศร้าได้ทันที 
 

 

 



34 

 

 7.4.1.3 จิตไร้สํานึก 
 จิตไร้สํานึก (Unconscious mind) เป็นส่วนของพฤติกรรม
ภายในที่เจ้าตัวไม่รู้สกึตัวเลย อาจเน่ืองจากมาจากเจ้าตัวพยายามเก็บกดไว้ เช่น อิจฉาน้อง เกลยีดแม่ 
อยากทําร้ายพ่อ ซึ่งเป็นความต้องการที่สังคมไม่ยอมรับ หากแสดงออกมามักถูกลงโทษ ดังน้ัน จึงเก็บ
ไว้หรือพยายามท่ีจะลืม ในทีสุ่ดดูเหมือนลืมได้ แต่จริงแล้วไม่ได้หายไปไหนยังมีอยู่ในสภาพจิตไร้สํานึก 
จิตไร้สํานึกยังอาจจะเป็นเร่ืองของ Id ซึ่งอยู่ในตัวคน เป็นพลังที่ผลักดันให้เราแสดงพฤติกรรมตามหลกั
แห่งความพอใจ (principle of pressure) แต่สิ่งน้ันถูกกดหรือข่มไว้จนถอยร่นไปอยู่ในสภาพที่เราไม่
รู้ตัว ส่วนจิตไร้สํานึกจะแสดงออกในรูปความฝัน การละเมอ การพลั้งปากพูด เป็นต้น การแสดงออก
ทางด้านจินตนาการ วรรณคดี ศิลปะ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ การกระทําที่ผิดปกติต่างๆ แม้กระทั่ง
การระเบิดอารมณ์รุนแรงเกินเหตุ บางครั้งก็เป็นเพราะจิตไร้สํานึกที่เก็บกดไว้ ฟรอยด์ เช่ือว่า จิตไร้
สํานึกมีอิทธิพลและมีบทบาทสําคัญต่อบุคลิกภาพและการแสดงพฤติกรรมมนุษย์มากทีสุ่ด ทั้งยังเช่ือว่า
ความก้าวร้าวและความต้องการทางเพศเป็นแรงผลักดันที่สําคัญต่อพฤติกรรม 
 7.4.2 องค์ประกอบของพลังจิต 
 องค์ประกอบของพลังจิต (psychic energy) เป็น 3 ส่วน คือ 
(พีรพล เทพประสิทธ์ิ,2549 : 201) 

 7.4.2.1 อิด 
 อิด ( Id) เป็นพลังที่ ติดตัวมาแต่กําเนิด มีฐานมาจาก
สัญชาตญาณท่ีสําคัญในตัวของมนุษย์ 2 ประการ คือ ความต้องการทางเพศ (Sex) และความก้าวร้าว 
(Aggression) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การแสวงหาและได้รับการตอบสนองความพึงพอใจทางกาย
เท่าน้ัน จึงกล่าวได้ว่า อิดคือหลักแห่งความพึงพอใจ (Pleasure Principle) โดยไม่คํานึงถึงข้อเท็จจริง
หรือความรับผิดชอบช่ัวดีใดๆ เปรียบได้กับเด็กทารกที่มักถือความพอใจของตนเป็นใหญ ่

 7.4.2.2 อีโก้ 
 อีโก้ (Ego) เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่ พัฒนามาจากที่ได้
มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก เป็นพลังที่พัฒนาจากการเรียนรู้โลกตามความเป็นจริงเพ่ือตอบสนอง
พลังของอิด เป็นพลังที่สามารถจะปรับตัวให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของอิดและซุปเปอร์
อีโก้ ดังน้ัน พลังของอีโก้ คือ หลักแห่งความเป็นจริง (Reality Principle) พฤติกรรมใดๆ ที่ถกูเร้าโดย
พลังอีโก้ จะเป็นพฤติกรรมทีม่ีเหตุผลและสงัคมยอมรับ 
 7.4.2.3 ซุปเปอร์อีโก้ 
 ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นใน
ระยะที่ 3 ของพัฒนาการที่พัฒนามาจากกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล ในสังคมวัฒนธรรมน้ันๆ 
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ซุปเปอร์อีโก้คือ จติสํานึกแห่งคุณธรรมความดีงาม ความรู้จักผิดชอบช่ัวดี ตามทฤษฎีของฟรอยด์นั้น  
อีโก้จะนําพลังน้ีไปเป็นส่วนประกอบของพลังอิด 
 การทําหน้าที่ของอิด อีโก้ และซูเปอร์อีโก้นั้น จะทํางานในระดับที่
แตกต่างกันของความรู้ตัว ซึ่งฟรอยด์ได้แทนโครงสร้างทางจิตทั้งสามด้วยภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg) โดย
สองในสามส่วนของภูเขาน้าํแข็งน้ันจะจมอยู่ใต้นํ้า ซึ่งส่วนที่อยู่ใต้นํ้าน้ันฟรอยด์ได้ให้เป็นตัวแทน
ของจิตไร้สํานึก (Unconscious) ส่วนของภูเขาน้าํแข็งที่อยู่พ้นนํ้าน้ันได้กําหนดให้เป็นส่วนของ
จิตสํานึก (Conscious) และส่วนที่อยู่ระดับเดียวกับนํ้าน้ันคือ ส่วนของจิตใกล้สํานึก (Preconscious) 

เขากล่าวว่า พลังสว่นอิดน้ันจะอยู่ส่วนล่างสุดของโครงสร้างของบุคลิกภาพ โดยจะอยู่ในส่วนของจิตไร้
สํานึกซึ่งส่งผลให้แสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตนเป็นสําคัญ 

 ส่วนของอีโก้น้ันจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นส่วนที่
พัฒนาขึ้นมาจากอิดเพ่ือให้ติดต่อได้กับโลกภายนอก ส่วนน้ีเป็นจิตสํานึกและรับรู้ความจริง อีโก้ในส่วน
ที่ 2 น้ันจะอยู่ในจิตใกล้สํานึกซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้รู้ตัว และสามารถให้เข้ามาอยู่ในจิตสํานึกได้โดยใช้ความ
พยายามหรือการกระตุ้นเพียงเล็กน้อย อีโก้ในส่วนที่ 3 จะอยู่ภายใต้จิตไร้สํานึก ซึ่งมักจะเป็นการเก็บ
กด ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมาะสมไว้ในจิตไร้สํานึก 
 ส่วนซูเปอร์อีโก้น้ัน ฟรอยด์ได้กําหนดไว้อยู่ตรงจิตสํานึกซึ่งเป็นส่วน
เดียวกับอีโก้ เพ่ือแสดงบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมของอีโก้ แต่อีกส่วนหน่ึงก็ยังอยู่ในจิตไร้สํานึก 
เน่ืองด้วยถึงแม้ว่าซูเปอร์อีโก้จะคอยขัดขวางไม่ให้อีโก้กระทําตามใจชอบ แต่เมื่อบุคคลตกอยู่ใน
จิตไร้สํานึก เช่น การนอนหลับหรือในขณะเผลอตัว อิดก็จะแสดงออกทดแทนในรูปของพฤติกรรม
ต่างๆ เช่น ความฝัน การพูดลั้งปาก เป็นต้น (พีรพล เทพประสิทธ์ิ,2549 : 202) 

 

 7.5 กลุ่มจิตวิทยาเกสตอลท์ 
 กลุ่มจิตวิทยาเกสตอลท์ กลุ่มน้ีได้ช่ือว่า “กลุ่มจิตวิทยาส่วนร่วม” คําว่า “Gestalt” 

หมายถึง ส่วนรวมท้ังหมดหรือโครงสร้างทั้งหมด (totality หรือ configuration) กลุม่เกสตัลท์นิยม
เกิดสมัยเดียวกับกลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มเกสตัลท์นิยมเกิดในเยอรมัน กลุ่มพฤติกรรมนิยม เกิดใน
อเมริกา กลุ่มน้ีได้ช่ืออีกช่ือหน่ึงว่า “ปัญญานิยม”(cognitivism) ผู้นํากลุ่มที่สําคัญ คือ แมกซ์ เวอร์ธไฮเมอร์ 
(Max Wertheimer, 1880 – 1943) และโคเลอร์ (Wolfgang Kohler, 1886 – 1941) 

(http://watcharaphonchai.blogspot.com/2007/08/kohler.html 2 กุมภาพันธ์ 2559) 
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ภาพท่ี 20 แสดงภาพแมกซ์ เวอร์ไทเมอร ์และโคเลอร ์
(ที่มา mumedu.blogspot.com 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

  

 กลุ่มจิตวิทยาเกสตอลท์ เช่ือว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมบูรณาการ 
(integrated behavior) การศึกษาพฤติกรรมต้องศึกษาลักษณะของบุคคลเป็นส่วนรวมจะแยกศึกษา
ทีละส่วนไม่ได้ เพราะส่วนรวมก็คือส่วนรวม มีคณุค่าหรอืคุณสมบัติต่างไปจากผลบวกของส่วนย่อยๆ 
รวมกัน เช่น “บ้าน” ย่อมมีคุณค่ามีความหมาย มคีุณสมบัติที่มากกว่าการเอาเสา เอากระดานพ้ืน 
กระดาน ตามประตูหน้าต่าง หลังค่า ฯลฯ มาต่อรวมเข้าด้วยกัน หรือตัวอย่างในรูปพฤติกรรม เช่น 
การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม จะแสดงออกมาในรูปใด มักเน่ืองมาจากคุณสมบัติโดย
ส่วนร่วมของคนๆน้ัน โดยประสมประสานระหว่างความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ทักษะ หรือความสามารถ
ในการกระทํา ฯลฯ ไม่ได้เกิดเพราะสิ่งใดสิ่งหน่ึงสิ่งเดียวและถึงแม้สิ่งเร้าของคนนั้น จะเป็นสิ่งเดียวกัน 
แต่พฤตกรรมจะแตกต่างกันไปตามกาลเวลา ทั้งน้ีเน่ืองจากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น ทําให้ความรู้  
ความเข้าใจ ความรู้สึก ทักษะ และความสามารถเปลี่ยนไปจากเดิม 
 

 

 

 

 

 

 

 

แมกซ์ เวอร์ไทเมอร ์ โคเลอร ์
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ภาพท่ี 21 แสดงภาพลงิชิมแปนซี 
(ที่มา http://watcharaphonchai.blogspot.com/2007/08/kohler.html 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

  

 กลุ่มจิตวิทยาเกสตอลท์ เน้นศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ รวมทั้งการเรียนรู้จากปัญญา 
ความคิด เห็นว่าการรับรู้เป็นพ้ืนฐานนําให้เกิดการเรียนรู้ และคนเรามีความสามารถในการรับรู้ต่างกัน 
ส่งผลให้เรียนรูแ้ละกระทําแตกต่างกัน การจะรับรู้ให้เข้าใจได้ดีจะต้องรับรู้โดยส่วนรวมก่อนแล้วจึง
ศึกษาส่วนย่อยๆ ของสิ่งน้ันทีละส่วนในภายหลังและการเรียนรู้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างหน่ึง 
ซึ่งความสามารถในการแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับความสามารถในการหย่ังเห็น (insight) การหย่ังเห็นเป็น
การคิดช่องทาง แก้ปัญหาได้ฉับพลันจากการพิจารณาสภาวะรอบด้าน ถ้าเกิดการหย่ังเห็นเมื่อใดก็จะ
แก้ปัญหาได้เมือ่น้ัน เมื่อแกปั้ญหาได้ก็เกิดการเรียนรู้ ซึง่จะเป็นไปได้ดีเพียงใดขึ้นกับการใช้ความคิด
ความเข้าใจหรอืสติปัญญาของผู้น้ัน แนวคิดของกลุม่น้ีได้ช่ือว่า “ปัญญานยิม” เน่ืองจากเห็นว่าการศึกษา
พฤติกรรมต้องศึกษา จากกระบวนการรับรู้และการคิดในสมอง ซึ่งเป็นตัวสั่งการให้เกิดพฤติกรรม  
การพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามแนวคิดของจิตวิทยาเกสตอลท์น้ัน จะต้องพัฒนาปรับเปลีย่น
ความคิดก่อน รวมไปถึงการทําความเข้าใจและวินิจฉัยบุคคลที่จะต้องดูผู้น้ันเป็นส่วนรวม ต้องศึกษา
เข้าในสภาพแวดล้อมทกุรูปแบบเพ่ือให้รู้จักผูน้ั้นได้โดยแท้จริง รวมทั้งได้แนวทางเข้าใจบุคคลโดยพิจารณา
ที่โลกแห่งการรับรู้ของเขา เน่ืองจากจะรับรู้ตามความคิดภายใน มากกว่ารับรู้โลกเชิงภูมิศาสตร์ตาม
ความเป็นจริง เมื่อเข้าใจการรับรู้ของใครก็ย่อมเข้าใจความคิดของผู้นั้นด้วย 
(http://dit.dru.ac.th/home/023/human/05.htm 2 กุมภาพันธ์ 2559) ผู้เขียนจึงขอเสนอทฤษฎี
การเรียนรู้ของ Kohler ดังน้ี 
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 7.5.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Kohler 

 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt ‘s Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้
ของกลุ่มเกสตัลท์ เกิดจากนักจิตวิทยาชาวเยอรมันต้ังแต่ปี ค.ศ. 1912 โดยมีผู้นํากลุ่มคอื เวอร์ไธเมอร์ 
(Wertheimer) โคห์เลอร์ (Kohler) คอฟฟ์กา (Koffka) และเลวิน (Lewin) ทั้งกลุ่มมีแนวความคิดว่า 
การเรียนรู้เกิดจากการจัดประสบการณ์ทั้งหลายที่อยู่กระจัดกระจายให้มารวมกันเสียก่อน แล้วจึง
พิจารณาส่วนย่อยต่อไป 
 7.5.1.1 กฎการเรียนรู้ 
 หลักการเรียนรู้ของทฤษฎี กลุ่มเกสตัลท์เน้นการเรียนรู้ที่ส่วนรวม
มากกว่าส่วนย่อย ซึ่งจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และการเรียนรู้เกิดขึ้นจาก 2 ลักษณะคือ 
 (1) การรับรู ้ (Perception) เป็นการแปรความหมายจากการสัมผัส
ด้วยอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 ส่วน คือ หู ตา จมูก ลิ้นและผิวหนัง การรับรู้ทางสายตาจะประมาณร้อยละ 
75 ของการรับรู้ทั้งหมด ดังน้ันกลุ่มของเกสตัลท์จึงจัดระเบียบการรับรู้โดยแบ่งเป็นกฎ 4 ข้อ เรียกว่า 
กฎแห่งการจัดระเบียบ คือ 
 1.1) กฎแห่งความชัดเจน (Clearness) การเรียนรู้ที่ดีต้อง
มีความชัดเจนและแน่นอน เพราะผู้เรียนมีประสบการณ์เดิมแตกต่างกัน 
 1.2) กฎแห่งความคล้ายคลึง (Law of Similarity) เป็น
การวางหลักการรับรู้ในสิ่งทีค่ล้ายคลึงกันเพ่ือจะได้รู้ว่าสามารถจัดเข้ากลุ่มเดียวกัน 
 1.3) กฎแห่งความใกล้ชิด (Law of Proximity) เป็นการ 
กล่าวถึงว่า ถ้าสิ่งใดหรือสถานการณ์ใดทีม่ีความใกล้ชิดกัน ผู้เรียนมแีนวโน้มที่จะรบัรู้สิ่งน้ันไว้แบบ
เดียวกัน 
 1.4) กฎแห่งความต่อเน่ือง (Law of Continuity) สิ่งเร้าที่
มีทิศทางในแนวเดียวกัน ซึ่งผู้เรียนจะรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน 
 1.5) กฎแห่งความสมบูรณ์ (Law of Closer) สิ่งเร้าที่ขาด
หายไปผู้เรียนสามารถรับรู้ให้เป็นภาพสมบูรณ์ได้โดยอาศัยประสบการณ์เดิม 
 (2) การหย่ังเห็น (Insight) หมายถึง การเกิดความคิดแวบขึ้นมา
ทันทีทันใด ในขณะที่ประสบปัญหาโดยมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา ต้ังแต่เริ่มแรกเป็นขั้นตอนจน
สามารถแก้ปัญหาได้ เป็นการมองเห็นสถานการณ์ในแนวทางใหม่ๆ ขึน้ โดยเกิดจากความเข้าใจและ
ความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ว่า ได้ยินได้ค้นพบแล้ว ผู้เรียนจะมองเห็นช่องทางการแก้ปัญหาขึ้นได้ใน
ทันทีทันใด การทดลองกลุ่มเกสตัลท์ เพ่ือที่จะได้เข้าใจวิธีการแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มน้ีเก่ียวกับ
การเรียนรู้ด้วยการหย่ังเห็น  
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 2.1) ยกตัวอย่างการทดลองของโคล์เลอร์ ระหว่างปี ค.ศ. 
1913-1917 ซึง่ทดลองกับลิงชิมแปนซี ซึ่งการทดลองครั้งแรกเป็นการทดลองในเยอรมัน แต่ต่อมาเข้า
ได้ย้ายมาต้ังถิ่นฐานที่อเมริกาการทดลอง ส่วนใหญ่ระยะหลังจึงเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการในประเทศ
อเมริกา ขัน้ตอนการทดลอง การทดลองของเขาคร้ังแรกมีจุดประสงค์เพราะไม่เห็นด้วยกับทฤษฎี 
การเรียนรู้ของธอร์นไดค์ที่กล่าว สัตว์โลกทั่วไปทําอะไรไม่มีแบบแผนหรือระเบียบวิธีใดๆ การเรียนรูท้ี่
เกิดขึ้นเป็นการเดาสุ่มหรือการลองถูกลองผิด โดยมีการเสริมกําลังเป็นรางวัล เช่น อาหารเป็นแรงจูงใจ
ที่ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ โดยไม่มีกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาโคลเลอร์ได้สังเกตและศึกษา
เก่ียวกับปัญหาเหล่าน้ี เพราะมีความเช่ือว่าในสถานการณ์หน่ึง ถ้ามีเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการ
แก้ปัญหา และปฏิบัติการพร้อมสัตว์และคนสามารถแก้ปัญหาได้โดยการหย่ังเห็นโดยการมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ เมื่อสตัว์ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยการหยั่งเห็นและเห็นช่องทาง
ในสิ่งน้ันได้แลว้ การกระทําครั้งต่อไปจะสามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมทีย่ากข้ึนไปเรื่อยๆ และสมบูรณ์
มากย่ิงขึ้น 
 โคลเลอร์ได้ทดลองโดยการขังลิงชิมแปนซี ตัวหน่ึงไว้ในกรง
ที่ใหญ่พอที่ลิงจะอยู่ได้ภายในกรงมีไม้หลายท่อน มีลักษณะสั้นยาวต่างกันวางอยู่ นอกกรมเขาได้แขวน
กล้วยไว้หวีหน่ึงเกินกว่าที่ลิงจะเอื้อมหยิบได้การใช้ท่อนไม้เหล่าน้ัน บางท่อนก็สั้นเกินไปสอย
กล้วยไม่ถึงเหมือนกัน มีบางท่อนยาวพอที่จะสอยได้ ในขั้นแรกลิงขิมแพนซีพยายามใช้มือเอ้ือมหยิบ
กล้วยแต่ไม่สําเร็จแม้ว่าจะได้ลองทําหลายคร้ังเป็นเวลานานมันก็หันไปมองรอบรอบกรง เขย่ากรง ส่ง
เสียงร้อง ปีนป่ายและทําทุกอย่างที่จะช่วยให้ได้กินกล้วย แต่เมื่อไม่ได้ผลไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันหัน
มาลองจับไม้เล่นแบะใช้ไม้น้ันสอยกล้วยแต่เมื่อไม่ได้ผล ไมสามารถจะแก้ปัญหาได้ มันหันมาลองจับไม้
อันอ่ืนเล่น และใช้ไม้น้ันสอยกล้วย การกระทําเกิดขึ้นเร็วและสมบูรณ์ ไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ
ในที่สุดมันก็สามารถใช้ไม้สอยกล้วยมากินได้ วิธีการที่ลิงใช้แก้ปัญหานี้ โคล์เลอร์เรียกพฤติกรรมนี้
ว่า เป็นการหยั่งเห็น เป็นการมองเห็นช่องทางในการแก้ปัญหาโดยลิงชิมแพนซีได้มีการรับรู้ในความสัมพันธ์
ระหว่างไมส้อยกล้วยทีแ่ขวนอยู่ข้างนอกกรงและสามารถใช้ไม้นั้นสอยกล้วยได้ เป็นการนําไปสู่เป้าหมาย 
กระบวนการแก้ปัญหาของลิงชิมแพนซีมีดังน้ี 
 (1) วิธีการแก้ปัญหาโดยการหลั่งเห็นจะเกิดขึ้น
ทันทีทันใดเหมอืนความกระจ่างแจ้งในใจ 
 (2) การเรียนรู้การหย่ังเห็นเป็นการที่ผู้ เรียน
มองเห็นรับรู้ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ ไม่ใช่เป็นการตอบสนองของสิ่งเร้าเพียงอย่างเดียว 
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 (3) ความรู้เดิมของผู้เรียน ประสบการณ์ของผู้เรียน
มีส่วนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการหย่ังเห็นในเหตุการณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นปัญหาและช่วยให้ การหย่ัง
เห็นเกิดขึ้นเร็ว 
 2.2) การนําทฤษฎีประยุกต์ในการเรียนการสอน 
 การนําทฤษฎีประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
นักจิตวิทยากลุ่มน้ีคิดว่า ในการเรียนรู้ของคนเราเป็นการเรียนรู้ด้วยการหย่ังเห็นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และคิดได้ว่าอะไรเป็นอย่างไร ปัญหากแ็จม่ชัดขึ้นเอง เน่ืองจากการเห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ 
ของปัญหามีหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยการหย่ังเห็นดังน้ี 
 (1) การหย่ังเห็นจะขึ้นอยู่กับการจัดสภาพที่เป็นปัญหา 
ประสบการณ์เดิม แม้จะมีความหมายต่อการเรียนรู้ แต่การหย่ังเห็นน้ันให้เป็นระเบียบ และสามารถ
จัดส่วนของสถานการณ์น้ันให้เป็นระเบียบ มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 (2) เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้ครึ่งหน่ึง คราวต่อไป
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นอีกผู้เรียนก็จะสามารถนําวิธีการน้ันมาใช้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดพิจารณาใหม่ 
 (3) เมื่อค้นพบลู่ทางในการแก้ปัญหาครั้งก่อนแล้วก็
อาจนํามาดัดแปลงใช้กับสถานการณ์ใหม่ และรู้จักการมองปัญหาเป็นส่วนเป็นตอนและเรียนรู้ความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ ได้ 
(http://watcharaphonchai.blogspot.com/2007/08/kohler.html 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 แสดงภาพอับราฮัม มาสโลว์ และ คารล์ โรเจอรส ์

(ที่มา psychological.exteen.com และ bloggang.com 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

     อบัราฮัม มาสโลว์    คาร์ล โรเจอรส์   
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 7.6 กลุ่มมนุษยนิยม  

 ผู้นําสําคัญในกลุ่มมนุษย์นิยม ได้แก่ คารล์ โรเจอร์ (Calr R. Rogers, 1902-

1987) และอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham H. Maslow, 1908-1970) คําอธิบายของกลุ่มน้ีถือว่า
สมัยใหม่ สอดคล้องกับสังคมเปิดและสังคมประชาธิปไตย ได้ช่ือว่า พลังที่สาม (the third force) ซึ่งบาง
คมเรียกว่า คลืน่ลูกที่สาม (the third wave) ความเช่ือเบ้ืองต้นของกลุ่มจิตวิทยามนุษย์นิยม มีดังน้ี 

(http://watcharaphonchai.blogspot.com/2007/08/kohler.html 2 กุมภาพันธ์) 
 7.6.1 มนุษย์มีจิตใจ ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ทั้งยังมีขีด
ความสามารถเฉพาะตัวไม่ใช่จะกําหนดให้เป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบของคนอ่ืน ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิด
ของกลุ่มพฤติกรรมที่เห็นว่า เราสามารถกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกันได้ 
 7.6.2 มนุษย์แต่ละคนเป็นผูซ้ึง่พยายามท่ีจะรู้จัก เข้าใจตนเอง และต้องการบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดของตน (self actualization) จึงไม่ยากนักที่จะเสริมสร้างให้บุคคลคิดวิเคราะห์ เข้าใจ
ตน และนําจุดดีมาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาเอง 
 7.6.3 ข้อบังคับและระเบียบวินัยไม่สู้จําเป็นนักสําหรับผูพั้ฒนาแล้ว ทุกคนต่าง
มุ่งสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่ตนถ้าเขาได้รับการยอมรับ ดังน้ัน จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตน
จึงอยู่ที่การยอมรับตนเองและผู้อ่ืนให้ได้ก่อน 
 7.6.4 บุคคลที่พร้อมต่อการปรับปรุงตนเองควรจะได้มีสิทธิเลือกการกระทํา
เลือกประสบการณ์กําหนดความต้องการ และตัดสินใจเรือ่งราวต่างๆ ด้วยตนเอง (self mastery) 

เป็นการ ออกแบบชีวิตที่เหมาะสมตามทิศทางของเขา 
 7.6.5 วิธีการแสวงหาความรู้หรือข้อเท็จจริง สําคัญกว่าตัวความรู้หรือตัวข้อเท็จจริง 
เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตัวของความรู้หรือตัวข้อเท็จจริงจะไม่ใช่สิ่งตายตัว ดังน้ันสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของบุคคลมากทีส่ดุก็คือกรรมวิธีในการเสาะแสวงหาความรู้ ไม่ใช่เน้นที่ตัว
ความรู้เพียงอย่างเดียว 
 แนวคิดจากกลุม่มนุษย์นิยมทีอ่าจนําไปใช้เพ่ือการพัฒนาพฤติกรรม คอื การเน้น
ให้บุคคลได้มีเสรีภาพเลือกวิถีชีวิตตามความต้องการและความสนใจ ให้เสรีภาพในการคิด การทําเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นให้บุคคลมองบวกในตน ยอมรับตนเอง และนําส่วนดีในตนเองมาใช้
ประโยชน์ให้เต็มที่ รักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง สร้างสรรค์สิ่งดีให้ตนเอง ซึง่เป็นฐานทางใจ
ให้มองบวกในคนอ่ืน ยอมรับคนอ่ืนและสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ผู้อ่ืนและสงัคม กับทั้งมคีวามรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมด้วย 
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 หลักความเช่ือและแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยมดังกล่าว มีความทนัสมัย
และเป็นทีย่อมรับมาก ในปัจจุบันสําหรับในประเทศไทยของเราเอง ได้มีการต่ืนตัวกันมากที่จะนํา 
แนวคิดน้ี มาสูก่ารพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ปัญหาสงัคมในบ้านเมืองเราขณะน้ี โดยนักการศึกษา
ส่วนหน่ึงมีความเช่ือว่า หากเรามีทรัพยากรบุคคลที่มคีุณภาพสูง แม้จะเผชิญกับความยุ่งยากในการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ มาใช้ประโยชน์แม้มีอุปสรรคมากมายต่อการพัฒนาประเทศ แต่ประชากรที่มี
คุณภาพน่าจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยวิริยะอุตสาหะด้วยความหาญฉลาดแห่งปัญญา และด้วยคุณธรรม
ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ซึ่งกลุม่มนุษย์นิยมเช่ือว่า ถ้าเด็กถูกเลี้ยงในบรรยากาศของความรัก
ความอบอุ่น เขาจะมีความรู้สึกมั่งคงปลอดภัย และจะเจริญเติบโตเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ที่มองโลกในแง่ดี มี
นํ้าใจให้คนอ่ืน ถ้าเด็กถูกเลีย้งให้รู้จักช่วยตัวเองตามวัย ตามความถนัด ความสนใจและตามบทบาท
หน้าที่ภายใต้การให้กําลังใจจากผู้ใหญ่ เด็กน้ันจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญท่ี่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ในสังคมกลุ่มมนุษย์นิยม มคีวามเช่ือว่า การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนเราน้ันจะทําได้โดยให้คน
มองเห็นส่วนดีในตนเองและเกิดแรงจูงใจในการนําส่วนดีมาใช้ประโยชน์ ให้รู้จักวางแผนชีวิตและสร้าง
พลังใจให้ดําเนินชีวิตไปตามแผนให้ได้มีโอกาสศึกษาตนเองในแง่มุมต่าง ๆ และให้ได้แนวทางในการ
เรียนรู้บุคคลอ่ืนๆที่แวดล้อมตนเพ่ือปรับตนในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างได้ประสิทธิภาพ เกิดการ
ยอมรับตนเอง ยอมรับคนอ่ืน เมื่อยอมรับตนเองก็เกิดความเช่ือมั่นปฏิบัติตนเป็นธรรมชาติ ลด
ความก้าวร้าว และความเก็บกดลงไปได้ เมื่อยอมรับคนอ่ืนก็จะทําให้มองโลกในแง่ดีทําให้อยู่ร่วมกัน
โดยสันติสุข 
 

 8. วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา 
 8.1 วิธีการวิจัย 
 วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา (วิไลวรรณ ศรีสงคราม,2549 : 8-10) มีเป้าหมาย
พ้ืนฐาน 3 อย่าง คือ เพ่ือที่จะพรรณนา (Describe) อธิบาย (Explain) และการทํานาย (predict) 

พฤติกรรม วิธีการวิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างหลาก ซึ่งมีวิธีการอ่ืนๆ เช่น การสังเกต 
โดยเฉพาะการสังเกตตามธรรมชาติได้ให้ผู้สงัเกตพรรณนาพฤติกรรมและคําอธิบายที่เป็นไปได้ แต่ไม่
เหมาะกับการทดสอบสมมติฐานว่าทําไมการตอบสนองที่แน่นอนจึงเกิดขึ้นได้ ส่วนวิธีการสํารวจจะมี
ข้อจํากัด คือ การสํารวจจะจํากัดเพ่ือการตัดสินสาเหตุ ในขณะเดียวกันวิธีการทดลองจะเป็น
การทดลองในสภาวะการควบคุมอย่างสูง และช่วยช้ีให้เห็นสาเหตุของปัญหา แต่ไม่สามารถเผยให้เห็น
ความซับซ้อนของพฤติกรรมเมื่อมันได้ปรากฎภายนอกห้องทดลองของนักวิจัย 
 บี เอฟ สกินเนอร์ (Skinner 1953 อ้างถึงใน 1987 : 17-18) ได้กล่าวว่ามี
หลักเกณฑ์หรอืทัศนคติ 6 ประการ ที่นักวิจัยควรจะคํานึง ซึ่งได้แก่ 
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 8.1.1 ความถูกต้องแน่นอน (Precision) หมายถึง ความเที่ยงแท้ในสิ่งทีนั่กวิจัย
ทําซึ่งนักวิจัยจะต้องให้ความสนใจในหลานๆ ด้าน นักวิจัยจะพยายามที่จะออกแบบงานวิจัยที่ให้ผล
ลัพธ์ในรูปแบบของตัวเลขโดยสร้างเคร่ืองมือที่วัดลักษณะทีวั่ดได้ยาก เช่น ความรัก ความวิตกกังวล 
ภายหลังจากที่งายวิจัยได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว นักจิตวิทยาจะเขียนรายงานรายละเอียดของผู้เข้าร่วม
การวิจัย วิธีการที่ใช้ในการวิจัยตลอดจนถึงสิ่งที่เป็นผลลพัธ์จากการวิจัย ซึ่งสิ่งเหล่าน้ันจะได้รับการ
ตรวจสอบซ้ําโดยนักวิจัยคนอ่ืนๆ ในทีสุ่ดข้อค้นพบที่ได้ผลใกล้เคียงกันสามารถสรุปและยึดถือนําไปใช้
ได้โดยทั่วไป 
 8.1.2 ความไมม่ีอคติหรือความลําเอียง (Objectivity) นักจิตวิทยาที่ทําการวิจัย
จะดําเนินการตามขั้นตอนที่จะไม่ให้มมุมองส่วนบุคคลของตัวเขาเองมีอิทธิพลต่อการศึกษาวิจัย 
ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องอคติ แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพียงคร้ังเดียวกันก็ไม่ได้เสร็จสมบูณณ์ แต่
เน่ืองจากมีนักจิตวิทยาคนอ่ืนๆ ได้ทําการวิจัยในปัญหาทีม่ีความคล้ายคลึงกัน เมื่อความจริงได้ปรากฏ
และในทีสุ่ดจะได้รับการยึดถือต่อไป 
 8.1.3 ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ขึ้นกับประสบการณ์หรือการสงัเกต (Empiricism) 

นักจิตวิทยาเช่ือว่า การสังเกตโดยตรงเป็นแหล่งที่มาของความรู้ที่ดีที่สุด นักจิตวิทยาจะต้องกระทํา
การศึกษาอย่างระมัดระวังและสังเกตผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพทธ์อาจจะไม่สามารถเป็นความคิดที่เป็นไปได้ 
การตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์หรือการสํารวจความคิดเห็นของบุคคล กลยุทธ์เหล่าน้ีทั้งหมดเป็น
การคาดคะเนมากกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตโดยตรง 
 8.1.4 การตัดสินใจ (Determinism) หมายถึง ความเช่ือว่าเหตุการณ์ทั้งหมด
เป็นสาเหตุตามธรรมชาติ ซึง่นักจิตวิทยาเช่ือว่า การกระทําของบุคคลจะได้รับการตัดสินใจโดยตัวเลข
ของปัจจัยอย่างมาก เช่น ศักยภาพที่ได้มาจากพันธุกรรม แรงจูงใจ อารมณ์ และความคิด นอกจากน้ี
ได้มาจากสิ่งแวดล้อม เช่น ความกดดันจากคนอ่ืนๆ และเหตุการณ์ในปัจจุบัน ดังน้ัน นักจิตวิทยาจึง
ปฏิเสธที่จะพิจารณาอํานาจที่อยู่เหนือธรรชาติ เช่น โชคชะตา ความช่ัวร้าย และพระเจ้า จากการ
สังเกตในการอธิบายที่เป็นไปได้ แม้ว่านักจิตวิทยาจะไม่สามารถอธิบายบางสิ่งบางอย่าง พวกเขาอาจ
สรุปว่าสาเหตุทางธรรมชาติเป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรม 
 8.1.5 ความใจแคบ (Parsimony) ในทางวิทยาศาสตร์ได้ใช้คําน้ีในการอธิบาย
นโยบายมาตรฐานเพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ การมใีจแคบไม่ยอมรับการวิจัยอ่ืนๆ จะทําใหม้ีผลต่อ
การสรุปผลที่ได้จากการวิจัย 
 8.1.6 ความสงสัย (Skepticism) ปกติแล้ว นักจิตวิทยามักจะมีการวิพากษ์งาน
ของตนเองและของนักวิจัยคนอ่ืนๆ ถ้ามีประจักษ์พยานที่ค้นพบใหม่ๆ นักจิตวิทยาจะมีการประเมิน 
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งานและทบทวนใหม่ข้อในข้อสรุปเดิมอีกครัง้ เพ่ือหาข้อเท็จจริงที่เขาลังเลและไมแ่น่ใจ ซึ่งเราจะเรียก
ทัศนคติเหล่าน้ีว่า ความสงสัย 
 จากข้อ 8.1.1-8.1.6 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นองค์ประกอบของความเป็น
วิทยาศาสตร์ของจิตวิทยา ตามคําถามของการวิจัยในแต่ละครั้งคืออะไร บ่อยคร้ังที่นักจิตวิทยาเริ่มมี
คําถามของการวิจัย โดยคําถามน้ีได้จาการวิจัยในแต่ละค้ังคืออะไร บ่อยคร้ังที่นักจิตวิทยาเริ่มมีคําถาม
ของการวิจัย โดยคําถามน้ีได้มาจากการสังเกตของบุคคลรอบตัว คําถามอาจจะเป็นสิ่งที่พบใน
ชีวิตประจําวันทั่วไป และเป็นคําถามเชิงประจักษ์ (Empirical questions) เช่นอะไรจะเกิดขึ้นกับ
บุคลิกภาพของบุคคลที่อยู่ในวัยชรา ความเครียดมีผลกระทบต่อบุคคลได้อย่างไร ซึ่งบางทีคําถาม
โดยทั่วไปก็มักจะมีความคลุมเครือหรือแปลความหมายได้หลายประเด็นด้วยกัน เช่นคําถามที่ว่า 
ความเครียดมีผลกระทบต่อบุคคลได้อย่างไร จะเห็นได้ว่ามีคําตอบได้หลายคําตอบมากมาย ซึ่งแน่นอน
คําตอบจะมีผลกระทบบุคคลที่แตกต่างกันในเวลาที่ต่างกัน รวมท้ังในทศิทางที่ต่างกันออกไป จึงเป็น
หน้าที่ของนักจิตวิทยาที่จะดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1. คําถามโดยทั่วไปจะประกอบด้วยคําถามโดยเฉพาะจํานวนมาก ซึ่งนักจิตวิทยา
จะต้องทําให้คําถามที่คลุมเครือมีความชัดเจนมากขึ้น และทําให้ความกว้างของคําถามมีความแคบลง
อีกด้วยทั้งน้ีเพ่ือให้การตรวจสอบอย่างมรีะบบกระทําได้ 
 2. เมื่อได้คําถามแล้ว นักจิตวิทยาจะต้องนิยามตัวแปรจากคําถามของการวิจัย 
ซึ่งจะเรียกว่า การให้คํานิยามปฏิบัติการ (Operational definitions) นิยามปฏิบัติการได้ใช้ใน 

การวิจัยอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ตัวแปรน้ันมีความชัดเจนไม่เป็นนามธรรม แต่ต้องง่ายที่จะใช้วัดได้
เป็นสังกัปที่เป็นไปไม่ได้ มีความแคบและใช้ได้กับสถานการณ์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเป็นนิยามท่ีใช้
เฉพาะในงานวิจัยน้ันๆ ก็ได้ 
 3. การเลือกประชากรที่ใช้ในการวิจัย เน่ืองจากประชากรทั้งหมดที่เราต้องการ
ศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น เด็กเกิดใหม่ หรือผู้ใหญ่ นักจิตวิทยาไม่สามารถใช้ประชากรท้ังหมดใน
การวิจัยได้จึงต้องมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้สัดส่วนของประชากรที่จะใช้ใน
การวิจัยและเพ่ือให้การวิจัยสามารถสรุปผลได้อย่างถูกต้อง การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีจะต้องสามารถ
เป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถงึประชากรที่แท้จริงที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา วิธีที่ใช้จึงมักจะใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง (Random sampling) โดยให้บุคคลทุกๆ คนในกลุ่มประชากรมีโอกาสท่ีจะได้รับการเลือก
เท่าๆกัน 
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 8.2 เป้าหมายของการวิจัย 
 เป้าหมายของการวิจัย (Research Goals) ในการวิจัยแต่ละครั้งจะมีเป้าหมาย
ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วเป้าหมายของการวิจยัมีดังน้ี (Kidder 1981 อ้างถึงใน Linda 

1987 : 21) 

 8.2.1 เป้าหมายของการวิจัย คือ การสํารวจ (Explore) ในสิง่ที่นักจิตวิทยา
ต้องการจะทราบคําตอบ นักจิตวิทยาจะมีการค้นหาทบทวนวรรณกรรมเพ่ือที่จะดูการค้นพบที่มีอยู่
แล้ว 
 8.2.2 การพรรณนา (Describe) ซึง่อาจจะเป็นบุคคล สถานการณ์ กลุ่มหรือ
เง่ือนไข นักจิตวิทยาใช้เทคนิคการพรรณนา มีการใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ การรวบรวม
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หรือการทดสอบ 
 8.2.3 การอธิบาย (Explanation) ในจิตวิทยา การอธิบาย หมายถึง การใช้
แบบแผน (Figuring out) เหตุการณ์หรือเง่ือนไข หรือการทําหน้าที่ หรือคุณภาพที่สนับสนุนต่อบุคคล
หน่ึง การตรวจสอบจะต้องทําโดยมีสมมติฐาน (Hypothesis) เก่ียวกับสาเหตุและผลลัพธ์ ซึ่งวิธีการ
ทดลองได้ถูกนํามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์นี้ รวมท้ังเทคนิคการหาความสัมพันธ์ได้ถูกนํามาใช้ 
 8.3 เครื่องมือที่ใช้พรรณนา (Descriptive tool) เมื่อนักจิตวิทยาต้องการพรรณนา
และเปรียบเทยีบ มีวิธีการ 3 อย่าง ที่สามารถนํามาใช้ได้ ได้แก่ การสังเกตโดยตรง (Direct 

observation) เครื่องมือที่ใช้ในประเมินผล (Assessment devices) และกรณีศึกษา (Case studies) 

 8.3.1 การสังเกต มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ คอื 
 8.3.1.1 การสังเกตโดยตรง (Direct observation) หรือการสังเกตตาม
ธรรมชาติ (Naturalistic) หมายถึง เทคนิคในการพรรณนาเม่ือต้องการความเทีย่งตรงและความแน่นอน
ของข้อมูล 
 8.3.1.2 การสังเกตในห้องทดลอง (Laboratory observation) 

พฤติกรรมบางอย่าง เช่น การพูด ความก้าวร้าว เราสามารถจะสร้างสถานการณ์ในห้องทดลองขึ้นเพ่ือ
ดูพฤติกรรมบางอย่าง ซึ่งใช้วิธีการควบคุมในห้องทดลอง เป็นการง่ายที่จะเปรียบเทียบการตอบสนอง
ของกลุ่มที่แตกต่างกัน เช่น คนต่างวัย (เด็กและคนแก่) และกลุ่มเพศต่างกัน (เด็กชายและเด็กหญิง) 
 8.3.1.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 

บางครั้งจะสามารถใช้ร่วมกับการสังเกตตามธรรมชาติ ผู้วิจัยจะต้องมีการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เขาได้
สังเกต ซึ่งผู้เขา้ร่วมจะต้องทํากิจกรรมเช่นเดียวกับสมาชิกคนอ่ืนๆ เช่น ถ้าจะศึกษาความก้าวร้าวใน
เด็กวัยรุ่น ก็อาจจะมีตัวแทนเข้าร่วมจริงๆ กบักลุ่มของเด็กวัยรุ่น 
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 8.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล การหาคําตอบของปัญหาบางอย่างก็ไม่
สามารถจะใช้วิธีการสังเกตแต่ลําพังได้ จึงต้องมีเครื่องมือในการประเมินผลเพ่ือช่วยวัดพฤติกรรม
บางอย่างที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ความอดทนต่อความเครียด หรือลักษณะทีอ่ยู่
ภายในตัวบุคคลต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ของบุคคลทีไ่ม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง ดังน้ัน 
นักจิตวิทยาจึงใช้เครื่องมือในการประเมินผลเข้าช่วย เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และ 
การทดสอบ เป็นต้น 
 8.3.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นวิธีหน่ึงที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายแพงนัก ผู้ตอบอาจใช้วิธีเลือกคําตอบที่เหมาะสมตามข้อ
คําถามที่ผู้วิจัยสอบถามออกไป แบบสอบถามท่ีดีควรจะมีลกัษณะ ดังน้ีคือ 
 1) แบบสอบถามจะต้องใช้คําที่ง่าย และมคีวามหมายที่ชัดเจน 
เมื่อบุคคลทีแ่ตกต่างกันแต่ละคนอ่านแล้ว ควรจะมีความเข้าใจตรงกัน 
 2) ตัวเลือกสําหรับแต่ละคําถาม จะต้องครอบคลุมขอบเขต 
การตอบสนองที่เป็นไปได้อย่างเพียงพอ 
 3) คําถามไม่ควรจะให้ความรู้สึกอคติแก่ผู้อ่าน 
 4) คําถามควรจะใช้คําที่จะก่อให้เกิดการตอบของผู้ตอบอย่างไม่
ระมัดระวัง 
 8.3.2.2 การสัมภาษณ ์ จะมีความคล้ายคลึงกับวิธีใช้แบบสอบถาม แต่
การสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์สามารถที่จะทํารวบรวมข้อมูลได้โดยตรง เพราะการสัมภาษณ์เป็น 
การเผชิญหน้ากันโดยตรง (Face-to-Face) ในระหว่างผู้สมัภาษณ์และผูถู้กสัมภาษณ ์การสัมภาษณม์ี
อยู่ด้วยกันใหญ่ๆ 2 ชนิดคือ 
 1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จะมีการวางรูปแบบของ
คําถามไว้แล้ว ซึ่งเป็นคําถามที่จะถามอย่างแน่นนที่ผูส้ัมภาษณ์ได้คาดหวังให้ผู้ถูกสมัภาษณ์ตอบคําถาม 
ผู้ถูกสัมภาษณแ์ต่ละคนจะต้องตอบคําถามที่มีเน้ือหาเหมือนกันตามลําดับ และตามรูปแบบที่วางไว้
แล้วแต่ต้น ผูส้มัภาษณ์อาจจะใช้ตัวเลือกของการตอบอย่างแน่นอนไว้ด้วย 
 2) การสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ผู้สัมภาษณ์จะถามคําถามอะไร
ก็ตามท่ีต้องการ และผู้ถูกสมัภาษณ์ หรือผูต้อบมีอิสระที่จะตอบคําถาม อย่างไรก็ได้ตามที่ตนเองคิด 
 การสัมภาษณม์ีข้อควรคํานึงถึง คือ ผูส้มัภาษณ์ที่ดีจะต้องมีทักษะทาง
สังคมโดยเฉพาะ คือ ผู้สัมภาษณ์ควรจะสร้างความอบอุ่นและเป็นกันเอง ที่จะสร้างความไว้วางใจ
ให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ ทําใหผู้้ถกูสัมภาษณ์ตอบคําถามได้อย่างเปิดเผย ผู้สัมภาษณ์ที่มีทักษะจะสามารถ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความซับซ้อนของลักษณะทางอารมณ์และบุคลิกภาพ รวมทั้งตรวจสอบ 
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ความรู้สึกของบุคคลภายใต้ความคิดเห็นและทัศนคติ ข้อเสียของการสัมภาษณ์ คือการสัมภาษณ์ใช้
เวลามาก ทัง้น้ีเน่ืองจากว่า คําถามอาจจะต้องมีการปรับที่จะถึงบุคคลในหลายประเภทที่ได้รับการ
สัมภาษณ์ ในขณะที่การใช้แบบสอบถามจะมีผู้ตอบจํานวนมากปฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถามให้
สมบูรณ ์แต่การสัมภาษณ์แมใ้ช้เวลามากก็ตาม แต่มักจะได้คําตอบจากการสัมภาษณ์ทีม่ีความสมบูรณ์
มากกว่าการใช้แบบสอบถาม 
 8.3.2.2 การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Tests) ได้ถูก
ออกแบบที่จะวัดลักษณะที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงมีลักษณะหลายอย่างที่เราไม่สามารถสังเกตให้
เห็นได้โดยตรง เช่น ความฉลาด (Intelligence) สุขภาพจิต (Mental health) ลักษณะทาง
บุคลิกภาพ (Personality traits) ความเช่ือ (Beliefs) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) 

ความคิดเห็น (Opinions) ความสามารถ (Abilities) ความรู้ (Knowledge) และความชอบ (The 

like) ลักษณะเหล่าน้ีสามารถวัดได้โดยแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่นักจิตวิทยาได้สร้างขึ้น ซึ่ง
การทดสอบทางจิตวิทยาจะช่วยให้ได้ความรู้เกี่ยวกับประชากรจํานวนมาก 
 การทดสอบจะให้ความรู้ที่ก้าวหน้าเ ก่ียวกับลักษณะไม่สามารถ
สังเกตเห็น เช่น ความอดทนต่อความเครียด ถ้าเราวัดลักษณะดังกล่าว เราสามารถค้นพบได้ว่า มันจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามอายุหรือไม่ และประสบการณ์ใดของบุคคลที่จะอิทธิพลต่อลักษณะของ 
ความอดทนต่อความเครียด นอกจากน้ี เราสามารถค้นพบด้วยว่า ลักษณะของความอดทนต่อ
ความเครียดจะมาพร้อมๆ กับแนวโน้มลักษณะอ่ืนๆ ด้วยหรือไม่ เช่น ความก้าวร้าว 
 8.3.2.3 กรณีศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดของบุคคล
หรือกลุ่มเดียวกันตลอดช่วงระยะเวลานานการรวบรวมข้อมูลโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการสัมภาษณ์
การสังเกตโดยตรงและเคร่ืองมือในการพรรณนาอ่ืนๆ ในการเก็บข้อมูลอาจจะใช้สถานที่คือ 
สถานพยาบาลหรือคลินิก ซึ่งการศึกษาดังกล่าว เราเรียกว่า การสังเกตทางคลินิก (Clinical 

observation) กรณีศึกษาจะให้ข้อมูลและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาโดยตลอดช่วงชีวิตของ
บุคคลข้อจํากัดของกรณีศึกษา คือ เป็นการยากที่จะบอกได้ว่า ผู้ที่เราศึกษาจะเป็นตัวแทนของ
ประชากรทั้งหมดของกลุ่มที่เราสนใจได้อย่างแท้จริง นอกจากน้ีก็เป็นการยากท่ีจะบรรลุผลสําเร็จใน
การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา 
 8.4 เครื่องมือในการอธิบาย (Explanatory tools) สําหรับเครื่องมือในการอธิบาย 
 8.4.1 การทดลอง จะเป็นวิธีที่ ดีที่สุดที่จะใช้อธิบายเพ่ือแสดงถึงสาเหตุ
และผลลัพท์การทดลองจะเร่ิมด้วยการต้ังสมมติฐาน (Hypothesis) เกีย่วกับเหตุการณ์ สิ่งที่เราสนใจ
ศึกษาจะเรียกว่า ตัวแปร (Variable) สมมมติฐานอย่างง่ายที่สุดได้ช้ีเห็นให้เห็นว่า เหตุการณ์หน่ึง  
(ตัวแปร x) จะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล เป็นสาเหตุหรือสิ่งที่สนับสนุนต่อเหตุการณ์ที่สอง (ตัวแปร y) 
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 จะเห็นได้ว่า ตัวแปร x จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราสามารถจัดกระทํา
ตัวแปรดังกล่าวได้ตามท่ีเราต้องการ ส่วนตัวแปร y จะขึ้นอยู่กับตัวแปร x หรือกล่าวได้ว่า ตัวแปร y 

ผันแปรตามตัวแปร x จึงเรียกตัวแปร y ว่าตัวแปรตาม (Dependent variable) ในขณะที่ตัวแปร x 
จะเรียกว่าตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) ดังน้ัน ในการทดลองจึงเป็นการ
จัดกระทํากับตัวแปร x และสังเกตว่า ตัวแปร y จะได้รับผกระทบได้อย่างไร ในการทดลองคร้ังหน่ึงๆ 
น้ัน สามารถทีจ่ะมีตัวแปรตาม หรือตัวแปร y ได้มากกว่า 1 ตัว ก่อนที่นักจิตวิทยาจะทําการตรวจสอบ
สมมติฐานจะต้องให้คํานิยามปฏิบัติการตัวแปรให้ชัดเจนเสียก่อนเพ่ือให้สามารถวัดได้อย่างแท้จริง 
 สําหรับการทดสอบสมมติฐานจะต้องมีการวางแผนโดยวิธีการออกแบบ 
การทดลอง (Experimental design) ในการทดลองจะต้องแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มควบคมุ 
และกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม หมายถึง กลุ่มที่เราไม่ได้ให้เง่ือนไขหรือจัดกระทําใดๆ ใช้เพ่ือ
เปรียบเทียบผลกับกลุ่มทดลอง เพ่ือให้สามารถสรุปผลได้แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงน้ันๆ เป็นผลมา
จากสิ่งที่เราจัดกระทําหรือเง่ือนไขที่เราให้ สว่นกลุ่มทดลอง จะหมายถึง กลุ่มที่เราจัดกระทําบางอย่าง 
โดยให้เง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงในตัวแปรอิสระเพ่ือดูผลจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากเง่ือนไขที่เราจัด
กระทําให้กับกลุ่ม 
 วิธีการทดลองสามารถเป็นแหล่งกําเนิดของตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
ในการทดลองมีปัญหาที่ควรคํานึง ดังน้ีคือ คุณลักษณะทีต้่องการ (Demand characteristics) อคติ
ของผู้ทดลอง (Experimenter bias) และฮอว์ธอร์นเอฟเฟค (Hawthorne effect) 

 8.4.1.1 คุณลักษณะที่ต้องการ (Demand characteristics) ใน 
การทดลองแต่ละครั้ง จะมีข้อมูลที่คาดหวังว่าจะเป็นก่อนการทดลองจะเร่ิมขึ้น ซึ่งอาจมาจาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัยหรือข้อมูลทีผู่้วิจัยเคยทราบมาก่อน การทดลองในห้องทดลองจึงเป็นการที่
นักจิตวิทยาที่แสดงงานวิจัยในห้องทดลองจะไม่สามารถกําจัดลักษณะตามท่ีมีอยู่ให้หมดไปได้ แต่พวก
เขาสามารถจะทําสิ่งเหล่าน้ีให้มีมาตรฐานได้ เพราะสิ่งเหล่าน้ีอาจมีผลให้การทดลองได้ผลในเชิง
ลบและความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ ในการทดลองผู้วิจัยจึงพยายามควบคุมตัวแปร
อ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการทดลองให้มีความเท่าเทียมกัน เช่น สถานการณ์ สถานที่ เวลา และอื่นๆ 
ทั้งน้ีเพราะนักจิตวิทยาจะไม่สามารถทํานายรายละเอียดบางอย่างที่นับไม่ได้ที่จะมีผลกระทบต่อ
ผลลัพท ์ ในการทดลองผู้วิจัยจึงต้องศึกษา โดยออกแบบกลุ่มตัวอย่างให้มีอย่างน้อยที่สุดสองกลุ่ม ซึ่ง
เป็นเง่ือนไขที่ผู้วิจัยไดสร้างขึ้นคือ กลุ่มทดลอง (Experimental groups) และกลุ่มควบคุม (Control) 

 ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า การทดลองเป็นวิธีการวิจัยที่ออกแบบเพ่ือที่จะตอบคําถาม
เก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบ การทดลองจึงมีข้อดี คือ ผู้วิจัยสามารถสร้างเง่ือนไขในการควบคุม
ปัจจัยต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
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 8.4.1.2 อคติของผู้ทดลอง (Experimenter bias) เป็นอุปสรรคอย่าง
หน่ึงที่ทําให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง อคติของผู้ทดลองจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในทศิทางของความคาดหวังอย่างไม่ได้ต้ังใจ วิธีที่จะช่วยลดอคติของผู้ทกลองให้น้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือ ผู้ตรวจสอบต้องลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ทดลองและกลุ่มตัวอย่างลงโดย
ใช้วิธีการบางอย่าง เช่น ผู้ทดลองสามารถแสกงการสอนโดยใช้การบันทึกเทป เป็นต้น 
 8.4.1.3 ฮอว์ธอร์นเอฟเฟค (Hawthorne effect) การจะเข้าใจคําว่า  
“ Hawthome effect” จะต้องย้อนไปดูการทดลองที่มีช่ือเสียงมาก ซึ่งเป็นที่มาของคําว่า ฮอว์ธอร์น
เอฟเฟค เริ่มจากในปี ค.ศ. 1939 F.J. Roethlisberger และ William Dickson (อ้างถึงใน Linda 

1987 : 27) ได้ค้นหาวิธีที่จะเพ่ิมผลผลิตของคนงานใน Hawthorne plant ของบริษัท The Western 

Electric Company ในชิคาโก ซึ่งในระหว่างการทดลอง ได้ให้คนงานหญิง 5 คน ถูกแยกจากกลุ่ม
ใหญใ่นห้องและให้ความสนใจพฤติกรรมเป็นพิเศษ นอกจากน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ระยะเวลาใน
การพัก ช่ังโมงในการทํางาน และการจ่ายเงินค่าจ้าง ผลจากการเปลี่ยนแปลง เช่น ผลผลิตของคนงาน
หญิงเพ่ิมขึ้นแม้ว่าเมื่อสภาวะเง่ือนไขในการทํางานจะแย่ลงกว่าเดิม จากการทดลองในคร้ังน้ันได้รับ
การสรุปว่า ความใส่ใจของผูท้ดลองเป็นตัวแปรอิสระที่มคีวามสําคัญมากที่สุดที่มผีลต่อการปฏิบัติงาน
ของคนงานหยิงในการทดลองที่ Hawthorne plant ดังน้ัน คําว่า “ Hawthome effect” จึงได้ถูก
นํามาใช้ในความหมายของอิทธิพลของความใสใ่จที่มผีลต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เข้าร่วมการทดลอง 
 จากผลของฮอว์ธอร์นเอฟเฟค ทําให้นักจิตวิทยาพยายามท่ีจะ
ให้ความสนใจต่อกลุ่มทุกกลุม่ในการทดลองอย่างเท่าเทียมและเหมือนกนั เช่น การให้ยาหลอกที่ไมม่ี
ฤทธ์ิทางยาแก่กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมทดลอง โดยไม่ว่ากลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม ผู้ทดลองจะ
พยายามให้ทั้งสองกลุ่มได้รับข้อมูลทางยาในแบบเดียว อย่างไรก็ตาม ผู้ทดลองสามารถสร้างเง่ือนไขได้ 
2 อย่างด้วยกันคือ 
 1) วิธีการปิดเด่ียว (Single blind procedure) หมายถึง 
วิธีการที่ควบคุมโดยไม่ให้ผู้เขา้ร่วมการทดลองทราบว่า พวกเขาเองกําลังถูกทดลองหรือได้รับ 
การรักษาโดยใช้ยาหลอก 
 2) วิธีการปิดคู่ (Double – blind procedure) หมายถึง 
วิธีการที่ไม่ใหท้ั้งผู้ทดลองและผู้เข้าร่วมการทดลองทราบว่าใครกําลังได้รับการรักษาโดยถูกทดลอง 
และใครกําลังได้รับการรักษาโดยใช้หลอก วิธีนี้จึงเป็นการปิดบังทั้งผู้ทดลองที่เป็นผู้สังเกตพฤติกรรม 
และผู้ถูกทดลอง โดยอาจจะไม่บอกว่า บุคคลที่ตนสังเกตพฤติกรรมคือใคร หรือกําลังทดลองอะไรอยู่ 
 ปัญหาอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ ประสบการณ์ในอดีตของผู้เข้าร่วม 
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การทดลองและลักษณะที่คงทน ปัญหาในเรื่องวุฒิภาวะ พัฒนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใน
ตัวบุคคลอ่ืนๆ 
 ประสบการณ์ในอดีตของผู้เข้าร่วมการทดลองและลักษณะที่
คงทนโดยเหล่าน่ีจะมีผลต่อการทดลองได้ดัง เช่น ภูมิหลงั อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ เพศ และระดับ
การศึกษา ผูท้ดลองได้พยายามที่จะสร้างความเช่ือมั่นว่ากลุ่มทุกๆ กลุ่มของผู้เข้าร่วมการทดลองจะมี
ความเท่าเทียมกันในลักษณะทั้งหมดต้ังแต่เริ่มแรก เพราะลักษณะเหลา่น้ีจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
ได้ ตัวอย่างวิธีการที่จะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้า
การทดลอง การสุ่มเป็นวิธีการที่จะยืนยันว่า บุคคลแต่ละคนที่ใช้ในการทดลองจะมีโอกาสได้รับ 
การคัดเลือกในการศึกษา ซึ่งสามารถจะเป็นตัวแทนประชากรได้อย่างดี 
 ปัญหาในเรื่องวุฒิภาวะ พัฒนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ภายในตัวบุคคลอ่ืนๆสิ่งเหล่าน้ีอาจจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามได้ถ้าผู้ทดลองไม่ได้ให้ความสนใจ ปัญหา
ดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นเมื่อต้องมีการศึกษากลุม่ตัวอย่างเป็นช่วงระยะเวลายาวนาน ซึ่งอาจเป็นช่ัวโมง 
เป็นเดือนหรือเป็นปี การทดลองบางอย่าง เช่น กลุม่ตัวอย่างต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน 
เช่น เป็นช่ัวโมง อาจทําให้กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองเกิดความเหน่ือยล้า เบ่ือหน่าย หิว และสิ่งที่เกิดขึ้น
เหล่าน้ีจะมีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ทดลองต้องการจะวัดได้ นอกจากน้ีในการศึกษา
โปรแกรมการฝึกอบรมท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน เช่น 1 ปี โดยมีการศึกษามารดาเด็กและเด็กก็อาจทํา
ให้ภายในระยะเวลานาน 1 ปี มารดาของเด็กและเด็กอาจจะมีการปรับปรุงตนเองด้านความสนใจ 
ความใส่ใจและทักษะขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการวัดพฤติกรรมของเด็กในการที่จะสรุปได้อย่างมั่นใจว่ามี
ผลกระทบจากการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีให้กับมารดาเด็กได้ 
 แม้การทดลองในห้องทดลองจะให้ข้อมูลที่มปีระดยชน์มากมาย 
แต่ปัญหาของการท่ีนักจิตวิทยาจะประยุกต์นําผลการวิจัยในห้องทดลองมาใช้กับชีวิตจริงก็ยังมีปัญหา
อยู่ ทั้งน้ีเพราะอะไรก็ตามท่ีผู้ทดลองสร้างเง่ือนไข หรือจัดกระทําในห้องทดลองอาจจะไม่เกิดขึ้นใน
ความเป็นจริงก็ได้ 
 8.4.2 วิธีการสหสัมพันธ์ (Correlation method) การศึกษาลักษณะบางอย่าง
เราไม่สามารถทําการทดลองได้ แต่นักจิตวิทยาก็มีความสนใจในคําถามที่เก่ียวกับสาเหตุและผลลพัธ์
การทําการทดลองบางอย่างก็เป็นอันตรายและผิดศีลธรรม เช่น การทดลองแยกเด็กจากแม่ต้ังแต่เกิด
จะมีผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กในวัยต่อมาและอาจมีผลตลอดทั้งชีวิตของเด็ก จึงไม่มีนักวิจัยคน
ใดทดลองจัดกระทํากับมนุษย์ รวมท้ังบางคร้ังมีความเป็นไปได้ยากที่จะจัดกระทํากับตัวแปรอิสระ
ในห้องทดลอง เช่น อากาศ สภาวะเศรษฐกิจ นอกจากน้ี เราอาจจะไม่สามารถกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
มีความเท่าเทียมกันในลักษณะที่สําคัญทั้งหมด เพ่ือนํามาทดสอบได้อันได้แก่ อายุ เพศ หรือเช้ือชาติ 
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ตามท่ีการทดลองต้องการได้ เพ่ือที่จะศึกษาลักษณะที่เป็นปัญหาดังกล่าว จึงอาจจะใช้วิธีการหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรแทน ในกรณีที่เราสนใจศึกษาว่า อุณหภูมิมีผลกระทบต่ออัตราการก่อ
อาชญากรรมหรือไม่ ซึ่งเราไม่สามารถทดลองได้ เราก็จะใช้วิธีการศึกษาแบบหาความสัมพันธ์ 
โดยศึกษาว่าอุณหภูมิและอัตราการเกิดอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กัน วิธีการศึกษาคือ การหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัว คือ อุณหภูมิและอัตราการเกิดอาชญากรรม ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละวันทั้งจํานวนอาชญากรรมและอุณหภูมิเฉลี่ย การรวบรวมข้อมูลจะทําให้ทราบได้ว่า อัตรา
อาชญากรรมและอุณหภูมิมีความสัมพันธ์อย่างไร ถ้าจากข้อมูลและการวิเคราะหท์างสถิติบอกว่า 
อัตราอาชญากรรมจะสูงในวันที่อากาศร้อนและอัตราอาชญากรรมจะตํ่าในวันที่มีอากาศหนาว ถ้าตัว
แปรสองตัวมีความเกี่ยวข้องกัน ตัวแปรหน่ึงอาจจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรอีกตัวหน่ึง หรืออาจกล่าวได้ว่า
อุณหภูมิอาจจะมีผลต่ออัตราการเกิดอาชญากรรม ในการทดสอบความสัมพันธ์จะใช้ดัชนีช้ีวัดที่
เรียกว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) หรือค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 

 การพิจารณาความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะพิจารณาจากเคร่ืองหมาย 
ซึ่งเคร่ืองหมายจะอธิบายถึงทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ค่าสหสัมพันธ์ทีใ่ห้
เครื่องหมายบวก จะเรียกว่า ค่าสหสมัพันธ์ทางบวก (Positive correlations) ซึ่งช้ีให้เห็นว่าตัวแปร
สองตัวแปรของการวัดเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน เมื่อคะแนนของตัวแปรหน่ึงสูงอีกตัวแปรหน่ึงก็
มีแนวโน้มจะสงูตามวัย เช่น ปริมาณการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นโรค ส่วนค่า
สหสัมพันธ์ที่ให้เครื่องหมาย จะเรียกว่า ค่าสหสัมพันธ์ทางลบ (Negative correlations) ซึ่ง
ความหมายของการวัดจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือเมือ่ คะแนนในตัวแปรหน่ึงสูง 
คะแนนในตัวแปรอ่ืนๆ มีแนวโน้มที่จะตํ่าลง เช่น ปริมาณการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ทางลบกับ 

ความปลอดภัยในการทํางาน ค่าสหสัมพันธ์ที่เท่ากับ +1.00 หรือ -1.00 จะหมายความว่า มี
ความสัมพันธ์กันของตัวแปรทั้งสองอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ค่าสหสมัพันธ์เท่ากับ 0.00 จะหมายความ
ว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยของตัวแปรทั้งสอง ในการศึกษากับตัวแปรสองตัว ถ้าได้ค่าสหสัมพันธ์เข้า
ใกล ้ +1.00 หรือ -1.00 จะถือได้ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง ส่วนค่าสหสัมพันธ์ที่
เข้าใกล ้ 0.00 จะมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างตํ่า ซึ่งค่าของตัวเลขจะบอกได้ว่าการทํานายจะมีความถูก
ต้องแน่นอนเพียงใดในความสมัพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เราศึกษา 
 ค่าสหสมัพันธ์มกัใช้เช่ือมโยงกบัแหล่งทีม่าอ่ืนๆ ไม่ประจักษพ์ยาน ซึ่งรวมถึงการทดลอง
และใช้ในการสนับสนุนต่อการอธิบายสาเหตุ การหาค่าสหสัมพันธ์มีประโยชน์เบ้ืองต้นเมื่อการทดลอง
ไม่สามารถกระทําได้ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบว่าสิ่งที่ค้นพบจากการทดลองมีความสอดคล้องตรงกันกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของความจริงหรือไม่ และรวมถึงเพ่ือเป็นการช่วยในการทํานายได้ดีขึ้น 
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 สมมติฐาน สิ่งที่ได้รับการจัด
กระทํา 

สิ่งที่ได้รับการ
ควบคุม 

สิ่งที่ถูกวัด 

วิธีการหาค่า
สหสัมพันธ์ 

X มีความ
เก่ียวข้องกับ Y 

และอาจจะมี
อิทธิพลต่อ Y 

ไม่ม ี ไม่มีโดยเฉพาะ ทั้ง X และ Y 

วิธีการทดลอง  X มีอิทธิพล Y X ตัวแปรที่อยู่
ภายนอกท้ังหมด
โดยยกเว้น X ซึ่ง
สามารถที่จะมี
อิทธิพลต่อ Y 

Y เพ่ือที่จะค้นหา
ว่า X มีผลกระทบ
ต่อ Y อย่างไร 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบวิธีการทดลองและวิธีการหาค่าสหสัมพันธ ์
(ที่มา Linda, 1987 p.31 อ้างในวิไลวรรณ ศรีสงคราม,2549 : 17) 

 

 9. ศีลธรรมทางจิตวิทยา 
 ในการศึกษาทดลองทางจิตวิทยา มีคําถามอย่างมากมายว่า นักจิตวิทยาละเมิด
ศีลธรรมหรือไม่ ทั้งน้ีการทําการทดลองกับคนและสัตว์มักมีการสร้างประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ 
และการทดลองนี้จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีในระยะยาว
หรือไม่และอย่างไร การหลอกลวงและการตบตาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย นักจิตวิทยาได้คํานึงถึง
ความรู้สึกของผู้ถูกทดลองด้วยหรือไม่ จากคําถามเหล่าน้ีได้นําไปสู่การให้ความสนใจต่อมุมมองในแง่
ของศีลธรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัย (วิไลวรรณ ศรีสงคราม,2549 : 17-18) 

 ในการศึกษาทดลองกับมนุษย์ สมาคมนักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้เสนอให้มี 
ความรับผิดชอบในการประเมินการยอมรับทางศีลธรรมของบุคคลทีใ่ช้เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยมีข้อ
ปฏิบัติของนักวิจัย ดังน้ี (American Psychological Association 1981 อ้างถึงใน Linda 1987 : 

35) 

 9.1 ต้องให้ข้อมูลผูเ้ข้าร่วมการทดลองล่วงหน้าเก่ียวกับลักษณะของงานวิจัยที่อาจจะ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมและตอบคําถามเก่ียวกับธรรมชาติของงานวิจัย ซึ่งในบาง
กรณีผู้วิจัยจะบอกผู้เข้าร่วมว่ามีความจําเป็นที่จะไม่ให้ข้อมูลทีแ่น่นอนเก่ียวกับการศึกษาในครั้งน้ัน ซึง่
จะมีผลทําให้ผูวิ้จัยได้รับการตอบสนองที่มีอคติน้อยลงจากผู้เข้าร่วมการทดลอง 
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 9.2 ต้องมีการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมในเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องตบตาผู้เข้าร่วม 
การทดลองภายหลังจากที่การศึกษาได้สิ้นสดุลง 
 9.3 เคารพความอิสระของผู้เข้าร่วมการทดลอง ที่จะถอนตัวได้จากการทดลองใน
ขณะที่การทดลองยังไม่สิ้นสดุลง 
 9.4 ปกป้องผู้เข้าร่วมการทดลองจากความบาดเจ็บ หรืออันตรายทั้งทางด้านร่างกาย
และทางด้านจิตใจ วิจัยต้องให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมการทดลองและได้รับการยินยอมจากผู้เข้าร่วม 
การทดลองก่อนจะดําเนินการทดลองต่อไป สิ่งใดๆ ก็ตามที่สามารถเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
รุนแรง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้ในท้ายที่สุดแล้ว จะไม่อนุญาตให้ใช้ศึกษาทดลองกับมนุษย์ 
 9.5 เมื่อข้อมูลจากการศึกษาได้ถูกรวบรวม จะต้องอธิบายธรรมชาติของการศึกษาให้
ชัดเจนและแก้ความเข้าใจผิดของผู้เข้าร่วมการทดลองให้ชัดเจน 
 9.6 ผู้วิจัยต้องเก็บข้อมูลกับผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นความลับการศึกษาทดลองทาง
จิตวิทยาจึงมีกรอบของศีลธรรมกํากับอยู่ เช่นเดียวกับการทดลองในศาสตร์อ่ืนๆ ทางวิทยาสาสตร์ ซึ่ง
ถ้าการทดลองนั้นจะมีผลเสี่ยงต่อมนุษย์ในระยะยาวแล้ว การศึกษาทดลองน้ันก็จะไม่สามารถทํากับ
มนุษย์ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 แสดงภาพสาขาต่างๆของจิตวิทยา 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 กุมภาพันธ์ 2559) 
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 10. สาขาจติวิทยา 
 สาขาวิชาจิตวิทยาที่ควรรู้ มีดังน้ี (วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2549 : 6-8) 

 10.1 จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) จะหน้าที่เก่ียวข้องกับพยากรณ์และ 
การรักษาความผิดปกติทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิกทํางานในสถาบันที่ดูแลและบําบัดบุคคล เช่น 
โรงพยาบาลจิตเวช เรือนจํา คลินิกสุขภาพจิต ศาสลเยาวชน ศูนย์สุขภาพ และคลีนิคให้คําปรึกษา 
ฯลฯ นักจิตวิทยาคลินิกได้ให้ความสนใจในสาเหตุของความผิดปกติ ซึ่งมีทฤษฎีและแนวคิดหลาย
ทฤษฎีที่อธิบายเก่ียวกับสาเหตุ บางแนวคิดเช่ือว่า ความผิดปกติทางจิตวิทยาจะเพ่ิมมากขึ้นจาก 
ความขัดแย้งของความไม่สามารถแก้ปัญหาได้ของบุคคล และแรงจูงใจของจิตไร้สํานึก ในขณะทีบ่าง
แนวคิดได้กล่าวถึงพ้ืนฐานทางชีววิทยาเป็นปัจจัยสําคัญของความผิดปกติทางจิต 
 10.2 จิตวิทยาการให้คําปรึกษา (Counseling Psychology) เป็นสาขาซึ่งนักจติวิทยา
ช่วยให้บุคคลมกีารปรับตัวต่อปัญหาทางอารมณ์ หรือปัญหาส่วนตัวที่มีระดับความรุนแรงของปัญหา
น้อยกว่าบุคคลที่ต้องการแนะนําและบําบัดจากจิตวิทยาคลีนิค นักจิตวิทยาให้คําปรึกษา ส่วนมากจะ
ทํางานในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แนะแนวให้คําปรึกษาในโรงเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา 
ในการเลือกอาชีพหรือปัญหาที่เก่ียวกับครอบครัวของสามีและภรรยา นักจิตวิทยาให้คําปรึกษาจะทํา
หน้าที่คล้ายคลงึกับนักจิตวิทยาคลีนิค แต่ถ้าปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะส่งต่อให้กับจิตแพทย์ 
 10.3 จิตวิทยาโรงเรียนและจิตวิทยาการศึกษา (Education and School 

Psychology) จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการศึกษาอย่างมีแบบแผน นักจิตวิทยา
การศึกษาจะคํานึงถึงลักษณะทั้งหมดของกระบวนการเรียนรู้ รวมท้ังนักจิตวิทยาการศึกษาจะทํางาน
ในมหาวิทยาลยั วิทยาลัย และโรงเรียนแลว้ ยังสามารถทํางานในองค์การที่มีหน้าทีใ่นการดูแลสุขภาพ 

โดยอาจจะวางแผนและจัดการศึกษาโดยเฉพาะ เช่น จัดห้องเรียนเพ่ือเด็กที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้และมี
การพัฒนาแบบทดสอบในการประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมด้วย ในขณะที่นักจิตวิทยาโรงเรียนจะมี
หน้าที่ในการฝกึอบรมครูในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาโดยการให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักเรียน
และพ่อแม่ผู้ปกครอง การใช้แบบทดสอบและการแปลความผลการทดสอบ รวมทั้งการประเมิน
นักเรียนที่มีปัญหาในการเรยีนรู้ 
 10.4 จิตวิทยาการทดลอง (Experimental Psychology) เป็นสาขาหน่ึงของวิชา
จิตวิทยาที่ใช้การทดลองเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล นักจิตวิทยาการทดลองได้ใช้กระบวนการศึกษา
ทดลองกับสัตว์ เพ่ือที่จะนําผลมาใช้อธิบายลักษณะอ่ืนๆ ของพฤติกรรมมนุษย์ กระบวนการพ้ืนฐาน
เหล่าน้ีได้รวมถึงการรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ การจํา การแก้ไขปัญหา การติดต่อสื่อสาร อารมณ์
และแรงจูงใจ นักจิตวิทยาการทดลองมักจะทํางานวิจัยในห้องทดลอง และมักจะใช้สัตว์อ่ืนๆ มากกว่า
ใช้มนุษย์ในการทดลอง 
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 10.5 สรีระจิตวิทยา (Physiological Psychology) นักสรีระจิตวิทยาได้ศึกษา
กระบวนการพ้ืนฐานเช่นเดียวกับนักจิตวิทยาการทดลอง แต่นักสรรีะจิตวิทยาจะศึกษากระบวนการ
พ้ืนฐานว่าถูกควบคุมโดยระบบประสาทได้อย่างไร และส่วนใหญม่ักจะใช้สัตว์อ่ืนๆ เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การทดลอง เช่นเดียวกับจิตวิทยาการทดลอง ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหส้ามารที่จะมองเห็น
การทํางานของสมองมนุษย์ได้ เช่น การใช้เครื่อง PET Scans เพ่ือจะศึกษากิจกรรมในสมองของ
บุคคลในวัยผู้ใหญ่ที่เป็นไฮเปอรืแอคทีฟ ซึ่งการใช้เครื่องมือเพ่ือที่จะให้ช่วยให้เห็นภายในสมองน้ี 
อาจจะช่วยให้ผู้ศึกษาได้ข้อมลูที่มีความจําเป็นเพ่ือใช้ในการบําบัดรักษาอาการดังกล่าวได้ นักสรีระ
จิตวิทยามักทํางานในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย องค์การทางธุรกิจ หรือองค์การรัฐบาล รวมท้ังบริษทั
ยาเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลกระทบของยาชนิดใหม่ที่ผลิตขึ้น 
 10.6 จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personality Psychology) ได้ให้ความสนใจกับการอธิบาย
ความแตกต่างระหว่างบุคคลนพฤติกรรม มีปัจจัยทางพันธุกรรมและสิง่แวดล้อมใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคคล บุคลิกภาพสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างไรบ้าง ซึ่ง
คําถามเหล่าน้ี เป็นคําถามที่นักจิตวิทยาบุคลิกภาพให้ความสนใจทีจ่ะศึกษา 
 10.7 จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) นักจิตวิทยาสังคมจะเน้นโดยแสดงให้เห็น
ว่าพฤติกรรมของบุคคลจะไม่เป็นเพียงผลลัพท์ของบุคลิกภาพ และความเอนเอียงของความชอบของ
แต่ละบุคคล แต่มีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการคิด การพูดและ
การกระทําของบุคคลด้วย เช่น อิทธิพลกลุ่ม พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือ การคล้อยตาม และพฤติกรรมผู้นํา 
เหล่าน้ีเป็นหัวข้อที่นักจิตวิทยาสังคมให้ควาใสนใจที่จะนํามาศึกษา นักจิตวิทยาสังคมสามารถทํางาน
ในมหาวิทยาลยั หรือวิทยาลยั องค์การธุรกิจ องค์การรัฐบาล รวมท้ังองค์การที่ไม่แสวงหาผลกําไร 
 10.8 จิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology) ให้ความสนใจใน
การศึกษาและอธิบายการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบที่ปรากฏในบุคคลโดยตลอดช่วงชีวิตของบุคคล 
โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยมากการศึกษาของนักจิตวิทยาพัฒนาการ จะครอบคลุมถึงการรับสัมผัสและการ
รับรู้ที่นําไปสู่การเรียนรู้และความจํา การคิดและการแก้ปัญหา อารมณ์และแรงจูงใจ บุคลิกภาพ
และการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม เช่น เด็กเกิดใหม่รับรู้โลกแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างไร เป็นต้น รวมถึง
การทํางานในองค์กรที่หลายหลายเช่นเดียวกับนักจิตวิทยาสาขาอ่ืนๆ รวมไปถึงการทํางานวิจัยทาง
วิชาการเพ่ือการประเมินเด็กซึ่งไม่ได้มีการพัฒนาอย่างปกติ และการให้คําปรึกษาพ่อแม่ว่าเด็กเหล่าน้ี
ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 
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 10.9 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational 

Psychology) สําหรับจิตวิทยาในสาขานี้จะให้ความสําคัญกับลักษณะต่างๆ ของพฤติกรรมที่มี 
ความเก่ียวข้องกับการทํางานซึ่งพยายามท่ีจะหาสาเหตุของปัญหาที่ทําให้ผลลัพธ์ในแรงจูงใจของ
คนงานตํ่าลงหรือโปรแกรมที่ออกแบบให้มีการเปลี่ยนแปลงงานให้มีความซ้ําซากและน่าเบ่ือลดลง 
นอกจากสร้างน้ียังโปรแกรมในการฝึกอบรมพนักงาน ให้คําปรึกษาแก่พนักงานที่มีปัญหาและสร้าง
ระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 จะเห็นได้ว่าจิตวิทยานั้นมีหลายสาขาซึ่งแตกต่างกันไปตามความเช่ียวชาญ และ
การประยุกต์ใช้กับงานแต่ละประเภท ในอนาคตว่าสาขาจิตวิทยาจะเพ่ิมขึ้นตามความจําเป็นและ 
การเจริญของดลกยุคใหมท่ี่จะนําเอาวิชาจิตวิทยาไปประยุกต์เพ่ิมมากข้ึน 
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สรุปบทท่ี 1 

 

 จิตวิทยา หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ทีอ่าศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ช่วยในการรวบรวมข้อมูล จัดให้เป็นระบบระเบียบและสามารถตรวจสอบได้อย่างมีเหตุมีผล โดย
พฤติกรรม น่ันหมายถึง การกระทํา อาการที่แสดงออกของมนุษย์ ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งเร้าที่อยู่
รอบตัว โดยจาการสังเกตหรือการใช้เครื่องมือช่วยวัดพฤติกรรมซึ่งส่งผลต่อกระบวนการทาง
ร่างกาย แบ่งประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ พฤติกรรมภายนอก อันได้แก่ พฤติกรรมโมลาร์ 
พฤติกรรมโมเลกุล และพฤติกรรมภายใน อันได้แก่ ความรู้สึกจากการสัมผัส การเข้าใจหรือตีความ 
ความจํา การคิดและการตัดสินใจ เป็นต้น สิ่ง่เหล่าน้ีอาจยกตัวอย่างจากตํานานทางจิตวิทยา เรื่อง  
คิวปิด และสามารถให้ความสําคัญทางจิตวิทยา คือ ช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
เกิดความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมช่วยบรรเทาปัญหาสังคม และช่วยเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 จากประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของจิตวิทยา สามารถสรุปได้ว่า จิตวิทยาได้มีระยะ
ของพัฒนาการมาตามลําดับ ซึ่งสามารถสรุปให้เห็นวิวัฒนาการได้เป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็น
การศึกษาในเรื่องวิญญาณหรืออํานาจลี้ลับ ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาในเรื่องของจิตแทนวิญญาณ 

ระยะที่ 3 เป็นการศึกษาจิตวิทยาในรูปแบบวิทยาศาสตร์  ระยะที่ 4 เป็นการศึกษาจิตวิทยาในรูปแบบ
ของวิทยาศาตร์อย่างแท้จริง เน้นศึกษาพฤติกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ สามารถทดลอง พิสจูน์
และตรวจสอบซ้ําได้ 
 แนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยา มี 6กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงสรา้งทางจิต กลุ่มหน้าที่ของจิต 
กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุม่จิตวิทยาเกสตอลท์ และกลุ่มมนุษยนิยม 
 วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา มีเป้าหมายพื้นฐาน 3 อย่าง คือ เพ่ือที่จะพรรณนา 
(Describe) อธิบาย (Explain) และการทํานาย (predict) พฤติกรรม บี เอฟ สกินเนอร์ (Skinner 

1953 อ้างถึงใน 1987 : 17-18) ได้กล่าวว่ามีหลักเกณฑ์ 6 ประการ ที่นักวิจัยควรจะคํานึง ได้แก่ 
ความถูกต้องแน่นอน (Precision) ความไมม่ีอคติหรือความลําเอียง (Objectivity) ข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่ขึ้นกับประสบการณ์หรือการสังเกต (Empiricism) การตัดสินใจ (Determinism) ความใจแคบ 
(Parsimony) ความสงสัย (Skepticism)  

 เป้าหมายของการวิจัย ได้แก่ การสํารวจ (Explore) การพรรณนา (Describe) และ
การอธิบาย (Explanation)  

 เคร่ืองมือที่ใช้พรรณนา (Descriptive tool) ได้แก่ การสงัเกตโดยตรง (Direct 

observation) เครื่องมือที่ใช้ในประเมินผล (Assessment devices) และกรณีศึกษา (Case studies) 
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 เครื่องมือในการอธิบาย (Explanatory tools) ได้แก่ 1) วิธีการทดลอง เป็น
แหล่งกําเนิดของตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ในการทดลองมีปัญหาที่ควรคํานึง ดังน้ีคือ 
คุณลักษณะทีต้่องการ (Demand characteristics) อคติของผู้ทดลอง (Experimenter bias) 

และฮอว์ธอร์นเอฟเฟค (Hawthorne effect) 2) วิธีการสหสัมพันธ์ (Co relational method) 

การศึกษาลักษณะบางอย่างเราไม่สามารถทําการทดลองได้  
 ศีลธรรมทางจิตวิทยา ได้แก่ ต้องให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมการทดลองล่วงหน้าเก่ียวกับ
ลักษณะของงานวิจัย, มีการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมในเหตุผลความจําเป็น, เคารพความอิสระของ
ผู้เข้าร่วมการทดลอง, ปกป้องผู้เข้าร่วมการทดลองจากอันตรายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ,ข้อมลู
จากการศึกษาได้ถูกรวบรวม จะต้องอธิบายธรรมชาติของการศึกษาให้ชัดเจน, เก็บข้อมูลกับผู้เข้ารว่ม
การทดลองเป็นความลับ 
 สาขาวิชาจิตวิทยา มีดังน้ี จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) หน้าที่เก่ียวข้องกับ
พยากรณ์และการรักษาความผิดปกติทางจิตวิทยา จิตวิทยาการให้คําปรึกษา (Counseling 

Psychology) ช่วยให้บุคคลมีการปรับตัวต่อปัญหาทางอารมณ์หรือปัญหาส่วนตัว จิตวิทยาโรงเรียน
และจิตวิทยาการศึกษา (Education and School Psychology) หน้าที่ในการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการศึกษาอย่างมีแบบแผน จิตวิทยาการทดลอง (Experimental Psychology) เป็นสาขา
หน่ึงของวิชาจิตวิทยาที่ใช้การทดลองเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล นักจิตวิทยาการทดลองได้ใช้
กระบวนการศึกษาทดลองกับสัตว์ จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personality Psychology) ให้ความสนใจกับ
การอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลนพฤติกรรม จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) เน้นโดย
พฤติกรรมของบุคคล จิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology) ความสนใจในการศึกษา
และอธิบายการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบที่ปรากฏในบุคคลโดยตลอดช่วงชีวิตของบุคคล โดยศึกษา
การเปล่ียนแปลงใน 4 ด้าน คือ การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology) ให้
ความสําคัญกับลักษณะต่างๆ ของพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการทํางาน  
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คําถามท้ายบทที่ 1 
 

 1. จิตวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไร 
 2. พฤติกรรมแบ่งออกเป็นก่ีประเภทพร้อมอธิบาย 
 3. อธิบายความสําคัญของจิตวิทยา 
 4. บรรยายเรื่องตํานานทางจิตวิทยาพอสังเขป 
 5. อธิบายแนวคิดจิตวิทยากลุ่มโครงสร้างของจิตซึ่งมีใครเป็นผู้นํา  
  และอธิบายสาระสําคัญโดยสงัเขป 
 6. อธิบายแนวคิดจิตวิทยากลุ่มหน้าที่ของจิตซึ่งมีใครเป็นผู้นํา  
  และอธิบายสาระสําคัญโดยสงัเขป 
 7. อธิบายแนวคิดจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมซึง่มีใครเป็นผู้นํา  
  และอธิบายสาระสําคัญโดยสงัเขป 
 8. อธิบายแนวคิดจิตวิทยากลุ่มจิตวิทยาเกลตัลท์ซึ่งมีใครเป็นผู้นํา  
  และอธิบายสาระสําคัญโดยสงัเขป 
 9.  อธิบายแนวคิดจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมทซ์ึ่งมีใครเป็นผู้นํา  
  และอธิบายสาระสําคัญโดยสงัเขป 
 10. ซิกมันด์ ฟรอยด์ เป็นใคร มิอิทธิพลต่อจิตวิทยาอย่างไร 
 11. เป้าหมายพ้ืนฐานของการวิจัยทางจิตวิทยามีอะไรบ้าง อธิบาย 
 12. หลักเกณฑ์ที่นกัวิจัยควรจะต้องคํานึงถึงมีอะไรบ้าง 
 13. เครื่องมือที่ใช้ในการพรรณนา มีเคร่ืองมืออะไรบ้าง อธิบาย 
 14. อธิบายแบบสอบถามท่ีดีมีลกัษณะอย่างไร 
 15. ฮอว์ธอร์นเอฟเฟค หมายถึงอะไร มีผลอย่างไรต่อการทดลอง 
 16. วิธีการทดลองและวิธีหาค่าสหสัมพันธ์ มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 17. นักจิตวิทยาควรคํานึงศีลธรรมทางจิตวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ใช้เป็น 
 กลุ่มตัวอย่าง อย่างไรบ้าง 
 18. จงยกตัวอย่างของสาขาวิชาจิตวิทยา 3 สาขาวิชา พร้อมทั้งอธิบายด้วยว่าเป็น

การศึกษาเกี่ยวกับอะไร 
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เอกสารอ้างอิงบทที่ 1 
 

ปราณ ีรามสูตและคณะ.(2545). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภัฏธนบุรี 
วิไลวรรณ  ศรสีงคราม. (2549). จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที ่1 ทริปเพ้ิล 
ศรีวรรณ  จันทรวงศ์. (2551). จิตวิทยาสาํหรับครู. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ศรีเรือน  แก้วกังวาล.(2547). จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที ่4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
mumedu.blogspot.com 2 กุมภาพันธ์ 2559 
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http://dit.dru.ac.th/home/023/human/05.htm 2 กุมภาพันธ์ 2559 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 

การตระหนักรู้ในตนเองและการเข้าใจผู้อ่ืน 

 

เวลาเรียน  6  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังน้ี 
 1. อธิบายความหมายของตัวตน, ความสําคัญของการรู้จักตนเอง, แนวคิดนักจิตวิทยาของ
การรู้จักตนเอง, ทฤษฎีการรู้จักตนเอง, ปัจจัยส่งเสริมการรู้จักตนเอง, มโนมติพ้ืนฐานในการรู้จักตนเอง, 
การพัฒนาการรู้จักตนเองได้ 
 2. ตระหนักรูใ้นตนเอง, เห็นคณุค่าในตนเอง, พัฒนาตนเองและเข้าใจผู้อ่ืนประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 

เนื้อหา 
 1.  ความหมายของการรู้จักตนเอง 
 2.  ความสําคญัของการรู้จักตนเอง 
 3.  แนวคิดนักจิตวิทยาของการรู้จักตนเอง 
 3.1 การรู้จักตนเองตามแนวคิดของ คาร์ล อาร์ โรเจอร์ 
 3.2 การรู้จักตนเองตามแนวคิดของโบลส์ และดาเวน พอร์ท 
 4.  ทฤษฎีการรู้จักตนเอง 
 4.1 หน้าต่างของโจ-แฮรี่ 
 4.2 การวิเคราะห์สื่อสารสัมพันธ์ 
 4.3 การวิเคราะห์การเช่ือมโยง 
 5.  ปัจจัยส่งเสริมการรู้จักตนเอง 
 6.  มโนมติพ้ืนฐานในการรู้จกัตนเอง 
 6.1 อัตตา 
 6.2 อัตมโนทัศน์ 
 7.  การพัฒนาการรู้จักตนเอง 
 8.  การตระหนักรู้ในตนเอง 
 8.1 ความหมายของการตระหนักรู้ในตนเอง 
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 8.2 ความสําคัญของการตระหนักรู้ในตนเอง 
 8.3 องค์ประกอบของการตระหนักรู้ในตนเอง 
 8.4 ระดับวุฒิภาวะของบุคคล 
 8.5 กระบวนการของการตระหนักรู้ในตนเอง 
 8.6 หลักสําคญัในการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง 
 9.  การเห็นคุณค่าในตนเอง 
 9.1 ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 9.2 ความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 9.3 ประเภทของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 9.4 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 9.5 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 9.6 พัฒนาการการเห็นคุณคา่ในตนเอง 
 9.7 ลักษณะของบุคคลที่การเห็นคุณค่าในตนเอง 
 9.8 ลักษณะของบุคคลที่การเห็นคุณค่าในตนเองสูง 
 9.9 การสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง 
 9.10 การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 9.11 ผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้จากการเติบโตกับคําต่างๆ 
 9.12 วิถีชีวิตกับการเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 9.13 การเห็นคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมความสําเร็จ 
 9.14 การเห็นคุณค่าในตนเองกับผู้อ่ืน 
 10.  การพัฒนาตน 
 10.1 ความหมายของการพัฒนาตน 
 10.2 แนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาตน 
 10.3 ความสําคัญของการพัฒนาตน 
 10.4 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาตน 
 10.5 คุณลักษณะของบุคคลที่มีทุนจิตวิทยาในการพัฒนาตน 
 10.6 เทคนิคการพัฒนาตน 
 10.7 แนวทางในการพัฒนาตนในชีวิตประจําวัน 
 11. การเข้าใจผู้อ่ืน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. เฉลยคําถามทา้ยบทและทบทวนบทเรียน 
 2. นักศึกษาดูคลปิวิดีโอ Super mom 

 3. นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคลิปวิดีโอ Super mom 

 4. บรรยาย อภิปรายเน้ือหา และสรุปเน้ือหาสาระสําคัญประกอบการนําเสนอด้วย 
Microsoft Power Point ในหัวข้อความหมายของการรู้จักตนเอง, ความสําคัญของการรู้จักตนเอง, 
แนวคิดนักจิตวิทยาของการรู้จักตนเอง, ทฤษฎีการรู้จักตนเอง, ปัจจัยส่งเสริมการรู้จักตนเอง, มโนมติ
พ้ืนฐานในการรู้จักตนเอง, การพัฒนาการรู้จักตนเอง, การตระหนักรู้ในตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง
การพัฒนาตน และการเข้าใจผู้อ่ืน 
 5. นักศึกษาสนทนา-ซักถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อข้างต้น 
 6. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่ม ระดมความคิดเก่ียวกับการพัฒนาตน แต่ละกลุ่มนําเสนอ
หน้าช้ันเรียน 
 7. ทบทวนเน้ือหาโดยนักศึกษาแต่ละคนคิดการพัฒนาตนเองส่งงานในสัปดาห์ต่อไป 
 8. ทบทวนโดยคําถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารคําสอน 
 2. หนังสือ ตําราที่เก่ียวข้องจิตวิทยา 
 3. กิจกรรมกลุม่ 
 4. Power Point ที่จัดทําในหัวข้อต่างๆ 
 5. คําถามท้ายบท 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 
1. อธิบายความหมายของตัวตน, 
ความสําคัญของการรู้จักตนเอง, 
แนวคิดนักจิตวิทยาของการรู้จัก
ตนเอง, ทฤษฎีการรู้จักตนเอง,  
ปัจจัยส่งเสริมการรู้จักตนเอง,  
มโนมติพ้ืนฐานในการรู้จักตนเอง,  
การพัฒนาการรู้จักตนเองได้ 
2. ตระหนักรูใ้นตนเอง, เห็นคณุค่าใน
ตนเอง, พัฒนาตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

1. ซักถาม แลกเปลี่ยน 
สนทนาพูดคุย ตอบคําถาม 
2. ปฏิบัติงานในการศึกษา
ค้นคว้า 
3. การสังเกตพฤติกรรม 
การร่วมกิจกรรม 
4. สังเกตการณ์นําเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
5. การมอบหมายงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
6. การมอบหมายงานคําถาม
ท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบคําถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ 80 

2. ศึกษาค้นคว้างานอยู่ใน
ระดับดี 
3. สังเกตพฤติกรรมใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่/
ความสนใจ/ความร่วมมืออยู่
ในระดับดี 
4. การนําเสนอหน้าช้ันเรียน
อยู่ในระดับดี 
5. นักศึกษาทํางานที่
มอบหมายได้อยู่ในระดับดี 
6. นักศึกษาทําคาํถาม 
ท้ายบทถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 2 

การตระหนักรู้ในตนเองและการเข้าใจผู้อ่ืน 
 

 การที่เราเปิดเผยตัวเองมากเท่าไหร่ ก็จะย่ิงให้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง ยอมรับสภาพ 

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น การรู้จักตนเอง (Self awareness) รวมไปถึงการรับรู้และรูจ้ักความสามารถ
ของตัวเราเอง จะต้องรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร และที่สําคญั 

เราต้องรู้อารมณ์ของตนเองด้วยว่าขณะน้ีเรามีอารมณ์เป็นอย่างไร การรู้จักอารมณ์ตนเองจะนําไปสู่
การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกที่เหมาะสมต่อไป ซึง่การที่จะรู้จักตนเอง รู้อารมณ์ของตนเองได้ 
ต้องเริ่มจากการรู้ตัวหรือการมีสติ การรู้จักตนเอง เป็นรากฐานของการสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง 
เพราะการรู้จักตนเอง หมายรวมถึง ขีดความสามารถของตัวเรา รู้ข้อจํากัดของตัวเองเรา อะไรที่ทําได้ 
อะไรที่เกินฝัน การรู้จักตนทําให้เราเข้าใจผู้อ่ืนได้มากขึ้น เราจะพบว่ามีบางเร่ืองที่เราคล้ายคนอ่ืน และ
มีอีกหลายเร่ืองที่แตกต่างกัน เช่น เจตคติ ความคิด ความเช่ือ ประสบการณ์ ฯลฯ ซึง่สิ่งเหล่าน้ีเองท่ี
ผลักดันให้เรามีพฤติกรรมหรอืการแสดงออกต่างกัน เมื่อเราได้เข้าใจปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ี ก็จะทําให้เกิด
การยอมรับและเข้าใจผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 แสดงภาพการตระหนักรู้ในตนเองและการเขา้ใจผู้อ่ืน 
(ที่มา http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm  8 มิถุนายน 2559) 
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 มนุษย์โดยองค์รวมเป็นคําที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึง ซึ่งมีลกัษณะพิเศษต่างจากสัตว์อ่ืนๆ ทั่วไป 
มนุษย์มีเหตุผลหรือสติปัญญาที่สรรคส์ร้างแต่ละบุคคล แต่ละหมู่พวกใหม้ีความแตกต่างกันในรูปลักษณ์ 
ความคิด จินตนาการ รูปแบบการพัฒนา การจัดองค์กร แต่โดยหน่วยย่อยเป็นแต่ละคนแล้ว เรียกว่า
ตนหรือตัวตนหรือรูป (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2543) ในเรือ่งการตระหนักรู้ในตนเองและ
การเข้าใจผู้อ่ืนน้ี มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่ศึกษาได้ศึกษาในความหมายของตัวตน ความสําคัญของการรู้จกั
ตนเอง รูปแบบของการรู้จักตนเอง มโนมติพ้ืนฐานในการรูจ้ักตนเองทฤษฎีการรู้จักตนเอง การพัฒนา 
การรู้จักตนเอง การตระหนักรู้ในตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและการเข้าใจผู้อ่ืน มีรายละเอียด
ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 แสดงภาพการรู้จักตนเอง (1) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 8 มิถุนายน 2559) 

 

 1. ความหมายของการรูจ้ักตัวเอง 
 ตนหรือตัวตน (Self) เป็นคําที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึงที่วิวัฒนาการตนเองมาหลาย
ขั้นตอน ตามแต่พันธุกรรมและสภาพแวดล้อม ตัวตนน้ีได้มีผู้ที่ทําการศึกษาและให้ความหมายไว้หลาย
ประการ ซึ่งจะกล่าวพอได้ใจความดังน้ี  
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 

 เค ยัง (K. Young. 1940) กล่าวว่า ตน คือ จิตสํานึก (consciousness) ต่อ 
การกระทําและต่อความคิดของตนเองและทีส่ัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การท่ี เค ยัง เน้นเรื่องจิตสํานึกน้ัน 
หมายความว่า ตราบใดที่บุคคลยังสํานึกรู้ตัวตนอยู่ ตราบนั้นตัวตนก็ยังจะอยู่ ตัวตนน้ันไม่ใช่มี
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โครงสร้างหรือองค์ประกอบเดียว จะมีหลายองค์ประกอบซึ่งจะทําหน้าที่สัมพันธ์กัน ทําให้ตัวตนดํารง
อยู่ได้ ตัวตนจะมีการพัฒนาตามสภาพครอบครัว สังคม และองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
 วิลเลียม เจมส์ (James) กล่าวว่า ตัวตนคือ ผลรวมของส่วนย่อยต่างๆ ทุกส่วนที่
ประกอบกันขึ้นในตัวบุคคล หมายถึง คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพทางด้านรูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง 
นิสัยใจคอ สติปัญญา และความสามารถทีม่ีอยู่ในตัวบุคคลน้ัน 
 ทางพุทธศาสนา กล่าวถึงตัวตนว่า ตัวตน คือ การประกอบเข้าด้วยกันของกลุ่ม (ขันธ์) 
5 กลุ่ม (กอง) ที่เมื่อประกอบกันเข้าแล้วกลายเป็นสิ่งมีชีวิต เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตน เป็นเรา 
เป็นเขา ดังน้ี 
 1. กลุม่ที่เป็นรปู เป็นร่างกาย เป็นส่วนที่ทําให้เกิดพฤติกรรม เกิดคณุสมบัติต่างๆ 
ที่เป็นบุคคลน้ัน ได้แต่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เน้ือ ส่วนต่างๆ ของร่างกายมีทั้งที่เป็นอวัยวะภายนอกท่ี
มองเห็นได้ และอวัยวะภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้ 
 2. กลุ่มความรู้สึก (เวทนา) คอืกลุม่ที่ทําใหค้นเราเกิดความรู้สึก เมือ่อวัยวะสัมผสั 
คือ ตา หู จมกู กาย และใจ กระทบกับสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส อารมณ์ต่างๆ แล้ว  
ทําให้บุคคลน้ันเกิดความรู้สึก เป็นทุกข์ เป็นสุข หรือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบน้ัน 
 3. กลุ่มจดจํา (สัญญา) คือกลุ่มที่เป็นสญัญา ทําให้บุคคลน้ันจําได้ หมายรู้ รับรู ้
สิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทางทวาร คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ เช่น จาํได้ว่าเป็นสีแดง เขียว ขาว สูง 
ตํ่า ดํา ขาว อ้วน เต้ีย ผอม สูง สิ่งน้ันคืออะไร มีรูปทรงสัณฐานเป็นอย่างไร สามารถบอกได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน 
 4. กลุ่มปรุงแต่ง (สังขาร) เป็นกลุ่มที่คอยปรุงแต่ง หรือปรับปรุงจิตให้จิตคิดสิ่งที่
พบเห็น หรือสิ่งที่รับรู้ว่าสิ่งน้ันๆ ดีหรือไม่ดี มีลักษณะเป็นอย่างไร โดยมีเจตนาเป็นตัวนําทางที่คอย
บ่งช้ีว่า สิ่งที่คิดน้ันดี (กุศล) ไม่ดี (อกุศล) คือมีเจตนาดี หรือเจตนาร้าย หรือเจตนาที่เป็นกลางๆ ต่อ 
สิ่งที่พบเห็นแลว้คิดในสิ่งน้ันๆ 
 5. กลุ่มความรู้ความเข้าใจ (วิญญาณ) คือกลุ่มที่ทําความรู้แจ้ง เข้าใจ ได้พบเห็น
ได้สัมผัสทาง ตา หู จมูก เป็นต้นว่า สิ่งน้ันคืออะไร มีรูปร่าง มีลักษณะอย่างไร สามารถเข้าใจอย่าง
แจ่มแจ้ง ดังน้ัน ส่วนน้ีก็คือสว่นที่เป็นจิต เป็นความคิดของคนเราน่ันเอง 
 ในกลุ่มทั้ง 5 กลุ่มน้ัน ถ้าจะยอ่ลงมาอีกก็จะเหลือ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็น รูป ที่
เรียกว่า รูป กลุ่มที่เป็นความรู้สึก กลุม่จดจาํ กลุ่มปรุงแต่ง เรียกว่า เจตสิก และกลุ่มความรู้ ความ
เข้าใจ เรียกว่า จิต ถ้าจะสรปุย่อให้เหลือ 2 กลุ่มก็จะได้ดังน้ีคือ กลุ่มรปู เรียกว่ารูป กลุม่ความรู้สกึ 
กลุ่มจดจํา และกลุ่มปรุงแต่ง เรียกว่า นาม สรุปก็คือ ตัวตนประกอบด้วย 2 ส่วนคือ รูปและนาม 
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 ฮิกก้ิน, มาร์กสั และวุฟ (Higgins, Markus & weef, 1987) กล่าวว่า ตัวตน คือ การรู้จัก
แยกแยะหรือความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง ในด้านภาพลักษณ์ จินตนาการ คุณสมบัติ รูปสมบัติ 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ การคิดเกี่ยวกับสังคม วิธีการคิด กระบวนการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 เคลน โลฟตัส และเบอร์ตัน (Klein, Loftus & Button, 1989) เน้นตัวตนทางด้าน
แรงจูงใจ การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ การมีสุขภาพจิตและอารมณ์ดี 
 เดวิส ฮุม (Davis Hume) กล่าวว่า ตัวตน คือ กองหรือผลรวมของการรับรู้แบบต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นต่อๆ กันอย่างรวดเร็ว การรับรู้ของตัวเราจะทําให้เกิดการผันแปรไปต่างๆ นานา ความคิด ระบบ
ประสาทและสมรรถต่างๆ ก็มสี่วนต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของตัวตน 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ตัวตน หมายถงึ การรู้จักแยกแยะหรือความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับ
ตนเองประกอบด้วยภาพลักษณ์ จินตนาการ คุณสมบัติ รูปสมบัติ สิง่แวดล้อมต่างๆ ทําให้เกิดการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ การมีสุขภาพจิตและอารมณ์ดี 
 

 2. ความสําคัญของการรู้จักตนเอง 
 การรู้จักตนเองมีความสําคัญต่อการกระทํา การประพฤติ และการแสดงออก ผู้ที่รู้จัก
ตนเองที่พอจะดํารงตนอย่างพอเหมาะพอควร ก่อนที่จะทาํอะไรอ่ืนบุคคลควรจะรู้จักตนเองก่อนและ
คนที่จะรู้จักตนเองได้ดีก็คือ บุคคลน่ันเอง ดังคํากล่าวที่ว่า ไม่มีใครรู้จักตัวเราเองได้ดีเท่ากับตัวเราเอง 
มีนักปราชญ์หลายคนที่ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับตนเอง ซึ่งจะกล่าวดังน้ี 
 โสคราติส (469-399 B.C.) เป็นบุคคลแรกที่มองเห็นคุณค่าและความสาํคัญของ
การรู้จักตนเอง โดยได้กล่าวว่า จงรู้จักตนเอง (Know yourself) และว่าชีวิตที่ไม่รู้จักตนเองเป็นชีวิตที่
ไม่มีค่า (An unexamined life is not worth living) ชีวิตของบุคคลน้ันจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าหรือไม่
น้ัน อยู่ที่การทีบุ่คคลน้ันรู้จักหรือสํารวจตนเอง หรือตระหนักรู้ว่า ชีวิตคืออะไร กําลังทําอะไรอยู่และมี
ชีวิตอยู่เพ่ืออะไร 
 เพลโต (427-347 B.C.) ตัวตนของแต่ละคนน้ัน มีส่วนสําคญั 3 ส่วนคือ สว่นที่
เป็นความอยาก ความต้องการ ส่วนที่เป็นอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ และส่วนที่เป็นเหตุผล สติปัญญา 
มอญเตญ (1533-1592) ชาวฝรั่งเศสได้เขียนหนังสือเล่มหน่ึงช่ือ The Essays ได้เน้นตัวตนในที่
รูปแบบการดําเนินชีวิตว่า จะต้องมี 4 ขั้นตอน คือ 
 ศึกษาและทําความเข้าใจตนเองทุกๆ ด้าน 
 ยอมรับตนเอง หลังจากที่ได้รู้จักตนเองในทุกส่วน ควรที่จะยอมรับ
ตนเองทั้งในส่วนดีและส่วนไมดี่ เพ่ือที่จะได้ปรับปรุงตนเองต่อไป 
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 จงยอมรับและเข้าใจผู้อ่ืนที่เกิดจากการศึกษาตนเอง เพราะผลที่ได้จาก
การที่เราเข้าใจตนเองจะช่วยให้เรายอมรับและเข้าใจผู้อ่ืนได้ดี 
 จงใช้ชีวิตให้มีความสุข โดยให้สอดคล้องกับธรรมชาติของตนเอง ศาสตร์
แห่งตนน้ี เป็นศาสตร์ที่แปลกกว่าศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ ย่ิงศึกษาก็จะย่ิงมองลึกเข้าไปใน
ตนเอง โดยอาศัยปัจจัยหรือสิง่แวดล้อมภายนอก เป็นตัวเสริมเข้ามา ที่จะทําให้รู้จักตัวเองดียิ่งข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26 แสดงภาพการรู้จกัตนเอง (2) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 8 มิถุนายน 2559) 

 

 3. แนวคดิของนักจิตวิทยาของการรู้จักตนเอง 
 แนวคิดของนักจิตวิทยาของการรู้จักตนเอง มีดังน้ี 
 3.1 การรู้จักตนเองตามแนวคิดของ คาร์ล อาร์ โรเจอร์ (Carl R. Roger 1970) 

คาร์ล อาร์ โรเจอร์ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับตนเองไว้ ดังน้ี 
 3.1.1 ตนเองตามอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึง ตนตามจินตนาการท่ีตนคิด
อยากจะเป็นและอยากจะมี เช่น อยากจะเป็นคนดี คนเด่น คนดัง อยากรํ่ารวย เป็นต้น 
 3.1.2 ตนตามท่ีรับรู้ (Perceived Self) หมายถึง ตนตามท่ีตนได้รับรู้ ทั้งที่
ตนเองปกปิดและเปิดเผย รวมทั้งตนตามที่ผู้อ่ืนคาดหวัง (Other Expectation) เช่น เพ่ือนๆ คาดหวัง
ว่าเราควรเป็นคนดี ไม่ประพฤติผิดกฎหมายและศีลธรรมจรรยา พฤติกรรมดังกล่าว ทําให้ตนเองมี
ความคิดเก่ียวกับตนเองขึ้นมาเรียกว่า “อัตมโนทัศน์ (Self Concept)” ในส่วนของอัตมโนทัศน์น้ัน 
ประกอบด้วยพฤติกรรมส่วนจริง  



70 

 

 พฤติกรรมส่วนเกิน และพฤติกรรมส่วนขาด คือ พฤติกรรมส่วนจริง เป็น
พฤติกรรมจริงๆ ของตนเอง ทั้งที่มีอยู่และเป็นอยู่ เช่น ตนเองมีร่างกายจริงๆ ที่เคลื่อนไหวได้ เป็นต้น 
พฤติกรรมส่วนเกิน เป็นพฤติกรรมที่ไมม่ี / ไม่เป็นอยู่จริง เช่น การคุยโม้ โอ้อวด โกหก หลอกลวง  
การสร้างภาพลวงตาให้ผู้อ่ืนหลงเช่ือ และคล้อยตาม เป็นต้น 
 พฤติกรรมส่วนขาด เป็นพฤติกรรมทีม่ีจริง และเป็นจริงแต่เป็นการเสแสร้ง 
หรือบังคับให้เป็นเช่นน้ัน เช่น การอ่อนน้อม ถ่มตน และการปฏิเสธความจริง เป็นต้น 
 3.1.3 ตนตามความเป็นจริง (Real Self) หมายถึง ตนที่เป็นจริง ซึ่งมีทัง้จุดเด่น
และจุดด้อย ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งเป็นธรรมชาติของบุคคล ว่าไม่มีบุคคลใดที่สมบูรณ์แบบ ดัง
คํากล่าวว่า “Nobody Perfect” ในความสัมพันธ์ทั้งสามลักษณะดังกล่าว ถ้าบุคคลใดมีทั้งสามข้อ
พอดีเท่าๆ กัน จะเป็นคนดีไม่มีปัญหา ไมม่ีความยุ่งยากและวุ่นวาย ถา้ตนตามอุดมคติและตนตามที่
รับรู้สอดคล้องกันดี จะส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน ถ้าตนตามทีร่ับรู้และตนตามความเป็นจริง
สอดคล้องกันดี บุคคลจะได้รบัการยกย่องนับถือว่า “เป็นคนดี” 

 3.2 การรู้จักตนเองตามแนวคิดของโบลส์ และดาเวน พอร์ท (Boles and Davenport 

อ้างถึงในเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, 2522) ได้แบ่งการรู้จักตนเอง 5 แบบ คือ 
 3.2.1 ความคาดหวังตนเอง (Self - Expectation) เป็นรูปแบบที่ตนเอง
คาดหวังตนเองในลักษณะต่าง ๆ ที่ยังมาไมถ่ึง 
 3.2.2 ตัวเองตามท่ีมองเห็นตนเอง (Self - Perception) เรามองเห็นรับรู้ตนเอง
อย่างไร 
 3.2.3 ตัวตนตามเป็นจริง (Real - Self) ซึ่งดูได้จากการประพฤติปฏิบัติของ
ตนเอง 
 3.2.4 ตัวตนที่คนอ่ืนคาดหวังต่อเรา (Other's Expectation) เป็นความ
คาดหวังที่คนอ่ืนคาดหวังเราว่า เราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
 3.2.5 ตัวตนตามที่คนอ่ืนรู้ (Other's perception) เป็นความรับรู้ตามอาชีพ
ของแต่ละอาชีพ เช่น อาชีพเป็นครู ทหาร ตํารวจ หมอ เป็นอาชีพที่คนอ่ืนยอมว่า จะต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างน้ันอย่างนี้ 
 ความสอดคล้องตามรูปแบบ 3.2.1 , 3.2.2 และ 3.2.3 จะเป็นคนทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ ความสอดคล้องตามรูปแบบที่ 3.2.3 , 3.2.4 และ 3.2.5 คนอ่ืนจะมองเราว่าเป็นคนดี 
ความสอดคล้องตามรูปแบบที่ 3.2.4 และ 3.2.5 คนอ่ืนจะยอมรับ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 
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 4. ทฤษฎีการเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
 ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาการเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา มีดังต่อไปนี้ 
 4.1 ทฤษฎีหน้าต่างของโจ-แฮรี่ 
 4.1.1 การตระหนักรู้ที่บุคคลจะพึงมีต่อความเป็นตนเอง 
 โจเซฟ ลัฟท ์ (Joseph Luft) และแฮร ี อินแกม (Harry Ingham) 

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งได้ศึกษาเก่ียวกับการตระหนักรู้ในตนเองในบุคคลและอธิบายแนวคิด
ที่ว่าความตระหนักรู้ในตนเองจะเป็นไปได้หรือไม่เพียงใดน้ัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่เพียงฝ่ายเดียว 
หากขึ้นอยู่กับบุคคลอ่ืนที่บุคคลน้ันมีปฏิสมัพันธ์ด้วยในกระบวนการดําเนินชีวิต หากจะเปรียบ “ตนเอง” 

ในธรรมชาติทั้งหมดของบุคคลหนึ่งโดยสัมพันธ์กับการตระหนักรู้ที่บุคคลจะพึงมีต่อความเป็นตนเอง 
แบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังตารางภาพต่อไปน้ี 
 

บริเวณเปิดเผย 
(Open Area) 

บริเวณจุดบอด 
(Blind Area) 

บริเวณความลับ 
(Hidden Area)  

บริเวณอวิชา 
(Unknown Area) 

 

ตารางที่ 3 แสดงการตระหนกัรู้ที่บุคคลจะพึงมีตอ่ความเป็นตนเอง 
(ที่มา http://sanyod019.blogspot.com/2012/07/blog-post_7866.html 8 มิถุนายน 2559) 
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ภาพท่ี 27 แสดงภาพบรเิวณเปิดเผย (Open Area) 

(ที่มา http://sanyod019.blogspot.com/2012/07/blog-post_7866.html 8 มิถุนายน 2559) 

 

 ส่วนที่ 1 บริเวณเปิดเผย (Open Area) อัตตาในส่วนน้ี เป็นส่วนที่เปิดเผย 
ตนเองตระหนักในความเป็นตนเองอย่างดีและบุคคลอ่ืนก็เห็นด้วย และรูจ้ักเราตรงตามที่เราเป็นอยู่ว่า
เราเป็นบุคคลลักษณะไหน (public self) และตรงกับที่เรารู้จักตนเองด้วย ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก 
หรือการกระทํา เช่น เรารู้จักตนเองดีว่า เราเป็นคนใจร้อน โกรธง่าย และคนอ่ืนๆ ใกล้ชิดเราก็รู้จักเรา
ตรงตามความจริงที่ว่า เราเป็นคนใจร้อน และโกรธง่าย เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28 แสดงภาพบรเิวณจุดบอด (Blind Area) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 8 มิถุนายน 2559) 
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 ส่วนที่ 2 บริเวณจุดบอด (Blind Area) เป็นอัตตาในส่วนที่ผู้อ่ืนมองเห็นอยู่ว่า 
เราเป็นคนอย่างไร แต่เราเองไม่รู้หรือไม่ได้ตระหนักว่า เราเป็นดังเช่นที่ผู้อ่ืนมอง ทั้งด้านความคิด 
ความรูส้ึกหรือการกระทํา บรเิวณน้ีจึงเป็นจดุบอด (semi public area) เช่น เราเป็นคนอคติเห็นแก่ตัว 
และเอาเปรียบผู้อ่ืน แต่เราไม่เคยตระหนักในธรรมชาติส่วนน้ีเลย หากแต่ผู้อ่ืนได้มองเห็นในสิ่งเหล่าน้ี
อย่างชัดเจน เป็นต้น ความตระหนักในตนเองในส่วนน้ี จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคลได้รับทราบจาก 
การบอกกล่าวของบุคคลอ่ืนโดยที่เจ้าตัวจะต้องรับฟัง พิจารณา และยอมรับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 แสดงภาพบรเิวณความลับ (Hidden Area)  

(ที่มา http://sanyod019.blogspot.com/2012/07/blog-post_7866.html 8 มิถุนายน 2559) 

 

 ส่วนที่ 3 บริเวณความลับ (Hidden Area) ธรรมชาติของความเป็นตนเอง 
บางส่วนของเรา เราซึ่งเป็นเจา้ของตระหนักเป็นอย่างดี หากแต่บุคคลอ่ืนไม่รู้ ไมเ่คยรับทราบ และเราเอง
ก็พยายามปกปิดไม่ให้ผู้อ่ืนรู ้ เพราะความคิด ความรู้สกึ หรือพฤติกรรมบางอย่างไม่เป็นที่ยอมรับใน
สังคม เจ้าตัวจึงปิดไว้เป็นความลับ (private self) เช่น เจ้าตัวตระหนักดีว่า เราเป็นคนชอบอิจฉา
ริษยา แต่เราพยายามปกปิดความรู้สึกเช่นน้ันไว้อย่างมิดชิด ไม่ให้ผู้อ่ืนรู ้ เพราะความรู้สึกดังกล่าวเป็น
สิ่งที่สังคมไม่นิยมยกย่อง เป็นต้น บุคคลที่มีอัตตาในสว่นน้ีมากจะเป็นคนเข้าใจยากและลับลมคมใน  
มีสิ่งซ่อนเร้นปกปิด การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนก็เกิดขึ้นได้ยาก อัตตาในส่วนน้ีจะเป็นที่เปิดเผย
ต่อผู้อ่ืนก็ต่อเมื่อเจ้าตัวบอกให้ผู้อ่ืนทราบ 
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ภาพท่ี 30 แสดงภาพบรเิวณอวิชา (Unknown Area)  

(ที่มา http://sanyod019.blogspot.com/2012/07/blog-post_7866.html 8 มิถุนายน 2559) 

  

 ส่วนที่ 4 บริเวณอวิชา (Unknown Area) เป็นอัตตาที่อยู่ในส่วนลึกของบุคคล 
(inner self) เป็นส่วนประกอบของธรรมชาติส่วนที่เป็นพ้ืนฐานเดิมซึ่งยังซ่อนเร้นอยู่ในส่วนลึกตัวเองก็
ไม่รู้และบุคคลก็ไม่รู้และบุคคลอ่ืนก็ไม่รู้ อาจจะปรากฏออกมาให้เห็นได้โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ตระหนัก เช่น 
พฤติกรรมหรือสัญชาตญาณด้ังเดิมที่บุคคลมอียู่ในระดับจิตใต้สํานึก เป็นต้น อัตตาในส่วนน้ีจะเป็นที่
เปิดเผยได้ อาจต้องใช้วิธีการทางจิตวิทยาในการวิเคราะห์เพื่อดึงขึ้นมาสู่ระดับจิตสํานึก การ
ตระหนักรู้ในตนเองของมนุษย์แต่ละคนมีไมเ่ท่ากัน คนที่มคีวามตระหนักรู้ในตนเองน้อย คือบุคคลที่ไม่
รู้จักตนเอง บริเวณเปิดเผยในส่วนที่ 1 จะแคบ บริเวณอ่ืนๆ จะกว้าง ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่มี
ความตระหนักรู้ในตนเองอย่างดี บริเวณเปิดเผยในส่วนที ่ 1 จะกว้าง แต่บริเวณอ่ืนๆ จะแคบ น่ันคอื
บุคคลน้ันเป็นผู้รู้จักตนเองดี ไม่มีอะไรที่ตนเองไม่รู้เก่ียวกับธรรมชาติของตนและไม่มีอะไรที่ตนจะต้อง
ปิดบังซ่อนเร้นไว้เป็นความลับ เป็นต้น 
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 4.1.2 กลวิธีการขยายบริเวณเปิดเผย 
 เวช มงคล (2533 : 1-4) ได้เสนอกลวิธีขยายบริเวณที่เปิดเผยให้กว้างขึ้น 
ดังรูป 
 

O 

 

 

B 

H U 

ภาพท่ี 31 แสดงภาพการขยายบรเิวณเปิดเผย  

(ที่มา http://tongsbac.blogspot.com/ 8 มิถุนายน 2559) 

 จากภาพที่ 31 การขยายบริเวณเปิดเผยตามแนวนอน คือ การพยายามลด
พฤติกรรมบริเวณจุดบอดให้น้อยลงโดยการรับข้อมูลย้อนคืนจากผู้อ่ืน ให้คนอ่ืนบอกข้อบกพร่องแล้ว
นํามาแก้ไข การขยายบริเวณเปิดเผยตามแนวด่ิง คือการพยายามลดบริเวณซ่อนเร้นให้เล็กลงด้วย
วิธีการ 2 วิธี คือ 
 1) ให้ความช่วยเหลือไว้วางใจ โดยการเปิดเผยข้อบกพร่องของตนเอง
ให้ผู้อ่ืนทราบเพ่ือจะได้ช่วยกันแก้ไข 
 2) มีความหวังดีต่อกัน โดยการให้ข้อวิจารณ์ข้อบกพร่องของผู้อ่ืน 
 4.1.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมคน 4 ประการ มีดังน้ี 
 7.1.3.1 ประเภทที่ 1.รับข้อติชมให้มากใหข้้อติชมที่น้อย มีบริเวณ
หน้าต่างพฤติกรรมดังน้ี 
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ภาพท่ี 32 แสดงภาพการแสดงลักษณะหนา้ต่างหัวใจของผู้ที่รบัข้อติชมมากให้ข้อติชมที่น้อย 

(ที่มา http://tongsbac.blogspot.com/ 8 มิถุนายน 2559) 
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O หมายถึง บริเวณเปิดเผย 
B หมายถึง บริเวณจุดบอด 
H หมายถึง บริเวณความลับ 
U หมายถึง บริเวณอวิชชา 

 จากภาพที ่32 แสดงให้เห็นถึงบุคคลท่ีรบัฟังมากกว่า (สังเกตความยาวของลูกศร) 
แต่จะให้ข้อมลูน้อย คือจะพูดน้อย ไม่ค่อยเปิดเผย บุคคลประเภทน้ีจะรับฟังคําวิจารณ์ของคนอ่ืนมาก
แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุงตัวเองทําให้จุดบอดน้อยลง แต่เป็นคนปิดบังซ่อนเร้นมาก จึงควรขยายบริเวณ
เปิดเผยให้กว้าง ลดบริเวณซ่อนเร้นให้น้อยลงโดยการพูดบอกให้ผู้อ่ืนรู้ถงึข้อบกพร่องของตนเอง ผู้อ่ืน
จะได้ช่วยแก้ไข 
 4.1.3.2 ประเภทที่ 2.ให้ข้อติชมมากรับข้อติชมมาก มีบริเวณหน้าต่าง
พฤติกรรมดังน้ี 
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ภาพท่ี 33 แสดงภาพการแสดงลักษณะหนา้ต่างหัวใจของผู้ที่ใหข้้อติชมมากรับข้อติชมมาก 

(ที่มา http://tongsbac.blogspot.com/ 8 มิถุนายน 2559) 

O หมายถึง บริเวณเปิดเผย 
B หมายถึง บริเวณจุดบอด 
H หมายถึง บริเวณความลับ 
U หมายถึง บริเวณอวิชชา 

 จากภาพที่ 33 แสดงให้เห็นบุคคลที่ชอบให้ข้อมูลมากกว่ารับข้อมูลหรือข้อติชม 
จะมีบริเวณจุดบอดมาก คนประเภทน้ีมักไม่ค่อยยอมรับฟังคําวิจารณ์ของผู้อ่ืน แต่ชอบพูดวิจารณ์ผู้อ่ืน
มาก 
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 4.1.3.3 ประเภทที่ 3. ประเภทโง่เขลา คนประเภทน้ีมักมีพฤติกรรมดังน้ี 
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ภาพท่ี 34 แสดงภาพลักษณะหน้าต่างหัวใจของคนท่ีโง่เขลา 

(ที่มา http://tongsbac.blogspot.com/ 8 มิถุนายน 2559) 

O หมายถึง บริเวณเปิดเผย 
B หมายถึง บริเวณจุดบอด 
H หมายถึง บริเวณความลับ 
U หมายถึง บริเวณอวิชชา 

 จากภาพที่ 34 แสดงให้เห็นคนประเภทท่ีรับฟังข้อวิจารณ์น้อยและไม่รู้จัก
วิจารณ์ผู้อ่ืน มบีริเวณมืดมนหรืออวิชชามาก 
 4.1.3.4 ประเภทที่ 4.ประเภทคนเปิดเผย มีบริเวณหน้าต่างพฤติกรรม
ดังน้ี 
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ภาพท่ี 35 แสดงภาพลักษณะหน้าต่างหัวใจของคนท่ีเปดิเผย 

(ที่มา http://tongsbac.blogspot.com/ 8 มิถุนายน 2559) 
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O หมายถึง บริเวณเปิดเผย 
B หมายถึง บริเวณจุดบอด 
H หมายถึง บริเวณความลับ 
U หมายถึง บริเวณอวิชชา 

 จากภาพที่ 35 บุคคลประเภทน้ีจะเป็นคนที่เปิดเผยมาก มีความจริงใจ พูดถึง
ส่วนดีและส่วนข้อบกพร่องของตนเอง และรับฟังคําวิจารณ์ของผู้อ่ืนพร้อมกับนํามาแก้ไขปรับปรุง
ตัวเอง มีความเจริญงอกงามเป็นที่ปรารถนาของสังคม 
(http://wbc.msu.ac.th/ge/0502102/page03_4_1.html 8 มิถุนายน 2559) 

 4.1.4 ข้อคิดการรู้จักตนเองในการใช้ทฤษฎีหน้าต่างของโจ-แฮรี ่
 4.1.4.1 ไม่มีใครที่จะรู้จักตัวเองได้อย่างถ่องแท ้ 
 4.1.4.2 คนเราอาจเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมได้ถ้าเขา
ยอมรับในจุดด้อยคือลบ พฤติกรรม “ปกปิดซ่อนเร้น” ออกเสียบ้าง เปลี่ยนเป็นพฤติกรรม “เปิดเผย”  

 4.1.4.3 ส่วนที่จะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมของคนคอื บริเวณจุด
บอดและบริเวณ อวิชชาคือตัวของเราไม่มีโอกาสจะรู้ตัวได้ ทางแก้ไขคือ  
 1) ปรับปรุงตัวในบริเวณจุดบอด เพราะตัวเราเองไม่รู้แต่คนอ่ืน
เขารู้ มองเห็นหรือ สังเกตได้โดยเปิดโอกาสให้คนอ่ืนวิพากษ์วิจารณ์ตนในข้อบกพร่องของตนและแก้ไข
ปรับปรุงตัวเราถ้า สามารถทําได้  
 2) รู้จักระบายความทุกข์ ความคับข้องใจ ที่ปกปิดซ่อนเร้น
ออกมาเสียบ้างเพราะการเก็บกดซ่อนเร้นอาจจะตกลงไปใน “จิตใต้สํานึก”บริเวณอวิชชาทา ให้
สุขภาพจิตเสียไปโดยเปล่า ประโยชน์  
(สุธีรพันธ์ุกรลกัษณ์, 2528) ( http://www.geh2001.ssru.ac.th/8 มิถนุายน 2559) 

 4.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์สื่อสารสัมพันธ์ 
 4.2.1 โครงสร้างของบุคลิกภาพ  

 โครงสร้างของบุคลิกภาพ (Structure of Personality) Berne เช่ือว่า 
บุคลิกภาพของบุคคลประกอบข้ึนด้วยส่วนที่เรียกว่า “Ego state” และในตัวบุคคลหน่ึงจะมี Ego 

state อยู่ด้วยกัน 3 ส่วน คือ (http://ge.kbu.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559: 1-14) 

 4.2.1.1 ส่วนทีม่ีลักษณะคล้ายพ่อแม่ = Parent ego state  

 4.2.1.2 ส่วนทีเ่ป็นผู้ใหญ ่= Adult ego state  

 4.2.1.3 ส่วนทีเ่ป็นเด็ก = Child ego state  

 บุคคลแต่ละคนจะมีลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 3 ส่วนมากน้อยแตกต่างกัน 
บางคนอาจจะมีลักษณะของความเป็นพ่อแม่มาก คือ ชอบสั่งสอน ชอบตําหนิ ให้ความเอาใจใส่อยู่
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เกือบตลอดเวลา แต่บางคนอาจจะมีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่มาก และบางคนอาจจะมีลักษณะ
ของความเป็นเด็กในบุคลิกภาพมาก แต่ที่สําคัญคือ บุคลิกภาพทั้ง 3 ส่วนน้ันจะมีอยู่ในบุคคล ซึ่งจะ
แสดงออกมาในแต่ละโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ โดยแสดงออก ทั้งทางด้านคําพูด กริยาท่าทาง และ
การแสดงออก ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นบุคลกิภาพของส่วนใดใน 3 ส่วน รายละเอียดเก่ียวกับ
โครงสร้างบุคลิกภาพทั้ง 3 ส่วน (อาภา จันทรสกุล : 2535 ) มีดังน้ี  
 4.2.2 รายละเอียดเก่ียวกับโครงสร้างบุคลิกภาพ 

 4.2.2.1 ลักษณะที่เป็นพ่อแม่ (Parent ego state = P) เป็นลักษณะ
บุคลิกภาพที่คล้ายพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือบุคคลอ่ืนที่มีอิทธิพลในชีวิตถ่ายทอดให้กับเด็ก ลักษณะที่เป็น
พ่อแม่ จะเป็นส่วนที่แสดงพฤติกรรมโดยไม่ใช้เหตุผล แต่จะเป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่พ่อแม่สั่งสอนเราใน
อดีต ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้และจะกลับมาปรากฎในพฤติกรรมของเรา คําพูดที่เราชอบใช้ในบุคลิกภาพ
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา เช่น “ต้องทําอย่างน้ีนะ” หรือ “อย่าทําอย่าง น้ีนะ” หรือ “เวลาเป็นสิ่งที่มี
ค่ามากมายมหาศาล อย่าปล่อยเวลาทิ้งนะ” ฯลฯ เมื่อบุคคลถูกควบคมุด้วยลักษณะที่เป็นพ่อแม่ เขา
จะไม่พิจารณาปัญหาต่างๆ ตามสภาพข้อเท็จจริงในปัจจบัุน แต่จะให้คําสั่งสอน ความเช่ือต่างๆ ที่
บุคคลได้รับการอบรมสั่งสอนมาในอดีตเป็นตัวกําหนดพฤติกรรม กล่าวได้ว่า ลักษณะที่เป็นพ่อแม่เป็น
ผลมาจากการที่บุคคลบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ ค่านิยม กฏเกณฑ์ต่างๆ ที่พ่อแม่สั่งสอน 
ตลอดจนท่าทางไว้ให้ตนเอง บุคลิกภาพในสว่นที่เป็นพ่อแม่น้ี สามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะย่อยๆ 
อีก 2 ลักษณะ คือ  
 1) ลกัษณะพ่อแมแ่บบดุ (Critical parent หรือ Controlling 

parent = CP) เป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ซึ่งเป็นการประเมินค่าและ
การตัดสินใจ โดยใช้มาตรฐาน ค่านิยม ความเช่ือ ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตแบบที่เคยได้รับ 
การอบรมส่ังสอนมา จนบางครั้งอาจเกิดอคติในการประเมินค่า หรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เน่ืองจากมี
ความเช่ือที่ผิดที่มีอยู่เดิมเป็นพ้ืนฐาน บุคลิกภาพของบุคคลที่ถูกควบคุมด้วยลักษณะพ่อแม่ที่ดุจะมี
ท่าทางและวาจาที่แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์ ชอบตําหนิ ลักษณะจู้จี้ มีความรูส้ึก
ขี้รําคาญ ชอบวางอํานาจ ใช้วิธีการลงโทษไม่ค่อยพอใจในการเปล่ียนแปลงหรือความ คิดเห็นใหม่ๆ  
และยึดติดอยู่กับความคิดเห็นของตนเอง ลักษณะพ่อแม่ทีดุ่ เมื่อพิจารณาดูอาจรู้สึกว่าเป็นส่วนของ
บุคลิกภาพที่ไม่ดี-ไร้ค่า เพราะเป็นลักษณะที่ใช้ข้อมูลที่เคยมีมาในอดีต แต่ถ้าพิจารณาในอีกด้านหน่ึง 
ลักษณะพ่อแมท่ี่ดุจะมีประโยชน์ เพราะเป็นลักษณะที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรม แนวคิด
หรือความเช่ือที่ดีและค่านิยม ซึ่งช่วยให้บุคคลตอบสนองต่อเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันให้เป็นไปโดย
อัตโนมัติหรือตามความเคยชิน โดยไม่ต้องเสียเวลาคิด ไตร่ตรองไปเสียทุกเรื่อง  
 2) ลักษณะพ่อแม่ทีใ่จดีเอ้ือเฟ้ือ (Nurturing parent = NP) เป็น
บุคลิกภาพในลกัษณะของ พ่อแม่ที่คอยดูแล ปกป้อง ช่วยเหลือ คอยปลอบโยน ทําให้เกิดความสบาย
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ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ห่วงใยและเอ้ืออาทรต่อความทุกข-์สุข มีลักษณะเมตตา โอบอ้อมอารี มีไมตรี
จิต เห็นอกเหน็ใจผู้อ่ืน ใสใ่จคนรอบข้าง และเข้าอกเข้าใจผู้อ่ืน และเป็นที่พ่ึงให้กับผูอ่ื้นได้ ลักษณะพ่อ
แม่ทีใ่จดีเอ้ือเฟ้ือจะแสดงออกด้วยคําพูด ท่าทาง คอยไต่ถามทุกข์สุข ช่วยดูแลและคอยปลอบโยนให้
กําลังใจแก่ผู้อ่ืน  
 4.2.2.2 ลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult ego state = A) เป็นลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลที่ทํางานโดยใช้หลักแห่งเหตุผล สติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆ โดยพิจารณา
ตามสภาพข้อเท็จจริงเท่าน้ัน จะไม่คํานึงถงึความรู้สึกและไม่มีอารมณ์เข้ามาเก่ียวข้องส่วนน้ีจะทํางาน
คล้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ทีพ่ยายามรวมรวมขอ้มูล ตรวจสอบข้อมลูและประมวลผล โดยอาศัยข้อเท็จจริง
เท่าน้ัน ดังน้ัน เมื่อเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตาม บุคคลที่มีลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่ มกัจะต้ังคําถามว่า 
“อะไร” “ทําไม” “อย่างไร” “เพราะอะไร” แล้วตรวจสอบข้อมูลด้วย สภาพของข้อเท็จจริง แล้วจะ
หาวิธีการแก้ปัญหานัน้ต่อไป บุคคลท่ีมีพัฒนาการเป็นไปตามวุฒิภาวะและรู้จักตัวเองตรงตามความเป็น
จริง ลักษณะทีเ่ป็นผู้ใหญข่องบุคคลน้ันจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จากประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้ ซึ่งถ้า
เปรียบเทียบกันระหว่างบุคลิกภาพทั้ง สามส่วนแล้ว ลักษณะที่เป็นเด็กและลักษณะที่เป็นพ่อแม่ มักจะ
คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากเหมอืนลักษณะที่เป็น ผู้ใหญ่ เพราะข้อเท็จจริงต่างๆ บุคคลเรียนรู้และตอ้ง
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ ยิ่งกว่าน้ันส่วนของลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่จะสามารถพิจารณาใช้เหตุผล
ตัดสินบุคลิกภาพในส่วนของลักษณะที่เป็นเด็กกับลักษณะที่เป็นพ่อแม ่ ว่าควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือควรลบล้างออกไปอย่างไรบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่า ลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่จะทําหน้าที่เป็น 
ผู้บงการ เพียงแต่จะพยายามใช้เหตุผลและขอ้มูลต่างๆ มาพยายามปรับลกัษณะที่เป็นเด็ก และลักษณะที่
เป็นพ่อแม่ที่บุคคลมีอยู่ในตัวให้เหมาะสมถูกต้องตามเหตุการณ์ และอยู่ในสภาวะสมดุลเพ่ือให้บุคคล
ปรับตัวได 
 4.2.2.3 ลักษณะที่เป็นเด็ก (Child ego state = C) เป็นลักษณะ
บุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความรู้สึกแท้จริงที่ตนมีอยู่ เช่น ดีใจก็ร้องกร๊ีดกร๊าด เสียใจกร็้องไห้ เป็นส่วน
ที่แสดงออกอย่างธรรมชาติถึงความต้องการที่แทจ้ริงของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางด้านบวกหรอืลบ 
ลักษณะที่เป็นเด็กน้ี จะมีอยู่ในตัวของบุคคลทุกคน ไม่ว่าบุคคลน้ันจะมีอายุมากหรือน้อยเพียงใด 
เพียงแต่ลักษณะส่วนน้ีจะมีอยู่มากน้อยต่างกันในแต่ละบุคคลและเมื่ออายุมากข้ึน บุคคลก็จะไม่แสดงออก
ถึงลักษณะส่วนน้ีมากเหมือนกับวัยเด็ก บุคลิกภาพในส่วนที่เป็นเด็กน้ีสามารถแบ่ง ออกได้เป็นลักษณะ
ย่อย ๆ อีก 3 ลักษณะ  
 1) ลักษณะที่เป็นเด็กตามธรรมชาติ (Free child = FC) เป็น
ส่วนของบุคลกิภาพที่ยังไม่ได้ขัดเกลา จึงเป็นส่วนทีแ่สดงออกถึงอารมณ์และความต้องการท่ีแท้จริงของ
ตนเองออกมาอย่างโจ่งแจ้ง เช่น อารมณ์ สนุกสนาน กระโดด โลดเต้น ขึ้นอาย กลัว เช่น แสดงความ
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กลัวที่มดืๆ หรอืสถานทีแ่ปลกๆ ออกมาอย่างเปิดเผย หรือแสดงออกถึงอารมณ์อิจฉารษิยา ปึงปัง เพราะ
ไม่ได้ดังใจออกมาตรง ๆ โดยไม่ควบคุม  
 2) ลักษณะที่เป็นเด็กได้รับการขัดเกลา (Adapted child = AC) 

เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่พัฒนาขึ้น เพราะเด็กมีสัมพันธภาพกับพ่อแม่หรือผู้อบรมเลี้ยงดู ได้รับ 
การสั่งสอน ควบคุม ขัดเกลาจากพ่อแม่ และจากบุคคลต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อตัวเด็ก ทําให้บุคคลพัฒนา
บุคคลิกภาพในส่วนของการเช่ือฟัง ยอมทําตาม พ่ึงพาผู้อ่ืนขึ้นมา  
 3) ลักษณะที่เป็นเด็กมีความคิด (Little Professor = LC) เป็น
ส่วนของ Child ego state ที่แสดงออกถึงลักษณะบางส่วนของความเป็นผู้ใหญ ่ รู้จักใช้ความคิด 
เหตุผล พิจารณาสิ่งต่างๆ เป็นส่วนของความสามารถทางสติปัญญา แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด และ
เป็นส่วนของความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ โครงสร้างของบุคลิกภาพทั้ง 3 ส่วน ตามความเช่ือของทฤษฎี
การวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล Berne มักเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ย่อว่า P, A, C และ
อธิบายได้ด้วยไดอะแกรม ดังน้ี 
 

    CP (Critical parent หรือ Controlling parent ) 

  P  NP (Nurturing parent) 

 

 

  A  A (Adult)  

 

    LC (Little child) 

  C  AC (Adapted child)  

    FC (Free child) 

 

ภาพท่ี 36 แสดงภาพโครงสร้างของบุคลิกภาพ PAC 

(ที่มา http://www.geh2001.ssru.ac.th/8 มิถุนายน 2559) 

 

 จากโครงสร้างของบุคลิกภาพดังกล่าว ทําให้บุคคลแต่ละคนตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ตน
พบเห็น ด้วยท่าทาง และวาจาต่าง ๆ กันออกไป แล้วแต่ว่าบุคคลน้ันจะใช้บุคลิกภาพในสว่นใด
ตอบสนอง ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  
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 ตัวอย่างที่ 1 ต่อเพลงลูกทุ่ง  
 P (CP) : เพลงอะไรใจความไม่สุภาพเลย ไมค่วรให้เด็ก ๆ ฟัง  
 A      : เพลงพวกน้ีเปิดบ่อย คนคงนิยมฟังกัน  
 C (FC) : ฟังเพลงลูกทุ่งทีไร มนัในอารมณ์อยากเต้นทุกทีเลย 
 ตัวอย่างที่ 2 ต่อบ้านจัดสรร  
 P (CP) : บ้านอะไรแคบจัง เพ่ือนบ้านก็ดูไม่น่าไว้ใจ  
 A       : บ้านน้ีราคา 1 ล้านบาท ให้เวลาผอ่น 20 ปี  
 C (LC) : ห้องแคบจัง แต่เราจะใช้สีแปลก ๆ แต่งให้น่าอยู่เชียว  
 ตัวอย่างที่ 3 ต่อเพ่ือนที่บ่นว่าไม่สบาย  
 P (NP) : พักก่อนนะ เด๋ียวฉันจะเอาผ้าเย็นเช็ดหน้าให้  
 A       : เธอควรไปหาหมอ หมอจะวินิจฉัยได้ถูกต้องที่สุด  
 C (AC) : ฉันไม่รู้จะช่วยเธออย่างไร เด๋ียวไปตามคนมาให้นะ  
 บุคลิกภาพทั้ง 3 ส่วนดังที่กล่าวข้างต้นน้ัน บุคคลแสดงทั้งคําพูด นํ้าเสียงและอาจ
แสดงออกโดยกริยาท่าทางประกอบการพูดด้วย เพ่ือทําให้การสื่อสารน้ันชัดเจนมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี
บุคลิกภาพ แต่ละส่วนน้ันยังมีรายละเอียดทั้งในด้านบวก (บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม) และด้านลบ 

(บุคลิกภาพที่ต้องได้รับการแก้ไข) อีกด้วยดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ลักษณะ
บุคลิกภาพ 

ด้านบวก ด้านลบ 

CP กล้าเป็นตัวของตัวเอง และยอมรับใน
คุณค่าของผู้อ่ืนด้วยกล้าแสดงความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 
กล้ายืนยันความเช่ือ/ค่านิยม ของตนเอง 
ถึงแม้ว่าค่านิยมนั้นแตกต่างจากกลุ่ม/ 
สังคม ควบคุมตนเองสูง มีวินัย กล้าทวง
สิทธิอันชอบธรรม 

การตําหนิการบังคับ ควบคุม ชอบการ
อ้างกฎเกณฑ์มาลงโทษ ชอบจัดการบง
การ ยึดถือความคิดตนเอง บางครั้ง
รุนแรงขั้นเผด็จการ ฯลฯ 

NP ความใส่ใจเอ้ืออาทร ความสนใจ ห่วงใย 
ความเมตตาปราณี ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน 
และปกป้องคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่า 

ลักษณะที่เอาความปรารถนาดีของตนเอง
ไปทําให้ผู้อ่ืนเป็นทุกข์ ห่วงใยจนเป็น 
หวงแหน คอยติดตาม หรือเอ้ืออาทรจน
ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืน ทําดี
แล้วรู้สึกว่า คนอ่ืนไม่เห็นความสําคัญ/

เป็นบุญคุณ 

A ลักษณะที่ปะทะกับสิ่งเร้าใดๆ แล้วบุคคล
จะนําส่วน ของเหตุผลมาใช้ในการ
ตอบสนองกับสิ่งเร้าน้ัน ๆ โดยปราศจาก
อารมณ์ **ใคร / อะไร / ที่ไหน / เมื่อไหร่ 
/ ทําไม / อย่างไร 

มีเหตุผล มีการตรวจสอบข้อมูล การ
วิเคราะห์ COMPUTER ถ้ามีมาก A จะ
คุมส่วนอารมณ์ใน CP NP FC และ AC 

จนมีลักษณะยึดเหตุผล ปราศจาก 
อารมณ์ที่เข้าใจผู้อ่ืน มลีักษณะเฉยชา  
น่าเบ่ือ ไม่สามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึก
ผู้อ่ืน ไร้อารมณ์ 

FC ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส สนุกสนาน  
ผ่อนคลาย กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
เปิดตัวเองกับ ประสบการณ์ใหม่ มองชีวิต
ไม่น่าเบ่ือ ใช้ชีวิตประจําวันอย่าง
กระฉับกระเฉง สิ่งแวดล้อม  
และบุคคลรอบข้างน่าสนใจ 
 

 

ลักษณะเล่นไมเ่ลิก ลักษณะของเด็ก คือ 
ห่วงแต่เล่น ไมร่ับผิดชอบ ติดอยู่กับ 
ความสนุก รักสบาย ไม่จริงจงั กับงาน/
ชีวิต ขั้นรุนแรง ชอบเล่นแผลงๆ ชอบ
สนุกบนความทุกข์ผู้อ่ืน ไม่รูส้ึกผิด/ 
สํานึกผิด 
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ลักษณะ
บุคลิกภาพ 

ด้านบวก ด้านลบ 

AC เด็กที่ได้รับขัดเกลาจากสังคม เช่ือฟัง  
ให้ความเคารพเช่ือถือผู้อ่ืน ยอมรับใน
บทบาทผู้นําของผู้อ่ืน ได้(เป็นผู้ตามท่ีดี) 
อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ฝ่าฝืนทา้ทาย
กฎเกณฑ์ทางสังคม ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของกลุ่ม ทําตามคํามั่นสัญญา พ่ึงพิง 
(Depend) ผู้ทีต่นเอง ไว้วางใจ อ่อนน้อม
ถ่อมตน 

เด็กที่ยอมแบบยอมจํานน (เมือ่ต้องยอม 
ทําตามผู้อ่ืน ก็จะเก็บความรู้สึกว่าตนเอง
ด้อยไว้)  มักซมึเศร้า คร่ําครวญ ชอบ
สงสารข้ันรุนแรง  ตัวเอง ไม่อยากต่อสู้
โดยใช้ IQ./ ความสามารถ ชอบพ่ึงพิงติด
พันกับผู้อ่ืนแบบไม่โต ชอบทําตัวให้ผู้อ่ืน
ปกป้องช่วยเหลือ /ไม่พ่ึงตนเอง 

 

ตารางที่ 4 แสดงบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
และบุคลิกภาพที่ตอ้งได้รับการแก้ไ 

(ที่มา http://www.geh2001.ssru.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 

 4.2.3 รูปแบบการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
 การสื่อสารสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์บุคลิกภาพ
ของบุคคลได้ โดยสังเกตจากคําพูดที่บุคคลน้ันใช้สื่อสาร ตลอดจนท่าทางต่างๆ ที่แสดงออกมา รูปแบบ
ของการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังน้ี  
 4.2.3.1 การสื่อสารสัมพันธ์ที่ไม่ขัดแย้งกัน/พูดตามกัน(Complementary 

or Parallels Transactions) การสื่อสารสัมพันธ์แบบน้ีจะมีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ผูส้ื่อสาร
คาดหวังจะได้รับการตอบสนองจากบุคคลที่ตนสื่อสารอย่างไร ก็ได้รับการตอบสนองตามคาดหมาย 
ไม่ขัดแย้งกัน ถ้าวิเคราะห์จากทิศทาง (vector) ของการสื่อสาร ลูกศรจะไม่ตัดข้ามกัน ลูกศรจะขนาน
กันไป การสื่อสารสัมพันธ์แบบนี้ ไม่ส่งผลลบทางด้านสัมพันธภาพ ทําให้สื่อสารกันไปได้เรื่อยๆ ดังตัวอย่าง 
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 ตัวอย่างที่ 1  

       ลกู     แม ่
 

        P          P 

 

        A          A 

 

         C           C 

 

 1. แม่ซื้อขนมให้หนูหน่อยนะคะ 
 2. ตกลงจ๊ะลูก ลูกอยากทานอะไรดีจ๊ะ 
 

 ตัวอย่างที่ 2  

       มิตรา   สมปอง 
 

        P          P 

 

        A          A 

 

         C           C 

 

 1. รายงานฉบับน้ีผมจะทาให้เสร็จวันน้ี 
 2. ตกลงแล้วเอามาวางไว้บนโต๊ะผมนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

2 
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 ตัวอย่างที่ 3  

       ญาดา   ลีน่า 
 

        P          P 

 

        A          A 

 

         C           C 

 

 1. เด็กสมัยน้ีพูดจาไม่สุภาพ…ฟังไม่ได้เลย 
 2. น่ันซิคะ ถ้าเป็นรุ่นเราคงถูกผู้ใหญ่ตีตาย ถ้าพูดแบบน้ี 
 

 จากตัวอย่างที่ 1, 2 และ 3 ทิศทาง (ลูกศร) ที่แสดงถึงการสื่อสาร
สัมพันธ์จะไม่ตัดข้ามกัน จะมีลักษณะคู่ขนานกันไป นั่นคือ จากตัวอย่างที่ 1 ลูกสือ่สารกับแม่จาก 
Child ego state และเป็น adapted Child ไปยัง Parent ego state ของแม่ โดยคาดหวังว่า จะ
ได้รับการตอบสนองจาก Parent ego state ในส่วน Nuturing Parent ของแม่มายัง Child ego 

state ของตน แม่ก็ตอบสนองมาตามที่คาดหวัง การสื่อสารสัมพันธ์จึงไม่ขัดแย้งกัน เช่นเดียวกันจาก
ตัวอย่างที่ 2 และ 3 ก็สามารถอธิบายได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
 4.2.3.2 การสื่อสารสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกัน/พูดขัดกัน (Crossed 

Transactions) การสื่อสารสมัพันธ์แบบน้ีจะก่อให้เกิดสัมพันธภาพทางด้านลบ เกิดการขัดแย้งกันขึ้น 
มักทําให้การสื่อสารสัมพันธ์ต้องหยุดชงัก ไม่สามารถดําเนินต่อไปได้หรือได้เพียงช่วงสั้นๆ เพราะผู้
สื่อสารสัมพันธ์ไม่ได้รับการตอบสนองจากบุคคลที่ตนมีปฏิสมัพันธ์ด้วยดังที่คาดหมายไว้ ถ้าวิเคราะห์
จากทิศทาง (vector) ของการติดต่อ ลูกศรจะตัดข้ามกัน ดังตัวอย่าง 
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 ตัวอย่างที่ 4  

       ประภา   รังรอง 
 

        P          P 

 

        A          A 

 

         C           C 

  

 1. สองโมงแล้วนะ แต่งตัวเสร็จแล้วยัง 
 2. รู้แล้ว ฉันมนีาฬิกา หยุดบอกให้อะไรเสียที 
 

 ตัวอย่างที่ 5 

       ประภา   รังรอง 
 

        P          P 

 

        A          A 

 

         C           C 

 

 1. ฉันปวดหัวจัง หมู่นี้อ่อนเพลียจริง ๆ 
 2. คนที่เธอควรเล่าอาการให้ฟัง คือ หมอ 
 

 จากตัวอย่างที่ 4 และ 5 ทิศทาง (ลูกศร) ที่แสดงถึงการสื่อสารสัมพันธ์จะ
ตัดข้ามกัน จากตัวอย่างที่ 4 ประภาสื่อสารสัมพันธ์กับรังรอง จาก Adult ego state และคาดหวังจะ
ได้รับการตอบสนองจาก Adult ego state ของรังรองกลับมาเช่นกัน แต่รังรองกลับตอบสนองจาก 
Parent ego state ไปยัง Child ego state ของประภา การสื่อสารสมัพันธ์จึงขัดแย้งกัน ตัวอย่างที่ 
5 ก็อธิบายได้ในทานองท่ีคล้ายกัน  
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 ในบางกรณีทิศทาง (ลูกศร) ที่แสดงการสื่อสารสัมพันธ์อาจจะไม่ตัดข้าม
กัน แต่ลักษณะการสื่อสารสัมพันธ์ไม่ได้รับการตอบสนองตรงตามท่ีอีกฝ่ายหน่ึงคาดหวังหรือต้องการ 
เป็นลักษณะการสื่อสารสัมพันธ์ที่ไม่สอดคลอ้งกัน ดังตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ 6 

       วิไล    สมบัติ 
 

        P          P 

 

        A          A 

 

         C           C 

  

 1. ครูสมัยน้ีไมอ่ดทนและเสียสละเหมือนสมยัก่อน ดูๆ แลว้ไม่น่าเคารพ 

 2. คุณได้ข้อมลูจากไหนมาอ้างอิง คําพูดดังกล่าว 
 

 ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี การสื่อสารสัมพันธ์ที่มีประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบของ 
complementary transactions เพราะไม่ทําลายความรู้สึกหรือทําให้เกิดความขัดแย้งทางจิตขึ้น
และภายหลังจากการสื่อสารสัมพันธ์ก็ไม่มปัีญหาติดค้างในใจ ในชีวิตประจาวัน การสื่อสารทางสังคม
ทั่วไปมักเป็นไปแบบ complementary transactions ในลักษณะที่เรยีกว่า บัวไม่ให้ชํ่า น้าไม่ให้ขุน่ 
ส่วน crossed transactions ทาให้การสื่อสารสัมพันธ์ติดขัด สะดุด หรือ บางครั้งหยุดชงัก มัก
ก่อให้เกิดความรู้สึกทางด้านลบ แต่ crossed transactions ก็มีประโยชน์ที่ช่วยท้าทายให้ผูส้ื่อสาร
สัมพันธ์ด้วย ได้ใช้ ego state อ่ืนๆ ในการคิด การแสดงออกบ้าง ไม่ใช่ใช้เพียง ego state เดียว
ตามท่ีตนเองเคยชินเท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น เด็กที่ไม่ชอบคิดตัดสินใจสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ต้องการพ่ึงพา
และคอยการช้ีแนะของพ่อแม่และครูอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ปัญหาเล็กน้อยก็ต้องคอยถาม ลักษณะเช่นน้ี
เป็นลักษณะของเด็กที่ได้รับการขัดเกลาหรือเด็กที่ต้องการพ่ึงพา (Adapted Child) แทนที่จะสื่อสาร
สัมพันธ์ในรูปแบบของ complementary transaction หรือ สื่อสารด้วยลักษณะของพ่อแม่ที่เอ้ือเฟ้ือ 
(Nurturing Parent) ก็ควรส่ือสารสัมพันธ์ด้วย ego state อ่ืนๆ บ้าง แม้จะเป็น crossed 

transaction จะช่วยให้เด็กคนน้ันรู้จักคิดและใช้ ego อ่ืนๆ  
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 ตัวอย่างของการสื่อสารสัมพันธ์ทางวาจาในลักษณะดังกลา่ว เช่น  
 นักศึกษา : อาจารย์บอกหนูซคิะว่า ควรจะทาอย่างไรดีกับปัญหาการเรียน
คณิตศาสตร์ของหนู  
 อาจารย์ : ลองใช้ความสามารถของตนเองคิดซิคะว่า คุณควรจะแก้ปัญหาน้ัน
อย่างไร (Adult ego state)  

  : อย่าวิตกเกินไปซิ มันไม่ใช่ปัญหาโลกแตกหรอกน่า (Free Child)  

  : ก่อนจะถามคนอ่ืน ลองคิดด้วยตนเองก่อน แล้วบอกมาซิว่า คุณจะ
แก้ปัญหาอย่างไรดี (Positive Controlling Parent) 

 4.2.3.3 การสื่อสารสัมพันธ์ที่มีนัยเคลือบแฝง/ไม่จริงใจ (Ulterior 

Transactions) เป็นการสื่อสารสัมพันธ์ ที่ผูส้ื่อสารใช้วาจาหรือแสดงพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ (overt 

message) อย่างหน่ึง แต่ความต้องการที่แท้จริงเคลือบแฝงไว้ (over message) เป็นอีกอย่างหน่ึง 
เพราะผู้สื่อสารทราบว่า พฤติกรรมหรือวาจาที่เขาแสดงออกเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ เปิดเผยได้เป็น 
social message ส่วนความต้องการที่แท้จริงน้ันเปิดเผยโดยตรงไม่ได้ แต่เป็นความต้องการที่เขา
ตระหนักอยู่แก่ใจ เป็น psychological message อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใช้การสื่อสารสัมพันธ์ที่มนีัย
เคลือบแฝงต้องการให้ผู้ที่ตนสือ่สารด้วยตอบสนองความต้องการในระดับจิตวิทยา (psychological level) 

ของตน การสื่อสารสัมพันธ์ที่มีนัยเคลือบแฝงผู้ที่ใช้จะเป็นผู้ที่รู้ตัวหรือนักจิตวิทยาที่มีความชํานาญใน
การวิเคราะห์การส่ือสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถวิเคราะหไ์ด้โดยสงัเกตจากท่าทางและพฤติกรรม
อ่ืนๆ ที่แสดงออกมาซึ่งไม่สอดคล้องกับวาจาที่สื่อสารออกมาพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการสังเกต 
เช่น นํ้าเสียง คําพูดที่เลือกใช้สรรพนามท่ีใช้ การพลั้งปาก การแสดงออกทางสีหน้า การแสดงออก
ทางด้านร่างกาย เช่น ยักไหล ่การใช้มือประกอบคําพูด ฯลฯ 
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 ตัวอย่างที่ 7 

       ระวี    บุหงา 
 

        P          P 

 

        A          A 

 

         C           C 

 

 

 1. (ลูกศรทึบ) : ไปด่ืมกาแฟต่อที่ห้องผมนะครับ (ทําตาเจ้าชู้)  
 1. (ลูกศรประ) : เรามาคุยกันตามลาพังสองต่อสองนะครับ  
 2. (ลูกศรทึบ) : ดีซิคะ กําลังอยากด่ืมอยู่เชียว (ย้ิมหวาน)  
 2. (ลูกศรประ) : นึกแล้วเชียวว่าคุณคงชวน 
 

 จากตัวอย่างที่ 7 การสื่อสารสัมพันธ์ของระวีและบุหงน้ัน แต่ละคนจะใช้ 2 ego state 

ในการติดต่อ เรียกว่า Duplex transaction ลูกศรทึบเป็นการติดต่อในลักษณะ social message 

ส่วนลูกศรประ แสดงถึง psychological message และจะมีลักษณะเป็น complementary 

transaction เพราะความต้องการท่ีแท้จริงในระดับจิตวิทยาได้รับการตอบสนอง แต่ถ้าผู้รับตอบสนอง
แต่เฉพาะ social message การติดต่อสัมพันธ์ก็เป็นแบบ crossed transaction ดังตัวอย่างที่ 8 

 

 ตัวอย่างที่ 8 

       ระวี    บุหงา 
 

        P          P 

 

        A          A 

 

         C           C 
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 1. (ลูกศรทึบ) : ไปด่ืมกาแฟต่อที่ห้องผมนะครับ (ทาตาเจ้าชู้)  
 1. (ลูกศรประ) : เรามาคุยกันตามลาพังสองต่อสองนะครับ  
 2. (ลูกศรทึบ) : ดิฉันไม่ด่ืมกาแฟค่ะ (ทาหน้าเฉยไม่สบตา)  
 2. (ลูกศรประ) : ฉันรู้ทันคนอย่างคุณ อย่าพยายามเสียให้ยาก 
 

 ตัวอย่างที่ 8 

       ระวี    บุหงา 
 

        P          P 

 

        A          A 

 

         C           C 

 

 1. (ลูกศรทึบ) : น้ีเป็นรุ่นที่ดีทีสุ่ดของเรา แต่บางทีคุณอาจอยากดูรุ่นถูกๆ 
ก็ได้ (ทําหน้าย้ิมๆ)  
 1. (ลูกศรประ) : คุณคงไม่กลา้ซื้อของแพงๆ ดีๆ ใช้หรอก  
 2. (ลูกศรทึบ) : ฉันจะเอารุ่นน้ีแหละ (ทําหน้างอ) 
 

 จากตัวอย่างที่ 9 ผู้ขายติดต่อกับผู้ซื้อโดยใช้หลาย ego states และผูซ้ื้อตอบสนองโดย
ใช้เพียง ego state เดียวเท่าน้ัน เรียกว่า Angular transaction โดยผู้ขายส่ง social message จาก 
Adult ego state ไปยัง Adult ego state ของผู้ซื้อและในขณะเดียวกันผู้ขายก็ส่ง psychological 

message จาก Adult ego state ไปตกเบ็ด Child ego state ของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อก็ติดเบ็ดผู้ขาย  
 4.2.4 ตําแหน่งชีวิต (Life Position)  

 ตําแหน่งชีวิต (Life Position) เป็นความเข้าใจเก่ียวกับตนเอง การรู้จัก
ตนเอง ความรูส้ึกที่บุคคลมีต่อตนเองและผูอ่ื้น จะสะท้อนให้เห็นจากการเลือกตําแหน่งของชีวิตในแต่ละ
บุคคล ซึ่งการเลือกตําแหน่งมีพ้ืนฐานมาจากผลของการเข้าใจตนเองและสภาพแวดล้อมต้ังแต่เรายัง
เด็ก Berne อธิบายว่า เมื่อบุคคลเผชิญปัญหา การตัดสินใจตอบสนองต่อปัญหานัน้ๆ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับตําแหน่งของชีวิตที่แต่ละบุคคลรู้สึกต่อตัวเองและผู้อ่ืน นอกจากน้ีการ
สื่อสารสมัพันธ์ระหว่างบุคคลจะเป็นไปในรูปแบบใด ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับตําแหน่งของชีวิตของบุคคลน้ัน 
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ตําแหน่งชีวิตแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท บุคคลจะวางตัวไว้ในประเภทใดประเภทหน่ึงในการสื่อสาร
สัมพันธ์กับผู้อ่ืน ดังน้ี  
 4.2.4.1 I’m OK – You’re OK ตําแหน่งน้ีเป็นตําแหน่งสูงสุดของ 
การปรับตัวเป็นตําแหน่งของผู้มีสุขภาพจิตดี บุคคลที่วางตนเองไว้ในตําแหน่งชีวิตน้ี จะรู้สึกว่าตนเองมี
ค่ายอมรับและเข้าใจตนเอง ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าชีวิตของผู้อ่ืน มีค่ายอมรับและให้เกียรติบุคคลอ่ืน
ในฐานะมนุษย์คนหน่ึง มีความจริงใจในการสื่อสารสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เมื่อเผชิญกับปัญหา บุคคลทีม่ี
ตําแหน่งชีวิตแบบน้ี จะกล้าเผชิญกับปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีสร้างสรรค์ และใช้ความสามารถ
ที่ตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่ บุคคลที่จะรู้สกึว่าตนเองอยู่ในตําแหน่งน้ี ได้ต้องเริ่มพัฒนาความรู้สึกไว้วางใจ
มาต้ังแต่เด็ก ซึ่งบุคคลที่อบรมเลี้ยงดูเด็กจะมีอิทธิพลอย่างมาก ที่จะช่วยให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
เป็นที่ต้องการ โดยการให้ความเอาใจใสส่นใจแก่เด็ก 
 4.2.4.2 I’m OK – You’re not OK ตําแหน่งน้ีเป็นตําแหน่งชีวิตที่
บุคคลรู้สึกว่าตนเองดีกว่าผู้อ่ืน ดูถูกเหยียดหยามว่าผู้อ่ืนด้อยกว่าตน ไม่ไว้วางใจผู้อ่ืนว่ามีความสามารถ 
เมื่อประสบปัญหาก็มักกล่าวโทษผู้อ่ืนว่าทําให้ตนเองบกพร่อง เป็นตําแหน่งของคนที่ชอบปฏิวัติเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรง ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยึดมั่นกับความคิดเห็นของตนเองว่าเป็นเลิศ บุคคลที่วาง
ตนเองอยู่ในตําแหน่งชีวิตแบบน้ี มักจะอยูใ่นแวดวงของคนประเภท “ขุนพลอยพยัก” (yes men) 

เพราะเป็นวิธีการที่เขาจะได้มาซึ่งความเอาใจใส่ ยกย่อง สรรเสริญตามที่เขาต้องการ ถ้าบุคคลที่มี
ตําแหน่งชีวิตแบบน้ี มีโอกาสทําหน้าที่ในตําแหน่งสําคัญก็จะชอบลูกน้องที่ประจบสอพลอ โดยไม่
คํานึงถึงสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเน่ืองจากบุคคลประเภทน้ีจะชอบคําเยินยอ โดยไม่คํานึงว่าจะมาจาก 
ความจริงใจหรือไม่ เพราะมีความเช่ืออยู่แล้วว่า บุคคลอ่ืนไม่มีใครเก่งหรอืดีเท่าตัวเขา 
 4.2.4.3. I’m not OK – You’re OK ตําแหน่งชีวิตแบบน้ี เป็นตําแหน่ง
ชีวิตของบุคคลที่รู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าผู้อ่ืน บุคคลอ่ืนเก่งและโชคดีกว่าตนไปทุกด้าน พฤติกรรมของ
บุคคลที่รูส้ึกว่า “I’m not OK – You’re OK” จึงไม่กล้าแสดงออกถึงความรู้สึกทีแ่ท้จริง เก็บกด
ความรู้สึกไว้ ขลาดกลัวที่จะยืนยันถึงสิทธิทีต่นมีอยู่อย่างชอบธรรม ชอบลงโทษตนเอง มีลักษณะเป็น
บุคคลอมทุกข์ เศร้าหมอง ชอบปลีกตัวเองอยู่ตามลาพัง เมื่อเผชิญกับปัญหาก็มักใช้วิธีเลี่ยงหนี ไม่
พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาทีต่นเองเผชิญ ไม่กล้าเสี่ยงที่จะทําอะไรใหม่ๆ บุคคลที่วางตนเองอยู่ใน
ตําแหน่งชีวิตแบบน้ี มักพัฒนาความรู้สึกว่า ตนเองไม่มีค่า (feeling unworthy) มาต้ังแต่เด็ก เป็น
ตําแหน่งที่เด็กเลือกเมื่อโดนผู้ใหญ่บังคับให้ทําสิ่งต่างๆ ตามความต้องการหรือความเห็นของผู้ใหญ่ 
โดยไม่ให้อิสระแก่เด็ก ไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ทําให้เขารูส้ึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ 
ต้องพ่ึงพาผู้ใหญ่อยู่เสมอ เมื่อตนเองเติบโต จึงมีความรู้สึกยอมตาม ไม่กล้าแสดงออกก็จะติดตัวมา 
บุคคลประเภทน้ี จึงพยายามแสวงหาการยอมรับ การเอาใจใสใ่นการสื่อสารสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน โดย
การพยายามทําตัวเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ เรื่อง พยายามเอาอกเอาใจผู้อ่ืน ยอมรับใช้และเสียเปรียบ
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บุคคลอ่ืนอยู่เสมอ บุคคลประเภทน้ีอาจจะเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (productive) ได้ ถ้าอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวย เช่น มีผู้นาดี แต่บุคคลประเภทน้ีจะไม่มีความสุขในชีวิต เพราะต้องเก็บ
กดความรู้สึกของตนเอง ต้องทําอะไรตามความพอใจของผู้อ่ืน  
 4.2.4.4 I’m not OK – You’re not OK ตําแหน่งชีวิตแบบน้ีเป็น
ตําแหน่งชีวิตของบุคคลที่รู้สึกหมดอาลัยตายอยากในชีวิต รู้สึกชีวิตไม่มีคณุค่า ซังกะตาย อยู่ไปเรื่อยๆ 
หดหู่ เศร้าหมอง ปราศจากความหวังใดๆ และรู้สึกว่า ชีวิตของคนอ่ืนก็ไม่มีค่า ไม่มีความหมายเช่นกัน 
รู้สึกว่า โลกน้ีโหดร้ายทารุณ ไม่น่าอยู่ ผู้ป่วยที่เป็นโรคประสาท โรคจิต มักวางตนเองอยู่ในตําแหน่ง
ชีวิตน้ี ถ้าความรู้สึกแบบน้ีรนุแรงมาก ก็อาจทําร้ายตนเองและผู้อ่ืนโดยไม่รู้สึกว่าผิด เพราะไม่คิดว่า
ชีวิตมีความหวัง และมคีวามหมายอะไรเลย เด็กที่ได้รับการทอดทิ้ง (rejected children) ไม่ได้รับการ
เอาใจใส่จากผู้เลี้ยงดู มักเลอืกตําแหน่งชีวิตแบบน้ี เพราะเขาไม่เคยได้รับการเอาใจใส่และการแสดง
ความรักหรือผกูพันใดๆ จากพ่อแม่หรือบุคคลท่ีใกล้ชิด ทาให้เขาพัฒนาความรู้สึก “I’m not OK” 

ขึ้นมา และเขาจะไม่รู้จักให้การเอาใจใส่ใดๆ แก่ใครด้วย เพราะรู้สึกว่าคนอ่ืนโหดร้าย และไม่มีน้าใจ 
มองคนในแง่ “You’re not OK” ด้วย  
 ลักษณะของผูท้ี่มีสุขภาพจิตที่ดีน้ัน ถ้าพิจารณาโครงสร้างของบุคลิกภาพ
จะพบว่า ลักษณะของ P A และ C จะมีลักษณะสมดุลกัน และถ้าพิจารณาจากตําแหน่งของชีวิต จะ
พบว่า มีลักษณะ I’m OK, You’re OK ดังน้ัน บุคคลควรสํารวจตนเองว่า มีบุคลิกภาพอย่างไร สมดุล
หรือไม่และใช้ชีวิตในตําแหน่งใด ถ้าไม่เหมาะสมก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับแก้ไขบุคลิกภาพ และ
จากการศึกษา T.A. จะทําใหเ้ราเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และทําให้การติดต่อสื่อสารประสบผลสําเร็จ
ตามท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 

 5. ปัจจัยส่งเสริมการรู้จักตนเอง 
 ปัจจัยที่ส่งเสริมการรู้จักตนเองน้ันมีหลายปัจจัย (วิทยา เทพยา,2524 : 14-16) 

ได้แก่  
 5.1 อัตมโนทัศน์ อันประกอบด้วย อัตตะ (ตัวตน) มโน (จิต, ความคิด) 
ทัศนะ (ความคิดเห็น) 

 5.2 ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นหลักสําคญัในการครองชีพ เราต้องรู้จักสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของตนเองในเรื่องของแหล่งที่มา จํานวนรายได้ และจํานวนรายจ่ายของแต่ละเดือน 
และรู้จักงบประมาณ การจ่ายการเก็บให้เหมาะสม ไมใ่ช้จา่ยเกินตัวหรือตระหน่ีเกินไป 
 5.3 ความสามารถแห่งสมองและบุคลิกภาพ ความสามารถทางสมองหรือ
สติปัญญาและบุคลิกภาพน้ัน ส่วนหน่ึงอาจจะมาจากพันธุกรรม แต่เป็นสิ่งที่ปรับปรุงและพัฒนาได้เราก็
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ต้องรู้ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของตนเอง การเข้าใจสิ่งต่างๆ มีมากน้อยเพียงใดสามารถรู้เท่าทัน
หรือน้อยกว่าผู้อ่ืนเพียงใด สว่นบุคลิกภาพในด้านต่างๆ เช่น การวางตัว การพูด การเดิน อารมณ์ 

อุปนิสัย ตลอดจนการแต่งกายและอื่นๆ เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่า เราเป็นคนชอบการแต่งกายแบบใด ใจร้อน
หรือใจเย็น เดินเป็นสง่าหรือเดินหลังค่อม ถา้เรารู้ตัวเองในส่วนน้ีอย่างถูกต้องแล้ว เราก็สามารถหาทาง
พัฒนาในส่วนน้ันของเราได้ 
 5.4 ความรู้ ความรู้เป็นสิ่งสําคัญทีเ่ราต้องนําไปประกอบอาชีพเราจึงต้อง
ขวนขวายหาความรู้เบ้ืองต้นและความรู้พิเศษให้มากที่สุด เพราะคนที่มคีวามรู้ยิ่งมากเท่าใด การได้รับ
การจากผู้อ่ืนก็ยิ่งมากเท่าน้ัน 
 5.5 ความสามารถทั่วๆ ไป ต้องรูว่้าตนเองขาดความสามารถอะไร จะต้องเป็น
คนรู้กว้าง รู้ไกล ทันต่อเหตุการณ์ 

 5.6 ความสามารถพิเศษ หมายถึง ความสามารถที่เก่งและแตกต่างจากผู้อ่ืน 
เช่น ความสามารถในการฟ้อนรําหรือเล่นกีฬา เป็นต้น เราจะต้องค้นหาให้ได้ว่าเรามีความสามารถ
พิเศษอะไร 
 5.7 ความสนใจและนิสัย ลักษณะความสนใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่าง
กันไป เมื่อเราสนใจในสิ่งใดเราก็มักจะทุ่มเทเวลาและกําลังกายกําลังใจให้กับสิ่งน้ันเราต้องตรวจสอบ
ให้ได้ว่าเราสนใจในสิ่งใดสิ่งน้ัน จะก่อให้เกดประโยชน์ต่อตัวเราและสังคมหรือไม่ เราควรจะสนใจใน
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วพยายามปรับตัวก้าวให้ทัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37 แสดงภาพมโนมติพื้นฐานของการรู้จักตนเอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 8 มิถุนายน 2559) 
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 6. มโนมติพืน้ฐานในการรู้จักตนเอง 
 มโนมติพ้ืนฐานในการรู้จักตนเอง ในการทําความรู้จักตนเองน้ัน จําเป็นต้องทําความเข้าใจ
ในมโนมติพ้ืนฐาน 3 ประการเกี่ยวกับอัตตาหรือตัวตนของตนเอง อัตมโนทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
(http://sirirut2003.blogspot.com/2010/05/blog-post_7022.html 8 มิถุนายน 2559) 

 6.1 อัตตา 
 6.1.1 ความหมายของอัตตา 
 http://www.ge.ssru.ac.th 8 มิถุนายน 2559 อัตตาหรือตัวตน (Self) 

เป็นศูนย์ของบุคลิกภาพที่เป็นส่วนของการรับรู้และค่านิยมเก่ียวกับตัวเรา ตัวตนพัฒนามาจากที่บุคคล
มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เป็นประสบการณ์เฉพาะตนในการพัฒนาตัวตนของบุคคลน้ัน บุคคล
จะพบว่ามีบางส่วนที่คล้ายและบางส่วนที่แตกต่างไปจากผู้อ่ืน ตัวตนเป็นส่วนที่ทําให้พฤติกรรมของ
บุคคลมีความคงเส้นคงวา (Consistency) และประสบการณ์ใดที่ช่วยยืนยัน อัตมโนทัศน์ (Self-

concept) ที่บุคคลมีอยู่ บุคคลจะรับรู้และผสมผสานประสบการณ์น้ันเข้ามาสู่ตนเองได้อย่าง
ไม่มีความคับขอ้งใจ แต่ประสบการณ์ที่ทําให้บุคคลรู้สึกว่า อัตมโนทัศน์ที่มีอยู่เบ่ียงเบนไป จะทําให้
บุคคลเกิดความคับข้องใจที่จะยอมรับประสบการณ์น้ัน อัตมโนทัศน์เป็นสิง่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เพราะบุคคลจะต้องอยู่ในโลกแห่งความเปล่ียนแปลงโดยมีตัวเอง (Self) เป็นศูนย์กลางในการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ  
 http://sirirut2003.blogspot.com 8 มิถุนายน 2559 อัตตา หรือ 
ความเป็นตัวตนของตนเอง (Self) “อัตตา” มีความสําคญัมากในชีวิตคนถือเป็นกุญแจสาํคัญในการทํา
ความเข้าใจพฤติกรรมของคน เป็นแนวทางในการทาํความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน “อัตตา” หมายถึง 
ส่วนรวมท้ังหมดของบุคคล ตามธรรมชาติและความเป็นจริงของบุคคลน้ัน ทั้งทางด้านร่างกาย
พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมที่บุคคลน้ัน เป็นอยู่หรือมีอยู่ตามความเป็นจริง (real self) ส่วน
บุคคลจะเห็นตนเองตรงตามความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ ต้ังแต่ 
การอบรมเลี้ยงดู ความเจริญตามวุฒิภาวะ สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ เป็นต้น 
 6.2 อัตมโนทัศน์  
 6.2.1 ความหมายของอัตมโนทัศน์ 
 อัตมโนทัศน์ (Self concept) เป็นแนวคิดที่บุคคลมีต่อ “อัตตา” หรือ
ความเป็นตัวตนของตนเอง เป็นการรับรู้และการประเมินผลที่บุคคลมีต่อตนเอง อัตมโนทัศน์แยก
ออกเป็นอัตตะ (ตัวตน) มโน (จิต, ความคิด) ทัศนะ (ความคิดเห็น) เมื่อรวมกันก็หมายถึง  
ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวตน 
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 หมายเลข 1 เปรียบเสมือน ก้อนขนมปังกลมๆ หมายถึง “ตนเอง” (real self) 

เป็นความคิดเห็นความรู้สึกและเจตคติต่อตนเองว่า ตนเองคือใคร ตนเป็นคนอย่างไร มีความสัมพันธ์
กับคนอ่ืนอย่างไร และสําหรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง 

หมายเลข 2 เปรียบเสมือน แผ่นเนยที่วางบนขนมปัง ซึ่งหมายถึง อัตมโนทัศน์          
(Self-concept) เป็นความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง โดยการคิดหรือประเมินตนเองว่าคนที่อยู่ร่วมกับตน
มองตนอย่างไรและตีราคาตนมากน้อยเพียงไหน เป็นความคิดเห็นที่พัฒนามาจากความคิดเห็น
เก่ียวกับตนเองในสภาพที่ตรงต่อความจริงหรือในสภาพที่แท้จริงโดยบุคคลน้ันๆ จะเริ่มพิจารณาตัดสิน
เก่ียวกับตนเอง โดยการประเมินเก่ียวกับตนเองให้เป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับความคิดหรือ 
การมองของบุคคลอ่ืนในสังคม 

หมายเลข 3 เปรียบเสมือน มุมแต่ละมุมของแผ่นเนย ซึ่งหมายถึงเป็น 

ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองในอุดมคติ (self-ideal) หรือ “ตนตามปณิธาน” หรือ ตนอย่างที่ 
ตนอยากจะเป็น ซึ่งบุคคลอาจจะมองตนเองเกินเลยไปจากความเป็นจริง และอาจเป็นได้ทั้งใน
ทางบวกหรือทางลบ อย่างไรก็ตามภาพที่ตนอยากเห็นตนเองเป็นน้ันจะบรรลุผลสําเร็จมากน้อย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของความสามารถต่างๆ และโอกาสของบุคคลนั้น การมอง
ตนเองสูงเกินไปหรือตํ่าเกินไป 
 หมายเลข 4 เปรียบเสมือน ส่วนโค้งของก้อนขนมปังกลมๆ ซึ่งหมายถงึ สิ่งที่เป็น
ตัวตนและบุคคลมองไม่เห็น ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ถ้าคนเราทดลองทําจิตของตน 
ให้ว่างแล้วพิจารณาดูตนเอง (self) ว่าตนเองมีลักษณะที่ดีและไม่ดีอย่างไร และเขียนลงบน
แผ่นกระดาษ เราก็จะได้อัตมโนทัศน์ที่ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 การที่เราเป็นบุคคลที่มลีักษณะอย่างหน่ึงแต่เราอาจะเห็นตนเองเป็นอีกลักษณะ
หน่ึง ซึ่งผิดไปจากลักษณะจริงๆ ของตนเองได้ หากจะเปรียบเทียบภาพวงกลมทั้งหมด คือ “อัตตา” 

ของบุคคลตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติ ส่วนภาพสี่เหลี่ยมเป็นตัวแทนของ “อัตมโนทัศน์” 

แนวความคิดของบุคคลน้ันๆ เก่ียวกับตนเอง ซึ่งได้กล่าวแล้วว่า การมองเห็นตนเองของบุคคลนั้น
บางครั้งก็คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ เช่น ธรรมชาติบางอย่างบุคคลเห็นว่าตนเป็นเช่นน้ัน แต่
ความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นน้ันไม่ หรือธรรมชาติบางอย่างบุคคลมีอยู่และเป็นอยู่ แต่ตนเองไม่รู้ เป็นต้น 
มาร์กัส (Markus, 1977) ได้แยกแยะความเป็นตัวตนของตนเองเป็น 2 ลักษณะคือ 
(http://sirirut2003.blogspot.com/2010/05/blog-post_7022.html 8 มิถุนายน 2559) 

(http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 
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 1. การมีจินตนาการเดียวกับตนเอง (Self - Image) บุคคลจะมีความคิด
เก่ียวกับตนได้ทั้งด้านดี มองตนเองมีคุณค่า มีศักด์ิศรี หรอืด้านเลว มองตัวเองตํ่าต้อย ไร้ศักด์ิศรี โดย
อาศัยประสบการณ์ที่ตนได้พบเห็นก่อน จนิตนาการท่ีบุคคลสร้างขึน้มานั้นจะสร้างจากทางร่างกายก่อน
แล้วมาเป็นทางด้านสติปัญญา จิตใจ และสงัคม เป็นลําดับมา (เรียม ศรทีอง, 2542) 

 2. การมองเห็นคุณคา่ของตนเอง (Self - Esteem) การมองเห็นคุณค่า
ในตัวเองว่า มนุษยเป็นสัตว์ประเสริฐ มีสติปัญญากว่าสตัว์อ่ืนๆ ตนเองก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันก็จะ
สามารถเรียนรูไ้ด้ สามารถคิด สามารถทํา สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ สามารถติดต่อกับบุคคล
อ่ืนได้ ทําอะไรได้เหมือนกับบุคคลอ่ืนๆ ผูท้ี่คิดได้ดังกล่าว จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และจะ
ทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งในการดํารงชีวิตอยู่ และในการทํางาน 
 นักจิตวิทยาที่ได้ใช้ความหมายของ “อัตตา” และ “อัตมโนทัศน์” ใน
ความหมายเดียวกันน้ันตรงที่อธิบายได้ว่า อัตตาหรืออัตมโนทัศน์ เปรียบเสมือนความเป็นบุคคลน้ันๆ 
ซึ่งแตกต่างจากบุคคลอ่ืนและวัตถุอ่ืนๆ ในโลกภายนอกบุคคลน้ัน ดังน้ัน ความเป็นบุคคลน้ันๆ ขึ้นอยู่
กับที่บุคคลมองเห็นตนเองอยา่งไร พัฒนาการของอัตตาและอัตมโนทศัน์เกิดขึ้นไปด้วยกันในครรลองของ
ชีวิตที่เจริญเติบโตขึ้นมา ทําให้บุคคลหน่ึงต่างจากบุคคลอ่ืนๆ ทั้งในแง่ค่านิยม เจตคติ ความรู้สึก 
ความคดิและความต้องการในชีวิต ซึ่งเป็นผลให้การแสดงออกของบคุคลต่างกันออกไป สิ่งสําคญัทีท่ําให้
การมองเห็นตนเองหรืออัตมโนทัศน์ต่างออกไปจากความเป็นจริงของบุคคลน้ัน ขึน้อยู่กับสาเหตุหลาย
ประการ ต้ังแต่การรับรู้ของบุคคล ความรู้สึกนึกคิด สิ่งแวดล้อม และการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบสําคัญที่จะทําให้บุคคลได้เกิดการเรียนรู้ “ความเป็นจริง” ทั้งที่เก่ียวกับตนเองและ 
สิ่งอ่ืนๆ รอบตัวน้ันมีมากน้อยแค่ไหน เช่น การที่เด็กคนหน่ึงได้รับการบอกให้รู้อยู่ตลอดเวลา ว่า 
“เธอน่ะเป็นเด็กโง่” และถูกว่ากล่าวตอกยํ้าอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่แสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
ความเห็นไม่ได้รับการยอมรับนานๆ เข้าเด็กผู้นั้นจะค่อยๆ รู้สึกไปเองว่า ตนเองโง่และความรู้สึกที่ 
ติดค้างอยู่เช่นน้ันจะค่อยๆ สะสม และในท่ีสุดเด็กผู้น้ันจะมองเห็นตนเองเป็นเช่นนั้นจริงๆ ทั้งที่ตาม
ความเป็นจริงหรืออัตตาจริงๆของเด็กผู้นัน้ อาจไม่จําเป็นต้องเป็นเช่นน้ันก็ได้ และน่ันคอืทีม่าของ 
ความคลาดเคลื่อนระหว่างอัตมโนทัศน์และอัตตา  
 ในการศึกษาเร่ือง “อัตตาและอัตมโนทัศน์” นับเป็นการศึกษาในเร่ือง
พัฒนาการและส่วนประกอบซึ่งในที่น้ีจะใช้คําว่า “อัตมโนทัศน์” แทนพัฒนาการของอัตมโนทัศน์  
อัตมโนทัศน์เริ่มพัฒนามาต้ังแต่วัยทารก เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต โรเจอร์ (Sturat and Sundeen, 

1983 : 8-9) กล่าวว่า ขณะที่ทารกเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อม มโนทัศน์แห่งตน ซึง่
ได้รับจากประสบการณ์จะเกิดขึ้น แมใ้นขณะที่ยังไม่สามารถใช้ภาษาพูด ทารกจะเริม่รู้จักว่า สิ่งใดคือ
ฉัน สิ่งใดเป็นฉนัในระยะแรกของชีวิต กระบวนการแยกตัวเองเป็นไปได้ช้า ต่อมาเมื่อเริ่มพูดได้ การใช้
ภาษาจะช่วยให้มโนทัศน์แห่งตนพัฒนาได้ชัดเจนขึ้น ในระยะน้ีทารกเริ่มแบ่งแยกสิ่งที่ตนชอบหรือ 
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ไม่ชอบและใหค้่านิยมตามประสบการณ์ที่ได้รับประสบการณ์ที่ดี จะสง่เสริมตนให้ค่านิยมในทางบวก 
ประสบการณ์ทีไ่ม่ดีใหค้่านิยมในทางลบ ประสบการณ์เก่ียวกับตนที่สาํคญัในวัยทารก ได้แก่ การได้รับ
ความรักหรือเป็นที่รักของบิดามารดา ซึ่งการเลี้ยงดูเอาใจใส่ ความรัก ความอบอุ่น การทะนุถนอม
ที่ได้รับเป็นประสบการณ์ที่สร้างความพึงพอใจ และมีอิทธิพลต่ออัตมโนทัศน์ เพราะสิ่งเหล่าน้ี บอกให้
รู้ว่าตนเป็นที่ต้องการและมีคณุค่า มีความผูกพันในสัมพันธภาพกับบิดา มารดา ต่อมาเมื่อบุคคลเริ่ม
รับรู้การประเมินผลเก่ียวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะของตนจากบุคคลที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะบุคคลที่
มีความสําคัญทําให้ได้ขยายการรับรู้เก่ียวกับตนเองเพ่ิมมากขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ในระยะแรกน้ัน  
บิดามารดา เป็นบุคคลสําคญัที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของเด็ก และเมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ประสบการณ์และการประเมนิผลทางสังคมท่ีได้รับจะทําให้เด็กได้รู้จักตนเอง
มากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมและแบบแผนทางสังคมก็มีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนา 
อัตมโนทัศน์และบุคลิกภาพของบุคคล ดังได้กล่าวแล้วว่า อัตมโนทัศน์พัฒนาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสบการณ์ทีบุ่คคลรับรู้โดยการแปลผลจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของบุคคลจึง
มักสนใจที่จะเปรียบเทียบแนวคามคิดเก่ียวกับตนต่อมาตรฐานที่ยึดถือในสังคม บุคคลจะรับรู้ว่าตนเป็น
เช่นไรจากความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนที่ เก่ียวข้องอัตมโนทัศน์ จึงพัฒนาตามวัยและวุฒิภาวะ
จากประสบการณ์และสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ขึ้นกับการเรียนรู้และประสบการณ์
เหล่าน้ัน อัตมโนทัศน์จะมีการพัฒนาไปได้เรื่อยๆ ตามระดับวุฒิภาวะและสิ่งแวดล้อม ไม่มีการจํากัด
เวลาและขอบเขตและเปล่ียนแปลงไปตามอายุของบุคคลน้ันๆ รวมทั้งยังมีความสมัพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
กับสภาพอารมณ์ เช่น ความวิตกกังวล การปรับตัวทางด้านจิตใจ สภาพจิตอารมณ์ของบุคคลอีกด้วย 
บุคคลที่มีอัตมโนทัศน์ที่อ่อนแอหรือมีความรู้สึกเก่ียวกับตนไปในทางลบ มักจะขาดความเช่ือมั่นใน
ตนเอง การรับรู้ต่อสิ่งต่างๆ มักจะอยู่ในวงแคบและมักจะเบ่ียงเบนไปจากความเป็นจริง มักจะ
หว่ันไหวง่าย ระดับความวิตกกังวลเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและมักจะสร้างเกราะป้องกันตนเองสูงตรงกัน
ข้ามกับบุคคลที่มีอัตมโนทศัน์ที่เข้มแข็งหรอืมีความรู้สกึเก่ียวกับตนเองไปในทางบวก มกัเป็นผูท้ี่เปิดเผย
และน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีเพราะมีพ้ืนฐานของประสบการณ์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ประสบ
ความสําเร็จในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน อัตมโนทัศน์ในทางที่ดีเป็นผลให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(http://sirirut2003.blogspot.com/2010/05/blog-post_7022.html 8 มิถุนายน 2559) 

 6.2.2 ส่วนประกอบของอัตมโนทัศน์ ไดรเวอร์ (Driver, marie J, 1976 อ้าง
ตามทัศนา บุญทอง,2544) นักจิตวิทยาได้แบ่งอัตมโนทัศน์ออกเป็น 2 ด้าน คือ อัตมโนทัศน์ด้าน
ร่างกาย (physical self) และอัตมโนทัศน์ด้านส่วนตัว (personal self) 

 6.2.2.1 อัตมโนทัศน์ด้านร่างกาย (Physical Self) หมายถึง การรับรู้
เก่ียวกับร่างกายของตนเองซึ่งอธิบายได้ใน 2 ลักษณะ คอื ความสามารถในการทําหน้าที่ของร่างกาย 
และความสามารถในการควบคุมการทําหน้าที่ของร่างกายให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ การรับรู้
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เก่ียวกับร่างกายของตนเอง ยังครอบคลมุไปถึงการรูจ้ักตนเองในทางสรีรภาพตามความเป็นจริงที่ตนเป็น 
เช่น ฉันเป็นคนสูง เต้ีย ดํา ขาว อ้วน ผอม ตามลักษณะทีเ่ป็นอยู่และตนเองรับรู้ 
 6.2.2.2 อัตมโนทัศน์ส่วนบุคคล (Personal Self) หมายถึง การรับรู้ของ
บุคคลเก่ียวกับคุณค่าของตนเอง เป็นความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวบุคคลมีเก่ียวกับตนเอง ทั้งในด้านความเช่ือ 
ค่านิยม อุดมคติ ความคาดหวัง และปณิธานในชีวิต สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีมีผลต่อการดําเนินชีวิตของบุคคล 
ความเช่ือมั่นและความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง อัตมโนทัศน์ส่วนบุคคลน้ี รวมถึงลักษณะทางด้าน
ร่างกาย หากแต่เป็นนามธรรมซึ่งมองได้ไม่ชัดเจน ต้องใช้การสังเกตและพบได้บ่อยที่ผู้อ่ืนมองอาจไม่
ตรงกับที่เจ้าตัวมองตนเอง อัตมโนทัศน์ส่วนบุคคลน้ีแบ่งออกได้เป็น 
 1) อัตมโนทัศน์ด้านศีลธรรมจรรยา (Moral-ethical self) เป็น
การรับรู้เก่ียวกับความถูกผิด ดีเลวที่บุคคลประเมินตนเอง อันเกิดจากการกระทําหรือความประพฤติที่ฝ่า
ฝืนค่านิยมทางศีลธรรมจรรยาที่ตนเองยอมรับ และยึดถืออยู่ในใจ 
 2) อัตมโนทศัน์ด้านความสม่าํเสมอแห่งตน (Self-consistency) 

เป็นความรู้สึกเก่ียวกับตนเองในลักษณะประจําตัวซึ่งคงที่บางประการของเราเอง เช่น เรารู้จักตนเอง
ว่าเป็นคนใจคอเยือกเย็น หนักแน่น ซึ่งคุณสมบัตินี้เรารู้ว่าเรามีอยู่มานานแล้ว จนกระทัง่ขณะน้ีเราก็ยัง
ยืนยันความรู้สึกเช่นเดิมที่มีต่อตนเอง ว่าเรามีลักษณะใจคอเยือกเย็น หนักแน่น หรือเรียกว่า เป็น
ความสม่ําเสมอแห่งความเป็นเรา ความเจ็บป่วยจะก่อให้เกิดความสม่ําเสมอในบุคคลเสียไป ทําให้เกิด
ความวิตกกังวลซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
บุคคลอีกด้วย 
 3) อัตมโนทศัน์ด้านปณิธานหรือความคาดหวัง (Self ideal or 

Self expectation) เป็นความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติเก่ียวกับตนเองตามท่ีบุคคลน้ัน ปรารถนาจะเป็น 
บุคคลจะต้ังความคาดหวังเอาไว้ว่าตนจะเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี และจะพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองให้
เป็นอย่างที่ต้ังปณิธานเอาไว้ หากทําได้ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อตนเองจะดีขึ้น มีความมั่นใจขึ้น แต่
หากทําไม่ได้ความรู้สึกที่มีต่อตนเองจะลดลง คือรู้สึกท้อถอยและไร้คุณคา่ บทบาทในสังคมเป็นสิ่งทีม่ี
อิทธิพลต่ออัตมโนทัศน์ด้านปณิธานหรือความคาดหวัง ทําให้มนุษย์มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสังคมไป
ในทางที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรบัความเจ็บป่วยมีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
บุคคลในหลายโอกาสที่ความเจ็บป่วย เป็นสาเหตุให้บุคคลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมตามบทบาท
ที่ตนเคยปฏิบัติตามปกติได้ ก่อให้เกิดความผิดหวังและอาจเกิดความเศร้าใจได้หากการเสียบทบาท
หน้าที่น้ันเป็นไปอย่างถาวร 
 (1) อัตมโนทัศน์ด้านการยอมรับนับถือตนเอง (Self 

Esteem) เป็นความรู้สกึนึกคิดที่เก่ียวกับตนเองในคุณค่าหลายๆ ด้านที่ตนเองมีอยู่ โดยตนเองเป็น 
ผู้ประเมินจากคุณค่าที่ตนมองเห็นว่า ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่โดยเปรียบเทียบกับคุณค่าที่ตนเองปรารถนา
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อยากจะเป็น (Self ideal) หากตนเองมองเห็นว่าลักษณะที่ตนเป็นอยู่นั้นคล้ายคลึงหรือเหมือนกับ
ลักษณะที่ตนอยากจะใหเ้ป็นบุคคลจะเกิดความพึงพอใจในความเป็นตนเอง ในสถานการณ์เช่นน้ีบุคคล
น้ันจะมีระดับของการยอมรับนับถือตนเองสูง ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลมองเห็นว่าลักษณะที่ตน
เป็นอยู่น้ันแตกต่างหรือห่างไกลจากที่ตนปรารถนาจะเป็นบุคคลจะไม่พึงพอใจในตนเอง ระดับการยอมรับ
นับถือตนเองจะมีน้อยขาดความม่ันใจ แสดงถึงการยอมรับนับถือตนเองตํ่า 
 6.2.3 องค์ประกอบทีท่ําให้อัตมโนทัศน์มกีารเปลีย่นแปลง อัตมโนทศัน์เป็นสิ่งที่
ปฏิรูปมาจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม เมื่อประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้ อัตมโน
ทัศน์จึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ และองค์ประกอบที่ทําให้อัตมโนทัศน์เปลีย่นแปลงไป ได้แก่ 
 1) สังคมท่ีอยู่อาศัย การเป็นที่ยอมรับหรือไมย่อมรับจากสังคมท่ี
ตนอาศัยอยู่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของบุคคล ทั้งในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง 
 2) ผู้ใกล้ชิดและมีอิทธิพลเหนือพัฒนาการของบุคคลนั้น เช่น 
บิดา มารดา ครู ญาติ หรือเพ่ือนสนิท ความไว้วางใจ ความเช่ือถือ ทัศนคติที่คนเหล่าน้ีมีต่อบุคคลน้ัน 
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของบุคคลผู้น้ัน 
 3) ปณิธานของบุคคลเอง เมื่อบุคคลต้ังปณิธานว่าอยากจะเห็นตนเอง 
เป็นอย่างใดอย่างหน่ึง และพยายามเปลี่ยนตัวเองตามน้ัน ก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์
ไปตามปณิธานท่ีตนต้ังไว้ เป็นต้น 
 

 7. การพัฒนาการรู้จักตนเอง 
 การพัฒนาการรู้จักตนเอง คือ ความพยายามที่บุคคลจะทําให้การรับรู้เก่ียวกับตนเอง 
(self perception) หรือที่เรียกว่า “อัตมโนทัศน์” ตรงกับความเป็นจริง ตามธรรมชาติที่บุคคลน้ัน
เป็นอยู่ คือ ตรงกับ “อัตตา” ของบุคคลน้ัน การพัฒนาการรู้จักตนเอง จึงสามารถกระทําได้โดยพัฒนาการ
ตระหนักรู้ในตนเองหรือความมีสติในตนเอง ความเป็น “อัตตา” จริงๆ ตามธรรมชาติของบุคคล
อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่บ้างกับสิ่งที่ตนคิดว่าตนเป็นหรืออัตตาที่เรามองเห็นตัวเรา ที่เรียกว่า 
“อัตมโนทัศน์” และความคลาดเคล่ือนเป็นสาเหตุของความขัดแย้งไมป่ระสมประสานของบุคคลน้ัน ใน
การอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนตามความเป็นจริงในสังคม บุคคลทีส่ามารถมองเห็นตนเองได้ตรงกับที่ตน
เป็นจริง คอื ผู้ที่รู้จักตนเองได้อย่างดี หากบุคคลสามารถรู้จักตนเองเป็นอย่างดีตามความเป็นจริงบุคคล
น้ันจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ กล่าวคอื บุคคลจะเปิดเผย จริงใจ และการแสดงออกของ
บุคคลน้ันจะไมต้่องปกปิดและบุคคลอ่ืนก็จะสามารถ “รู้จัก” บุคคลน้ันได้ตามความเปน็จริง ในทาง
ตรงกันข้ามบุคคลที่ไม่รู้จักตนเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงตนเองในส่วนที่บกพร่องจะเป็นสาเหตุของ 
ความขัดแย้งและความทุกข์ทัง้มวล บุคคลที่ไม่รู้จักตนเองจะไม่สามารถใช้ตนเองเป็นสื่อในการบําบัด
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ทางจิตแก่ผู้อ่ืนได้ การรู้จักตนเองจะมีได้มากหรือน้อยหรือตรงตามความเป็นจริงแค่ไหนน้ันขึ้นอยู่กับ
ระดับของการตระหนักรู้หรือการรู้สติในตนเองที่บุคคลน้ันมีอยู่ การตระหนักรู้ในตนเองจึงเป็น 

ความจําเป็นอย่างย่ิงที่บุคคลจะต้องทําความเข้าใจและหาคําตอบ ว่าตรงส่วนไหนในความเป็นเราเองที่
เรายังไม่ตระหนัก ทั้งน้ีการตระหนักรู้ในตนเองจะทําให้บุคคลได้เข้าใจตนเองและทําให้มนุษย์อยู่ในโลกน้ี
ได้อย่างมีความสุข ขอบเขตของการตระหนักรู้ในตนเองของบุคคล ชีวิตมนุษย์เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อชีวิตดําเนินไปมนุษย์มีประสบการณ์มากขึ้น การเรียนรู้เพ่ิมขึน้ความเป็น “ตนเอง” 

หรืออัตตาของบุคคลจะค่อยๆ เปลี่ยนไปด้วยและมนุษย์แต่ละคน รู้จักตนเองและมีความตระหนักใน
ความเป็นตนเองในขอบเขตที่ไม่เท่ากัน บางคนตระหนักรู้ในตนเองได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและใน
ขอบเขตที่กว้าง ในขณะทีบ่างคนตระหนักรู้ในตนเองแตกต่างจากความเป็นจริงโดยธรรมชาติและยัง
รู้จักตนเองเพียงนิดเดียวหรือในขอบเขตที่แคบอีกด้วย ในการศึกษาถึงการตระหนักรู้ในตนเอง 
นักจิตวิทยามีความเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่มีผู้ใดในตนเองได้หมดทุกแง่ทกุมุม มีอัตตาเพียงบางส่วน
เท่าน้ันที่บุคคลตระหนัก หากบางส่วนซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ภายใน (inner self) บุคคลอาจไม่ได้ตระหนัก
เสียก็ได้ 
 

 จากการอธิบายทฤษฎีการรู้จกัตนเอง ปัจจัยส่งเสริมการรู้จกัตนเอง มโนมติพ้ืนฐาน 
และการพัฒนาในการรู้จักตนเองข้างต้นน้ัน ทําให้เรารู้จกัตนเอง และตระหนักรู้ในตนเองมากย่ิงขึ้น 
การตระหนักรู้ในตนเองเป็นความจําเป็นอย่างย่ิงที่บุคคลจะต้องทําความเข้าใจ ผู้เขียนจึงขอเสนอ
ตระหนักรู้ในตนเองหรือความมีสติในตนเอง เพ่ือให้ผู้อ่านได้เรียนรู้อย่างถ่องแท้ มรีายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39 แสดงภาพการตระหนักรู้ในตนเอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 8 มิถุนายน 2559) 
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 8. การตระหนักรู้ในตนเอง 
 การตระหนักรู้ในตนเอง เป็นสิ่งที่พัฒนาได้และวิธีการพัฒนา คือการพยายามค้นหา
ตนเองให้พบ (self discovery) และตอบคําถามให้ได้ว่าตนคือใคร กระบวนการในการพัฒนา 
ความตระหนักในตนเอง ผู้ทีจ่ะพัฒนาการตระหนักรูใ้นตนเองได้ดี จะต้องมีความกล้า มคีวามเช่ือมั่นและ
ยอมรับ รวมทั้งต้องมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย เพราะการค้นหาข้อมูล
เก่ียวกับตนเองบางอย่างเป็นความรู้สึกเจ็บปวดและเสียหน้า บุคคลจะต้องยอมรับให้ได้ว่า ไม่มีใครใน
โลกที่สมบูรณพ์ร้อมและไม่มอีะไรต้องแก้ไข การยอมรับและพัฒนาจะช่วยให้บุคคลได้มีความตระหนัก
ในตนเองมากขึ้น และสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้น 
(http://sirirut2003.blogspot.com/2010/05/blog-post_7022.html 8 มิถุนายน 2559) 

 8.1 ความหมายของการตระหนักรู้ในตนเอง 
 โกลแมน (Goleman, 1998 : 318) การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (Self-

awareness) หมายถึง การรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในขณะน้ันและใช้อารมณ์ที่ดีนัน้เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจได้ สามารถประเมินความสามารถของตนเองได้ตรงตามความเป็นจริงและมีความรู้สึก
มั่นใจในตนเอง  
 

 เมเยอร์และสโลเวย์ (Mayer and Salovey, 1997) การตระหนักรู้ในอารมณ์
ตนเอง (Know one’s emotion) ว่า เป็นการสังเกตและรับรู้อารมณ์ของตนเองว่าเป็นอย่างไร ทั้งใน
ยามปกติและยามอารมณ์ไม่ปกติ รู้ถึงลักษณะของอารมณ์ การแสดงออกตามอารมณ์ต่างๆ ตลอดจน
ผลย้อนกลับจากการเกิดอารมณ์ของตนตามความเป็นจริง 
 คอฟกา (วสิกาส ญาณสาร. 2550: 17, อ้างอิงจาก Koffka. 1978) การตระหนักรู้
ในตนเอง เป็นภาวะทางจิตที่เก่ียวกับความรู้สึก ความคดิและความปรารถนาต่างๆ เกิดการรับรู้และ
ความสํานึก เป็นสภาวะที่บุคคลได้รับรู้หรอืประสบการณ์ได้ประสบการณ์ต่างๆ แลว้มีการประเมินค่า
และตระหนักถึงความสําคัญที่ตนเองมีสิ่งน้ันๆ ซึ่งเป็นสภาวะต่ืนตัวของจิตใจต่อเหตุการณ์น้ันๆ 
สิ่งเร้าภายนอกเป็นปัจจัยที่ทาํให้บุคคลเกิดการตระหนักรู้ในตนเองขึ้น 
 ซาโลเวย์และสเตริ์นเบริ์ก (กรมสุขภาพจิต. 2544) การตระหนักรู้ในตนเอง คือ 
การเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้น สามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่ง
สําคัญที่นําไปสูก่ารเข้าใจตนเองในด้านจิตใจ 
 เทิดศักด์ิ เดชคง (2545: 18) การตระหนักรู้ในตนเอง หมายถึง ความเข้าใจ
ตนเอง (Self-awareness) การเข้าใจในความรู้สึกของตนเอง การเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายของชีวิต (goal) 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนรู้ข้อเด่นและจุดด้อยของตนเองอย่างไม่ลําเอียง 
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 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2545: 15) การตระหนักรู้ในตนเอง หมายถึง รูจ้ักและ
เข้าใจความรู้สกึตนเอง รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง สามารถควบคุมจัดการและแสดงอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม มีสติที่สามารถรับรู้และตระหนักได้ว่าขณะน้ีกําลังทําอะไร รูส้ึกอย่างไร ตลอดจนสามารถ
รับรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
(ทัศนีย สุริยะไชย,2554 : 34) 

 การตระหนักรู้ในตนเองหรือการรู้สติในตนเอง (Self awareness) เป็น
ภาวะซึ่งบุคคลรู้สึกตัวหรือรู้สติในความเป็นตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวขณะน้ัน เป็นความรู้สติ
ของบุคคลครอบครัวถึงความคิด ความรู้สึกและการกระทาํของตนในขณะน้ัน รวมไปถึงความรู้สติของ
บุคคลในแง่ที่ว่าตนเป็นใคร และตนรู้สึกอย่างไรในขณะนั้น 
(http://sirirut2003.blogspot.com/2010/05/blog-post_7022.html 8 มิถุนายน 2559) 

 โดยสรุป การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) หมายถึง เป็นการสังเกต
และรับรู้อารมณ์ของตนเองโดยผ่านภาวะทางจิตที่เก่ียวกับความรู้สึก ความคิดและความปรารถนาต่างๆ 
เกิดการรับรู้และความสํานึก สามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 
 8.2 ความสําคัญของการตระหนักรู้ในตนเอง 
 อาดีล บี ลิน (Adele B. Lynn. 2005: 169) กล่าวว่า ผู้ที่มีการตระหนักรู้ใน
ตนเองในระดับมากมักจะไมรู่้สึกตกใจกับปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ของตนเอง และการตระหนัก
รู้ในตนเองยังทําให้บุคคลสามารถตรวจสอบตัวกระตุ้นทางอารมณ์ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองได้อีกด้วย จุดมุ่งหมายของการฝึกฝนตนเอง คือ เพื่อเพ่ิมการตระหนักรู้ตัวกระตุ้นทาง
อารมณ์  
 อาดีล บี ลิน กล่าวว่า ผู้ที่มีความสามารถทางอารมณ์ที่เรียกว่า การตระหนักใน
ตนเองจะมีการเห็นในคุณค่าของตนเองสูง มีความเช่ือมั่นในตนเองมาก และรู้ถึงผลกระทบของการ
ปรับลดคุณลักษณะเหล่าน้ีด้วย การทําความเข้าใจอารมณ์ถือเป็นจุดสําคัญของการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อบุคคลอ่ืน และช่วยให้เกิดอารมณ์ทางบวกของตนเองให้เมาะสมเมื่อติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในที่
ทํางาน ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีการตระหนักรู้ในตนเองระดับตํ่าน้ัน จะเป็นที่รับรู้ได้จากสายตาคน
ภายนอกว่าบุคคลน้ันไมส่ามารถสมัผสัอารมณ์หรือรับรูอ้ารมณ์ของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง เขาจะไม่เขา้ใจ
อารมณ์ตนเองอย่างแท้จริงว่า ตนเองกําลังรู้สึกอย่างไร ด้วยเหตุน้ี เขาจึงไม่ตระหนักว่าอารมณ์ของ
ตนเองจะมีผลกระทบต่อผู้อ่ืนอย่างไร ทําให้ไมสามารถเข้าใจจุดแข้งและจุดอ่อนของตนเองได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งจะทาํให้เกิดจุดบอดในการพัฒนาเป้าหมายและจุดมุ่งหมายต่างๆ ได้ 
 นันทนา ธรรมบุศย์ (ปิยนาถ สิทธิฤทธ์ิ. 2549 : 18) การเข้าใจตนเองและ 
การยอมรับในตนเองเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาตน ผู้ที่ไม่รู้จักตนเองย่อมไม่อาจทราบได้ว่าตนคือใคร 
ตนมีข้อดีข้อบกพร่องอย่างไร ตนมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคที่
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ขัดขวางไม่ให้คนก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จของชีวิต ตรงกันข้ามกับผู้ที่รู้จักภาพของ
ตนอย่างแท้จริง ย่อมสามารถกําหนดแนวทางชีวิตให้อยู่ในทิศทางซึ่งมีความหมายตามท่ีต้องการ 
การรู้จักตนเองยังทําให้เรามองเห็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของตนเอง โดยเฉพาะถ้าบุคคลน้ันเป็นคน
ที่มีการยอมรับในตนเองแล้วก็จะมีความเต็มใจมากย่ิงขึ้นที่จะปรับปรุงตนให้มีความเจริญงอกงามใน
ทุกด้าน (ทัศนีย สุริยะไชย,2554 : 35-36) 

 8.3 องค์ประกอบของการตระหนักรู้ในตนเอง 
 โกลแมน (Goleman, 1998 : 54-72) ได้แบ่งองค์ประกอบของการตระหนักรู้
ในตนเองไว้ 3 ด้าน ดังน้ี 
 8.3.1 การตระหนักรู้อารมณต์นเอง (Emotional awareness) หมายถึง  
การตระหนักรู้ถึงผลของอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง และสามารถใช้อารมณ์เพ่ือ
เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ประกอบด้วย 
 8.3.1.1 รู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและสาเหตุของการเกิดอารมณ์
น้ันๆ 
 8.3.1.2 ตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และความคิด  
การกระทํา และคําพูด 
 8.3.1.3 ยอมรับได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกของตนเองมีผลต่อพฤติกรรม 
การแสดงออก 
 8.3.1.4 มีแนวทางในการตระหนักถึงคุณค่าและเป้าหมาย 
 8.3.2 การประเมินตนเองตามความเป็นจริง (Accurate self-assessment) 

หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็งและข้อจํากัดของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมา  
มีความต้องการปรับปรุงตนเอง และสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ได้ ประกอบด้วย 
 8.3.2.1 รู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวเอง 
 8.3.2.2 สามารถไตร่ตรองและเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ได้ 
 8.3.2.3 เปิดใจรับข้อมูลสะทอ้นกลับ มุมมองความคิดใหม่ๆ เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีการพัฒนาตนเอง 
 8.3.2.4 สามารถมีอารมณ์ขนัต่อตัวเองได้ 
 8.3.3 ความมัน่ใจในตนเอง (Self-confident) หมายถึง การมีความกลา้และมี
ความเช่ือมั่นในความสามารถ ความมีคุณคา่ และจุดมุ่งหมายของตัวเอง ประกอบด้วย 
 8.3.3.1 แสดงตนได้อย่างมั่นใจ ด้วยการม ี“ตัวตน” ของตัวเอง 
 8.3.3.2 สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนส่วนใหญแ่ละ
ยืนยันในสิ่งที่ถกูต้อง 
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 8.3.3.3 มีความเด็ดขาด สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเด็ดเด่ียวแม้จะ
รู้สึกไม่มั่นใจและอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่กดดันและไม่แน่นอน 
 8.4 ระดับของการตระหนักรู้ในตนเอง 
 ระดับของการตระหนักรูใ้นตนเองจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัย 5 

ประการ ได้แก่  
 8.4.1 ระดับวุฒิภาวะของบุคคล  
 8.4.2 สภาวะสุขภาพ  

 8.4.3 ภูมิหลังด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  
 8.4.4 สิ่งแวดลอ้มทั่วไป  
 8.4.5 สัมพันธภาพที่บุคคลมต่ีอบุคคลอ่ืนทั่วไป 
 8.5 กระบวนการของการตระหนักรู้ในตนเอง 
 การตระหนักรู้ในตนเอง จะพัฒนาเป็นกระบวนการต่อเน่ืองไม่มีวันจบสิ้น จึงไม่มี
บุคคลใดที่มีความตระหนักรู้ในตนเองหรือรู้สติในตนเองสมบูรณ์ครบถ้วน ถึงระดับสูงสุดที่ไม่ต้อง
มีความตระหนักในสิ่งใดเพ่ิมเติมอีก หากแต่การตระหนักรู้ในตนเองสามารถพัฒนาเพ่ิมขึ้นได้เร่ือยๆ 
นักจิตวิทยาเช่ือว่า ความสุขในชีวิตเป็นประสบการณ์ทีดี่ ที่จะช่วยให้บุคคลได้เพ่ิมการตระหนักรู้ใน
ตนเองหรือรู้สติในตนเองได้ดีขึ้น การตระหนักรู้ในตนเองนั้น มีดังต่อไปน้ี 
 8.5.1 การตระหนักในตนเองในฐานะบุคคล  
 การตระหนักในตนเองในฐานะบุคคล (Self as a Person) ความเป็น
ตนเองของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีแบบแผนของตนในเร่ือง
ค่านิยม เจตคติ ความรู้สึก แนวความคิดและความต้องการ ซึ่งความแตกต่างเหล่าน้ี เป็นผลมาจาก
พันธุกรรมซึ่งแต่ละคนไม่เหมอืนกันต้ังแต่กําเนิดแล้ว ยังมคีวามเช่ือและค่านิยมซึ่งพัฒนาขึ้นจากแต่ละ
ครอบครัว แต่ละสังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสัมพันธภาพที่บุคคลมีต่อบุคคลอ่ืนๆ เหล่าน้ีมีผล
ทําให้แต่ละคนไม่เหมือนกัน ความไม่เหมือนกันเหล่าน้ี จะต้องตระหนักว่า ตนเองเป็นอย่างไร  
การแสดงออกในลักษณะของการกระทํา การพูด การคิดหรอืการรู้สึก จะมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เรียกว่า “ผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” (chang agent) ไม่ว่าจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องที่ควรจะเป็น 
หรือในทางที่ไม่ถูกต้องก็ตาม 
 8.5.2 เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง 
 เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะ
เป็นประโยชน์ คือ การพัฒนาบุคลิกภาพและแนวคิดตามความเป็นจริง และการตระหนักรู้ในตนเองนี้
จะต้องมีอยู่ตลอดเวลา ความตระหนักรู้ในตนเองในฐานะบุคคล ว่า ตนเองเป็นบุคคลลักษณะไหนและ
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การตระหนักรู้ในตนเองนีจ้ะต้องมีอยู่ตลอดเวลา หรอืกล่าวอีกนัยหน่ึง จะต้องมีสติในความเป็นตนเองใน
ฐานะบุคคล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 8.5.2.1 ค่านิยมอย่างไรที่ฉันยึดถืออยู่ 
 8.5.2.2 อะไรคือสิ่งที่รบกวนฉัน (สิ่งที่ฉันไมช่อบ) 
 8.5.2.3 อะไรที่ทําให้อารมณฉ์ันเปลี่ยน และเปลี่ยนไปในลักษณะไหน 
 8.5.2.4 ฉันเป็นคนประเภท “อะไรก็ได้” ทั้งต่อตนเองและกับผู้อ่ืน

หรือไม่ 
 8.5.2.5 อุปนิสยัของฉันเป็นอย่างไร รวมทั้งรูปร่างลักษณะ ท่าทาง และ

การพูด 
 8.5.2.6 ฉับตอบโต้ต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างไร 
 8.5.2.7 ฉันมองเห็นความสามารถของตนเองเกินกว่าหรือตํ่ากว่า 
  ความเป็นจริง 
 8.5.2.8 ฉันตัดสินใจอะไรได้ยากหรือง่ายเพียงใด 
 8.5.2.9 ฉันชอบและนับถือตนเองบ้างไหม 
 8.5.2.10 ฉันมคีวามสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ อย่างไร 
 8.5.2.11 ฉันใช้ชีวิตอย่างไร (ปฏิบัติตนอย่างไร) ในชีวิตที่ผ่านมา 
 8.5.2.12 ฉันเป็นคนเข้าใจคนอ่ืนหรือไม่ 
 คําถามเหล่าน้ี จะช่วยให้เราได้ประเมินเพ่ือทําความรู้จักตนเอง และจาก
คําตอบที่ได้จะบอกเราอย่างคร่าวๆ ว่าเราเป็นคนอย่างไร เราดําเนินชีวิตประจําวัน ตอบโต้ต่อบุคคลอ่ืน
และสิ่งแวดล้อมอย่างไร สิ่งเหล่าน้ี จะช่วยให้เราได้ตระหนักรู้ในตนเองในข้อดี ข้อจํากัดได้ 
(http://sirirut2003.blogspot.com/2010/05/blog-post_7022.html 8 มิถุนายน 2559) 

 การตระหนักรู้ในตนเองหรือความรู้สกึในความเป็นตนเอง จึงถือเป็นปัจจุบันซึ่ง
บุคคลรับรูแ้ละเผชิญกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตขณะน้ันๆ มีความหมายตรงกนัข้ามกับประสบการณ์และการ
รับรู้ซึ่งบุคคลได้จากการเรียนรู้ว่า อะไรคือสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม่ควร” และความรู้สติในความเป็น
ตนเองยังมีความหมายตรงกันข้ามกับความคิด ความรู้สึก และการกระทําที่ได้ผ่านมาแลว้ในอดีตหรือที่
จะกระทําต่อไปในอนาคต หากแต่การรู้สติในตนเองเป็นความรู้สกึที่บุคคลรับรู้ถึงสภาวะการณแ์ห่งตน
ขณะนั้นโดยเฉพาะการตระหนักรู้ในตนเอง นอกจากจะต้องรู้จักว่าตนเป็นใครแล้วยังรวมถึงการรู้สติ
ด้วยว่าอะไรท่ีทําให้ตนเป็นอย่างที่กําลังเป็นอยู่ แนวความคิดเป็นไปในลักษณะไหนและอะไรคือสิง่ที่
คาดหวัง เป็นต้น บุคคลจะต้องเป็นผู้ตระหนักรู้ในตนองได้ จะต้องรู้จักตนเองอย่างดี การรู้สติในตนเอง 
จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับ “ตน” และมโนทัศน์แห่งตน กล่าวคือ บุคคลจะต้องเป็นผู้รู้จักตน
และมโนทัศน์แห่งตนเท่าน้ันจึงจะเป็นผู้มีความตระหนักในตนเองได้ และการรู้จักตนเองน้ีจะต้อง
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ครอบคลุมภาพลักษณ์แห่งตน (self image) อุดมการณ์ที่ตนมี (self ideal) และความสํานึกในคุณค่า
แห่งตน (self esteem)  

(http://sirirut2003.blogspot.com/2010/05/blog-post_7022.html 8 มิถุนายน 2559) 

 8.6 หลักสําคญัในการพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง 
 หลักสําคญัในการพัฒนาความตระหนักในตนเอง กระทําได้โดย 4 วิธี  
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 8.6.1 การพิจารณาตนเอง หรือการประเมินตนเอง 
 การพิจารณาตนเอง หรือการประเมินตนเอง (Self assessing)  

เป็นการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตนเองทุกด้าน เพ่ือทําความรู้จักตนเองที่แท้จริง  
โดยการประเมินตนเองใน 3 ด้าน ดังน้ี 
 8.6.1.1ด้านร่างกาย 
 ด้านร่างกาย (Physical self) หมายถึง เจตคติ การรับรู้ และ
ความรู้สึกของบุคคลในส่วนทีเ่ก่ียวกับตนเองด้านสรีรวิทยา รวมถึงรูปร่างหน้าตาและการทําหน้าที่ของ
ร่างกาย ซึ่งบุคคลแต่ละคนให้ความสําคัญกับส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เท่ากัน เช่น ผู้หญิงมักให้
ความสําคัญกับใบหน้ามากกว่าส่วนอ่ืน เป็นต้น ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองในด้านร่างกายจะมีผล
ต่อความรู้สึกที่มีต่อความเป็นตนเองโดยรวม ดังเช่น บุคคลที่มีความพอใจต่อรูปร่างหน้าตาของตน 
มักจะมีอัตมโนทัศน์ไปในทางบวก เป็นต้น การประเมินตนเองด้านร่างกาย สามารถทําได้โดยให้บุคคล
ทดลองวาดภาพ “ตนเอง” แล้วให้ลองตอบคําถามดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1) การวาดภาพตัวเอง มีความยากลําบากหรือไม่ 
 2) ท่านรู้สึกว่าการวาดภาพอวัยวะบางส่วนยากกว่าอีกส่วนหน่ึง

บ้างหรือไม่ ตรงส่วนใด 
 3) ท่านรู้สึกว่าอวัยวะบางส่วนมีความสําคญัเป็นพิเศษหรือไม่ 
 4) ท่านได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เก่ียวกับรูปร่างหน้าตาของท่านบ้าง 

จากการวาดภาพตัวท่านเอง 
 8.6.1.2 ด้านอุดมการณ์หรือปณิธาน (Self ideal)  

 ด้านอุดมการณ์หรือปณิธาน (Self ideal) ซึ่งรวมกับตนเองในทาง
ศีลธรรมจรรยา ค่านิยม และความคาดหวังในชีวิต สิ่งเหล่าน้ี เป็นตัวเองในทางส่วนตัว อาจประเมินได้
โดยการลองตอบคําถามดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 1) ทา่นประสงค์จะให้รูปร่างหน้าตาของท่านเป็นไปในลกัษณะใด 
 2) ท่านประสงค์อะไรในการมสีัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 
 3) ท่านต้องการให้บุคคลอ่ืนมองเห็นว่าท่านเป็นคนลักษณะใด 
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 4) ท่านปรารถนาที่จะกระทําสิ่งใดบ้างหรือไม่ในขณะนีแ้ละ 
  ในอนาคต 

 5) อะไรคือสิ่งที่ท่านยึดถือปฏิบัติเป็นกิจวัตร 
 6) อะไรคือสิ่งที่ท่านว่าไม่ควรปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
 7) ความดีในความเห็นของท่านคืออะไร 
 8) ความไม่ดีในความเห็นของท่านคืออย่างไร 
 8.6.1.3 ด้านความสํานึกในคุณค่าแห่งตน  
 ด้านความสํานึกในคณุค่าแห่งตน (Self esteem) เป็นการประเมิน
ถึงความรู้สึกการมีคุณค่าแห่งตน บุคคลจะประเมนิได้จากการเปรียบเทียบจากเกณฑ์ที่ตนต้ังไว้ หรือ
โดยการเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน หากความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ในปัจจุบันตํ่ากว่าความคาดหวังที่
บุคคลได้ต้ังไว้ ระดับของความรู้สึกมีคุณคา่แห่งตนจะตํ่า ในทางตรงกันข้าม หากความรู้สึกท่ีบุคคลมี
ต่อตนเองในปัจจุบันเป็นไปตามที่ตนได้ต้ังปณิธานไว้ บุคคลจะรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและยอมรับนับถือตนเอง 
เป็นต้น การประเมินความรู้สึกมีคุณค่า อาจกระทําได้โดยการทดลองตอบคําถามดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1) ท่านพึงพอใจการปฏิบัติตนของท่านเก่ียวกับงานหรือไม่ 

2) ท่านพึงพอใจการปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตประจําวันอย่าง
ที่ท่านปฏิบัติอยู่หรือไม่ 

 3) ลองทบทวนความรู้สึกที่ทา่นเคยรู้สึกต่อตัวท่านเองในทางที่
เลวร้ายที่สุดที่เพ่ิงผ่านไป คืออะไร ท่านได้กระทําอย่างไร และท่านได้เคยคาดหวังอะไรไว้ในสิ่งน้ันๆ 
 การประเมนิจากข้อคําถามดังกล่าว มาแล้วจะช่วยให้บุคคลได้รับ
รู้ความเป็นตนเองโดยรวม ในส่วนที่เรียกว่า “อัตมโนทัศน์” ซึ่งยังไม่เพียงพอ บุคคลยังต้องประเมิน
ความรู้ในปัจจบัุนของตนด้วย และส่วนน้ีคอืส่วนที่เรียกว่า “ความตระหนักในความเป็นตนเอง” โดย
พยายามแยกแยะความรู้สึก และค้นหาสาเหตุแห่งความรู้สึกน้ันๆ โดยทดลองตอบคําถามดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี 
 1) ฉันรู้สึกอย่างไรในขณะท่ี (สบาย ไม่สบาย อึดอัด ผ่านคลาย) 

2) อะไรคือความรู้สึกทีฉ่ันกําลังเป็นอยู่ (กลวั โกรธ รู้สึกผดิ 
บาป สนุกสนาน เศร้า) 

 3) มีอะไรเกิดขึ้นที่ทําใหฉ้ันรู้สกึอย่างที่เป็นอยู่ 
 การประเมินดังกล่าวแล้วน้ี เป็นกระบวนการค้นหาตนเอง ซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้บุคคลได้ตระหนักในตนเอง ข้อพึงตระหนัก คือ การประเมินตนเองจะต้อง
กระทําอย่างยุติธรรมและเป็นกลาง เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้สําเร็จตนเองในด้านความคิด ความรู้สึก 
ความต้องการ ค่านิยม เป้าหมาย และปญัหาในชีวิต ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการรูจ้ักตนเอง 
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 8.6.2 การรับฟังจากบุคคลอ่ืน การเรียนรู้จกัตนเองจะสมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจาก
ความสัมพันธ์ที่ต้องมีกับบุคคลอ่ืน การมสีัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน จะทําให้บุคคลได้เรียนรู้จักตนเอง
ชัดเจนขึ้น ดังคํากล่าวที่ว่า “บุคคลอ่ืนเป็นกระจกเงาที่ดีที่สุด” น่ันก็คือ บุคคลไมส่ามารถรู้จักตนเองได้
หมดมีธรรมชาติหลายๆ อย่างในบุคคล ซึ่งเจ้าตัวไม่ทราบและไม่ได้ตระหนัก หากแต่บุคคลอ่ืนมองเห็น
ชัดเจน ตามท่ีเรียกว่าเป็นบริเวณจุดบอดในบุคคลตามการวิเคราะห์โดยหน้าต่างโจ-แฮรี ดังได้กล่าว
แล้ว ธรรมชาติในส่วนนี้เจ้าตัวจะรับทราบได้ต่อเมื่อบุคคลน้ันจะต้องมีใจกว้าง เพราะท้ังน้ีเป็นข้อมูลที่
ทําให้บุคคลเสยีหน้าเกิดความละอายหรือไม่ทราบโอกาส บุคคลไม่ยอมรับฟังข้อมูลจากคนอ่ืน เป็น
เพราะวิธีการให้ข้อมูลไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกาลเทศะ เป็นต้น การพัฒนาความตระหนักใน
ตนเองโดยการรับฟังข้อมูลจากบุคคลอ่ืนน้ัน จึงมีความสําคญัที่จะต้องคํานึงถึงทั้ง 2 ด้าน คือ 
 8.6.2.1 ด้านผู้รับฟัง จะต้องใจกว้างในการที่จะรับทราบข้อมูลเกีย่วกับ
ตนเองอย่างเป็นกลาง พร้อมที่จะนําไปพิจารณา ไม่จําเป็นเสมอไปว่าการมองเห็นจากบุคคลอ่ืนจะต้อง
ถูกต้องทั้งหมด การพิจารณาอย่างเป็นกลางจะช่วยให้ความตระหนักของบุคคลถูกต้องชัดเจนตรงตาม
ความเป็นจริงได้มาก 
 8.6.2.2 ด้านผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้บุคคลได้รู้จักตนเองมากข้ึนน้ันไม่ถือว่า
เป็นการประเมินบุคคล หากแต่จะต้องเป็นการให้ข้อมูลตามที่ตนสังเกตได้จากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก 
การเสนอข้อมูลในลักษณะเช่นน้ีเรียกว่า “การให้ข้อมูลป้อนกลับ” (feed back) ซึ่งมีขอ้ควรระวัง คือ 
ควรกระทําด้วยความปรารถนาดี ไม่ใช่เพ่ือมุ่งทําลายบุคคล การให้ข้อมูลจะต้องถูกต้องชัดเจน และ
เฉพาะเจาะจง เข้าใจได้ไม่คลมุเครือ บอกข้อมูลตามที่เห็นและสังเกตได้ ไม่ใช่การตัดสินพฤติกรรมตาม
ความรู้สึกของผู้ให้ข้อมลู และที่สําคญัอย่างย่ิง คือ การให้ข้อมูลต้องให้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
ความเป็นจริง ใช้ภาษาง่าย ๆ เป็นต้น 
 8.6.3 การเปิดเผยตนเอง (Self disclosing) การพัฒนาความตระหนักในตนเอง 
ส่วนหน่ึงน้ันได้จากการเปิดเผยตนเอง เป็นการให้ข้อมลูเก่ียวกับตนเอง เก่ียวกับแนวความคิด ความรู้สกึ 
และเจตคติ การให้ข้อมูลเกีย่วกับตนเองน้ี จึงเปรียบได้เสมือนหน่ึงการยืนยันว่า ตนได้ตระหนักใน 
ความเป็นตนเอง พรอ้มที่จะพัฒนาและเป็นการแสดงออกในความกล้าของเจ้าตัว เพราะการเปิดเผย
ตนเองนี้ เน้นที่การให้ข้อมลูในส่วนที ่ 3 ของหน้าต่างโจ-แฮรี่หรือบริเวณปิดบังซ่อนเร้น กล่าวคอื  
ความเป็นตนเองในส่วนน้ีมีเจ้าตัวเท่าน้ันที่ตระหนักอยู่และได้ปกปิดไว้เป็นความลับตลอดเวลา ผู้อ่ืน
ไม่ได้รับรู ้ การเปิดเผยตนเองจะทําให้ผู้อ่ืนได้รู้จักตนเองมากขึ้นและในทางกลับกันตนเองจะได้ตระหนัก
ในความเป็นตนเองมากย่ิงขึ้น  
 การเปิดเผยตนเองโดยปกติแล้วอาจกระทําได้ใน 3 ลักษณะ คือ การแสดง
ความเห็นออกมาจากใจจริง การบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองทั้งที่ผู้อ่ืนทราบและที่ผู้อ่ืนไม่เคยทราบ และ
การให้ข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืน การแสดงออกทั้งสามประเด็นน้ีสัมพันธ์โดยตรงกับความคิด 
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ความรู้สึกและค่านิยมของผู้เปิดเผยโดยตรง ดังน้ัน การแสดงออกเหล่าน้ี จึงถือว่าเป็นการเปิดเผย
ตนเอง สิ่งสําคัญทีสุ่ด จะต้องระลึกถึงในการเปิดเผยตนเองนี้คือ จะต้องมีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อ
ความรูส้ึก ความคิดของตนเองและแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ โดยความรู้สกึไว้เน้ือเช่ือใจและเช่ือมั่น
ในบุคคลที่ตนกําลังให้ข้อมูล หากการเปิดเผยตนเองได้กระทําในลักษณะเช่นน้ีจะก่อให้เกิดความรู้สกึ
ใกล้ชิดและเป็นกันเองมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีอย่างย่ิงต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอีกด้วย ซึ่ง
สิ่งเหล่าน้ี เป็นสิ่งส่งเสริมให้บุคคลได้เรียนรู้จากกันและกันเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นบันไดสําคัญต่อ 
การพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองเพ่ิมขึ้น  
 ดังคํากล่าวในพุทธศาสนาที่ว่า บุคคลที่เจรญิแล้ว คือ บุคคลที่จะต้องคิดและ
กระทําอย่างผู้รู้สติอยู่ตลอดเวลาและผู้รู้สติในที่น้ีก็คือ “สติ สัมปชัญญะ” หรือ “การตระหนัก” เป็น
การเลือกสรรการกระทําที่ตนได้พิจารณาแล้วอย่างผู้ที่มีการตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง และ
บุคคลสามารถประเมินตัวเองค้นพบและภูมิใจในความสามารถด้านต่างๆ ของตนเอง น่ันคือ การเห็น
คุณค่าในตนเอง (self-esteem) ผู้เขียนจึงขออธิบายเร่ืองการเห็นคุณค่าในตนเอง เพ่ือที่บุคคลจะนํา
ข้อมูลที่ได้น้ันมาประเมินและวิเคราะห์ตนเองอย่างละเอียด ได้ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 40 แสดงภาพการเห็นคุณค่าในตนเอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 8 มิถุนายน 2559) 
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 9. การเห็นคุณค่าในตนเอง 
 การเห็นคุณค่าในตนเอง ตรงกับคําว่าในภาษาอังกฤษว่า self-esteem มีคาํน้ีใน
ภาษาไทยหลายคําด้วยกัน เช่น การตระหนักในคุณค่าตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การนับถือ
ตนเอง การประเมินค่าตนเอง เป็นต้น  
 9.1 ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 มีผู้ใหค้วามหมายและคํากําจัดความของการเห็นคุณค่าในตนเอง (สรินฎา ปุติ.
อริยา คูหา,2552) มีดังน้ี 
 กรมสุขภาพจิต (2541) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
ค้นพบและภูมิใจในความสามารถด้านต่างๆของตน โดยไมมุ่่งสนใจเฉพาะแต่เรื่องของความโก้เก๋ รูปร่าง
หน้าตา 
 ปริพันธ์ อภิวัฒน์การุญ (2543: 57) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้สึกที่พอใจใน
ตนเองของแต่ละคน อันเน่ืองจากความสัมฤทธ์ิผล การยอมรบัตนเอง การยอมรับจากคนอ่ืน การปรับตัว
ทางสังคมและความมั่นคงทางอารมณ์ 

 จีรนันท์ ยออดมณี (2547:26) ได้ใหค้วามหมายว่า ความรู้สึกที่พอใจในตนเอง
ของแต่ละคน อันเน่ืองจากการยอมรับในตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง และการปรบัตัวให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 
 Coopersmith (1981) ได้ให้ความหมายว่า การพิจารณาตัดสินค่า 
(Worthiness) ของตนตามความรู้สึก และเจตคติที่มีต่อตนเองของแต่ละบุคคล เป็นการยอมรับหรือไม่
ยอมรับตนเอง และแสดงถึงขอบเขตความเช่ือที่บุคคลมีต่อความสามารถ ความสําคญั ความสําเรจ็ 
และความมีค่าของตนเอง 
 Feshbach (1996) ได้ให้ความหมายว่า การที่บุคคลมองตัวเองหรือมีเจตคติ
โดยรวมเกี่ยวกับตัวเองว่าเป็นอย่างไร เป็นการมองว่าตนเองมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าในระดับต่างๆกัน
ออกไป 
 Weiner (1999) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินค่าของบุคคลที่มีตนเอง เป็น
การตัดสินเก่ียวกับคุณค่าของตนเองโดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ที่มีต่อตนเอง (Self knowledge) และ
การเห็นคุณค่าในตนเองจะได้รับอิทธิพลสูงจากการมีสัมพันธภาพระหว่างตนเองกับบุคคลอ่ืน 
 Newman (2003) ได้ให้ความหมายว่า การที่บุคคลประเมินว่าตัวเองมีคุณค่า
มากน้อยเพียงใด โดยมีพ้ืนฐานมาจากปัจจัย 3 ด้าน คือ 1) การได้รับความรัก การเห็นคุณค่า หรอื 
การสนับสนุนส่งเสริมจากคนอ่ืน 2) การมคีุณลักษณะหรือมีความสามารถอย่างเฉพาะเจาะจง และ 3) 
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การให้ความสําคัญกับความสามารถเฉพาะของตัวเองเหล่าน้ันโดยการเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน แลว้
ส่งผลต่อความรู้สึกที่มีต่อตนเองต่อไป 
 สรุปได้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลประเมินว่าตัวเองค้นพบ
และภูมิใจในความสามารถด้านต่างๆ ของตน โดยมีพ้ืนฐานมาจากปัจจัย 3 ด้าน คือ 1) การได้รับความรัก 
การเห็นคุณค่าหรือการสนับสนุนส่งเสริมจากคนอื่น 2) การมีคุณลักษณะหรือมีความสามารถอย่าง
เฉพาะเจาะจง และ 3) การให้ความสําคัญกับความสามารถเฉพาะของตัวเอง โดยได้รับอิทธิพล
จากการมีสัมพันธภาพระหว่างตนเองกับบุคคลอ่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 41 แสดงภาพความสําคัญของการเหน็คณุค่าในตนเอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 8 มิถุนายน 2559) 

 

 9.2 ความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 ความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง (สุธนี ลิกขะไชย,2555) มีดังน้ี 
 Newman (1986 : 281-286) บุคคลที่เหน็คุณค่าในตนเอง รู้ว่าตนเองมีคุณค่า
มักจะมีการประเมินตนเองในด้านดี แต่ถ้าบุคคลใดทีม่ีความรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจ ไม่ได้รับการยอมรับ
หรือทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จ จะทําให้บุคคลน้ัน รู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า เมื่อเกิดความรู้สึก
เช่นน้ี ทําให้บุคคลเกิดความไม่เช่ือมั่นในตนเอง ดังน้ัน ความรู้สึกเห็นคุณคาในตนเองที่แตกต่างกัน จึง
มีผลต่อความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 
 ประเทิน มหาขันธ์ (2536: 1-2) การเห็นคณุค่าในตนเองน้ันมีความสําคญัต่อทุก
ช่วงชีวิตของเด็ก เด็กที่มีความนับถือตนเองตํ่าหรือมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง ก็เปรียบเสมือนกับเป็น
คนพิการทางบุคลิกภาพ เช่นเดียวกับความพิการทางร่างกาย ซึ่งจะทําให้ประสบความล้มเหลวในชีวิต
ทุกๆด้านได้ การเห็นคุณค่าในตนเองจึงมีความสําคัญต่อคนเราทุกๆช่วงชีวิต มีความสําคัญต่อการอบรม
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เลี้ยงดูเด็กในช่วงวัยเด็ก ทาํให้เด็กเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง รู้ว่าตนเองมี
ความสําคัญ ซึง่จะมีผลต่อรากฐานทางบุคลกิภาพและเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้ 
 เกียรติวรรณ  อมาตรยกุล (2540 : 4-8) การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง ทําให้เป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่ มีความพยายามในการทํางานให้ประสบ
ผลสําเร็จ ทําให้เป็นทีมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืนในด้านที่ดี ไม่เหยียบยํ่าความรู้สึกของผู้อ่ืนให้
ตกตํ่าลง เป็นคนที่มีบุคลิกลกัษณะที่ดี สุขภาพจิตที่ดี เป็นคนที่มีเพ่ือนมาก ในทางตรงกันข้าม ถ้า
บุคคลใดขาดการเห็นคุณคาในตนเองก็จะทําให้เป็นคนที่ชอบโยนความผิดของตัวเองไปให้คนอ่ืน เป็น
คนไม่ค่อยมีเพ่ือนโดยเฉพาะเพ่ือนสนิท เป็นคนที่ชอบเอาชนะ เป็นคนติดสิ่งเสพติด เป็นคนซึมเศรา้ 
สิ้นหวังในชีวิต เป็นคนเห็นแก่ตัวและมีความต้องการทางวัตถุสูง เป็นคนที่ไม่ชอบตัดสินใจและเป็นคน
ที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง เป็นคนที่ชอบพ่ึงพิงผู้อ่ืนอยู่เสมอ ชอบคุยโอ้อวดเกินจริง ยิ่งร้ายไปกว่าน้ันคน
ที่ขาดการเห็นคุณค่าในตนเอง ยังเป็นคนพยายามฆ่าตัวตาย ดังเห็นได้จากหนังสือพิมพ์หรือทางวิทยุ 
เป็นต้น 
 9.3 ประเภทของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 ประเภทของการเห็นคุณค่าในตนเอง มีนักปรัชญากล่าวไว้ ดังน้ี 
 9.3.1 มาสโลว์ แบ่งความรู้สกึเห็นคุณค่าในตนเองออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 9.3.1.1 ประเภทที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเอง การยอมรับ
นับถือ และการประเมินค่า ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ คือ ความต้องการมีความเข้มแข็ง (Strength) 

ผลสมัฤทธ์ิ (achievement) ความสามารถเพียงพอสําหรับการทําสิ่งต่างๆ (adequacy) ความเช่ียวชาญ
และความสามารถ (mastery and competence) ความเชื่อมั่น (confidence) ความมีอิสรเสรี และ
ความเป็นไทแก่ตนเอง (independence and freedom) 

 9.3.1.2 ประเภทที่เก่ียวข้องการได้รบัความเห็นคุณค่าจากผู้อ่ืน เป็นความ
ต้องการมีช่ือเสียงหรือเกียรติยศ ตําแหน่งความรุ่งเรือง มีอํานาจเหนือผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับและสนใจ 
มีความสําคัญ มีศักด์ิศร ี หรือเป็นที่น่าชมเชยของผู้อ่ืน (Maslow,1970: 45-46; Coopersmith. 

1981: 236) คูเปอร์สมิธ (วรรณเพ็ญ ประสิทธ์ิ. 2550: 14; อ้างอิงจาก Coopersmith. 1981) 

กล่าวถึง สาเหตุของการเห็นคุรค่าในตนเองว่ามาจากแหล่งสําคัญ ซึ่งบุคคลใช้เป็นสิ่งตัดสินความสําเร็จ
ของตนเอง 4 แหล่ง คือ 
 1) การมีอํานาจ (Power) หมายถึง การทีบุ่คคลสามารถมีอิทธิพล
และควบคุมบุคคลอ่ืนได้ 
 2) การมีความสําคัญ (Significance) หมายถึง การได้รับการ
ยอมรับ ได้รับการเอาใจใส่ รวมท้ังได้รับความรักใคร่จากบุคคลอ่ืน 
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 3) การมีคุณความดี (Virtue) หมายถึง การยึดมั่นตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและศีลธรรมของสังคม 
 4) การมีความสามารถ (Competence) หมายถึง การประสบ
ความสําเร็จในการกระทําสิ่งต่างๆ 
 9.3.2 แฟรงค์ และเมลโรลลา (Taf. 1985: 77-78; Citing Frank and 

Marcella. Moder English: a practical Reference Guide.) ได้แบ่งการเห็นคุณค่าในตนเอง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
 9.3.2.1 การเห็นคุณค่าในตนเองภายใน (Inner Self-Esteem) คือ  
การที่บุคคลมีความสามารถมีสมรรถนะและการกระทําในสิ่งที่ตนต้องการ แล้วได้ผลตามที่ตนปรารถนา 
กระบวนการประเภทน้ี ได้มาจากการรับรู้ของตนเองจากส่ิงแวดลอม โดยเก่ียวข้องการกระทําได้รับ
ผลสําเร็จจากพากเพียรพยายาม สิ่งนี้จะเป็นพ้ืนฐานของคุณสมบัติแห่งตน (Self-Efficacy)  

ความภาคภูมิใจในตนเอง ขั้นพ้ืนฐานจะถูกสร้างขึ้นอย่างถาวรจากประสบการณ์ต้ังแต่ช่วงวัยแรกของ
ชีวิต 
 9.3.2.2 การเห็นคุณค่าในตนเองภายนอก (Functional Self-Esteem) 

คือ การเห็นคุณค่าในตนเองชนิดน้ีสร้างขึ้นโดยผ่านการประเมินปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในชีวิต และ
เก่ียวข้องการที่บุคคลเปลี่ยนแปลงบทบาทอันเน่ืองจากเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน และการได้รับ
การยอมรับจากบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองชนิดน้ีสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ ขึ้นอยู่กับความคาดหวังต่อบทบาททางสังคมและความสามารถในการเผชิญปัญญา และเป็นส่วนที่
มีความสําคัญมากกว่าที่จะเป็นการเห็นคุณค่าในตนเองขั้นพ้ืนฐาน เพราะถ้าการเห็นคุณค่าในตนเอง
ประเภทน้ีลดลง บุคคลจะแสดงออกถึงความหมดหวัง หมดแรงอ่อนล้า มีพฤติกรรมทีผ่ิดแปลกไปจาก
เดิม 
 9.3.3 โรเซนเบริ์ก (กชกร ภัททกวงศ์.2542: 38; Bablablels. 1984; 

Rosenberg. 1979: 603-604) การเห็นคณุค่าในตนเอง แยกออกเป็น 2 มิติ คือ 
 9.3.3.1 การตระหนักรู้ด้วยตนเอง (Cognitive self) เป็นเรื่องราวของ
ความรู้ความเข้าใจที่บุคคลมีต่อตนเองจากการที่บุคคลเป็นเจ้าของตําแหน่ง สถานภาพในโครงสร้าง
สังคมท่ีบุคคลอาศัยอยู่หรือเป็นสมาชิกอยู่ ทําให้บุคคลแต่ละคนมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง เช่น เป็น
พ่อแม่ เพ่ือน ครู เอกลักษณท์ี่บุคคลได้รับจากสังคมทําใหบุ้คคลรู้ว่าเขาเป็นใคร คนอ่ืนเป็นใคร ซึ่งไม่
เก่ียวกับการประเมินของบุคคล 
 9.3.3.2 การประเมินตนเอง (Evaluative self) เป็นการอธิบายตนเอง
ของบุคคลซึ่งเกิดจากการที่บุคคลนําตนเองไปประเมินกับสิ่งอ่ืนหรือคนอ่ืน เพ่ือที่จะให้บุคคลรู้ว่าเขามี
คุณค่าหรือมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงตํ่าเพียงไร การประเมินตนเองของบุคลในแนวสังคมวิทยา
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ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยพบว่า การที่บุคคลรู้สึกต่อตนเองในเรื่องการเห็น
คุณค่าในตนเองอย่างไร ก็จะนําไปสู่พฤติกรรมเช่นน้ัน 
 9.4 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง (สุธนี ลิกขะไชย,2555)  

คูเปอร์สมิธ (อรชุมา พุมสวัสด์ิ. 2538: 13-15; อ้างอิงจาก อ้างอิงจาก Coopersmith. 1981: 118-

119) พบว่า 2 ด้าน คือ องค์ประกอบภายใน และองค์ประกอบภานนอก 
 9.4.1 องค์ประกอบภายในตนเอง คือ ลักษณะของบุคคลแต่ละคนที่มีผลทําให้
การเห็นคุณค่าในตนเองและบุคคลแต่ละคนแตกต่างกัน ประกอบด้วย 
 9.4.1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Attributes) เช่น  
ความสวยงามของรูปร่างหน้าตา ความคล่องแคล่วว่องไว บุคลิกทีม่ีลักษณะทางกายภาพดี จะมี 
การเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่าบุคคลทีมลีักษณะทางกายภาพท่ีด้อย อย่างไรก็ดีลักษณะทางกายภาพ
ใดๆ จะส่งผลต่อการเพ่ิมคุณค่าในตนเองหรือไม่เพียงใด ยังขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคม 
 9.4.1.2 สมรรถภาพ ความสามารถและผลงาน (General Capacity, 

Ability and Performance) สมรรถภาพ ความสามารถและผลงาน องคป์ระกอบทั้ง 3 มีความสัมพันธ์
ระหว่างกันและมีผลต่อการเหน็คุณค่าในตนเอง โดยจะเป็นตัวบ่งช้ีถึงความถ่ีของการประสบความสําเร็จ
เหนือความล้มเหลวในสิ่งที่กระทํา โดยจะมีเรื่องสติปัญญาเข้ามาเก่ียวกันด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้
ที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งจะหมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สติปัญญาจะสง่ผลต่อสมรรถภาพและผลการ
เรียนของนักเรยีนด้วยอันจะนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าในตนเอง 
 9.4.1.3 ภาวะทางอารมณ์ (Affective States) เป็นภาพสะท้อนให้เห็น
ถึงความรู้สึกเห็นคุณค่า ความเป็นสุข ความวิตกกังวล หรือภาวะอ่ืนที่อยู่ในตัวบุคคล อันเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการประเมินถึงสิ่งที่ตนประสบและเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนแล้วมีผลต่อ
การประเมนิตนเองในเวลาต่อมา บุคคลท่ีประเมนิตนเองในทางที่ดี จะมีความรู้สกึพึงพอใจมีความสุข 
ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่ประเมินตนเองในทางที่ไม่ดี ไมพ่อใจในชีวิตของตน และหมดหวังในอนาคต 
 9.4.1.4  ค่านิยมส่วนตัว (Self-Values) บุคคลจะให้ความพอใจในส่ิงต่างๆ 
แตกต่างกันออกไป บุคคลจะมีแนวโน้มจะใช้ค่านิยมของสังคมเป็นตัวตัดสินการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ถ้าค่านิยมของตนเองสอดคล้องกับสังคม จะทําให้การเหน็คุณค่าในตนเองเพ่ิมข้ึน แต่ถ้าค่านิยมของ
ตนไม่สอดคล้องกับสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองจะตํ่าลง 
 9.4.1.5 ความปรารถนาของบุคคล (Aspiration) การตัดสินการเห็น
คุณค่าในตนเองของบุคคลเกิดจากการเปรียบเทียบผลงาน และความสามารถของตนเองกับเกณฑ์
ความสําเรจ็ในตนเองต้ังไว้ ถา้ผลงานและความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ทีต่นเองต้ังไว้หรอืดีกว่า ทําให้
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บุคคลมีการเหน็คุณค่าในตนองเพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าผลงานและความสามารถไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์หรือตํ่ากว่าเกณฑ์ บุคคลจะคิดว่าตนเองไร้ค้า 
 9.4.1.6 เพศ (Sex) สงัคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักับ
เพศชาย การประสบความสําเร็จของเพชายมักจะถูกมองว่าเกิดจากความสามารถ แต่ถา้เป็นหญิงกลับ
ถูกมองว่าเป็นเพราะความพยายามหรือความโชคดี ดังน้ัน จึงพบว่า ส่วนใหญ่เพศชายมีการเห็นคุรค่า
ในตนเองสูงกว่าเพศหญิง 
 9.4.1.7 ปัญหาต่างๆและพยาธิสภาพ (Problems and Pathology) 

ได้แก่ ปัญหาสุขภาพสุขภาพจิตทั่วไป อาการทางกายมีสาเหตุมาจากจิตใจ (Psychosomatic 

Symptoms) กล่าวคือ ผู้ที่มปัีญหาดังกล่าวสูงจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า และจะแสดงออกมาใน
รูปความวิตกกังวล มีความทกุข์ ส่วนผูม้ีปัญหา ดังกล่าวน้อยจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง 
 9.4.2 องค์ประกอบภายนอกตนเอง คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่บุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย 
 9.4.2.1 ความสัมพันธ์กับครอบครัวและพ่อแม่ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ
แม่และลูก เป็นสิ่งที่มีอานุภาพมาก ดังน้ัน ประสบการณ์ที่บุคคลได้รับจากความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว จึงเป็นรากฐานที่สาํคัญในชีวิต เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น การสนับสนุน ให้กําลังใจ ให้
สิทธิเสรีภาพในการกระทําของเด็ก ระเบียบกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่ใช้ปกครองลกู และการจัดการดูแลให้เด็กมี
อิสระ ในขอบเขตที่กําหนดสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี จะทําให้เด็กสามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองได้ 
 9.4.2.2 โรงเรียนและการศึกษา เป็นสถานที่พัฒนาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองต่อจากบ้าน โรงเรียนมีหน้าที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเช่ือมั่นในทักษะ ความสามรถและ
การเห็นคุณค่าในตนเองเมือ่อยู่ในช้ันเรยีน เช่น ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างอิสระ 
ซึ่งไม่ขัดกฎระเบียบที่โรงเรียนกําหนดไว้ การฝึกนักเรียนให้แก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความ
มั่นใจในตนเอง 
 9.4.2.3 สถานภาพทางสังคมเป็นการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น โดย
พิจารณาจากอาชีพ ตําแหน่งการงาน บทบาททางสังคม สถานะทางเศรษฐกิจ วงศ์ตระกูล เป็นต้น 
บุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมสูง จะได้รับปฏิบัติที่ทําให้เขารู้สึกมคีุณค่าในตนเองสูงกว่าบุคคล
ที่มาจากสถานภาพทางสังคมระดับปานกลางและตํ่า จากการศึกษา พบว่า สถานภาพทางสังคมใน
ระดับตํ่ามีทั้งบุคคลทีมกีารเห็นคุณค่าในตนเองสูงและตํ่า  
 9.4.2.4 สังคมและกลุ่มเพ่ือน การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
และเพ่ือนจะช่วยในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง การที่บุคลไม่ได้การยอมรับ ไม่เป็นที่ประทับใจ
ในกลุ่มเพ่ือน จะทําให้การเหน็คุณค่าในตนเองตํ่า จะกลายเป็นคนที่เงียบขรึม ชอบเก็บตัว และไม่เป็น
ที่ไว้วางใจของเพ่ือน 
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 9.5 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 9.5.1 ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theory) กล่าวถึง การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง หมายถงึ ค่าของคน คอื มีคุณค่า มีสทิธิ มีความรับผิดชอบ และความสมบูรณแ์บบ นักจิตวิทยาที่
สนใจในเรื่องความสามารถและศักยภาพของมนุษย์ ได้แก่ Roger และ Maslow 

 9.5.1.1 ทฤษฎีเก่ียวกับตนของ Roger 

 Roger’s Self Theory (สรินฎา ปุติ.อริยา คูหา,2552) Roger 

เช่ือว่า ตน (Self) ประกอบด้วยความคิด (Ideas) การรับรู้ (Perceptions) และคณุคา่ (Values) ที่
รวมกันเข้าในตัวบุคคล โดยให้ข้อคิดเห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพติดตัวมาแต่กําเนิด เพ่ือทําหน้าที่
ดํารงชีวิตและยกระดับจิตใจของตนเองและของผู้อ่ืน และยังใช้ในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอีกด้วย ใน
แนวคิดของ Rogers มนุษย์มีคุณลักษณะทางจิตใจที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ความต้องการความรัก ความสนใจ และการยอมรับจากผู้อ่ืน ความต้องการที่จะรักและนับถอื
ตนเอง ความต้องการที่จะเป็นตนเอง ซึ่งเกิดจากความคิดรวบยอดเก่ียวกับตนเอง ว่าตนเองคือใคร 
และมีอะไรเป็นส่วนประกอบเก่ียวกับตน ซึ่งจะมีผลทาํให้บุคคลเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับตน
ได้สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริง และบุคคลเช่นน้ีจึงจะเป็นคนสมบูรณแ์บบ (Bischof, 1970 อ้างอิง
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545:80-81) 

 1) ลักษณะบุคคลที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลที่
เห็นคุณค่าในตนเอง ในความคิดเห็นของ Rogers นั้น จะมีลักษณะการแสดงออกดังน้ี 
 (1) เปิดใจกว้างรับประสบการณ์ มีอิสระและเสรีที่จะรับรู้
การประสบกับความรู้สึกอารมณ์และค่านิยมหรือเจตคติๆอย่างลึกซึ้ง และแสดงออกมาได้โดยไม่มีเง่ือนไข
ใดๆ ที่จะต้องปกปิด สามารถรับรู้ทั้งอารมณ์ทางบวกและทางลบ 
 (2) มีชีวิตปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นในชีวิต สามารถรับรู้อย่าง
อิสระในประสบการณ์ต่างๆ ได้ สามารถปรบัตัวได้ด้วยความเต็มใจ 
 (3) เช่ือมั่นในภาวะอินทรีย์ของตน Rogers เน้นว่า  
การกระทําใดที่ใช้ความรู้สึกเป็นตัวสั่งการ จะเป็นภาวะที่กําหนดพฤติกรรมที่เช่ือถือได้มากกว่าเหตุผล
หรือองค์ประกอบทางความคิด บุคคลผูใ้ช้ตนเองอย่างเต็มที่จะสามารถแสดงพฤติกรรมโดยการกระตุ้น
ของอินทรีย์ในขณะน้ัน ดังน้ัน พฤติกรรมที่แสดงออกจึงแฝงตัวด้วยความอิสระและความรู้สึกเสรี แต่
มิใช่เป็นการแสดงออกโดยปราศจากความย้ังคิด และการไม่คํานึงผลที่จะเกิดขึ้น 
 (4) ความรู้สึกของการมีเสรีภาพ จะรู้สึกถึงความมีอิสระใน
การเลือก และในการกระทําต่างๆ มีความเป็นตัวของตัวเองไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 
 (5) ความคิดริเริ่ม จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูง ผู้ที่เปิด
ใจกว้างในการรับประสบการณ์ต่างๆ จะเช่ือมั่นในตนเองและยืดหยุ่นในการตัดสินใจ จะสามารถแสดง
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ตนเองในรูปของงานประเภทริเริ่มต่างๆและมีอิสระที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้พัฒนาและ 
งอกงามมากขึ้น ในการที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งอยู่รอบตัว 
 2) สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล Rogers มีความเช่ือว่า 
บุคคลผู้ใช้ตนเองอย่างเต็มที่ เห็นคุณค่าในตนเองจะสามารถปรับตนเองให้อยู่ในภาวะแวดล้อมซึ่ง
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน และอิสระที่จะเผชิญปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ Rogers จึง
ได้พิจารณาว่า บุคคลผู้ใช้ชีวิตตนเองอย่างเต็มที่น้ัน เป็นบุคคลที่มคีุณภาพในการเติบโตของมนุษยชาติ 
มนุษย์จะสามารถพัฒนาเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบได้หรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กบัว่าบุคคลน้ันมีความรู้เกี่ยวกับ
ตนเองอย่างไร Rogers เช่ือว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลน้ัน ประกอบด้วย (มหาวิทยาลยั
สุโขทัยธรรมธิราช, 2545: 82) 

 (1) ความสามารถในการรับรู้ของบุคคลน้ัน ขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาทางสรีระ ได้แก่ ประสาทรับความรู้สึกต่างๆ การเห็น การได้ยิน การสัมผสั ความสามารถ
ทางสมองที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ การเลือกที่จะรับรู้สิ่งเรา้ภายนอก จะรับรู้อะไร แค่ไหน อย่างไร ให้
ความสําคัญต่อสิ่งเหล่าน้ันแคไ่หน และคนเราจะรับรู้สิ่งเร้าภายนอกได้ 3 วิธี คือ รบัรู้ตามสภาพ 

ความเป็นจริง บิดเบือนสิ่งที่รับรู้และปฏิเสธการรับรู้ การรับรู้สิ่งเร้าภายนอกในปัจจุบันเป็นผลจาก
ประสบการณ์ในอดีต 
 (2) ประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล 
สิ่งแวดล้อม จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอต้ังแต่แรกเกิด เด็กต้องพ่ึงพาสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ สิ่งแวดล้อมของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ประสบการณ์เหล่าน้ันเองที่ช่วยพัฒนา
โครงสร้างการรับรู้เก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมที่มีค่านิยมเจตคติของบุคคลด้วย 
 (3) การปรับตัวของแต่ละบุคคล การปรับตัวของบุคคล
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เก่าและการเรียนรู้ว่าตรงสภาพความเป็นจริงแค่ไหน ถ้าบุคคลสามารถรับรู้ตาม
สภาพความเป็นจริง บุคคลน้ันก็จะสามารถปรับตัวได้ดีเพราะเขาสามารถยอมรับตนเองในทุกๆด้าน 
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม 
 9.5.1.2 ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของ Maslow  

 Maslow เช่ือว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็นจํานวนมาก สามารถ
อธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคล ในการค้นหาเป้าหมายท่ีจะทําให้ชีวิตของเขา ได้รับความต้องการ 
ความปรารถนาและได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่า กระบวนการของ
แรงจูงใจเป็นหวัใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเช่ือว่ามนุษย์เป็น “สตัว์ทีม่ีความต้องการ” 

(wanting animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎี
ลําดับขั้นความต้องการของ Maslow เมือ่บุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจ และเมื่อบุคคล
ได้รับความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงแล้ว กจ็ะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะ
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ความพึงพอใจที่ได้รับ ในขัน้น้ีจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สงูกว่า และถ้าบุคคลใดประสบ
ความล้มเหลว ที่จะสนองความต้องการพ้ืนฐานน้ี ก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในระดับ
ที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าความต้องการอย่างหน่ึงยังไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู่ภายใต้ 
ความต้องการน้ันตลอดไป ซึ่งทําให้ความต้องการอ่ืนๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความต้องการระดับ
รองลงไป เช่น คนที่อดอยากหิวโหยเป็นเวลานาน จะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกได้ 
บุคคลเช่นน้ี จะหมกมุ่นอยู่กับการจัดหาบางสิ่งบางอย่าง เพ่ือให้มีอาหารไว้รับประทาน Maslow 

อธิบายต่อไปว่า บุคคลเหล่าน้ีจะมีความรู้สกึเป็นสุขอย่างเต็มที่ เมื่อมีอาหารเพียงพอสําหรับเขา และ
จะไม่ต้องการส่ิงอ่ืนใดอีก ชีวิติของเขากล่าวได้ว่า เป็นเร่ืองของการรับประทานสิ่งอ่ืนๆ นอกจากน้ีจะ
ไม่มีความสําคญัไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพ ความรัก ความรู้สึกต่อชุมชน การได้รับการยอมรับ และปรัชญา
ชีวิต บุคคลเช่นน้ี มีชีวิตอยู่เพ่ือที่จะรับประทานเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ตัวอย่าง การขาดแคลนอาหาร
มีผลต่อพฤติกรรม ได้มีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติ เพ่ือแสดงว่า ความต้องการทางด้านร่างกาย 
เป็นเรื่องสําคัญที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ และได้พบผลว่า เกิดความเสยีหายอย่างรุนแรงของพฤติกรรม 
ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดอาหาร หรือนํ้า ติดต่อกันเป็นเวลานาน ตัวอย่างคือ เมื่อสงครามโลกคร้ังที่ 2 

ในค่าย Nazi ซึ่งเป็นที่กักขังเชลย เชลยเหล่าน้ัน จะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรม และค่านิยมต่างๆ ที่
เขาเคยยึดถือภายใต้สภาพการณ์ปกติ เช่น ขโมยอาหารของคนอ่ืน หรือใช้วิธีการต่างๆ ทีจ่ะได้รับ 
อาหารเพ่ิมขึ้น อีกตัวอย่างหน่ึงในปี ค.ศ. 1970 เคร่ืองบินของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝั่งอ่าว
อเมริกาใต้ผู้ที่รอดตายรวมทั้งพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยู่รอด โดยการกินซากศพของผู้ที่
ตายจากเครื่องบินตก จากปรากฏการณ์น้ีช้ีให้เห็นว่า เมือ่มนุษย์เกิดความหิวขึ้น จะมีอิทธิพลเหนือ 
ระดับศีลธรรมจรรยา จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า มนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกายเหนือความต้องการ
อ่ืนๆ และแรงผลักดันของความต้องการน้ี ได้เกิดขึ้นกับบุคคลก่อนความต้องการอ่ืนๆ 
 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เมื่อ 
ความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้ว บุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งขัน้น้ี 
เรียกว่า ความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง (safety or security) Maslow 

กล่าวว่า ความต้องการความปลอดภัยน้ี จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เน่ืองจากทารกและ
เด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพออาศัยผู้อ่ืน ตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูกทิ้งให้อยู่
ตามลําพังหรือเมื่อเขาได้ยินเสียงดังๆหรือเห็นแสงสว่างมากๆ แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้จะ
ทําให้ความรู้สกึกลัวหมดไป ดังคําพูดที่ว่า “ฉันไม่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบอีกต่อไปแล้ว เพราะ
ฉันรู้ธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลังความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชัดเจนเช่นกัน เมื่อเด็กเกิด
ความเจ็บป่วย ตัวอย่าง เด็กที่ประสบอุบัติเหตุขาหัก ก็จะรู้สึกกลัวและอาจแสดงออกด้วยอาการฝันร้าย
และความต้องการที่จะได้รับความปกป้องคุ้มครองและการให้กําลังใจ 
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 Maslow กล่าวเพ่ิมเติมว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่กวดขันและ
ตามใจมากจนเกินไป จะไม่ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกว่า ได้รับความพึงพอใจจากความต้องการ ความปลอดภัย 
การให้นอนหรอืให้กินไม่เป็นเวลาไม่เพียง แต่ทําให้เด็กสบัสนเท่าน้ัน แต่ยังทําให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงใน
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเขา สมัพันธภาพของพ่อแม่ที่ไม่ดีต่อกัน เช่น ทะเลาะกันทําร้ายรา่งกายซึ่งกัน
และกัน พ่อแม่แยกกันอยู่ หย่า ตายจากไป สภาพการณ์เหล่าน้ี จะมีอิทธิพลต่อความรู้ที่ดีของเด็ก  
ทําให้เด็กรู้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไมม่ั่นคง ไมส่ามารถคาดการณ์ได้และนําไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภัย 
ความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อบุคคล แมว่้าจะผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้ว แม้ในบุคคลที่
ทํางานในฐานะเป็นผู้คุ้มครอง เช่น ผู้รักษาเงิน นักบัญชี หรือทํางานเก่ียวกับการประกันต่างๆ และผู้ที่
ทําหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้อ่ืน เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระทั่งคนชรา 
บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีจะใฝ่หาความปลอดภัยของผู้อ่ืน เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระทั่งคนชรา 
บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาน้ี จะใฝ่หาความปลอดภัย ด้วยกันทั้งสิ้น ศาสนาและปรัชญาทีม่นุษย์ยึดถือทาํ
ให้เกิดความรู้สกึมั่นคง เพราะทําให้บุคคลได้จัดระบบของตัวเองให้มีเหตุผลและวิถีทางที่ทําให้บุคคล
รู้สึก “ปลอดภัย” ความต้องการความปลอดภัยในเร่ืองอ่ืนๆ จะเก่ียวข้องกับการเผชิญกับสิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ี สงคราม อาชญากรรม นํ้าท่วม แผน่ดินไหว การจลาจล ความสับสนไม่เป็นระเบียบของสังคม 
และเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกับสภาพเหล่าน้ี 
 Maslow ได้ให้ความคิดต่อไปว่า อาการโรคประสาทในผู้ใหญ่
โดยเฉพาะโรคประสาทชนิดยํ้าคิด-ยํ้าทํา (obsessive-compulsive neurotic) เป็นลักษณะเด่นชัด
ของการค้นหาความรู้สึกปลอดภัย ผู้ป่วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว่า เขากําลังประสบเหตุการณ์
ที่ร้ายกาจและกําลังมีอันตรายต่างๆ เขาจึงต้องการมีใครสกัคนที่ปกป้องคุ้มครองเขาและเป็นบุคคลที่มี
ความเข้มแข็งซึ่งเขาสามารถจะพ่ึงพาอาศัยได้ 
 3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness 

and Love needs) ความต้องการความรกัและความเป็นเจา้ของเป็นความต้องการข้ันที่ 3 ความต้องการ
นี้จะเกิดขึ้น เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนอง
แล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อ่ืน สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับบุคคล 
กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมาก เมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับหรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่มี
เพ่ือน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อจํานวนเพ่ือนๆ ญาติพี่น้อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป 
นักเรียนที่เข้าโรงเรียนที่ห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของอย่างย่ิง และจะแสวงหาอย่างมาก
ที่จะได้รับการยอมรับจากกลุม่เพ่ือน 
 Maslow คัดค้านกลุม่ Freud ที่ว่า ความรกัเป็นผลมาจากทดเทิด
สัญชาตญาณทางเพศ (sublimation) สําหรับทฤษฎี Maslow ความรักไม่ใช่สญัลักษณ์ของเรื่องเพศ  
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(sex) เขาอธิบายว่า ความรักที่แท้จริงจะเกีย่วข้องกับความรู้สึกที่ดี ความสัมพันธ์ของความรักระหว่าง
คน 2 คน จะรวมถึงความรู้สึกนับถือซึ่งกันและกัน การยกย่องและความไว้วางใจแก่กัน นอกจากน้ี 
Maslow ยังยํ้าว่า ความต้องการความรักของคน จะเป็นความรักที่เป็นไปในลักษณะทั้งการรู้จักให้
ความรักต่อผู้อ่ืนและรู้จักที่จะรับความรักจากผู้อ่ืน การได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 
เป็นสิ่งที่ทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลท่ีขาดความรักก็จะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่ามี
ความรู้สึกอ้างว้างและเคียดแค้น กล่าวโดยสรุป Maslow มีความเห็นว่า บุคคลต้องการความรัก 
และความรู้สึกเป็นเจ้าของและการขาดสิ่งน้ี มักจะเป็นสาเหตุให้เกิดความข้องคับใจและทําให้เกิด
ปัญหาการปรับตัวไม่ได้ และความยินดีในพฤติกรรม หรือความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจในลักษณะต่างๆ 
คือ มีบุคคลจํานวนมากท่ีมีความลําบากใจที่จะเปิดเผยตัวเอง เมื่อมีความสัมพันธ์ใกลชิ้ดสนิทสนมกบั
เพศตรงข้ามเน่ืองจากกลัวว่าจะถูกปฏิเสธความรู้สึกเช่นน้ี Maslow กล่าวว่าสืบเน่ืองมาจาก 
ประสบการณ์ในวัยเด็ก การได้รับความรักหรือการขาดความรักในวัยเด็ก ย่อมมีผลกับการเติบโต เป็น
ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ และการมีทัศนคติในเรือ่งของความรัก Maslow เปรียบเทียบว่า ความต้องการ
ความรัก ก็เป็นเช่นเดียวกับรถยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยต้องการก๊าซ หรือนํ้ามนั (Maslow 1970 p. 170) 

 4) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs) 

เมื่อความต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผูอ่ื้นเป็นไปอย่างมีเหตุผล และทําให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลง และมีความต้องการในขั้นต่อไป มาแทนที่ 
กล่าวคือ มนุษย์ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลกัษณะแรกเป็น  
ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) ส่วนลักษณะที่ 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับ
ถือจากผู้อ่ืน (esteem from others) 

 (4.1) ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ 
ความต้องการมีอํานาจ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิ
ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืนและมคีวามเป็นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมคีวามสามารถที่
จะประสบความสําเร็จในงานภาระกิจต่างๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง 
 (4.2) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (esteem 

from others) คือ ความต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มี
สถานภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่ช่ืนชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่อง
ชมเชย ในสิ่งที่เขากระทํา ซึ่งทําให้รู้สกึว่าตนเองมีคุณค่าว่า ความสามารถของเขาได้รับการยอมรับ
จากผู้อ่ืน 
 จะเห็นว่า ทั้ง 2 ข้อข้างต้น เน้นถึงความสําคัญของ
ประสบการณ์ส่วนตัวและคุณค่าของมนุษย์ เช่ือว่า มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ตรงที่มีความสามารถใน 
การพัฒนาตนเอง ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์นั้น คือการมีอิสระในการเลือกกระทํา มคีวามเช่ือมั่นใน
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การตัดสินใจ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองให้ได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ ได้รับการยกย่อง
ชมเชยจากผู้อ่ืน สิ่งเหล่าน้ีเป็นผลให้บุคคลมีความรู้สึกมีคณุค่าในตนเอง และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณแ์บบ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545) ธรรมชาติของลาํดับขั้นในเรื่องความต้องการด้านแรงจูงใจตาม
ทัศนะของ Maslow ในเร่ืองอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้ภายในจิต น่ันคือ บุคคลจะแสวงหาความต้องการได้รับ 
การยกย่อง ก็เมื่อภายหลังจากความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของได้รับการตอบสนอง ความพึง
พอใจของเขาแล้ว และ Maslow กล่าวว่า เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่บุคคลจะย้อนกลับจากระดับขั้น 
ความต้องการในขั้นที่ 4 กลับไปสู่ระดับขั้นที่ 3 อีกถ้าความต้องการระดับขั้นที่ 3 ซึ่งบุคคลได้รับไว้แล้ว
นั้นถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันททีันใด ดังตัวอย่างที่ Maslow นํามาอ้างคือ หญิงสาวคน
หน่ึงซึ่งเธอคิดว่า การตอบสนองความต้องการความรักของเธอได้ดําเนินไปด้วยดี แล้วเธอจึงทุ่มเท
และเอาใจใส่ในธุรกิจของเธอ และได้ประสบความสําเร็จ เป็นนักธุรกิจที่มีช่ือเสียงและอย่างไม่คาด
ฝันสามีได้ผละจากเธอไป ในเหตุการณ์เช่นน้ีปรากฏว่าเธอวางมือจากธุรกิจต่างๆ ในการท่ีจะส่งเสริม
ให้เธอได้รับความยกย่องนับถอื และหนัมาใช้ความพยายามที่จะเรยีกร้องสามีให้กลับคืนมา ซึ่งการกระทาํ
เช่นนี้ของเธอ เป็นตัวอย่างของความต้องการความรัก ซึ่งครั้งหน่ึงเธอได้รับแล้ว และถ้าเธอได้รับ 
ความพึงพอในความรักโดยสามีหวนกลับคืนมา เธอก็จะกลับไปเก่ียวข้องในโลกธุรกิจอีกครั้งหน่ึง  
ความพึงพอใจของความต้องการได้รับการยกย่องโดยทั่วๆ ไป เป็นความรู้สึกและทัศนคติของความ
เช่ือมั่นในตนเอง ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า การมีพละกําลัง การมีความสามารถและความรู้สึกว่ามี
ชีวิตอยู่อย่างมีประโยชน์ และเป็นบุคคลที่มคีวามจําเป็นต่อโลก ในทางตรงกันข้าม การขาดความรู้สึก
ต่างๆ ดังกล่าวน้ี ย่อมนําไปสูค่วามรู้สึกและทัศนคติของปมด้อยและความรู้สกึไม่พอเพียง เกิดความรูส้ึก
อ่อนแอและช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีเป็นการรับรู้ตนเองในทางนิเสธ (negative) ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความรู้สึกขลาดกลวั และรูส้ึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และสิน้หวังในสิ่งต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
ความต้องการของชีวิต และประเมินตนเองตํ่ากว่าชีวิต ความเป็นอยู่กับการได้รับการยกย่องและยอมรับ
จากผู้อ่ืนอย่างจริงใจ มากกว่าการมีช่ือเสียงจากสถานภาพหรือการได้รับการประจบประแจง การได้รบั
ความนับถือยกย่องเป็นผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคล และความต้องการน้ี อาจเกิดอันตราย
ขึ้นได้ ถ้าบุคคลนั้นต้องการคําชมเชยจากผู้อ่ืนมากกว่าการยอมรับความจริงและเป็นที่ยอมรับกันว่า  
การได้รับความนับถือยกย่อง มีพ้ืนฐานจากการกระทําของบุคคลมากกว่าการควบคุมจากภายนอก 
 5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization 

needs) ถึงลําดับขั้นสุดท้าย ถ้าความต้องการลําดับขั้นก่อนๆ ได้ทําให้เกิดความพึงพอใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความต้องการ
เข้าใจตนองอย่างแท้จริง ว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่าง
เหมาะสมบุคคลที่ประสบผลสําเร็จในขั้นสูงสุดนี้ จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทาย ความสามารถ
และศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาทีจ่ะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรม
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ตรงกับความสามารถของตน กล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จรงิเป็น ความต้องการอย่างหน่ึง
ของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ เช่น “นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรี 
ศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวีจะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่าน้ีได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนต้ังไว้ก็เช่ือ
ได้ว่าเขาเหล่าน้ันเป็นคนที่รู้จกัตนเองอย่างแท้จริง” Maslow ( 1970 : 46) 

 ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะดําเนินไปอย่างง่าย
หรือเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยความเป็นจริงแล้ว Maslow เช่ือว่า คนเรามักจะกลัวตัวเอง ในสิ่งเหล่าน้ี 
“ด้านที่ดีที่สุดของเรา ความสามารถพิเศษของเรา สิ่งที่ดีงามท่ีสุดของเรา พลังความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์” Maslow (1962 : 58) 

 ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง มิได้มีแต่เฉพาะในศิลปิน
เท่าน้ัน คนทั่วๆ ไป เช่น นักกีฬา นักเรียน หรือแม้แต่กรรมกร กส็ามารถจะมี ความเข้าใจตนเอง อย่าง
แท้จริงได้ ถ้าทุกคนสามารถทําในสิ่งที่ตนต้องการให้ดีที่สุด รูปแบบเฉพาะของการเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริง จะมคีวามแตกต่างอย่างกว้างขวางจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง กล่าวได้ว่ามันคือระดับความ
ต้องการที่แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างย่ิงใหญ่ที่สุด 
 Maslow ได้ยกตัวอย่างของความต้องการเขา้ใจตนเองอย่างแท้จริง 
ในกรณีของนักศึกษาช่ือ Mark ซึ่งเขาได้ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป็นระยะเวลายาวนาน เพ่ือเตรียมตัว
เป็นนักจิตวิทยาคลีนิค นักทฤษฎีคนอ่ืนๆ อาจจะอธิบายว่าทําไมเขาจึงเลือกอาชีพน้ี ตัวอย่าง เช่น 
Freud อาจกล่าวว่า มันสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง กับสิ่งที่เขาเก็บกด ความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองเพศไว้
ต้ังแต่วัยเด็ก ขณะที่ Adler อาจมองว่า มันเป็นความพยายามเพ่ือชดเชย ความรู้สึกด้อยบางอย่าง ใน
วัยเด็ก Skinner อาจมองว่า เป็นผลจากการถูกวางเง่ือนไขของชีวิตในอดีต ขณะที่ Bandura สัมพันธ์
เรื่องน้ีกับตัวแปรต่างๆ ทางการเรียนรู้ทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาว่า Mark กําลังจะพุ่งตรงไป 
เพ่ือที่จะเป็นบุคคลที่เขาต้องการจะเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงการมุ่งตรงไปสู่เป้าประสงค์ในอาชีพ โดย
ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง และถ้าจะพิจารณากรณีของ Mark ให้ลึกซึ่งย่ิงขึ้น ถา้ 
Mark ได้ผ่านการเรียนวิชาจิตวิทยา จนครบหลักสูตรและได้เขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และ
ในที่สุดก็ได้รับปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลีนิค สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ Mark ต่อไปก็คือ เมื่อเขาสําเร็จ
การศึกษา ดังกล่าวแล้ว ถ้ามีบุคคลหนึ่งได้เสนองานให้เขาในตําแหน่งตํารวจสืบสวน ซึ่งงานในหน้าที่น้ี
จะได้รับค่าตอบแทนอย่างสูง และได้รับผลประโยชน์พิเศษหลายๆ อย่างตลอดจนรับประกันการว่าจ้าง
และความมั่นคงสําหรับชีวิต เมื่อประสบเหตุการณ์เช่นน้ี Mark จะทําอย่างไร ถ้าคําตอบของเขาคือ 
“ตกลง” เขาก็จะย้อนกลับมาสู่ความต้องการระดับที่ 2 คือความต้องการความปลอดภัย สําหรับ 
การวิเคราะห์ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง Maslow กล่าวว่า “อะไรที่มนุษย์สามารถจะเป็นได้เขา
จะต้องเป็นในส่ิงน้ัน” เรื่องของ Mark เป็นตัวอย่างง่ายๆ ว่า ถ้าเขาตกลงเป็นตํารวจสืบสวน เขาก็จะ
ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ทําไมทุกๆ คน จึงไม่สมัฤทธิผลในการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
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(Why Can't All People Achieve Self-Actualization) ตามความคิดของ Maslow ส่วนมาก
มนุษย์แมจ้ะไมใ่ช่ทั้งหมดที่ต้องการแสวงหา เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ภายในตน จากงานวิจัยของเขา
ทําให้ Maslow สรุปว่า การรู้ถึงศักยภาพของตนน้ัน มาจากพลังตามธรรมชาติและจากความจําเป็น
บังคับ ส่วนบุคคลที่มีพรสวรรค์มีจํานวนน้อยมากเพียง 1% ของประชากรที่ Maslow ประมาณ 

Maslow เช่ือว่า การนําศักยภาพของตนออกมาใช้เป็นสิ่งที่ยากมาก บุคคลมักไม่รู้ว่า ตนเองมีความสามารถ
และไม่ทราบว่าศักยภาพน้ัน จะได้รับการส่งเสริมได้อย่างไร มนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงไม่มั่นใจในตัวเอง
หรือไมม่ั่นใจในความสามารถของตนจึงทําให้หมดโอกาสเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง และยังมีสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมท่ีมาบดบังพัฒนาการทางด้านความต้องการของบุคคลดังน้ี 
 อิทธิพลของวัฒนธรรม ตัวอย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของ
สังคมมีต่อการเข้าใจตนเอง คือ แบบพิมพ์ของวัฒนธรรม (cultural stereotype) ซึ่งกําหนดว่า
ลักษณะเช่นไรที่แสดงความเป็นชาย (masculine) และลักษณะใดที่ไม่ใช่ความเป็นชาย เช่น จัดพฤติกรรม
ต่างๆ เหล่าน้ี ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ความเมตตากรุณา ความสุภาพและความอ่อนโยน สิ่งเหล่าน้ี
วัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะพิจารณาว่า “ไม่ใช่ลักษณะของความเป็นชาย” (unmasculine) หรือ 
ความเช่ือถือของวัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ ซึ่งเป็นความเช่ือที่ไม่มีคุณค่า เช่น ยึดถือว่าบทบาทของผู้หญิง
ขึ้นอยู่กับจิตวิทยาพัฒนาการของผู้หญิง เป็นต้น การพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวน้ีเป็นเพียงการ
เข้าใจ “สภาพการณ์ที่ดี”มากกว่าเป็นเกณฑ์ของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
 ประการสุดท้าย Maslow ได้สรุปว่า การไม่เข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริงเกิดจากความพยายามที่ไม่ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย เช่น การที่บุคคลสร้าง
ความรู้สึกใหผู้อ่ื้นเกิดความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข้อผิดพลาดต่างๆของตน บุคคล
เช่นน้ีจึงมีแนวโน้มที่จะพิทักษ์ ความมั่นคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบ
ผลสําเร็จ แสวงหาความอบอุ่นและสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งลักษณะเช่นน้ีย่อมขัดขวางวิถีทางที่
จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
 9.6 พัฒนาการการเห็นคุณคา่ในตนเอง 
 พัฒนาการการเห็นคุณค่าในตนเอง ออกเป็น 4 วัย (สุธนี ลกิขะไชย,2555) ดังน้ี 
 9.6.1 วัยทารก ในวัยน้ี การเห็นคณุค่าในตนเองเกิดจากความรูส้ึกดีๆ ที่เกิดขึน้
ระหว่างแม่กับเด็ก เมื่อแม่กอดเด็กอย่างอบอุ่น ภาพแห่งตนที่เกิดขึ้นก็จะเช่ือมโยงกับความรู้สึกอบอุ่น
ปลอดภัย และรู้สึกทะนุถนอม 
 9.6.2 วัยเด็กเล็ก เด็กต้องการให้พ่อย้ิมและโอบกอดเขา ซึ่งเป็นการกระทําที่
แสดงว่าเขา มีคุณค่า เมื่อเด็กเติบโตขึ้นและเรียนรู้มากขึ้น เขาก็พยายามทําในสิ่งที่พ่อแม่ยอมรับ เด็ก
จะเรียนรู้จากพ่อแม่ว่าอะไรดี อะไรเลว อะไรถูก และอะไรผิด แล้วนํามาเช่ือมโยงกับภาพที่เขามอง
ตัวเอง เมื่อผู้ใหญ่บอกว่าสิ่งที่เขาทําน้ันดี เด็กก็จะรู้สึกว่าตนเป็นคนดี 
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 9.6.3 วัยเรียน เมื่อถึงวัยที่เด็กเข้าโรงเรียน ภาพแห่งตนมักจะเกิดขึ้นชัดเจน
เด็กจะมีทัศนคติที่ชัดเจนเก่ียวกับตนเองและสิ่งรอบตัว เด็กส่วนใหญ่เข้าวัยเรียนด้วยความรู้สึกที่
ดีอย่างไร เด็กจํานวนมากสูญเสียความรู้สกึดีๆที่เคยมแีละใช้ชีวิตในวัยเรียนด้วยความยากลําบาก ทัง้น้ี
เพราะประสบการณ์จากครูและเพ่ือนได้ปรับเปลี่ยนภาพแห่งตนไปเสีย งานที่สําคญัในวัยเรียน คือ 
การสร้างภาพแห่งตนให้มั่นคง เด็กที่ภาพแห่งตนดีจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวากระฉับกระเฉง กระตือรือร้น 
ขยัน อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  การที่พฤติกรรมดังกล่าวจะทําให้เขาได้ย้อนกลับเชิงบวก ซึ่งจะทําให้ภาพ
แห่งตนมั่นคงย่ิงขึ้น เน่ืองจากเด็กใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน โรงเรียนจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งใน 
การสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองในวัยน้ี 
 9.6.4 วัยรุ่น เป็นวัยที่กําลังสร้างเอกลักษณแ์ห่งตน เด็กกําลังคน้หาว่าตัวเองเป็น
ใครและมุ่งไปในทิศทางไหน เด็กจะต้ังคําถามกับตนเองว่า ฉันควรจะเป็นอย่างไร และฉันควรทําอะไร 
ในเด็กที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะใช้คําตอบเชิงบวกกับตนเอง แต่หากการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า 
เด็กจะมีคําตอบในเชิงลบกับตนเอง ความคิดดังกล่าวทําให้เด็กเกิดปัญหาได้ เช่น การเรียนตก ถูกไล่
ออกจากโรงเรียน มีพฤติกรรมเกเร ใช้ยาเสพติด ชอบไปเที่ยว สถานเริงรมย์ หรือมั่วสุม  
เป็นต้น วัยรุ่นต้องการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยเขาจะเรียนรู้เก่ียวกับตนเองจากสิ่งที่เพ่ือนๆคิดเก่ียวกับ
ตัวเขา เด็กจะเริ่มพัฒนาทางสติปัญญา ทักษะทางสังคมและความมั่นใจในตนเองให้สูงขึ้น ถ้าสิ่งเหล่านี้
ได้รับการเสริมแรงจากกลุ่มเพ่ือนที่เขารักและนิยมชมชอบ เด็กก็จะมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตามเด็กในกลุม่อันธพาล อาจพบว่า ย่ิงถ้าเขาแสดงพฤติกรรมแข็งกรา้วเพียงใด กลุ่มก็จะให้
ความสําคัญกับเขามากข้ึน ก็แสดงว่า ภาพเก่ียวกับตนเองของเด็กจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเพ่ือน 
ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ถึงแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ตาม 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543: ออนไลน์; อ้างอิงจาก Caig. 1987:350) การเห็น
คุณค่าในตนเองน้ัน พัฒนามาจากการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา และสภาพแวดล้อมต่างๆ การได้รับ
ความรัก ความไว้วางใจจากบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว ต่อมาเป็นกลุ่มเพ่ือนทั้งที่บ้าน ที่โรงเรยีน
และครู จะช่วยสร้างเสริมความรู้สึกที่มั่นคงต่อการรักตนเอง มีอัตโนทัศน์ที่ดีเก่ียวกับตนเองและมคีวาม
คาดหวังให้ผู้อ่ืนรักตน ต่อมาเด็กก็จะมกีารขยายความรัก ความเอาใจใสท่ี่บิดามารดามต่ีอตน ขยายไปสู่
บุคคลในครอบครัวและขยายกว้างออกไปยังกลุ่มเพ่ือนและบุคคลต่างๆในสังคม  
(รัศมี โพนเมืองหล้า. 2543: 37) 
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ภาพท่ี 43 แสดงภาพลักษณะของบุคคลท่ีเห็นคุณคา่ในตนเอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 8 มิถุนายน 2559) 

 

 9.7 ลักษณะของบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง 
 แบรนเดน (วัฒนา มัคคสมัน. 2539: 17; อ้างอิงจาก Branden. 1985: 8-10)

บุคคลที่เหน็คณุคาในตนเอง (self-esteem) (สุธนี ลิกขะไชย,2555) ประกอบด้วย 
 9.7.1 เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง 
 9.7.2 เช่ือว่าตนเองฉลาด มีความสามารถ มคีุณค่าและมีประสิทธิภาพ 

 9.7.3 มีพลังความสามารถทีจ่ะช่วยเหลือตนเอง 
 9.7.4 มีความมานะพยายามที่จะชนะอุปสรรคและเผชิญกับปัญหายุ่งยาก
ซับซ้อน 
 9.7.5 กระตือรือร้นเพ่ือให้งานไปถึงจุดหมายที่ต้องการ 
 9.7.6 ยอมรับความเป็นจริง สามารถพูดถึงความสําเร็จ ความล้มเหลว หรือ
ข้อบกพร่องต่างๆของตนอย่างตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์ 
 9.7.7 รับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับตนเอง 
 9.7.8 กล้าแสดงทัศนคติอย่างเปิดเผย 
 9.7.9 อยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 9.8 ลักษณะของบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสูง  
 9.8.1 ลินเด็นฟิลด์ (ประภากร โกมลมิศร์. 2541: 32-33; อ้างอิงจาก 
Lindenfield. 1995;4-9) (สธุนี ลิกขะไชย,2555) ได้กล่าวถึงลักษณะของคนที่มีคุณคา่ในตนเองสูง 
ดังน้ี 
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 9.8.1.1 สงบและรู้สึกผอ่นคลาย (Calm and Relaxed) สามารถ
ควบคุมตนเองได้แม้เผชิญอยู่กับความยุ่งยากและความท้าทายที่หวาดกลัวอยู่ก็ตาม มักไม่ค่อยมี
ความเครียดปรากฏอยู่บนใบหน้า แม้ว่าผ่านการได้รับความกดดันสูงก็ตามจะสามารถคืนสู่ความสงบ
ได้อย่างรวดเร็ว 
 9.8.1.2 ดูแลตนเองอย่างดี (Well-Nurtured) มีความเป็นอยู่ที่ดีใน
เรื่องการดูแลตนเองและการออกกําลังกาย การไม่ทําลายตัวเองด้วยการละเลยสุขนิสัยที่ดีใน 

การรับประทานอาหาร การนอนหลับ การด่ืม รวมทั้งการแต่งกายตนเองเป็นพิเศษ เมื่อเจ็บป่วยหรือ
ตนอยู่ภายใต้ความกดดัน 
 9.8.1.3 มีพลังและจุดหมาย (Energetic and Purposeful)  

มีชีวิตชีวาทั้งร่างกายและจิตใจในการเปลี่ยนแปลง 
 9.8.1.4 เปิดเผยและแสดงความรู้สึก (Open and Expressive) 

สามารถสื่อสารกันได้อย่างตรงไปตรงมา ทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง ซึ่งบ่งชัดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้นได้กันทันที และสามารถควบคุมหรือหยุดความรู้สึกที่เกิดข้ึนได้เมื่อต้องการ 
 9.8.1.5 คิดในทางที่ดีและมองโลกในทางที่ดี (Positive and Optimistic) 

มักไมค่่อยมคีวามวิตกกังวลและความหวาดกลัวเมื่อพบความผิดพลาด ขณะที่กําลังเรียนรู้ประสบการณ์ที่
ไม่ค่อยคุ้นเคย ก็สังเกตกระบวนการน้ันอย่างเปิดเผยและรู้สึกปลอดภัย เมื่อปลดปล่อยความตึงเครียด
แล้วก็จะกลับมาแก้ปัญหาใหม ่และมองเห็นโอกาสในการแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งที่เขาสนใจ 
 9.8.1.6 มีความมั่นคงในตนเอง (Self-Reliant) สามารถที่จะกระทํา
สิ่งต่างๆ ได้อย่างอิสระและเป็นตัวของตัวเอง พ่ึงพาตนเองโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้อ่ืนค่อยช้ีแนะ 
 9.8.1.7 มีความสามรถในการเข้าสังคมและรวมมือกับผู้อ่ืนได้ 
(Sociable and Co-operative) สามารถเป็นสมาชิกทีดี่ของกลุ่มและสามารถประนีประนอม เพ่ือ
ความเข้าใจอันดี และความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน บุคคลเหล่าน้ีสามารถช่ืนชมความสําเร็จของผู้อ่ืนได้ อีก
ทั้งยังสนับสนุนให้กําลังใจในการพัฒนาตนเองของบุคคลอ่ืนอีกด้วย แม้จะก้าวไปสู่ผู้นําก็สามารถ
แบ่งปันพลังอํานาจได้อย่างเหมาะสม 
 9.8.1.8 มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (Appropriately 

Assertive) สามารถยืนกรานความต้องการและสิทธิของตนได้ 
 9.8.1.9 มีการพัฒนาตนเอง (Self Developing) แม้บุคคลเหลา่น้ีจะมี
การเห็นคุณค่าในตนเองสูง แล้วก็ยังตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ มีความสุขกับการได้รับรู้ข้อบกพร่อง
และความผิดพลาดของตนเอง อันจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ดี 
 9.8.2 http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของคนที่มีคุณค่าในตนเองสูง ดังน้ี 
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 บุคคลที่มี self-esteem สูง หมายถึง บุคคลที่มคีวามรับผิดชอบต่อ 
การกระทําของตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มคีวามภูมิใจในผลสําเร็จของงาน บุคคลซึ่งมคีวามคิดริเริ่ม และ
มีความมุ่งมั่นทีจ่ะแก้ปัญหา และรับผิดชอบปัญหา ที่จะเกิดตามมาเป็นคนท่ีคนอ่ืนรักและรักคนอ่ืน เป็น
บุคคลท่ีสามารถควบคุมตัวเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของงาน โดยสรุปแลว้คนทีม่ ี self-esteem สูง จะ
หมายถึงคนท่ีมคีวามคดิสรา้งสรรค์ มีความรบัผิดชอบสูงและซื่อสัตย์ คนที่ม ี self-esteem จะต้องมี
ความสมดุลของความต้องการผลสําเร็จ หรอือํานาจ และความรู้จักคุณค่า ความมีเกียรติ และความ
ซื่อสัตย์ ซึ่งอาจจะหมายถึง จิตใต้สํานึก และพฤติกรรมน่ันเอง จิตใต้สํานึกของคนที่ม ี self-esteem 

จะต้องรู้จักบาป บุญคุณโทษ รู้สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี ความซื่อสัตย์ ความมีเกียรติ ส่วนพฤติกรรมของ self-

esteem มีความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหา เช่ือมั่นในความคิดและความสามารถของตัวเอง สามารถ
เลือกวิธีการตัดสินใจทีถู่กต้อง หากสูญเสียความสมดุลก็จะทําให้เกิดปัญหา เช่น หากจิตใต้สํานึกไม่
แข็งแรง หรือสมบูรณ์พอ กจ็ะทําให้คนเกดิ พฤติกรรมเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไป หย่ิงยโส ดูถูกคนอ่ืน 
หากแต่มแีต่จิตใต้สํานึกที่ดี แต่ไม่มีความมุ่งมั่น ทีจ่ะประสบผลสําเรจ็ชีวิต ก็อาจจะไมถ่ึงเป้าหมาย ดังน้ัน 
บุคคลท่ีชอบพูดถึงแต่ตัวเอง อวดดี ดูถูกคนอื่น คนพาล ชอบเอาเปรียบคนอ่ืน คนที่กล่าวโทษคนอ่ืนไม่
ถือว่า มี self-esteem ตรงกันข้ามกับคนที่มี self-esteem ตํ่าหรือพฤติกรรมป้องกัน (defensive) 

คนกลุ่มน้ีมักจะต้องการพิสูจน์ตัวเอง หรือวิจารณ์คนอ่ืน ใช้คนอ่ืน เพ่ือผลประโยชน์ของตัวเอง บางคน
อาจจะหย่ิงหรือดูถูกผู้อ่ืน มักจะไม่มีความมัน่ใจในตัวเอง ไม่มั่นใจว่าตัวเอง จะมีคุณค่า หรือความสามารถ 
หรือการยอมรับ ทําให้คนกลุ่มน้ี ไม่กล้าทีจ่ะทําอะไร เน่ืองจากกลัว ความล้มเหลว คนกลุ่มน้ีมักจะ
วิจารณ์คนอ่ืน มากกว่าที่จะกระทํา ด้วยตัวเอง และยังพบอีกว่า คนกลุ่มน้ีมักจะ ชอบความรุนแรง ติด
สุรา ยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย 
 Self-esteem ประกอบด้วย ความตระหนักถึงคุณค่าตนเอง (Self-respect) 

และ ความเช่ือมั่นในความสามารถตนเอง (Self-efficacy) จนกลายเป็นภาพแห่งตน (Self-image) 

(http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 

 

ความตระหนกัถึงคุณคา่ตนเอง 
(Self-respect) 

ความเชื่อม่ันในความสามารถตนเอง 
(Self-efficacy) 

ความเช่ือว่า ตนเองมีคุณค่า มีความหมาย  
มีศักด์ิศรีเท่าเทียมผู้อ่ืน มีสิทธิ มีโอกาสท่ีจะ
สําเร็จ ได้รับสิง่ที่มุ่งหวัง มีสุขได้ เช่นเดียวกับ
ผู้อ่ืน ชีวิตมีค่า สมควรได้รับการดูแลปกป้อง
ให้ดี การได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน 
 

ความเช่ือว่า ตนเองสามารถ คิด เข้าใจ เรียนรู้ 
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา การเผชิญหน้ากับ 
ความท้าทาย หรืออุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ 
ไว้วางใจตนเอง ว่ามีความสามารถ มีพลัง  
มีประสิทธิภาพ และพึ่งพาตนเองได้ 
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ความตระหนกัถึงคุณคา่ตนเอง 
(Self-respect) 

ความเชื่อม่ันในความสามารถตนเอง 
(Self-efficacy) 

ภาพแห่งตน (Self-image)  

ภาพที่เรามองตนเอง (Self-image) ภาพแรก ในอุดมคติ ที่ฝันอยากจะเป็น 
ภาพสอง เป็นภาพแห่งความจริง 

ความแตกต่างระหว่างความฝันกับความจรงิ
(Gap) 

ใกล้เคียง ข้าเกง่ นับถือตัวเองสูง 
แตกต่าง ข้าแย่ ภาคภูมิใจตํ่า ไร้ค่า  
นับถือตนเองตํ่า 

เรามองตนเองเป็นใครอย่างไร และคิดหรือ
เช่ือหรือมีทัศนคติเก่ียวกับตนเองอย่างไร เราก็
ทําเป็นประจําบ่อยๆ จนเราเป็นภาพอย่างน้ัน 

 

 

 

ภาพของเราเป็นอย่างไร ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่แสดงออกมา 
จุดแข็งจุดอ่อน(S&W) ความเป็นไปได้และข้อจํากัด
(O&T) ของตนเอง 
ภาพบวก หรือภาพลบ กับตนเอง 

การสร้างภาพแห่งตน  

ปฏิกิริยาที่ผู้อ่ืนมีต่อเรา แล้วเราก็สร้างภาพ
ตนเองขึ้นมา 
ภาพของเราเป็นอย่างไร 
หากดี ...ภูมิใจ เช่ือถือตนเอง 
หากไม่ดี ...ดูตนเองไร้ค่า 

ถูกชมว่าดีอยู่เรื่อยๆ --> ภาพแห่งตน ดี น่ารัก 
ฉลาด 
ถูกด่าบ่อยๆ-->ภาพแห่งตน ไม่ดี ไม่น่ารัก โง่ ไม่
เข้าท่า 
ภาพจะถูกสะสมทุกๆวัน--> สะสมข้อมูลตนเอง
และโลกรอบตัวลงในดวงจิตของตนเอง--> 

กลายเป็นทัศนคติและความเช่ือตนเอง--> 

 

ตารางที่ 5 แสดงความตระหนักถึงคุณค่าตนเองและความเชื่อม่ันในความสามารถตนเอง 
(ที่มา http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 

 

 9.9 การสร้างความมั่นใจในตัวเอง 
 ความเช่ือมั่นตนเองและรู้คุณค่าตัวเอง เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินชีวิต ลําพัง
ความคิดอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความมั่นใจในตัวเองได้ ความมั่นใจจะเริ่มสร้างต้ังแต่เด็กจนกระทั่ง
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เราตาย ความมั่นใจจะกระทบต่อการตัดสินใจ ดังน้ัน ทุกคนความสร้างความมั่นใจใหก้ับตัวเองอย่าง
สม่ําเสมอ ตัวอย่างของความมั่นใจ เช่น หากคนจะเปลี่ยนอาชีพเขาจะต้องมั่นใจในตัวเองหรือมีคนอ่ืน
เห็นถึงความสามารถของเขาที่จะทําให้ให้สาํเร็จ เมื่อมีความผิดหวังหรือความเครียดความมั่นใจหรอื
เช่ือมั่นในตัวเองจะช่วยให้แก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านไปด้วยดี ครอบครัวซึ่งมีความมั่นใจหรือเช่ือมั่นใน
ตัวเองสูงความมั่นใจของลูกก็จะสูงการพัฒนาความม่ันใจของเด็กจะเกิดขึ้นได้เมื่อเด็กได้เล่นกับเพ่ือน 
ผู้ที่มีความมั่นใจสูงมักจะไม่ทาํร้ายตัวเอง ไม่ด่ืมสุราหรือติดยาเสพติด เด็กหญิงวัยรุ่นที่มีความมั่นใจสูง
มักจะไม่ประพฤติผิดประเพณ ี ความมั่นใจเป็นลักษณะของแต่ละคน ไมส่ามารถทีจ่ะให้กันได้แต่สามารถ
ฝึกฝนได้ในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ คนทีม่ีความมั่นใจและ
มีความสามารถในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มใหม่ๆ การปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืน เพ่ือให้เข้าใจเหมอืนกัน คนเช่นน้ี
จึงจะอยู่รอดในสังคม (http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm) 

 

 

ตารางที่ 6 แสดงการสร้างความม่ันใจในตัวเอง 
(ที่มา http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 

 

 

 

 

เหตุปัจจัย Self-Esteem สูง Self-Esteem ต่ํา 
ปัจจัยภายใน หน้าตาดี พ้ืนฐานอารมณ์ 

หนักแน่น 
พิการ เจ็บป่วยบ่อย 
ประสบการณ์ล้มเหลวบ่อย 

ปัจจัยภายนอก ครูชม เพ่ือนเลน่ด้วย นายชอบ ครูด่า แม่ด่า เพ่ือนไม่คบ 
ความสัมพันธ์ เป็นส่วนหน่ึง เข้าร่วม กลุ่ม

ยอมรับ ครอบครัวกลมเกลียว 
เพ่ือนไม่ยอมให้เข้ากลุ่ม เข้ากับ
พ่ีน้องไม่ได้ พ่อแม่ขัดแย้ง  
แม่ขี้บ่น 

ประสบการณ์สําเร็จ ทํางานสําเร็จ >ผู้อ่ืนเห็นคุณค่า 
>รู้สึกตนเองมีค่า >สร้างคุณค่า
และความหวัง >พยายามมาก
ขึ้น 

ล้มเหลว >ปฏิกิริยาเชิงลบจาก
ผู้อ่ืน >รู้สึกไร้ค่า >ขาดแรงจูงใจ
และไม่อยากพยายาม 
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ภาพท่ี 44 แสดงภาพการเสริมสร้างการเหน็คุณค่าในตนเอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 8 มิถุนายน 2559) 

 

 9.10 การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) เพ่ือที่จะเป็นคนที่มี
ประสิทธิภาพสูง Peak Performance  

(http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm8 มิถุนายน 2559) 

 9.10.1 หาเวลาสักหน่ึงช่ัวโมงในตอนเช้าเพ่ือพัฒนาตัวเอง อาจจะเป็น 
การน่ังสมาธิ หรือการพิจารณาตัวเอง หรอือ่านหนังสือที่สรา้งความเช่ือมั่น หรือฟังเทปคําสอนต่างๆ  
การเร่ิมต้นที่ดีจะทําให้เกิดความม่ันในและประสบผลสําเร็จ 
 9.10.2 มองปัญหาและมองโลกในแง่ดี เลิกบ่นสิ่งทีไ่ม่ดีเก่ียวกับตัวเอง ลองหา
กระดาษสักแผน่จดความคิดที่ดีๆเก่ียวกับตัวเองไว้ด้านหน่ึง อีกด้านหน่ึงจดสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาวิเคราะห์ 
ว่า มีสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ดีมากว่ากัน หานามบัตรจดสิ่งที่ดีหรือคําขวัญที่ดีไว้กระตุ้นเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา 
 9.10.3 ทําการบ้านให้ปราศจากความวุ่นวาย ฟังเพลง อ่านหนังสือ หรือคุยกับ
เพ่ือนที่สนิท 
 9.10.4 หาวันละ 10 นาทีเพ่ือพิจารณาจุดยืนของตัวเอง สิ่งที่สําคัญของชีวิต
คืออะไร เราบรรลุหรือยัง เราเดินผิดแนวทางหรือไม่ 
 9.10.5 คนกับคนที่มองโลกในแง่ดีหรือคนที่มี self-esteem เพราะเพ่ือนจะ
กระตุ้นให้เรามีความมั่นใจและความมุ่งมั่นเพ่ิมขึ้น ตรงกันข้ามหากคบคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะทําให้
เรามองโลกในแง่ร้าย ความมัน่ใจก็จะสญูเสยีไปด้วยดังน้ันเลิกคบกับคนที่มองโลกแง่ร้าย 
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 9.10.5 ให้เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อ่ืน เพราะเราต้องยอมรับว่าคนเรา
ไม่สมบูรณ ์ 100%ทุกคน หากเราเปรียบเทียบกับคนอ่ืนจะทําให้เกิดปัญหาที่ไมส่ามารถแก้ไขได้อย่าง
มากมาย 
 9.10.7 ให้หาคนที่จะเป็นต้นแบบเพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต 
 9.10.8 ต้ังเป้าหมายที่เป็นไปได้และมุ่งสู่ความสําเร็จน้ัน 
 9.10.9 หาผู้ทีค่อยช่วยเหลือด้านทักษะและทศันคติในการดํารงชีวิตหรือการงาน 
 9.10.10 หากมีคนชมหรือกล่าวโทษให้กล่าวคําว่าขอบคุณ 

 9.10.11 อย่าดูถูกตัวเองหรืออย่ามองว่าตัวเองไม่มีความสามารถ หากเราคอย
ตอกยํ้าถึงจุดด้อยของเรา เราจะไม่มีทางประสบผลสําเร็จ 
 9.10.12 ให้เพ่ิมทักษะหรือคุณภาพชีวิตจากการทํางาน การอ่านหนังสือ  
หรือจากสื่ออ่ืนๆ 
 9.10.13 ให้จดสิ่งที่ดีเก่ียวกับตัวคุณ เช่นความซื่อสัตย์ ความคิดรเิริ่ม  
ความมุ่งมั่น ความเอ้ืออาธร เป็นต้น ให้อ่านสิ่งเหล่าน้ีบ่อยๆ 
 9.10.14 จดผลงานที่คุณช่ืนชมหรือประสบผลสําเรจ็สกั 10 อย่าง เช่น
การศึกษา ผลการศึกษา การได้รับรางวัล การช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 9.10.15 จดคําขวัญไว้ในที่เห็นชัดและนํามาท่องเมื่อมีโอกาส เช่น ผมยอมรับ
ความสามารถตัวเอง ผมเป็นคนลิขิตชะตาชีวิตของผมเอง หนูภูมิใจและเช่ือมั่นในตัวเอง 
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 9.11 ผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้จากการเติบโตมากับคําต่างๆ ดังตารางต่อไปน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 

 

กระบวนการเรียนรู ้
จากการเติบโตมากับ 

ผลลัพธ์นี้ เขาจะเปน็คนท่ี... 

คําตําหนิ สงสัยตนเอง 
ความเฉยเมย รู้สึกไร้ค่า 
ความอับอาย รู้สึกผิด 
ความกลัว วิตกกังวล 
กําลังใจ มีความเช่ือมั่น 
คํายกย่องชมเชย เห็นคุณค่าของตนเอง 
การยอมรับนับถือ ยอมรับนับถือตนเอง 
ความรัก รักตนเองและผู้อ่ืน 
ความมั่นคงปลอดภัย รู้สึกว่าโลกน้ีเป็นที่น่าอยู่ 
ความสงบ มีสันติสุขในจิตใจ 

  

ตารางที่ 7 แสดงผลลพัธ์ของกระบวนการเรียนรู้จากการเติบโตมากับคําต่างๆ 
(ที่มา http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 

 

 9.12 วิถีชีวิตกับการเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเอง ดังตารางต่อไปน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 

 

วิถีชีวิต Self-Esteem สูง Self-Esteem ต่ํา 
การมองตน น่ารัก ภูมิใจ เปิดเผย กล้าหาญ 

ซื่อสัตย์ 
ไม่น่ารัก ไม่มีคนรักเลย ตนไร้
คุณค่า ไม่ภาคภูมิใจ 

อารมณ์ หนักแน่น มั่นคง อ่อนโยน รับ
ฟัง ใจกว้าง 

หงุดหงิด ขี้โกรธ รุนแรง สงสยั
คําชม 

การเคารพสิทธิของตนเอง ให้เกียรติ ปกป้องสิทธิ ทําร้ายคนอ่ืน ยอมให้คนอ่ืนเอา
เปรียบ ไม่กล้าตัดสินใจ 
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วิถีชีวิต Self-Esteem สูง Self-Esteem ต่ํา 
การปรับตัว ปรับตัวเร็ว ไม่เครียด มอง

ปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 
กังวล ปรับตัวยาก การเรียนรู้
แย่ 

ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ยอมรับ ยุติธรรม ใจกว้าง 
ร่วมมือ จริงใจ ซื่อสัตย์ 

อ้อมค้อม กังวล ขี้อิจฉา ใจแคบ 

ความกลัวถูกปฏิเสธ ไม่กลัวถูกปฏิเสธ กลัวถูกปฏิเสธ ด้ินรน อวดร่ํา
อวดรวย หาความรักแบบ
แปลกๆ 

บุคคลิกภายนอก สุข มั่นคง มีพลัง หน้าผ่อน
คลาย แจม่ใส มีชีวิตชีวา สง่า
งาม ไหล่ต้ัง เสยีงหนักแน่น ชัด
ถ้อยชัดคํา 

เครียด กังวล เศร้าสร้อย หลัง
งุ้ม ไหล่ห่อ คอตก เสียงเบาและ
ไม่ชัดเจน หงุดหงิด วิตก 

วงจรที่ไม่สิ้นสดุ คิดและทํา สิ่งดีๆ อย่างต่อเน่ือง วิธีคิด พฤติกรรม ทําสิ่งไร้คณุค่า 
ทําตนเองให้ตกตํ่าอย่างต่อเน่ือง 
เช่นการยอมให้เอาเปรียบ 

ปัญหาสุขภาพจิต มีความสุข สุขภาพจิตดี มี
กําลังใจ มั่นใจ ภาคภูมิใจ พึง
พอใจตนเอง พอใจในงาน 

เศร้าใจ ท้อแท ้สิ้นหวัง หมด
กําลังใจ ป่ันป่วนทางอารมณ์ 

สุขภาพจิตเสื่อม มองตนเองไร้
ความสามารถ ทําร้ายผู้อ่ืน มกั
ฆ่าตัวตาย 

 

ตารางที่ 8 แสดงวิถีชีวิตกับการเปรียบเทียบการเห็นคณุค่าในตนเอง 
(ที่มา http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 
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 9.13 การเห็นคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมความสําเร็จ ดังตารางต่อไปน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 

 

พฤติกรรมความสําเร็จ Self-Esteem สูง Self-Esteem ต่ํา 
แรงจูงใจและ 
ความกระตือรือร้น 

กระตือรือร้น ต้อนรับความ 
ท้าทาย แสวงโอกาส ใช้โอกาส 
มีแรงจูงใจ มีพลัง มีเป้าหมาย 

หลีกเลี่ยง ไมม่ัน่ใจ อยู่จําเจ  
ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่กล้าก้าว
ไปข้างหน้า ไม่รู้จะเรียนไปทําไม 
ขาดความรับผิดชอบ เฉื่อยชา 
ขออยู่ไปวันๆ 

ความอยากเรียนรู้ อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ใจกว้าง 
รบัฟัง รู้สึกดีทีไ่ด้เรียนรู้ 

ไม่อยากเรียนรู้ 
 

ความพยายาม พยายามสูง เช่ือว่าตนเองทําได้ แล้วแต่เหตุการณ์จะพาไป ดูถูก
ตนเอง ไม่เช่ือตัวเองว่าจะทําได้ 

ความกล้าหาญ กล้า ไม่กลัวความล้มเหลว 
ยืนยันความคิดตนเอง แม้ว่าจะ
แตกต่างจากคนอ่ืน ใช้ศักยภาพ
ตนเองเต็มที่ ประสบ
ความสําเร็จได้ง่าย 

ขี้กลัว หลีกเลีย่งสิ่งแปลกใหม่ 
กลัวสิ่งที่ไม่รู้จกั ไม่กล้าคิด
แตกต่างไปจากคนอ่ืน 
ปราศจากความคิดสร้างสรรค์ 

ความคาดหวังในตนเอง คิดเชิงบวกคาดว่าประสบ
ความสําเร็จ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
มีแรงผลักดัน มีความสุข  
กระตือรือร้น 

ไม่คาดหวัง เฉื่อยชา ล้มเหลว 
บางคนคาดหวังเกินตัวจน
เป็นไปไม่ได้ บางทีก็ตํ่าเกินไป 
เสี่ยงต่อความล้มเหลว 

ล้มแล้วลุกได้เร็ว ปรับตัวได้เร็ว มีพลังที่จะชนะ
ความยากลําบากได้ ล้มแล้วลกุ
ได้เร็ว 

ล้มเหลวนิดเดียวก็ล้มเหลวไปทั้ง
ชีวิต ซึมเศร้า พลาดวิชาเดียว ก็
พังไปทุกวิชา 

ความอดทน อดทนสูง พยายามทํางานให้
สําเร็จ ไม่ว่าจะยากแค่ไหน 

ล้มเลิกง่าย ยอมแพ้ง่าย โอกาส
สําเร็จน้อย 

 

ตารางที่ 9 แสดงการเหน็คณุค่าในตนเองกับพฤติกรรมความสําเร็จ 
(ที่มา http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 
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 9.14 การเห็นคุณค่าในตนเองกับผู้อ่ืน 
 การเห็นคุณค่าในตนเองกับผู้อ่ืน มีดังต่อไปน้ี 

(http://www.novabizz.com/NovaAce/Self.htm 8 มิถุนายน 2559) 

 9.14.1 แสดงความยอมรับนับถือต่อเขา 
 9.14.2 ปฏิบัติต่อเขาด้วยเหตุผล เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่ขึ้นๆลงๆ 
 9.14.3 สร้างกฎระเบียบที่มีเหตุผลน่านับถอื และชัดเจน 
 9.14.4 คาดหวังต่อเขาตามที่ความเหมาะสม ไมม่ากไปหรือน้อยไป 
 9.14.5 ไม่ทําให้เขาได้อับอาย หรือไปดูหมิน่ดูแคลนเขา 
 9.14.6 ไม่ใช้อํานาจเข้าควบคุมอย่างไร้เหตุผล หรือมีเหตุผลแบบข้างๆ คูๆ 
 9.14.7 เช่ือมั่นในความดีของเขาในด้านศักยภาพและความสามารถที่เขามี 
 9.14.8 จงให้ความรักเขาอย่างไม่มีเง่ือนไข ว่าต้องทําอย่างน้ันจึงจะรัก 
 9.14.9 เขาต้องไม่ถูกลงโทษ ในสิ่งที่เราเคยบอกว่าเป็นสิ่งดี 
 9.14.10 สอนเขาอย่างไร ก็จะทําตามที่เคยสอน 

 9.14.11 ให้รางวัลเขาเมื่อเขาทําความดี 
 9.14.12 รับฟังเขาด้วยความต้ังใจ โดยไม่โต้เถียง ไม่ตําหนิ และการรับฟังก็

ไม่ใช่ว่าเป็นการยอมรับที่เขาทํา 
 9.14.13 ยอมรับความรู้สึกของเขา ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรือลบ 
 9.14.14 กระตุ้นให้เขาคิดและตัดสินใจเอง ไม่พยายามควบคุมเขาให้คิดหรือ

รู้สึกตามที่เราต้องการ 
 9.14.15 มองเขาเป็นคน ไม่ใช่วัตถุช้ินหน่ึง ที่ไร้ความหมาย 
 9.14.16 นับถือความเป็นส่วนตัวของเขา 
 9.14.17 สอนให้เขามีความพึงพอใจในตนเอง ยอมรับรูปร่างหน้าตาตนเอง 
 9.14.18 ทําใหเ้ขารู้สึกว่าเราพอใจเขา ไม่ใช่เสียใจทีม่ีเขา 
 9.14.19 ฝึกใหเ้ขาค้นหามองสิ่งดีๆ ของเขา แทนที่มัวแต่คน้หาจุดด้อยของ

ตนเอง 
 9.14.20 บอกให้เขาทราบว่า ชีวิตของเขาอยู่เพ่ือตัวเขา ไม่ใช่อยู่เพ่ือทําตาม

ความคาดหวังของคนอ่ืน 
 9.14.21 เมื่อเขาทําผิดพลาดบกพร่อง อย่าไปโจมตีเขา หาวิธีการสอนให้เขา

แก้ปัญหา และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด 
 9.14.22 หาจังหวะให้คําชม แต่ต้องไม่ฟุ่มเฟือย 
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 9.14.23 เวลาตําหนิ ต้องไม่ตําหนิเขา แต่จงตําหนิเฉพาะพฤติกรรมหรือสิ่งที่ทํา
ที่ไม่ดี 

 9.14.24 ใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
 9.14.25 มีความยุติธรรม มใีจกรุณา 
 9.14.26 เคารพตนเอง และรักษาสิทธิของตนเอง 
 9.14.27 ไม่ใช้แต่อํานาจรํ่าไป ใช้ประชาธิปไตยบ้าง 
 9.14.28 มองคนอ่ืนในแง่ดี 
 9.14.29 พยายามทําให้ลูกน้องไว้วางใจ 
 9.14.30 สร้างแรงจูงใจ มากว่าใช้อํานาจบังคับ 
 9.14.31 พูดให้กําลังใจแทนที่จะตําหนิ 
 9.14.32 ให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น และการตัดสินใจ 
 9.14.33 สร้างทัศนคติว่า เราทําได้ 

 

 จากการเห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถค้นพบและประเมินตนเองได้ เมื่อประเมินตนเอง
ได้สามารถพัฒนาตนเองได้ เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 การพัฒนาตนเป็นศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ช่วยใน
การรวบรวมข้อมูล จัดให้เป็นระบบระเบียบและสามารถตรวจสอบได้อย่างมีเหตุมีผล เพ่ือที่จะอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข จึงขอกล่าว ความหมายของการพัฒนาตน มีดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 45 แสดงภาพการพฒันาตน 
(https://www.google.co.th/search/ 27 พฤษภาคม 2559) 
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 10. การพัฒนาตน 
 การที่คนเราจะมีการพัฒนาตน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันทีค่วามก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ทางอินเทอร์เน็ต ทําให้โลกไร้พรมแดนและสังคมรอบตัวของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
คนเราจะคงรักษาการพัฒนาตนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับ 

การรู้จักตนมากน้อยเพียงใด กล่าวคือ คนที่รู้จักตนได้ดีจะมีการขัดเกลาตนด้วยประสบการณ์ชีวิต 
และการพัฒนาตนด้านต่างๆ จนระบุได้ว่าตนคือใคร และก้าวผ่านไปสู่ตัวตนที่เขาต้องการภายใต้
ศักยภาพที่มีอยู่ หรือมีการพัฒนานาตน ทีดี่นั่นเอง ในการพัฒนาตนของบุคคลจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
รู้จักความหมายของคําว่าการพัฒนาตน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
(http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 10.1 ความหมายของการพัฒนาตน 
 การพัฒนาตน (Self development) มีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า  
“การปรับปรุงตน” (Self improvenement) “การบริหารตน” (Self management) หรือ  
“การปรับตน” (Self modification) หลานคร้ังคําเหล่าน้ัได้ใช้ในความหมายเดียวกัน สําหรับ
ความหมายของการพัฒนาตน มีดังน้ี (http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 นักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม กล่าวถึง การพัฒนาตนว่า เป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล ด้วยการตระหนักในตนเอง และ
พัฒนาตนไปสู่การรู้จักตนเอง การตระหนักในคุณค่าและศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง และการใช้ชีวิต
ได้อย่างเต็มศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ ตัวอย่างเช่น คาร์ล รันซัม โรเจอร์ กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนเกิดมา
พร้อมกับธรรมชาติด้านบวก คุณความดี การมีความสามารถ และการมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนา
ตนเองไปข้างหน้า สู่การเป็นผู้ที่ทําสิ่งต่างๆ ได้เต็มศักยภาพด้วยตนเอง 
 คาร์ล จุง ได้เสนอแนวทางการพัฒนาตน หรือพัฒนาแก่นแท้ โดยใช้คําว่า 
“ความเป็นปัจเจกบุคคล” (Individuation) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาส่วนบุคคล โดยมี
การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของบุคคล ภายในจิตใต้สํานึกส่วนตัวเปลี่ยนให้เป็นความตระหนักรู้  
การพัฒนาแก่นแท้นี้มีผลต่อการรักษาด้านภายในจิตใจและด้านกายภาพของบุคคลแบบองค์รวม 
นอกจากการสัมฤทธิผลในส่วนของสุขภาวะทางกายภาพและสุขภาวะทางจิตแล้ว บุคคลที่สามารถเข้า
สู่การพัฒนาแก่นแท้แห่งตนได้น้ัน คือ ผู้ที่มีความกลมกลืน มีความรับผิดชอบ รวมไปถึงการมีอิสรภาพ
และความยุติธรรม เข้าใจในการทํางานของมนุษย์ ธรรมชาติ และจักรวาล 
 มาสโลว์ (Maslow, 1987) กล่าวว่า การพัฒนาตน หมายถึง การรู้จักตนเอง
อย่างถ่องแท้และการใช้ความสามารถของตนเองอย่างมีประสิทิภาพ มีความสุข คนที่มีการพัฒนาตน
น้ันจะมีจิตใจที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่เปิดกว้างต่อประสบการณ์ใหม่ๆ มีทัศนะที่สร้างสรรค์ มีการรับรู้ที่
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แท้จริงในศักยภาพของตนบางอย่างเต็มที่ มีความใกล้ชิดต่อชีวิตที่เป็นจริงตามธรรมชาติ และมี 
ความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 
 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า การพัฒนาตน หมายถึง การรู้จักและตระหนักรู้ในศักยภาพ
ของตนเองอย่างถ่องแท้ การมีแรงจูงใจด้านบวกในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและใช้ความสามารถ
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้ งมี อิสระในการตัดสินใจเลือก มีการปรับตัวและมี 
การเปล่ียนแปลงตัวเองให้เหมาะสมตามสถานการณ์เพ่ือสนองความต้องการและเป้าหมายของตนเอง 
เช่น สามารถดําเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพ่ือสนองความต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
หรือใช้ความสามารถของตนอย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของตนเอง และมีการดําเนินชีวิตอย่าง
เป็นสุข 
 10.2 แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตน 
 บุคคลที่จะพัฒนาตนเองได้ จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ตัวเอง โดยมีความเช่ือหรือแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตนที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ 

การพัฒนาตนเองประสบความสําเร็จ แนวคิดที่สําคัญมีดังน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Self_Development.htm 8 มิถุนายน 2559) 

 10.2.1 มนุษย์ทุกคนมศีักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ทําให้สามารถฝึกหัดและ
พัฒนาตนได้ในเกือบทุกเรื่อง 
 10.2.2 ไม่มีบุคคลใดทีม่ีความสมบูรณพ์ร้อมทกุด้าน จนไมจ่ําเป็นต้องพัฒนาใน
เรื่องใดๆ  
 10.2.3 ถึงแม้บุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองได้ดีที่สุด แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองได้ในบางเร่ือง ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในการพัฒนาตน การควบคุมความคิด 
ความรู้สึก และการกระทําของตนเอง มีความสําคัญเท่ากับการควบคุมสิง่แวดล้อมภายนอก 
 10.2.4 อุปสรรคสําคญัของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคคลมี
ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการกระทํา จึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม ่หรือฝึกทักษะใหม่ๆ
ที่จําเป็นต่อตนเอง 
 10.2.5 การปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถดําเนินการได้ทุกเวลาและอย่าง
ต่อเน่ือง เมื่อพบปัญหาหรือข้อบกพร่องเก่ียวกับตนเอง 
 10.3 ความสําคัญของการพัฒนาตน 
 บุคคลล้วนต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์หรอือย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุข
ในสังคม ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของตนเอง พัฒนาตนเองได้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก การพัฒนาตนจึงมีความสําคัญดังน้ี 
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(http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Self_Development.htm 8 มิถุนายน 2559) 

 10.3.1 ความสําคัญต่อตนเอง จําแนกได้ดังน้ี 
 10.3.1.1 เป็นการเตรียมตนให้พร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือรับกับสถานการณ์
ทั้งหลายได้ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
 10.3.1.2 เป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง และพัฒนาพฤติกรรมให้
เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกจากตัวเอง และเสริมสร้างคณุลักษณะทีส่ังคมต้องการ 
 10.3.1.3. เป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายใน
ชีวิตได้อย่างมั่นใจ 
 10.3.1.4. ส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนสูงให้ขึ้น มีความเข้าใจ
ตนเอง สามารถทําหน้าที่ตามบทบาทของตนได้เต็มศักยภาพ 

 10.3.2 ความสําคัญต่อบุคคลอ่ืน เน่ืองจากบุคคลย่อมต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
การพัฒนาในบุคคลหน่ึงย่อมส่งผลต่อบุคคลอ่ืนด้วย การปรับปรุงและพัฒนาตนเองจึงเป็นการเตรียม
ตนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อ่ืน ทั้งบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนในทีท่ํางาน สามารถเป็นตัวอย่าง
หรือเป็นที่อ้างอิงให้เกิดการพัฒนาในคนอ่ืนๆ ต่อไป เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งชีวิตส่วนตัวและ
การทํางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในชุมชน ที่จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 
 10.3.3 ความสําคัญต่อสังคมโดยรวม ภาระกิจที่แต่ละหน่วยงานในสังคม
ต้องรับผิดชอบ ล้วนต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน การที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้
พัฒนาและปรบัปรุงตนเองให้ทันต่อพัฒนาการของรปูแบบการทํางานหรือเทคโนโลย ี การพัฒนาเทคนคิ
วิธีหรือวิธีคิดและทักษะใหม่ๆที่จําเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพของผลผลิต ทาํ
ให้หน่วยงานนั้นสามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพกับสังคมอ่ืนได้สูงขึ้น ส่งผลให้
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้ 
 10.4 แนวคิดจิตวิทยาเก่ียวกับการพัฒนาตน 
 10.4.1 แนวคิดจิตวิทยาเก่ียวกับการพัฒนาตนของมาสโลว์ 
 มาสโลว์เช่ือว่า ทุกคนล้วนมีความมุ่งหมายในชีวิต เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการระดับสูงสุด คือ การเป็นผู้ทีม่ีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งมาสโลว์ เรียกว่า การรู้จัก
ตนเองอย่างถ่องแท้ หรือการบรรลุภาวะสัจจการแห่งตน (Sefl-Actualization) การพัฒนาตนเป็นผู้ที่
รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ เกิดจากการที่คนเรารับรู้ความต้องการตนเองของตนเอง รวมท้ังตอบสนอง
ความต้องการต่างๆ ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาเอกลักษณ์ของตนผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีดีกับบุคคลอ่ืน การเป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือกลุ่มคน การรับรู้ของตนเอง  
การเข้าใจตนเอง สิ่งเหล่าน้ีล้วนนํามาซึ่งการยอมรับตนเองและบุคคลอ่ืนอย่างที่คนๆน้ันเป็นมี 
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การยอมรับทั้งข้อดี ข้อด้อยของตนและบุคคลอ่ืน การมีจติใจเปิดกว้าง การมีความมุ่งมั่น และการมี
อิสระในการเลอืกพร้อมทั้งเกิดความรับผิดชอบในการกระทําของตน ทั้งน้ีคนแต่ละคนจะมีความแตกต่าง
กันของการพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลภุาวะสัจจการแห่งตน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น 
คนที่เปิดใจกว้างที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา จะมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ตนเอง ก็จะมกีารพัฒนาตนเองไปสู่การรู้จกัตนเองอย่างถ่องแทห้รือบรรลุภาวะสัจจการแห่งตนมากกว่า
คนที่ไม่เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือมีข้อจํากัดด้านการสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมในการที่จะพัฒนา
ตนเอง เป็นต้น มาสโลว์ ได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มีการพัฒนาตนจนเติบโตไปสู่ระดับสูงสุดที่
ตนเองสามารถกระทําได้ และมีการรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ที่เรียกว่า การบรรลุภาวะสัจจการแห่งตน 
มีรายละเอียดดังน้ี (http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 10.4.1.1 การรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง โดยบุคคลที่
พัฒนาตนรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้จะตอบสนองต่อประสบการณ์ต่างๆ รอบตัว ตามความเป็นจริง 
โดยเฉพาะในการตอบสนองต่อสิ่งที่คนเราไม่คุ้นเคย หรือไม่ทราบผลลัพทธ์ที่ชัดเจน พวกเขาจะเปิดใจ
กว้างที่จะเรียนรู้และกล้าทีจ่ะเปิดใจต้อนรับประสบการณ์ที่ตนเองไม่คุน้เคย โดยไมใ่ช้กลไกป้องกันตนเอง 
เพราะความวิตกกังวลหรือความกลัว 
 10.4.1.2 การยอมรับและบุคคลอื่นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือ
ด้านที่เป็นข้อบกพร่องได้ มีการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตนเอง บุคคลที่มีการยอมรับตนเอง
และบุคคลอ่ืนทั้งด้านดีและด้านด้อยจะมีการยอมรับและเข้าใจในธรรมชาติของความแตกต่างระหว่าง
ตนเองและบุคคลอ่ืน 
 10.4.1.3 การมีความเป็นธรรมชาติ บุคคลที่พัฒนาตนเองรู้จักตนเอง
อย่างถ่องแท้ จะเป็นผู้ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบๆตัว อย่างมะรรมชาติ พวกเขาจะไม่ยึดติดกับ
ประเพณีหรือระเบียบแบบแผนต่างๆ มากเกินไป จนขาดความยืดหยุ่นและขาดความจริงแท้ใน
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกขณะ 
 10.5.1.4 การมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเป็นหลัก บุคคลที่พัฒนาตนเองรู้จัก
ตนเองอย่างถ่องแท้ จะมุ่งไปที่การแก้ไขปัยหามากกว่ายึดตนเองเป็นศูนย์กลาง หรือมีความสามารถใน
การมองทั้งภาพรวมและรายละเอียดปลีกย่อยของวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก ตลอดจนสามารถมอง
หาและทําในสิง่ที่เขามีความสุขในสถานการณ์ที่ยากลําบากได้เสมอ 
 10.4.1.5 การมีความสันโดษ บุคคลที่มีการพัฒนาในแนวคิดน้ี จะ
สามารถอยู่อย่างสันโดษได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดใจ สามารถแก้ไขปัญหาและดูแลตนเองได้ บุคคลที่มี 
การรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ มักชอบความสันโดษและชอบความเป็นส่วนตัวมากกว่าบุคคลทั่วไป 
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 10.4.1.6 การมีอิสระและพ่ึงตนเองได้ บุคคลที่มกีารพัฒนาตนในแนวคิด
นี้จะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ไม่ยึดติดกับบุคคล ครอบครัว วัฒนธรรม หรือความคาดหวัง
จากสังคมภายนอกและสังคมโลก 
 10.4.1.7 การมีความซาบซึ้งใจ กตัญญูรู้คุณ บุคคลที่มีการพัฒนาตน
ในแนวคิดน้ี จะเป็นผู้ที่รู้สึกกว่าชีวิตของตนเติมเต็ม มีความรู้สึกพึงพอใจและพอเพียง พวกเขาจะเป็น
ผุ้ที่ช่ืนชมยินดีในการท่ีบุคคลอ่ืนมีความสุข เป็นผู้ที่ช่ืนชมกับความสุขที่เกดิขึ้นรอบตัวในชีวิตประจําวัน 
แม้เป็นเพียงเรื่องเล้กๆ น้อยๆ และเป็นผู้ทีแ่สดงความขอบคุณในสิ่งที่บุคคลอ่ืนทําให้หรือสิ่งที่บุคคลอ่ืน
เอ้ือเฟ้ือให้แก่เขาด้วยความรู้สึกเต็มใจ 
 10.4.1.8 การมีประสบการณ์ปิติสุข บุคคลที่พัฒนาตนเองจนรู้จักตนเอง
อย่างถ่องแท้ จะเป็นผู้รับรู้เก่ียวกับประสบการณ์ของตนเองว่าเป็นหน่ึงเดียวกับสรรพสิ่งรอบๆตัว ไม่ว่า
จะเป็นความปิติสุขที่เป็นความสงบเย็น โลง่ดปร่งใจจากการทําสมาธิ หรือความรู้สึกปิติสุขที่เกิดจาก
การทํากิจกรรมต่างๆ ในชีวิต เช่น การเล่นดนตรีแล้วเกิดภาวะที่ใจสงบ เป็นสุข ผ่อนคลายและรับรู้ถึง
พลังชีวิตที่เพ่ิมขึ้น 
 10.4.1.9 การมีความผูกพันแบบเครือญาติ บุคคลที่พัฒนาตนเองอย่าง
ถ่องแท้ จะมคีวามสัมพันธ์สนิทแนบแน่นกับบุคคลรอบข้าง มีความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตากับบุคคลอ่ืน
ทุกคน และมีความเช่ือมดยงกับบุคคลอ่ืนๆเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 
 10.4.1.10 การมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพตนเองและบุคคลอ่ืน 
บุคคลที่พัฒนาตนเองรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ จะมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ความเคารพในศักด์ิศรีและ
ความเป็นมนูษย์ของบุคคลอ่ืน ตลอดจนมมีนุษยสมัพันธ์ทีดี่กับทุกๆ คน ไม่ว่าจะบุคคลน้ันจะมคีวาม
แตกต่างกับตนเอง อย่างไรก็ตาม 
 10.4.1.11 การมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ดี บุคคลที่พัฒนาตนจนรู้จัก
ตนเองอย่างถ่องแท้ จะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนแบบผูกพันใกล้ชิด จนสามารถบอกเล่าเรื่องราว 
ประสบการณ์เก่ียวกับความทุกข์และความสขุต่างๆ แก่บุคคลรอบข้างได้ สามารถให้และรับความรัก
กับบุคคลอ่ืนได้ ตลอดจนมีความไว้ใจและเป็นที่ไว้วางใจสําหรับบุคคลรอบตัวได้ 
 10.4.1.12 การมีความรู้สึกรู้ผิดชอบช่ัวดี บุคคลที่มกีารพัฒนาตนสามารถ
แยกแยะความถูกและความผดิและเลือกจะกระทําในสิ่งทีถู่กได้ ด้วยการพิจารณา ใครค่รวญ ไตร่ตรอง 
ด้วยตนเองได้ 
 10.4.1.13 การเห็นความสําคัญของวิธีการและเป้าหมายไปพร้อมๆ กัน 
บุคคลที่มีการพัฒนาตนในแนวคิดน้ี จะเป็นบุคคลที่บอกถึงวิธีการดําเนินการและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
บุคคลจะไม่มองแต่ผลลัพธ์อย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจกระบวนการหรือวิธีการ บุคคลจะตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งที่ตนจะกระทํา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความสําเร็จและมคีวามสุขในชีวิต 
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บุคคลที่มีการพัฒนาตนในข้อน้ี จะเห็นความสําคัญกับกิจกรรมประจําวันและเก็บเก่ียวความสุข
จากภายในจากการลงมือกระทําสิ่งต่างๆ ของกิจกรรม นัน่คือ ทุกการกระทํา คอื ความสขุ ความลงตัว ที่
รวมกันมุ่งสู่เป้าหมายในชีวิต 
 10.4.1.14 การมีอารมณ์ขนั บุคคลที่มีการพัฒนาตนในแนวคิดน้ี จะเป็น 
ผู้มีอารมณ์ขัน โดยอารมณ์ขันน้ีไม่เป็นการหัวเราะเยาะบุคคลอ่ืนหรือตลกขบขันในความด้อยของ
บุคคลอ่ืน 
 10.4.1.13 การทีค่วามคิดสร้างสรรค์ และมุ่งสู่การพัฒนาเองอย่างต่อเน่ือง 
โดยไม่ด้ินรนหรือยึดติดกับการตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ที่ตนเองขาด เช่น ด้านความจําเป็น
พ้ืนฐานทางร่างกาย ด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ด้านความรู้สึกเป็นพวกพ้องและด้านการเห็นคุณค่า
ในตนเอง เป็นต้น 
 10.4.1.16 การมีความสามารถนการปรับตัวกับสังคมวัฒนธรรมที่
หลากหลายได้ บุคคลที่มีการพัฒนาตนในแนวคิดน้ี จะปรับตัวให้เขา้กับสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
โดยการแยกแยะว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดีได้ และมีการตอบสนองที่ไม่ใช่การสมยอมหรือการทําตามโดยไม่
สมเหตุผล พวกเขาจะมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจต่างๆ โดยคงความสมดุลระหว่าง
ความเป็นตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
 10.4.1.17 การมีเป้าหมายในชีวิต บุคคลที่พัฒนาตนเองจนรู้จักตนเอง
อย่างถ่องแท้ จะรับรู้ถึงเป้าหมายที่สําคัญหรือสิ่งที่สําคัญที่ตนจะกระทําให้แก่โลกใบน้ี เป้าหมายใน
ชีวิตน้ีมักจะเป็นสิ่งที่บุคคลไมได้กระทําเพ่ือตนเอง หรือเพ่ือความย่ิงใหญข่องตนเอง แต่เป็นการกระทํา
ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ส่วนรวมและมวลมนุษยชาติ เป็นต้น 
 ทั้งน้ี มาสโลว์เน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนของคนเราไปสู่การรู้จัก
ตนเองอย่างถ่องแท้ทีเ่รียกว่า การบรรลุภาวะสัจจการแห่งตน การพัฒนาตนดังกล่าวขึ้นกับประสบการณ์
ที่ผ่านการฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและไม่จําเป็นที่คนเราจะมีการพัฒนาตนตามคุณลักษณะครบทกุ
ข้อที่กล่าวมา 
 10.4.2 แนวคิดจิตวิทยาเก่ียวกับการพัฒนาตนของโรเจอรส ์
 โรเจอรส์ (Roger, 1961) นักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม มแีนวคิดสําคัญที่
เช่ือว่า มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีมีแรงจูงใจในด้านบวก เป็นผู้ที่มีเหตุผล สามารถตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของ
ตนเองได้ หากบุคคลเหล่าน้ันได้รับการขัดเกลา รับอิสระเพียงพอและมีบรรยากาศที่เอ้ืออํานวย ซึ่งจะ
นําไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

และนําไปสู่การเป็นบุคคลที่ทาํหน้าที่ต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ (Fully functioning person) 

(http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 
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 10.4.2.1 องค์ประกอบแนวคิดการพัฒนาตนเองของโรเจอรส์ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 1) ส่วนที่เป็นอินทรีย ์ (The organism) หมายถึง การตอบสนอง
ที่ประกอบด้วย ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลที่ตอบต่อสิ่งเร้าทั้งภายในและ
ภายนอกของบุคคล การตอบสนองสิ่งเร้าภายใน เช่น ความต้องการข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ทางสรีระร่างกาย 
เป็นต้น และการตอบสนองสิ่งเร้าภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เป็นต้น 
 2) ส่วนที่เป็นสนามแห่งประสบการณ์ (Experiential field) 

หรือสนามแห่งปรากฏการณ์ เป็นการรับรู้ประสบการณ์ทั้งหมดของบุคคล ผ่านการตีความและเง่ือนไข
ต่างๆหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งบุคคลจะให้ความหมายและเลือกรับรู้เฉพาะประสบการณ์ที่สําคัญ
ที่สอดคล้องกับโครงสร้างของตนตามที่ตนรับรู้ 
 3) ส่วนที่เป็นตน (The self) คือส่วนที่เป็นการรับรู้ ค่านิยม 
หรือ ความนึกคิดเก่ียวกับตนเองของคนเรา ที่เรียกว่า อัตมโนทัศน์ (self concept) หรือความคิดรวบ
ยอดของตน โดยคนเรามีการรับรู้และมองเห็นตนเองในหลายแง่หลายมมุ เช่น “ฉันเป็นคนดี” “ฉัน
เป็นคนทํางานละเอียด” “ฉันเป็นคนไม่ขยัน” เป็นต้น ความคิดรวบยอดเก่ียวกับตนเองน้ีเป็นสิ่งที่
คนเราเช่ือว่าตนเองเป็นแบบที่รับรู้ซึ่งอาจเป็นทั้งด้านที่ดีหรือด้านไม่ดีก็ได้ 
 โรเจอรส์ ได้อธิบายว่า บุคคลที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองนั้น จะมี
ตัวตนที่สอดคล้องกลมกลืนระหว่าง 1) การรับรู้ตนเอง (perceived self) คือ การที่คนเราประเมิน
ตนเอง  และคิดว่าบุคคลอ่ืนมองตนเองว่าเป็นอย่างไร 2) ตนตามที่เป็นจริง (real self) คือ ตนที่บุคคล
เป็นอยุ่ในความจริง และ 3) ตนตามอุดมคติ (ideal self) คือ ตนที่บุคคลปรารถนาหรือคาดหวัง
อยากจะเป็น โดยการรับรู้ตนตามที่เป็นจริง หมายถึง การที่บุคคลมคีวามนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามความเป็นจริงกับตนทั้งหมด ในแนวคิดน้ีมองว่า การพัฒนาตนของคนเราจะชะงักงัน ไม่มี
ประสิทธิภาพหรือเป็นปัญหาด้านจิตใจได้เมื่อคนเรามีความไม่สอดคล้องในการรับรู้ตนเอง คือ การรับรู้
ตน ที่เป็นตามอุดมคติ และการรับรู้ตนเองตามความเป็นจริงขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น กมลมองเห็นว่า 
ตนเองเป็นคนทํางานดีกว่าพนักงานคนอ่ืนๆ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว กมลไม่ได้เป็นเช่นน้ันเลย กมล
จึงดูถูกเพ่ือนร่วมงานคนที่ถูกเจ้านายตําหนิเร่ืองการทํางาน และเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้กมลไม่ค่อยมี
เพ่ือนในท่ีทํางาน เป็นต้น ความไม่สอดคลอ้งในการรับรู้ตนเองดังกล่าว ทําให้คนเราไมส่ามารถพัฒนา
ตนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 10.4.2.2 ลักษณะของบคุลทีม่ีการพัฒนาตนตามแนวคิดของโรเจอรส ์มอง
ว่า การพัฒนาตนของคนเราจะชะงักงัน ไม่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นปัญหาด้านจิตใจ เน่ืองจากเกิด
ความไม่สอดคล้องกันในการรับรู้ของตนเอง  กล่าวคือ การรับรู้ตนเองที่เป็นตามอุดมคติ และการรับรู้
ตนเองตามความเป็นจริงขัดแย้งกัน ความไม่สอดคล้องกันในการรับรู้ตนเองดังกล่าว ทําให้บุคคลน้ันไม่
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สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ดังน้ัน การพัฒนาตนในแนวคิดของโรเจอรส์ จึงให้
ความสําคัญกับการรู้จักตนเองและการพัฒนาตัวตน ให้มีการรับรู้ตนที่สอดคล้องระหว่างตนตนามอุดม
คติและตนตามที่เป็นจริง 
 โรเจอรส์ เสนอว่า บุคคลท่ีมีการพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มีการรับรู้ตนที่
สอดคล้องระหว่างตนตามอุดมคติและตนตามที่เป็นจริง จะเป็นผู้ที่ทําสิ่งต่าง ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

และเป็นผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1) การเป็นผู้ทีเปิดรับประสบการณ์ต่างๆ บุคคลท่ีมีการพัฒนา
ตนในแนวคิดน้ี จะมีความพร้อมและความกล้าที่จะเรียนรรู้สิ่งใหม่ๆ โดยไม่กลัวความผิดหวังหรือ 
ความล้มเหลว เป็นผู้ที่มีการยอมรับประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิต ทั้งดีและไม่ดี โดยไม่ใช้กลไกป้องกัน
ตนเองมากจนเกินไป 
 2) การเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตในแต่ละขณะได้อย่างเต็มที่ บุคคลที่มี 
การพัฒนาตนในแนวคิดน้ี เป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต ไม่หลีกหนีประสบการณ์ต่างๆ ด้วย
ความกลัวหรือวิตกกังวล 
 3) การเป็นผู้ที่เช่ือถือในการไตร่ตรองสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญาของตน 
บุคคลที่มีการพัฒนาตนในแนวคิดน้ี จะพิจารณาใคร่ครวญ และตัดสนิใจเลือกในการกระทําสิ่งต่างๆ 
บนความรู้ตัว และมีการไตรต่รองจากภายในด้วยการพิจารณาจากความถนัด ความสนใจ ความเช่ือ 
ค่านิยมต่างๆ ที่ตนเองยึดถือร่วมกับการรักษาความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมภายนอก มากกว่าจะเป็น 
การตัดสินใจเลอืกในการทําสิง่ต่างๆเพราะอิทธิพลจากภายนอกมาบอกว่าสิ่งใดไม่ควรทํา 
 4) การเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระและพ่ึงพาตนเองได้ บุคคลทีม่ี
การพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสมน้ัน จะมคีวามเป็นอิสระที่จะเลือกทําสิ่งต่างๆ มีความพร้อมที่จะเผชิญ
กับผลลัพทธ์ต่างๆ และพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจต่อการกระทําของตนเอง 
 5) การเป็นผู้ที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์ บุคคลที่มกีารพัฒนาตนเอง
ในแนวคิดน้ีจะเป็นผู้ที่มีการริเริ่มแนวทางใหม่ในการดํารงชีวิตในแต่ละขณะ เป็นผู้ที่ไมท่าํสิ่งต่างๆ ตาม
ความเคยชินแบบเดิมๆ หรือถูกผูกมัดกับรปูแบบอดีตเดิมๆ หรือกังวลเก่ียวกับอนาคตข้างหน้าที่ยังไม่
มาถึง 
 จะเห็นได้ว่า การที่บุคคลจะมีการพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสมน้ัน 

ส่วนหน่ึงจะขึน้อยู่กับประสบการณ์ การได้รับการยอมรับโดยปราศจากเง่ือนไข ส่งผลให้บุคคลเกิด 
การเรียนรู้ถึงแม้ว่าพฤติกรรมบางอย่างของเขาน้ันจะไม่เป็นที่ยอมรับก็ตาม แต่บุคคลรอบข้างก็ยังให้
ความรักและยอมรับเขาอยุ่ เขาจะไม่เกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า และยังสามารถยอมรับตนเองได้ 
ถึงแม้ว่าเขาจะมีการตัดสินใจทําบางอย่างที่เสี่ยง เขาก็ยังกล้าที่จะรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง 
สามารถควบคมุพฤติกรรมของตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในสถานการณ์ต่างๆ ได้ กล้าที่จะ
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เผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถใช้พลังที่มีอยู่ในตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ในทิศทางที่
สอดคล้องกัน และสามารถพัฒนาตนเองให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นบุคคลทีส่มบูรณ ์

 10.5 คุณลักษณะของบุคคลที่มีทุนทางจิตวิทยาในการพัฒนาตน 
 ลูเธอร์ และคณะ (Luthans, Avolio, Avey & Norman, 2007) กล่าวถึง
คุณลักษณะของบุคคลที่มีทุนทางจิตวิทยาว่า ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ การมีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถของตน การมีความหวัง การมองโลกในแง่ดี และความสามารถในการฟ้ืนหลัง มี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี (http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 10.5.1 การมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตน (self efficacy) หมายถึง  
การมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองที่จะกระทํา และพยายามกระทําพฤติกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ ความเช่ือมั่นในความสามารถเป็นการตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถของบุคคลที่
จะจัดการและดําเนินการหรือกระทําพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ลูเธอร์ และคณะ ได้ระบุ
ว่าผู้ที่มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองจะมีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 
 10.5.1.1 การต้ังเป้าหมายที่สูง ท้าทาย และเลือกที่จะทําสิ่งที่ยาก

สําหรับตนเอง 
 10.5.1.2 การมีความรู้สึกยินดี และปรารถนาที่จะทําสิ่งที่ท้าทาย 
 10.5.1.3 การมีแรงจูงใจในตนเองสูง 
 10.5.1.4 การใช้ความพยายามในการที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ให้

สําเร็จ 
 10.5.1.5 การมีความพยายามแก้ไขอุปสรรคเมื่อต้องเผชิญใหผ้่านพ้นไป

ได้ 
 10.5.2 การมีความหวัง (Hope) หมายถึง การมีแรงจูงใจในการปฏิบัติภารกิจ
ที่มุ่งไปยังเป้าหมายที่ต้ังไว้ อีกทั้งยังสามารถแสวงหาแนวทาง และวิธีการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ กล่าวอีกนัยหน่ึง การคาดหมายว่าจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนได้ต้ังเป้าหมายไว้ ซึ่ง
เป็นได้ทั้งความรู้สึกทีส่ามารถแสดงออกทั้งทางด้านอารมณ์และด้านพฤติกรรม นอกจากน้ี ความหวัง
ยังรวมถึงความคิดว่าตนเองสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตนเองต้ังไว้ และมแีรงจูงใจในการกระทํา
ตามแนวทางอีกด้วย 
 10.5.3 การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง การมีวิธีการอธิบายสาเหตุ 
และรูปแบบเหตุการณ์ต่างๆ ทางบวกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยบุคคลที่มองโลกในแง่ดี คาดหวัง
ว่าจะมีเหตุการณ์กับตนเอง ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและความพยายามมุ่งมั่นให้ไปถึงเป้าหมาย แต่บุคคล
ที่มองโลกในแง่ร้ายมักคิดอยู่เสมอว่าจะต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตนเองอย่างแน่นอน ส่งผลให้
เกิดความคิดทางลบ และอาจทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้ังใจไว้ 
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 การมองโลกในแง่ดี หมายถึง การที่คนเรามีรปูแบบในการอธิบายที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง โดยบุคคลที่มองโลกในแง่ดี จะมีอธิบายสถานการณ์ที่ไม่ดีว่ามาจากปัจจัยภายนอกเกิดขึ้น
ช่ัวคราว และเฉพาะเจาะจงต่อเหตุการณ์นั้นๆ ส่วนจะอธิบายสถานการณ์ที่ดีว่า มาจากปัจจัยส่วน
บุคคลเกิดขึ้นถาวร และเหตุการณ์น้ันดีขึ้นเรื่อยๆ ในทางกลับกัน บุคคลท่ีมองโลกในแง่ร้ายจะอธิบาย
สาเหตุเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ดีว่า มาจากปัจจยัภายนอก เกิดขึ้นช่ัวคราว และเฉพาะเจาะจงต่อเหตุการณ์
น้ันๆ ส่วนสถานการณ์ที่ไม่ดีจะอธิบายว่า มาจากปัจจัยส่วนบุคคล เกิดขึน้ถาวร และเหตุการณ์นั้นจะ
เลวร้ายลงไปเรื่อยๆ ทั้งน้ีการมองโลกในแง่ดี คือ การรับรูแ้ละอธิบายเหตุการณ์เชิงบวก ซึ่งการรับรู้
หรืออธิบายน้ัน ต้องไม่หลอกตนเอง เข้าใจและยอมรับว่า มนุษย์ทุกคนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดี หรือแม้เหตุการณ์ทีดี่ก็ตาม 
 10.5.4 การมีความสามารถในการฟ้ืนพลัง (Resilience) หมายถึง การมี
ความสามารถยืนหยัด อดทนและปรับอารมณ์มาสู่สภาวะปกติ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค และ
ความยากลําบาก เพ่ือที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังได้ อีกนัยหน่ึง ความสามารถในการฟ้ืน
พลัง เป็นความสามารถในการอดทนหรือปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อบุคคลน้ันต้องเผชิญกับ 

ความขัดแย้ง อุปสรรค สภาวะที่ไม่แน่นอน เหตุการณ์ที่รุนแรงหรือเกิดความล้มเหลวในชีวิต บุคคลยัง
สามารถปรับตัวและกลับสูส่ภาวะปกติได้ดี อีกความหมาย ความสามารถในการฟ้ืนพลงั คือ การมี
ลักษณะทางบวกของแต่ละบุคคล ที่มีการตอบสนองต่อปัญหา ความทุกข์ยากในชีวิตแตกต่างกัน 
 10.6 เทคนิคการพัฒนาตน 
 เทคนิคการพัฒนาตน ในการควบคุมตนเองมีเทคนิควิธที่ใช้ได้หลายวิธี เช่น  
การควบคุมสิ่งเร้า การเตือนตนเอง การเสริมแรงตนเองและการลงโทษตัวเอง การทําสัญญากับตัวเอง 
การเปลี่ยนการตอบสนอง มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Self_Development.htm 8 มิถุนายน 2559) 
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ภาพท่ี 46 แสดงภาพการควบคุมตนเอง 
(https://www.google.co.th/search/ 27 พฤษภาคม 2559) 

 

 10.6.1 การควบคุมตนเอง  
 การควบคมุตนเอง เป็นกระบวนการจัดการกับเง่ือนไขสภาพแวดล้อมหรือ
สิ่งเร้าที่ควบคุมพฤติกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้า เพ่ือทําให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้หรือเพ่ือให้พฤติกรรมที่พึงประสงคเ์กิดขึ้น โดยกําจัดสิ่งเร้าทีค่วบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
น้ัน เช่น ถ้าจะประหยัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยและเราทราบว่าทุกคร้ังที่ไปเดินในห้างสรรพสินค้าเราจะ
เพลิดเพลินกับการซื้อของที่ไม่จําเป็น สามารถควบคุมได้โดยไปให้น้อยลงหรือลดการไปเดินใน
ห้างสรรพสินค้าเสีย, กําหนดสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์, เปลี่ยนแปลงสิง่
เร้าใหม่ที่เหมาะสมกับพฤติกรรม ในกรณีทีพ่ฤติกรรมที่เป็นอยู่ถูกควบคุมด้วยสิ่งเร้าที่ไม่เป็นที่ยอมรับ 
 การควบคมุตนเอง (self-control) คือ การท่ีบุคคลเป็นผู้ดําเนินการในการ
พัฒนาหรือปรบัปรุงพฤติกรรมด้วยตนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเป้าหมายหรือวิธีการดําเนินการ
ทั้งหมดเพ่ือที่จะให้บรรลุเป้าหมายน้ัน ถ้าบุคคลใดมทีักษะใน การควบคุมตนเองได้ดี สิ่งเร้าภายนอก 
จะมีอิทธิพลต่อบุคคลน้ันน้อยมาก และในทางกลับกัน คนที่มีทักษะในการควบคมุตนเองอยู่ในระดับตํ่า 
สิ่งเร้าภายนอก จะมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของบุคคลน้ันได้มาก  
 10.6.1.1 วิธีการควบคมุตนเอง ในชีวิตประจําวันของคนเราล้วนเคย
ควบคมุตนเองโดยวิธีใดวิธีหน่ึงมาแล้ว ได้แก่ 
 1) ใช้วิธีการยับย้ังทางร่างกาย เช่น การกัดริมฝีปากตัวเองเพ่ือ
ไม่ให้หัวเราะ ปิดตาตัวเองเพ่ือไม่ให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบ ทําให้หลีกเลี่ยงผลกรรมที่ไม่พอใจได้ 
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 2) เปลี่ยนเง่ือนไขของสิ่งเร้าหรือสัญญาณที่เก่ียวกับพฤติกรรม
ที่จะหลีกหนี เช่น ไปตากอากาศที่ชายทะเลเพ่ือหลีกหนีสัญญาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทํางาน ซึ่ง
อาจช่วยให้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการบางอย่างได้มากขึ้นด้วย 
 3) หยุดการกระทําบางอย่าง เช่น การงดอาหารกลางวันเพ่ือจะ
รับประทานมื้อค่ําที่จัดเป็นพิเศษ 
 4) เปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางอารมณ์ บางคร้ังจําเป็นต้อง
แสดงพฤติกรรมขัดกับความรู้สึกที่แท้จริง เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกรรมที่ไม่พึงพอใจ เช่น เมือ่หัวหน้างานทํา
เป่ิน ต้องทําหน้าตาเฉย หัวเราะไม่ได้เด็ดขาด 
 5) ใช้เหตุการณ์บางอย่างเพ่ือควบคุมพฤติกรรมตนเอง เช่น  
การต้ังนาฬิกาปลุกเพ่ือช่วยให้ต่ืนทันเวลา 
 6) ใช้ยาหรือสิ่งกระตุ้นต่างๆ ควบคุมการกระทาํของตนเอง 
เช่น การด่ืมสุราเพ่ือลืมเร่ืองความทุกข์ ด่ืมกาแฟเพ่ือจะอ่านหนังสือหรือขับรถได้นานข้ึน 
 7) เสริมแรงหรือลงโทษตัวเอง โดยสัญญากับตนเองว่าถ้าสอบ
ได้ B หรือ A จะซื้อของราคา 500 บาท ให้ตัวเองช้ินหน่ึงหรือถ้าสอบได้เกรดไม่ดี จะงดการดูละคร
โทรทัศน์ 1 เดือน 
 8) ทําสิ่งอ่ืนแทนสิง่ที่กําลังทําอยู่ เช่น ออกกําลังกายแทน 
การนอนอยู่เฉย อ่านหนังสือเรียนแทนการดูละครนํ้าเน่า 
 10.6.1.2 แนวคิดพ้ืนฐานเทคนิคการควบคุมตนเอง 
 เทคนิคการควบคุมตนเอง มีแนวคิดพ้ืนฐานจากทฤษฎี 
การเรยีนรูแ้บบปฏิบัติการ ซึ่งมีความเช่ือว่า พฤติกรรมของบุคคลถูกควบคมุ โดยเง่ือนไขนําและผลกรรม 
ถ้าเง่ือนไขนําเปลี่ยนแปลงหรือผลกรรมเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เง่ือนไข
สําคัญในการควบคุมตนเองคือ บุคคลน้ันจะเป็นผู้จัดการกับเง่ือนไขนําและผลกรรมของพฤติกรรมด้วย
ตนเองแทนการที่บุคคลอ่ืนจะจัดการให้ในการควบคุมตนเองมักจะเก่ียวเนื่องกับการเลือกแสดง
พฤติกรรมที่มีเง่ือนไขผลกรรมท่ีขัดแย้งกันอยู่ ซึ่งการขัดแย้งของเง่ือนไข ผลกรรมมีอยู่ 4 แบบ ดังน้ี 
 1) หลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมที่จะได้รับผลกรรมทางบวก
ทันที เพ่ือว่าจะไม่ได้รับผลกรรมทางลบในอนาคต เช่น หลีกเลี่ยงการกินอาหารท่ีชอบจํานวนมาก เพ่ือ
ว่าจะได้ไม่อ้วนใน 2-3 ปี ข้างหน้า หรือหยุดการสูบบุหรี่เพ่ือว่าจะได้ไม่เป็นมะเร็งปอด หรือหลีกเลี่ยงการส่ํา
ส่อนทางเพศเพ่ือจะได้ไม่ติดเช้ือเอดส์ 
 2) แสดงพฤติกรรมที่จะได้รับผลกรรมทางลบทันที เพ่ือจะ
ได้รับผลกรรมทางบวกในอนาคต เช่น การทํางานหนักเพ่ือมีฐานะดีขึ้น นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักเพ่ือ
จะชนะในการแข่งขัน 
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 3) ไม่แสดงพฤติกรรมที่ได้รับผลกรรมทางบวกเล็กน้อยทันที 
เพ่ือว่าจะได้รบัผลกรรมทางบวกที่มากกว่าในอนาคต เช่น การไม่ออกไปเที่ยวสนุกสนานในคืนวันศุกร์ 
เพ่ือใช้เวลาอ่านหนังสือที่ทําให้ผลการเรียนดีขึ้น หรือมีโอกาสศึกษาต่อ 
 4) แสดงพฤติกรรมที่ได้รับผลกรรมทางลบแต่น้อยทันที 
เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกรรมทางลบจํานวนมากในอนาคต เช่น การไปให้หมอฟัน ขูดหินปูน ตรวจฟัน  

ทําความสะอาดฟัน ซึ่งมักเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ แต่การกระทําน้ัน ทําให้ไม่เกิดการปวดฟัน ที่รุนแรง
ในอนาคต 
 จากการขัดแย้งกันในเง่ือนไขของผลกรรมที่กล่าวมาน้ี จะเห็นว่าใน 

การพัฒนาตนน้ัน บุคคลจะต้องกระทําพฤติกรรมบางอย่าง เพ่ือควบคุมพฤติกรรมอีกอย่างหน่ึงซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 47 แสดงภาพการเตือนตนเอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search/ 27 พฤษภาคม 2559) 

 

 10.6.2 การเตือนตนเอง 
 การเตือนตนเองประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วนคือ การสังเกตตนเอง และ
การบันทึกพฤติกรรมตนเอง ใช้ได้กับทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน การเตือนตนเองจะ
ได้ผลเป็นเพราะบุคคลได้บันทึกพฤติกรรมของตนเอง เมื่อเห็นข้อมูลทีต่นเองบันทึกไว้ ก็อาจพูดกับ
ตนเองภายในใจว่า เราเป็นคนดี เป็นคนเก่ง หรือทําได้ตามเป้าหมายแลว้นะ ซึ่งการพูดเช่นน้ีทําหน้าที่
เป็นการเสริมแรงพฤติกรรมได้ แต่ถ้าหากพบว่าพฤติกรรมที่ตนสังเกตและบันทึกไว้น้ันตํ่ากว่าเป้าหมาย
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ที่ควรเป็น ก็อาจเกิดความรู้สึกผิด จึงมีการพูดเตือนตนเองภายในใจ และกระทําพฤติกรรมให้ดีขึ้นเพ่ือ
หลีกหนีความรู้สึกผิดน้ัน การดําเนินการเตือนตนเองมีขั้นตอนดังน้ี 

 10.6.2.1 เลือกและกําหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน 
 10.6.2.2 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองให้ชัดเจนว่า พฤติกรรม

เป้าหมายเกิดขึ้นหรือไม่ 
 10.6.2.3 ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตและบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 48 แสดงภาพการเสริมแรง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search/ 27 พฤษภาคม 2559) 
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ภาพท่ี 49 แสดงภาพการลงโทษตัวเอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search/ 27 พฤษภาคม 2559) 

 

 10.6.3 การเสริมแรงและการลงโทษตัวเอง 
 การเสริมแรงและการลงโทษตัวเอง วิธีการน้ีจําเป็นต้องอาศัยการสังเกต
และการบันทึกพฤติกรรมในวิธีการเตือนตนด้วย ซึ่งมี 2 ขั้นตอน คือ 
 10.6.3.1 พิจารณาพฤติกรรมที่ควรได้รับการเสริมแรงหรือรับการลงโทษ 
และเกณฑ์ในการเสริมแรงหรอืการลงโทษ 
 10.6.3.2 เสริมแรงเมื่อพฤติกรรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด และลงโทษ
เมื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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 10.6.4 การทําสัญญากับตนเอง 
 การทําสัญญากับตนเองเป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วยในการควบคุมตนเอง คือ
ข้อตกลงกับตนเองที่เขียนเป็นลายลักษณ์ ระบุขั้นตอนที่ดําเนินการและเมื่อบรรลุเป้าหมายจะให้อะไร
กับตนเอง การทําสัญญากับตน ก็เหมือนกับการทําสัญญาอ่ืนๆ คือ จะต้องมีข้อความที่ระบุในสญัญา
ว่าจะให้เวลาเท่าไร ซึ่งอาจให้เวลา 2-3 นาที เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน เป็นปี การเขียนสัญญาควรเขียน
เฉพาะสิ่งที่รู้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อบรรลุตามสัญญา ก็เปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมเป้าหมาย
ขั้นต่อไป ซึ่งในสัญญาควรประกอบด้วย 
 10.6.4.1 กําหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน 
 10.6.4.2 บอกถึงสิ่งที่บุคคลต้องกระทําเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายน้ัน 
 10.6.4.3 บอกถึงการเสริมแรงตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมาย  
และการลงโทษตนเองเมื่อไม่สามารถทําได้ตามสัญญา 
 10.6.4.4 กรณีที่มีผู้อ่ืนมาเก่ียวข้องด้วย บุคคลน้ันควรทําหน้าที่ให้ผล
กรรมบางอย่างต่อการกระทําของตน 
 10.6.4.5 กําหนดวันเวลาที่จะมีการทบทวนสัญญา เพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเป้าหมายและผลกรรม 
 10.6.5 การเปลี่ยนการสนองตอบ 
 การเปลี่ยนการสนองตอบ เป็นวิธีการควบคุมตนเองอีกวิธีหน่ึง บุคคลจะ
แสดงการสนองตอบอย่างอ่ืน หรือการกระทําพฤติกรรมอ่ืนที่สามารถระงับหรือแทนทีก่ารสนองตอบที่
ไม่เหมาะสม เช่น การคิดถึงเรื่องที่สนุกสนานเพ่ือไมใ่ห้เกิดความวิตกกังวล การทําร่างกายให้ผ่อนคลาย
เพ่ือควบคมุความเครียด เป็นต้น การทําสมาธิ อาจจัดอยู่ในวิธีการน้ีได้ เป็นการทาํให้จติใจและร่างกาย
ผ่อนคลาย สามารถระงับพฤติกรรมบางอย่างได้ หากต้องการใช้เทคนิคการพัฒนาตนด้วยวิธีการควบคุม
ตนเอง ควรมีขั้นตอนดังน้ี 
 10.6.5.1 กําหนดพฤติกรรมเป้าหมายด้วยตนเองเร่ิมต้นด้วยบุคคล
จะต้องกําหนดพฤติกรรมเป้าหมาย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ด้วยตนเองให้ชัดเจน 
 10.6.5.2 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตน การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม จะต้องกระทําด้วยตนเองและบันทึกเป็นระยะๆ 
 10.6.5.3 กําหนดเง่ือนไขการเสริมแรงหรือการลงโทษตนเอง  
เป็นการกําหนดเง่ือนไขในการที่จะได้รับการเสรมิแรงหรือการลงโทษ หลังจากทีไ่ด้ทํา พฤติกรรม
เป้าหมาย การกําหนดเง่ือนไขของการเสริมแรง หรือการลงโทษน้ี ควรกระทําด้วยตนเอง เพราะ
สอดคล้องกับความต้องการของตน อันจะนําไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 
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 10.6.5.4 เลือกเทคนิคด้วยตนเอง การเลือกเทคนิคด้วยตนเอง จะช่วย
ให้สามารถเลือกเทคนิคเพ่ือควบคุมพฤติกรรมได้เหมาะสมกับตน 
 10.6.5.5 ใช้เทคนิคการควบคุมตนเอง ตามวิธีการและขั้นตอนของ
เทคนิคที่นํามาใช้ 
 10.6.5.6 ประเมินตนเอง เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้าหมาย  
ว่าเปลี่ยนแปลงตามเง่ือนไข และข้อกําหนดหรือไม่ 
 10.6.5.7 เสริมแรงหรือการลงโทษตนเอง หลังจากประเมินพฤติกรรม
เป้าหมายการจะได้รับการเสริมแรงหรือลงโทษน้ันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้หรือไม่ ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ ก็เสริมแรงด้วยการให้รางวัล แต่ถ้าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ควรมีการลงโทษ 
 10.6.6 วิธีการปรับความคิดและความรู้สึก 
 วิธีการปรับความคิดและความรู้สึก เป็นกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรม
ภายนอกโดยการเปลี่ยนความคิด การตีความ การต้ังข้อสนันิษฐาน หรือการเปลี่ยนตัวแปร ทางความรู้
ความเข้าใจเสยีใหม ่ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาปัญญานิยมทีม่ี
ความเช่ือว่า 

 10.6.6.1 ความรู้ความเข้าใจมีผลต่อพฤติกรรม 
 10.6.6.2 ความรู้ความเขา้ใจสามารถสร้างให้มีหรือเปลี่ยนแปลงได้ 
 10.6.6.3 พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการ

เปลี่ยนแปลงในความรู้ความเข้าใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50 แสดงภาพวิธเีจรญิสมาธิเบื้องต้น 
(ที่มา https://www.google.co.th/search/ 27 พฤษภาคม 2559) 
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 10.6.7 วิธีเจริญสมาธิเบ้ืองต้น 
 10.6.7.1 การพัฒนาตนเองทางพุทธศาสตร์ จะเริ่มต้นด้วยการเจริญ
สมาธิ คือการทําจิตใจใหส้งบ มีคําแนะนําสําหรับผู้เร่ิมต้นในการฝึกปฏิบัติ ดังน้ี (ประสิทธิ ทองอุ่น, 
2540..197) 

 1) การน่ัง ควรน่ังหลับตาตามสบายบนพ้ืน บนเก้าอ้ี ควร
เป็นที่สะดวก ไม่กระด้าง ผู้ชายน่ังขัดสมาธิ ผู้หญิงน่ังพับเพียบตามถนัด เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวา
ทับมือซ้าย วางลงบนหน้าตัก น่ังตัวตรง เพ่ือใหล้มหายใจเดินสะดวก อย่าเกร็งตัว น่ังตามสบาย คลาย
ความเคร่งเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ กําหนดสติไว้ให้มั่นคง พร้อมกับบริกรรมกํากับเพ่ือให้จิตมี 
เครื่องยึด คือ ภาวนาว่า “พุท” เมื่อหายใจเข้า และ “โธ”เมื่อหายใจออก โดยกําหนดภาวนาในใจ
เท่าน้ัน หรือภาวนาว่า "ยุบหนอ" เมื่อหายใจเข้า และ “พองหนอ” เมื่อหายใจออก หรือกําหนดเฉพาะ
ลมหายใจเข้าออกโดยไม่ต้องมีบทภาวนา แต่การมีบทภาวนากํากับ ย่อมมีผลดีกว่าสาํหรับผู้ฝึกใหม่ๆ  
การกําหนดลมหายใจ ให้ทําตามลําดับ ดังน้ี 
 (1) ขั้นว่ิงตามลม คือไม่บังคบัลมหายใจเข้าออกให้สั้นหรือ
ให้ยาว ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยส่งใจกําหนดว่ิงตามลมไป ตามจุดกําหนดทั้งสาม คือ ปลาย
จมูก ท่ามกลางอก และท้อง คอยระวังใจ คือ สติให้จับอยู่กับลมหายใจ คอบควบคุมจิตไม่ให้ด้ินไปข้าง
นอก ให้สงบน่ิงอยู่ที่ลมหายใจ จิตจะไม่ฟุ้งซา่น 
 (2) ขั้นดักอยู่ที่จุดใดจุดหน่ึง คือ เมื่อกําหนดลมหายใจเข้า
ออกโดยคอยตามลมไปจนจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้ว ก็ให้เปลี่ยนมากําหนดจิตไว้ ณ จุดใดจุดหน่ึงในจุดทั้งสาม
ตามท่ีกําหนดได้ถนัด ไม่ต้องว่ิงตามลมเหมือนคร้ังแรก กาํหนดจุดที่จิตใจสบาย สว่นมากนิยมกําหนด
อยู่เฉพาะที่ปลายจมูก กําหนดได้ง่ายกว่าจุดอ่ืนๆ 
 สําหรับผู้ที่ภาวนาไม่ได้ผลดี อาจกําหนดลมหายใจด้วย 
การนับก็ได้ โดยส่งใจไปกับการนับอยู่ปลายจมูกแห่งเดียว การนับแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
 ช่วงแรกให้นับช้าๆ อย่านับให้ตํ่ากว่า 5 แต่อย่าให้เกิน 10 

ให้นับหายใจเขา้ออกอย่างสบายๆ เป็นคู่ๆ คอืหายใจเข้านับว่า 1 หายใจออกนับว่า 1 ต่อไปหายใจเข้า
นับว่า 2 หายใจออกนับว่า 2 เรื่อยไปจนถึงคู่ที่ 5 แล้วต้ังต้นใหม่คู่ที ่1 จนถึงคู่ที่ 10 เพ่ิมทีละคู่ไปจน
ครบ 10 คู่ แลว้ย้อนมาที่คู่ที่ 1 ถึงคู่ที่ 5 ไปจนถึงคู่ที่ 10 อย่างน้ีเรื่อยไป 
 ช่วงหลัง เมื่อสามารถฝึกจิตด้วยการนับอย่างช้าได้คล่อง
ดีแล้ว ต่อจากน้ันเปลี่ยนเป็นนับเร็ว คราวน้ีไม่ต้องคํานึงถึงลมเข้าในหรือออกนอก แต่คอยกําหนดลม
หายใจที่มากระทบจมูกอย่างเดียว ไม่ต้องนับเป็นคู่ ให้นับเรียงลําดับไปเร็วๆ จาก 1 ถึง 5 แล้วเร่ิมใหม่
จาก 1 ถึง 6 เพ่ิมทีละ 1 เรื่อยไปจนถึง 10 แล้วเร่ิมจาก 1 ถึง 5 ใหม่อีก กําหนดอย่างนี้เรื่อยไป 
จนกว่าแม้เมื่อใดไม่กําหนดนับแล้ว สติก็ยังแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ คือ อยู่ในลมหายใจเข้าออกน้ัน 
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 10.6.7.2 การฝึกเจริญสมาธิแบบเมตตา เฟรดดิกสัน และคณะ ใช้บท
พูดการฝึกเจริญสมาธิแบบเมตตาที่เป็นการฝึกกําหนดจิตใจที่ใขของตนเอง แล้วแผ่ความเมตตา 
ความสุขและความซาบซ้ึงในจิตใจต่อตนเองและบุคคลอ่ืน ทั้งหมด 6 ครั้ง โดยในการฝึกครั้งแรก 
จะมี 4 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี (http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 

ครั้งที ่ ขั้นที ่1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 

1. เมตตาต่อ
ตัวเอง 

สัมผสั “ลม
หายใจเข้า
ออก” และ
ความรู้สึก
ผ่อนคลาย 

น้อมใจ 
“ความรัก 
เมตตา คุณ
ความดี และ
ความสุข
สงบ” ใน
ปัจจุบันขณะ

น้อมใจสู่ “ความรัก เมตตา คุณความดี 
และความสุข สงบ” ต่อตัวเอง 

กลับมา
อยู่กับลม
หายใจอีก
ครั้ง 

2. เมตตาต่อผู้
มีพระคุณ 

น้อมใจสู่ “ความรัก เมตตา คุณความดี 
และความสุข สงบ” ต่อ (1) ตัวเอง (2) 

ผู้มีพระคุณ 

3. เมตตาต่อ
คนรัก เพ่ือน
สนิท 

น้อมใจสู่ “ความรัก เมตตา คุณความดี 
และความสุข สงบ” ต่อ (1) ตัวเอง (2) 

ผู้มีพระคุณ (3) คนที่รัก เพ่ือนสนิท 
4. เมตตาต่อ
คนทั่วไปที่เรา
รู้สึกเฉยๆ 

น้อมใจสู่ “ความรัก เมตตา คุณความดี 
และความสุข สงบ” ต่อ (1) ตัวเอง (2) 

ผู้มีพระคุณ (3) คนที่รัก เพ่ือนสนิท (4) 

คนทั่วไป ที่เรารู้สึกเฉยๆ 
5. เมตตาต่อ
คนที่มุ่งร้ายต่อ
เรา 

นอ้มใจสู่ “ความรัก เมตตา คุณความดี 
และความสุข สงบ” ต่อ (1) ตัวเอง (2) 

ผู้มีพระคุณ (3) คนที่รัก เพ่ือนสนิท (4) 

คนทั่วไป ที่เรารู้สึกเฉยๆ (5) คนที่มุ่ง
ร้ายต่อเรา 

6. เมตตาต่อ
สรรพสัตว์
ทั้งหลาย 

น้อมใจสู่ “ความรัก เมตตา คุณความดี 
และความสุข สงบ” ต่อ (1) ตัวเอง (2) 

ผู้มีพระคุณ (3) คนที่รัก เพ่ือนสนิท (4) 

คนทั่วไป ที่เรารู้สึกเฉยๆ (5) คนที่มุ่ง
ร้ายต่อเรา (6) สรรพสัตว์ทั้งหลาย 

ตารางที่ 10 แสดงการฝึกเจริญสมาธิแบบเมตตา 
(ที่มา http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 
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 การศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาด้านบวกของเฟรดดิกสันและคณะ ระบุว่า ผู้เข้ารับ
การฝึกการเจริญสมาธิแบบเมตตาในชีวิตประจําวัน รายงานตนว่า พวกเขามีอารมณ์ทางบวกใน
ชีวิตประจําวันเพ่ิมขึ้น (เช่น เกิดความรัก ความเพลิดเพลินใจ ความรู้สึกกตัญญรูู้คุณ ความพึงพอใจ 
และความหวัง เป็นต้น) ในช่วงระยะ 9 สปัดาห์นับต้ังแต่เริ่มฝึกการทนุทางจิตวิทยาด้วยการฝึกเจริญ
สมาธิแบบเมตตาเพ่ือเสริมสร้างความสุข ดังกรณีตัวอย่างต่อไปน้ี 
 1) ฉันทําสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจําวัน อย่างทุ่มเทและใส่ใจ 
 2) ฉันทําสิ่งต่างๆ ให้คนรอบข้างมีความสุขและมีชีวิตที่ดี 
 3) ฉันมองอนาคตในแง่มุมบวก 
 4) ฉันมีรอบข้างที่เก้ือหนุนและมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ฉัน 
 5) ฉันเป็นคนดีและใช้ชีวิตอย่างคุณธรรม 
 6) ฉันเป็นคนมคีวามสามารถและทํากิจกรรมหลักต่างๆ  
  ใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี 
 7) ผู้คนให้การยอมรับ นับถือ และยกย่องฉนั 
 ผลจากการฝึกเมตตาภาวนา อธิบายได้ว่า อารมณ์ด้านบวกที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวนํา
ให้เกิดผลลัพธ์ที่สําคัญต่อการมีชีวิตที่มีความสุข เช่น การพัฒนาความเป็นมิตร ความพึงพอใจในชีวิต 
ระดับรายได้ที่มากกว่าประสบความสําเร็จและการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นต้น น่ันคือ พวกเขา
มีการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเพ่ิมขึ้น 
 10.7 แนวทางการพัฒนาตนในชีวิตประจําวัน 
 แนวทางในการพัฒนาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาภายในตัวบุคคลให้ม ี
ความพร้อมที่จะพัฒนาตนอยู่เสมอและการรบัรู้ตนเองอย่างเป็นจริงด้วยการรู้จักตนเอง 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 10.7.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาตนให้มีความพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตนเองอยู่เสมอ ในชีวิตประจําวัน บุคคลที่ทีม่ีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง มักจะเป็นบุคคลที่มีเจต
คติ ความนึกคิด อารมณ ์พฤติกรรม และทกัษะที่เก่ียวข้องในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง คนเรา
สามารถเตรียมความพร้อมให้ เป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนอยู่เสมอ ดังแนวทาง 4 ประการ ต่อไปน้ี 
 10.7.1.1 การเตรียมจิตใจ ผู้ทีม่ีความพร้อมที่จะพัฒนาตนอยู่เสมอสูง 
จะมีพลัง มีแรงจูงใจ มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง มีความเข้าใจ
และยอมรับธรรมชาติของตนเองและมีการรับรู้ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้ที่ม ี
วุฒิภาวะ ส่วนผู้ที่มคีวามพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงตํ่าจะไม่รู้ความต้องการตนเองว่า อยากเปลี่ยนแปลง
อะไร ไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน ขาดความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีจะทําสิ่งต่างๆ ที่จะพัฒนา
ตนเอง ไม่สนใจและไม่จัดการสิ่งใดๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง 
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 10.7.1.2 การคิดหาวิธีหรือแผนการอย่างเป็นธรรม ผู้ที่มีความพร้อมที่
จะพัฒนาตนอยู่เสมอสูง จะมีการคิดหาวิธีการแผนการและกลวิธีที่จะนํามาใช้ในการวางขั้นตอนหรือ
กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการวางแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บุคคลเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตนเอง ผู้ที่มีการวางแผนดีจะเป็นผู้ทีค่ิดหาโอกาสวิธีการหรือขั้นตอนที่เป็นไปได้ เพ่ือสู่เป้าหมาย 
ส่วนผู้ทีม่ีการวางแผนท่ีไม่ดีจะเป็นผู้ทีป่ล่อยให้ทกุอย่างเป็นไปเองในแต่ละวันอย่างเลื่อนลอย 
 10.7.1.3 การมีความสามารถและทักษะในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
ต่างๆ ผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนอยู่เสมอสูง จะมีความสามาถและทักษะในการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรต่างๆ แหล่งสนับสนุนข้อมูล แนวทางต่างๆ รวมถึงการรู้จักขอความช่วยเหลือจากบุคคล
รอบข้างหรือบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนของบุคคล ผู้ที่มีการรู้จกัใช้
แหล่งทรัพยากรสูง จะมีลักษณะรู้จักการหาแหล่งช่วยเหลือสนับสนุนทั้งจากคนรอบข้างหรือข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือเอ้ือให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองได้ ส่วนผู้ที่มีการรู้จักใช้แหล่งทรัพยากรตํ่าจะมีลักษณะ
ของการไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือได้จากใครและหาข้อมูลได้จากท่ีใด รวมถึงอาจไม่ต้องการ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนด้วย 
 10.7.1.4 การมีความต้ังใจ มุ่งมั่นที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนการอย่าง
จริงจัง ผู้ทีม่ีความพร้อมที่จะพัฒนาตนอยู่เสมอสูง จะมกีารมีความต้ังใจ มุ่งมั่นที่จะลงมือปฏิบัติจริง
ตามข้ันตอนแผนการหรือเป้าหมายต่างๆท่ีวางไว้อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตนของบุคคล ผู้ทีม่พีฤติกรรมที่แสดงถึงความต้ังใจสูงจะมีลักษณะมุ่งมั่นและลงมือปฏิบัติจริง
ตามแผนที่วางไว้ มีความกล้าในการเริ่มต้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ส่วนผู้ทีม่ีพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความต้ังใจตํ่าจะมีลักษณะลม้เลิกความต้ังใจกลางคัน อาจคิดถึงผลที่ตามมาจนไม่กล้าทาํอะไร 
 10.7.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาตนด้วยการรู้จักตนเอง การพัฒนาตนเพ่ือให้
เป็นผู้ที่มีการรู้จักและรับรู้ตนเองให้สอดคล้องกันระหว่างตนตามอุดมคติและตนตามที่เป็นจริงจะเป็นผู้
ที่ทําสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ กล่าวคอื เป็นผู้ที่ยอมรับตนเองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านดี ด้าน
ที่เป็นข้อบกพร่อง ด้านที่เป็นความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองได้ และบุคคลที่มกีารยอมรับตนเองและ
บุคคลอ่ืนทั้งด้านดีและด้านด้อยจะมีการยอมรับและเข้าใจในธรรมชาติของความแตกต่างระหว่าง
ตนเองและบุคคลอ่ืนด้วย 
 สําหรับแนวทางการพัฒนาตนเพ่ือเป็นผู้ที่มีการรู้จักและรบัรู้ตนเองที่สอดคล้อง
กันระหว่างตนตามอุดมคติและตนตามที่เป็นจริงน้ีสามารถเริ่มต้นด้วยการรู้จักตนเอง โดยบุคคล
สามารถเรียนรูเ้ก่ียวกับตนเอง เช่น การเขียนอธิบายว่า บุคคลมองตนเองอย่างไร โดยให้เขียนเก่ียวกับ
ตนเองอย่างไร 2 รายการ คือ 1) สิ่งที่ชอบในตนเอง และ 2) สิ่งที่ไม่ชอบในตนเอง การรู้จักตนเองผ่าน
รายการเหล่าน้ี จะทําให้บุคคลได้สํารวจตนเองระหว่างด้านบวกและด้านลบ ด้านใดบ้างที่เขารู้สึกว่า
เขียนง่ายกว่ากัน ด้านบวกท่ีเขาเขียนก่อให้เกิดการตระหนักในตนเองอย่างไรบ้าง ด้านลบข้อใดที่
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บุคคลต้องการหรือปรารถนาจะเปลี่ยนแปลง คุณภาพที่ไม่พึงปรารถนามักปรากฏในด้านบวก
เช่นเดียวกับในด้านลบ และบางคร้ังด้านลบก็จะให้บางอย่างที่บุคคลอาจละเลยหรือไม่ได้ตระหนักมา
ก่อนเช่นกัน ตัวอย่างเช่น บุคคลอาจไม่ชอบลักษระที่ไวต่อการรับรู้อารมณ์และความรู้สกึของบุคคลอ่ืน
จนเกินไป ทําให้เป็นบุคคลทีม่ีความเปราะบางเกี่ยวกับความรู้สึกต่อผู้อ่ืน แต่ในขณะเดียวกันบุคคลเอง
ก็อาจช่ืนชอบความเป็นศิลปินของตนเอง เพราะเขาตระหนักว่าการเป็นศิลปินควรไวต่อการรับรู้
อารมณ์และความรู้สึกของบุคคลอ่ืน เป็นต้น เช่น กรณีตัวอย่าง การรู้จักตนเองของแตงไทย ในเรื่อง 
“สิ่งที่ชอบ” และสิ่งที่ไม่ชอบในตนเอง” ดังน้ี 
 

สิ่งที่ชอบในตนเอง สิ่งที่ไม่ชอบในตนเอง 
1. เข้ากับคนง่าย จริงใจ 1. เครียดง่าย 
2. มีความคิดสร้างสรรค์ 2. ขี้เหงา 
3. มีความรอบคอบ 3. ค่อนข้างละเอียด ทํางานช้า 
4. มีความมุ่งมั่น 4. อารมณ์รอ้น 

 

ตารางที่ 11 แสดงสิง่ที่ชอบในตนเองและสิง่ที่ไม่ชอบในตนเอง 
(ที่มา http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 

 จากกรณีตัวอย่าง การที่แตงไทย ได้สํารวจสิ่งที่ตนเองชอบและสิ่งที่ตนเองไม่
ชอบ ทําให้แตงไทยค้นพบว่า ตนมีแนวโน้มที่จะรับรู้ตนเองในแง่ดี และตัวตนที่ต้องการปรับปรุงตนเอง
มากที่สุดคือการเป็นคนทําอะไรเช่ืองช้า ทําให้ไม่สามารถจะทํางานได้หลายอย่างพร้อมๆ กัน ซึ่งจะ
นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป 
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ภาพท่ี 51 แสดงภาพการเข้าใจผู้อ่ืน 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 8 มิถุนายน 2559) 

 

 11. การเข้าใจผู้อ่ืน 
 การเข้าใจผู้อ่ืน จุดมุ่งหมายหลัก คือ ทําอย่างไร เราจะอยู่และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เป็นสุขและทําอย่างไรผู้อ่ืนจึงจะอยากเป็นมิตรและให้ความร่วมมือกับเรา การที่เรารู้จักและพัฒนาตน
แต่ฝ่ายเดียว โดยไม่คํานึงถึงบุคคลที่เราจะติดต่อร่วมงานอยู่ก็จะทําให้การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันน้ัน 
มีปัญหาหรืออุปสรรคได้ในการเข้าใจและยอมรับผู้อ่ืนน้ัน ต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้  
(อาจารย์กลัญญู เพชราภรณ์ อ้างใน http://www.ge.ssru.ac.th 8 มิถนุายน 2559) 

 11.1 การแสดงออก การแสดงออกของคนเราที่มีผลทําให้เกิดภาวการณ์ยอมรับผู้อ่ืน 
พอสรุปได้ 5 ประการ คือ 
 11.1.1 การฟังด้วยความต้ังใจและความพยายามทีจ่ะเขา้ใจ การต้ังใจฟังเป็นการ
แสดงออกถึงความสนใจ ความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญทีท่ําใหค้วามสามารถตอบสนองในเชิงยอมรับบุคคล
ใดก็ต้องเข้าใจในส่ิงที่เขา้พูดเสยีก่อน ดังน้ัน การฟังด้วยความเต็มใจย่อมแสดงว่า เราสนใจและไว้วางใจ
ยอมรับผู้พูด จะทําให้รู้สึกปลืม้ใจและสุขใจที่ผู้อ่ืนยอมรับ 
 11.1.2 การแสดงไมตรีจิตและความนิยมชมชอบ กริยาอาการที่ส่อถึงไมตรีจิต 
เป็นสิ่งทีส่่งเสรมิความรูส้ึกฉนัท์มิตรระหว่างผู้ที่ทํางานอยู่รว่มกัน กริยาอาการท่ีแสดงออกด้วยไมตรีและ
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ความนิยมชมชอบนั้นจะเป็นทั้งคําพูด สายตา ย่อมพออกพอใจเห็นว่าตัวเองมีค่าและอยากเป็นมิตร
ตอบสนองเช่นกัน 
 11.1.3 การซักถามที่กระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น การกระทําเช่นน้ีก็เป็น 

การกระตุ้นให้ผู้อ่ืน เกิดความพอใจในผลงานหรือพฤติกรรมที่ตนกําลังกระทําอยู่ และมีกําลังใจที่
จะพัฒนางานน้ัน เพราะการที่มีบุคคลอ่ืนซักถามอยากรู้อยากเห็น แสดงว่าเขามีความสนใจและ
เห็นความสําคัญในสิ่งที่เรากระทําอยู่ 
 11.1.4 การสร้างภาวะแห่งความไว้วางใจ เมื่อเราทําอะไรแล้วมีผู้อ่ืนให้ความ
ไว้วางใจหรือสนับสนุน เรากย็่อมที่จะเกิดแรงบันดาลใจที่จะแสดงออกมาขึ้น 
 11.1.5 การยอมรับด้วยการกระทํา เช่น การปรบมือให ้ โห่ร้อง ด้วยความยินดี
พอใจพยักหน้า ทักทายปราศรัยและอ่ืนๆ ก็เป็นพฤติกรรมที่ส่อถึงการยอมรับ 
 11.2 การยอมรับที่ไม่ได้ผล การแสดงออกการยอมรับบางคร้ังก็ไม่เกิดผลดีหรือเกิดผล
น้อยอาจมีสาเหตุมาจาก 
 11.2.1 แสดงบ่อยเกินไป การยอมรับที่ทําบ่อยเกินไปย่อมทําให้ต่ืนเต้นและดีใจ
ในระยะแรกๆ และหลังๆ จะค่อยๆ ลดลงตามลําดับจึงควรแสดงการยอมรับที่ไม่พร่ําเพร่ือเกินไป 
 11.2.2 ปราศจากความจริงใจหรือเสแสร้ง การยอมรับชนิดน้ี เป็นอันตราย
ต่อสัมพันธภาพมาก ถ้าหากปราศจากความจริงใจ ความรู้สึกที่มีต่อกันอาจจะขาดสะบ้ันได้ 
 11.2.3 ความเงียบหรือการแสดงออกความนิ่งเฉย อาจเป็นการแสดงออกได้ทั้ง
การยอมรับและการไม่ยอมรับ แต่คนส่วนมากมัก สรุปว่า การเงียบคือการแสดงอาการไม่ยอมรับหรือ
หมายถึงการไม่เข้าใจใดๆ ซึ่งทําให้ผู้อ่ืนเกิดความสับสนและขาดกําลังใจ 
 11.3 ลักษณะที่มนุษย์ต้องการยอมรับ สิ่งที่เราต้องการให้คนอ่ืนยอมรับเก่ียวกับตนเอง
อาจสรุปได้ดังน้ี 
 11.3.1 ความรู้ความสามารถ ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับว่าอย่างน้อยคุณก็ฉลาดเท่ากับ
คนอ่ืน มีสติปัญญาดี แก้ไขปัญหาได้อย่างฉลาด และไมช่อบโกรธ หรือไม่คบค้าสมาคมกับผู้ที่เขารูส้ึก
ว่าได้รับการดูถูกเหยียบหยามจากบุคคลน้ัน 
 11.3.2 ช่ือเสียงเกียรติยศ คนเราต้องการสร้างฐานะและทําความดใีห้ปรากฏต่อ
สายตาผู้อ่ืน เช่น เมื่อพบกระเป๋าผู้หญิงมีเงินอยู่เป็นล้านแล้วส่งคืนเจ้าของ แล้วได้ประกาศเกียรติยศให้
รับรู้กันทั่วไปย่อมมีความสุข 
 11.3.3 คําพูดหรือถ้อยคํา ถ้าผู้อ่ืนยอมรับในสิ่งที่เราพูดด้วยช่ืนชมว่า เราพูดถูกต้อง
เหมาะสม ก็จะมีวามรู้สึกและการแสดงออกที่ดีต่อผู้ที่ยอมรับเรา 
 11.3.4 ผลงาน เมื่อบุคคลมผีลงานออกมาย่อมอยากให้ผูอ่ื้นหรือสังคมยอมรับใน
ผลงานน้ันดีว่าเหมาะสม และผลงานน้ันมีค่าควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ 
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 11.3.5 บุคลิกภาพ ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับในบุคลิกภาพว่าตนเองมีบุคลิกดี เช่น 
หุ่นดี หน้าตาสวย หรือหล่อสมาร์ท มีการแต่งกายเหมาะสมทันสมัย พูดจาไพเราะน่าฟังมีอารมณ์
เย็น น่าคบ สะอาด วางตัวได้อย่างเหมาะสม 
 11.3.6 ปัญหาอุปสรรคหรือข้อผิดพลาด หมายความว่า เมื่อบุคคลทําอะไรบกพร่อง
หรือผิดพลาดก็ต้องได้รับความเหน็ใจและการให้อภัยจากผู้อ่ืน ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นน้ันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยหรือบังเอิญ ไม่ได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อ 
 11.4 ผลของการยอมรับ การยอมรับซึ่งกันและกันก่อให้เกิดผลดีดังต่อไปน้ี 
 11.4.1 เกิดความไว้วางใจซึ้งกันและกัน (Actual Trust) 

 11.4.2 การประสานพลังความคิดและการกระทําในกลุ่มดีขึ้น (Positive 

Interaction) 

 11.4.3 ระบบการทํางานร่วมกันดีขึ้น (Process) 

 11.4.4 การทํางานร่วมกันดีขึ้น (Content) 

 11.4.5 ผลงานดีขึ้น (Product) 

 การยอมรับซึ่งกันและกันไม่ว่าจะด้วยคําพูดหรือท่าทางอ่ืนใด ย่อมก่อให้เกิด
ความอ่ิมเอิบ ปิติยินดีต่อผู้ที่ได้รับการยอมรับ ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าการยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัย
สําคัญอย่างหน่ึงที่จะช่วยก่อให้เกิดและสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตลอดจนช่วยให้แต่ละคน
มีความแน่ใจในสิ่งที่ตนคิดและปฏิบัติ และผู้ใดก็ตามท่ีรู้ว่าตนได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน ย่อมมี
ความสะดวกใจที่ตจะแสดงออกด้วยที่ท่าทีดีไมตรีจิต ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียนหรือกิริยาท่าทาง 
ดังน้ัน การยอมรับผู้อ่ืนจึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง 
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สรุปบทท่ี 2 

 

 การตระหนักรู้ในตนเองและการเข้าใจผู้อ่ืน ซึ่งสามารถทําได้โดยการสร้างความเข้าใจ
ในตนเอง คําว่า “ตนเอง” น่ันหมายถึง การรู้จักแยกแยะหรือความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง
ประกอบด้วยภาพลักษณ์ จินตนาการ คุณสมบัติ รูปสมบัติ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทําให้เกิดการปรับปรุง
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ การมีสุขภาพจิตและอารมณ์ดี การรู้จักตนเองมีความสําคัญต่อการกระทํา 
การประพฤติและการแสดงออก โดยศึกษาและทําความเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง จงยอมรับและ
เข้าใจผู้อ่ืน ใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยให้สอดคล้องกับธรรมชาติของตนเอง ประกอบการนําแนวคิดมาใช้
ในการรู้จักตนเองตามแนวคิดของ คาร์ล อาร์ โรเจอร ์มีแนวคิดเก่ียวกับตนเองไว้ ดังน้ี ตนเองตามอุดม
คติ (Ideal Self), ตนตามท่ีรับรู้ (Perceived Self), และตนตามความเป็นจริง (Real Self) และ 
การรู้จักตนเองตามแนวคิดของโบลส์และดาเวน พอร์ท ได้แบ่งการรู้จักตนเอง 5 แบบ คือ ความ
คาดหวังตนเอง (Self - Expectation), ตัวเองตามท่ีมองเห็นตนเอง (Self - Perception), ตัวตนตาม
เป็นจริง (Real - Self), ตัวตนที่คนอ่ืนคาดหวังต่อเรา (Other's Expectation), และตัวตนตามที่คน
อ่ืนรู้ (Other's perception) ปัจจัยส่งเสริมการรู้จักตนเอง ได้แก่ อัตมโนทัศน์, ฐานะทางเศรษฐกิจ, 
ความสามารถแห่งสมองและบุคลิกภาพ, ความรู้, ความสามารถท่ัวๆ ไป, ความสามารถพิเศษ, และ
ความสนใจและนิสัย มโนมติพ้ืนฐานในการรู้จักตนเอง ประกอบด้วย อัตตาหรือตัวตนของตนเอง  
อัตมโนทัศน์ และการตระหนักรู้ในตนเอง โดยนําทฤษฎีการเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน อันได้แก่ ทฤษฎี
หน้าต่างของโจ-แฮรี่ ได้แก่ บริเวณเปิดเผย (Open Area), บริเวณจุดบอด (Blind Area), บริเวณ
ความลับ (Hidden Area), และบริเวณอวิชา (Unknown Area) การส่ือสารเพ่ือใหเ้ข้าใจตนเองและ
ผู้อ่ืนมากขึ้น คือ รูปแบบการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารสัมพันธ์ที่ไม่ขัดแย้งกัน,  

การสื่อสารสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกัน , และการสื่อสารสัมพันธ์ที่มีนัยเคลือบแฝง ความเข้าใจเก่ียวกับ
ตนเอง โดยเสนอความรู้ลําดับต่อไป คือ ตําแหน่งชีวิต (Life Position) เป็นความเข้าใจเก่ียวกับตนเอง 
การรู้จักตนเอง ความรูส้ึกที่บุคคลมีต่อตนเองและผู้อ่ืน ดังน้ี I’m OK – You’re OK ตําแหน่งน้ีเป็น
ตําแหน่งสูงสุดของการปรับตัวเป็นตําแหน่งของผู้มีสุขภาพจิตดี I’m OK – You’re not OK ตําแหน่ง
น้ีเป็นตําแหน่งชีวิตที่บุคคลรู้สกึว่าตนเองดีกว่าผู้อ่ืน I’m not OK – You’re OK ตําแหน่งชีวิตแบบน้ี 
เป็นตําแหน่งชีวิตของบุคคลที่รู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าผู้อ่ืน I’m not OK – You’re not OK ตําแหน่ง
ชีวิตแบบน้ีเป็นตําแหน่งชีวิตของบุคคลที่รู้สึกหมดอาลัยตายอยากในชีวิต  
 การพัฒนาการรู้จักตนเอง คือ ความพยายามที่บุคคลจะทําให้การรับรู้เก่ียวกับตนเอง 
(self perception) สามารถกระทําได้โดยการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองหรือความมีสติในตนเอง 
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บุคคลที่สามารถมองเห็นตนเองได้ตรงกับที่ตนเป็นจริง คอื ผู้ทีรู่้จักตนเองได้อย่างดี หากบุคคลสามารถ
รู้จักตนเองเป็นอย่างดีตามความเป็นจริงบุคคลน้ันจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ  
 ประการหน่ึง การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการที่บุคคลประเมินว่าตัวเองค้นพบและ
ภูมิใจในความสามารถด้านต่างๆ ของตน โดยมีพ้ืนฐานมาจากปัจจัย 3 ด้าน คือ 1) การได้รับความรัก 
การเห็นคุณค่าหรือการสนับสนุนส่งเสริมจากคนอ่ืน 2) การมีคุณลักษณะหรือมีความสามารถ
อย่างเฉพาะเจาะจง และ3) การให้ความสําคัญกับความสามารถเฉพาะของตัวเอง โดยได้รับ
อิทธิพลจากการมีสัมพันธภาพระหว่างตนเองกับบุคคลอ่ืน 
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คําถามท้ายบทที่ 2 

 

 1. จงอธิบายการสร้างความเข้าใจในตนเอง 
 2. ทําไมจึงต้องเรียนรู้การรู้จักตนเอง มีความสําคัญอย่างไร อธิบายพอสังเขป 
 3. รูปแบบของการรู้จักตนเองมีอะไรบ้าง อธิบาย 
 4. อธิบายการพัฒนาการรู้จักตนเอง พอสังเขป 
 5. อธิบายความหมายของ คาํว่า การตระหนักรู้ในตนเอง 
 6 การตระหนักรู้ในตนเอง มีความสําคัญอย่างไร อธิบาย 
 7. ยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่างในการตระหนักรู้ในตนเอง 
 8. จงอธิบายทฤษฎีหน้าต่างของโจฮารี่ 
 9. ยกตัวอย่าง การวิเคราะห์การเช่ือมโยงความคิด 
 10. อธิบายความหมายของคําว่า การพัฒนาตน 
 11. อธิบายแนวคิดจิตวิทยาของมาส์โลว์ 
 12. อธิบายคุณลักษณะของบุคคลที่มทีุนจิตวิทยาในการพัฒนาตน 
 13. จงยกตัวอย่างเทคนิคการพัฒนาตนที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติจริง 1 ตัวอย่าง พร้อม
อธิบาย 
 14. อธิบายแนวทางในการพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวัน 
 15. อธิบายความหมายของคําว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง 
 16. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายการเห็นคุณค่าในตนเอง  
 17. ทําไมเราจึงต้องเข้าใจผู้อ่ืน อธิบาย 
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 18. แบบวัดการตระหนักรู้ในตนเอง 
 คําช้ีแจง ให้นักศึกษาอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปน้ีแล้วพิจารณาว่าข้อความดังกล่าว
เป็นจริงกับนักศึกษามากน้อยเพียงใด และทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องด้านขวามือ ช่อง “จริงที่สุด” 

ถึง “ไม่จริงเลย” เพียงตัวเลือกเดียวในแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา ทั้งน้ีแต่ละข้อไม่มี
คําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุด คือ คาํตอบที่สอกคล้องกับตัวนักศึกษา 
 

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
จริง
ที่สุด 

จริง ค่อน 
ข้าง
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่จริง
เลย 

1. ฉันสามารถบอกอารมณ์ของตนเองใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างง่าย 

      

2. ฉันรู้สึกตัวทนัทีเมื่อฉันเริ่มอารมณ์เสีย       

3. ฉันรู้สึกว่าเวลาที่ฉันมีอารมณ์ดี ฉันจะคิดอะไร
ได้ดีขึ้น 

      

4. ฉันสามารถบอกความรู้สึกที่แท้จริงได้ว่าชอบ
หรือไม่ชอบอะไร 

      

5. ฉันบอกสาเหตุทีทําให้ตนเองโกรธได้       

6. ฉันหลีกเลี่ยงการทํางานในเวลาที่อารมณ์ไม่ดี
เพราะไม่อยากให้งานเสียหาย 

      

7. ฉันรับรู้ได้ว่าเวลาที่ฉันมีอารมณ์ที่แตกต่างกัน 
ฉันจะพูดคุยกับคนอ่ืนด้วยท่าทีที่ต่างกันด้วย 

      

8. ฉันสามารถบอกสาเหตุที่ฉันรู้สึกผิดหวังหรือ
สียใจได้ 

      

9. ฉันพยายามท่ีจะไม่คุยเรื่องสําคัญกับใครเวลา
ที่กําลังอารมณ์เสีย 

      

10. ฉันบอกสาเหตุที่ทําให้ฉันรู้สึกกลัวได้       

11. ฉันรู้ดีว่าตัวเองมีนิสัยอย่างไร       

12. ฉันรู้ดีว่าควรปรับปรุงตัวเองในเรื่องใดบ้าง 
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ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
จริง
ที่สุด 

จริง ค่อน 
ข้าง
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่จริง
เลย 

13. ฉันคิดว่าตัวเองคงไม่สามารถทําอะไรเพ่ือ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ 

      

14. ฉันสอบถามความคิดเห็นของคนรอบข้าง
เก่ียวกับสิ่งที่ควรปรับปรุงของตัวเอง 

      

15 ฉันทราบว่ามีเรื่องใดบ้างที่ฉันควรขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 

      

16. ฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดหรือ
พฤติกรรมของตัวเองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตัวเอง 

      

17. ฉันชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้ตนเอง
รอบรู้มากขึ้น 

      

18. ฉันไม่รู้ว่าตัวเองเก่งหรือไม่เก่งในเรื่องใด       

19. ฉันยอมรับได้หากมีคนตําหนิสิ่งที่ฉันทํา       

20. ฉันคิดว่าเป้นเรื่องธรรมดาที่บางครั้งฉันจะ
ทําอะไรซุ่มซ่าน 

      

21. ฉันเช่ือว่าฉันมีความสามารถ       

22. ฉันกล้ายืนยันที่จะทําในสิง่ที่ถูกต้องเสมอแม้
จะไม่ตรงใจใครหลายคน 

      

23. ฉันไม่ต้องการเป็นตัวเองในแบบที่เป็นอยู่       

24. ฉันรู้สึกพอใจในความสามารถของตนเอง       

25. ฉันไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพราะ
กลัวว่าเพ่ือนจะไม่ยอมรับ 

      

26. ฉันไม่กล้าตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองตามลําพัง       

27. แม้จะอยู่ในสถานการณ์กดดันแต่ฉันก็เช่ือว่า
จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ 

      

28. ฉันเป็นคนที่ชอบคิดกวนไปมาและเปลี่ยนใจ
อะไรได้ง่ายๆ 
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ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
จริง
ที่สุด 

จริง ค่อน 
ข้าง
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่จริง
เลย 

29. แนคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนที่น่าสนใจพอที่ใคร
จะอยากพูดคุยด้วย 

      

30. ฉันรู้สึกไมม่ั่นใจเวลาไปไหนมาไหนแล้วมีคน
มองมาทางฉัน 

      

 

(ทัศนีย์  สุระไชย,2554) 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 

การคิดอย่างมีสติ 
 

เวลาเรียน  6  ช่ัวโมง 
  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังน้ี 
 1. อธิบายความหมายของการคิด, ความสําคัญของการคิด, ปัจจัยพ้ืนฐานของการคิด, 
เครื่องมือที่ใช้ในการคิด, กรอบการคิด, ทักษะการคิด, ลักษณะการคิด, กระบวนการของการคิด, 
ประเภทของการคิด, ลักษณะการคิดแบบต่างๆ, การคิดอย่างมีสติ, อุปสรรคของการคิด, การป้องกัน
และแก้ไขข้อบกพร่องในการคิดได้ 
 2. คิดอย่างมีสติไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

เนื้อหา 
 1. ความหมายของการคิด 
 2. ความสําคัญของการคิด 
 3. การเกิดของการคิด 
 4. กระบวนการของการคิด 
 5. กรอบการคิด 

6. ทักษะการคิด 
 7. ลักษณะการคิดแบบต่างๆ 
 8. ประเภทของการคิด 

9. การคิดอย่างมีสติ 
 9.1 การคิดแบบอภิปัญญาหรือการรู้คิด 

 9.1.1 ความหมายของการคิดแบบอภิปัญญาหรือการรู้คิด 
 9.1.2 กระบวนการรู้คิด 
 9.1.3 พัฒนาการด้านการรู้คิด 
 9.1.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการสติปัญญาของเพียเจท์ 
 9.1.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการสติปัญญาของบรูนเนอร์ 
 9.1.3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ของเพียเจท์ 
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 9.1.3.4 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง วีก็อสก้ี 
 9.1.3.5 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล 
 9.2 การคิดแบบญาณปัญญาหรือแบบหย่ังเห็น 
 9.3 การคิดบวก 
 9.4 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 9.4.1 การคิดแก้ปัญหา 
 9.4.2 การตัดสินใจ 
 9.4.2.1 ความหมายของการตัดสินใจ 
 9.4.2.2 ความสําคัญของการตัดสินใจ 
 9.4.2.3 ลักษณะของของการตัดสินใจ 
 9.4.2.4 ชนิดของการตัดสินใจ 
 9.4.2.5 กระบวนการตัดสินใจ 
 9.4.2.6 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
 9.6 การคิดอย่างมีวิจารญาณ 

 9.6.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารญาณ 

 9.6.2 ลําดับขั้นของกระบวนคิดอย่างมีวิจารญาณ 

 9.6.3 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ 

 9.7 การคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.1 นิยามของการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.2 ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.3 วิธีการปรับปรุงทักษะคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.4 ขอบเขตของการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.5 วิธีการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.6 องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.7 กระบวนการสร้างการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.8 วิธีการฝึกเพ่ือพัฒนาศักยภาพของการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.9 วิธีพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.10 การฝึกในมุมต่างมุม 
 9.7.11 การสร้างทัศนคติที่เอ้ือต่อของการคิดสร้างสรรค์ 
 10. อุปสรรคของการคิด 
 11. การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในการคิด 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. จากสัปดาห์ที่แล้ว ส่งงานเป็นรายบุคคล 
 2. บรรยาย สรุปเน้ือหาสาระสําคัญประกอบการนําเสนอด้วย Microsoft Power Point 

ในหัวข้อ ความหมายของการคิด, ความสําคัญของการคิด, ปัจจัยพ้ืนฐานของการคิด, เครื่องมือที่ใช้ใน
การคิด, กรอบการคิด, ทักษะการคิด, ลักษณะการคิด, กระบวนการของการคิด, ประเภทของการคิด, 
ลักษณะการคิดแบบต่างๆ, การคิดอย่างมีสติ 
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษา นักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสําคัญโดยใช้สรุปเป็นแผนภูมิความคิด 
(Mind map) เก่ียวกับการคิดอย่างมีสติ แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายหน้าช้ันเรียน 
 4. นักศึกษาสนทนา-ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 5. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้า 
 6. ทบทวนโดยคําถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอน 
2. หนังสือ ตําราที่เก่ียวข้องจิตวิทยา 

 3. กิจกรรมกลุม่ 
 4. Microsoft Power Point ที่จัดทําในหัวข้อต่างๆ 
 5. คําถามท้ายบท 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 
1. อธิบายความหมายของการคิด, 
ความสําคัญของการคิด, 
ปัจจัยพ้ืนฐานของการคิด, เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการคิด, กรอบการคิด, ทักษะ
การคิด, ลักษณะการคิด, 
กระบวนการของการคิด, ประเภท
ของการคิด, ลักษณะการคิดแบบ
ต่างๆ, การคิดอย่างมีสติ, อุปสรรค
ของการคิด, การป้องกันและแก้ไข
ข้อบกพร่องในการคิดได้ 
2. คิดอย่างมีสติไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 

1. ซักถาม แลกเปลี่ยน 
สนทนาพูดคุย ตอบคําถาม 
2. ปฏิบัติงานในการศึกษา
ค้นคว้า 
3. ร่วมปฏิบัติแผนภูมิความคิด 
(Mind map) 

4. การสังเกตพฤติกรรม 
การร่วมกิจกรรม 
5. สังเกตการณ์นําเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
6. การมอบหมายงานคําถาม
ท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบคําถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ 80 

2. ศึกษาค้นคว้างานอยู่ใน
ระดับดี 
3. แผนภูมิความคิด (Mind 

map) อยู่ในระดับดี 
4. สังเกตพฤติกรรมใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่/
ความสนใจ/ความร่วมมืออยู่
ในระดับดี 
5. การนําเสนอหน้าช้ันเรียน
อยู่ในระดับดี 
6. นักศึกษาทําคําถาม 
ท้ายบทถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 3 

การคิดอย่างมีสติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 52 แสดงภาพการคิด (1) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 เพราะว่าการคิดซ่อนอยู่ภายในไม่สามารถสังเกตเห็นได้ จึงเป็นการยากที่จะศึกษา 
การคิด ขอให้ลองพิจารณากระบวนการคิดของตัวเอง เราไม่สามารถรวบรวมความคิดของเราทั้งหมด
ได้ในขณะนี้ เพราะการคิดของตัวเราน้ันมีมากมายและเป็นการสื่อสารภายในตัวที่เป็นอิสระ แม้การคิด
ของเราจะเป็นส่วนตัวและมีลักษณะคล้ายกับการฝันกลางวัน แต่การคิดของเราส่วนมากได้มาจาก
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ อาจเป็นในลักษณะคิดหาเหตุผลได้ 
 แม้ว่าการคิดจะไม่ปรากฏให้เห็นได้ชัด นักจิตวิทยายังถือว่า การคิดเป็นรูปแบบหนึ่งของ
พฤติกรรมการคิดมักเก่ียวข้องกับประสบการณ์ด้านสัญลักษณ์ เป็นประสบการณ์ที่ดําเนินไปเรื่อยๆ มี
จินตนาการและอาจมีรูปแบบซ้ํา นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เช่ือว่าคนเรามีการคิดเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้ว่า
จะไม่มีสิ่งเร้าเป็นพิเศษเฉพาะ โดยอาจมีการรวบรวมความคิดเห็น สญัลักษณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นมาคิดและการคิดเรื่องหน่ึงอาจเป็นตัวเร้าให้เกิดการคิดที่ต่อเน่ืองเร่ือยๆได้  
(บังอร ชินกุลกิจนิวัฒน์,2547 : 228)  
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 1. ความหมายของการคิด 
 http://www.baanjomyut.com/library_2/scientific_thinking_skills/01.html 

21 กรกฎาคม 2559 ให้ความหมายของการคิด ดังน้ี 
 ไบเออร์ (Beyer, 1987) (ดร.สุวิทย์ มูลคํา, 2549: 13) ได้กล่าวว่า การคิด คือ  
การค้นหาความหมาย ผู้ที่คิด คอื ผู้ทีก่ําลังค้นหาความหมายของอะไรบางอย่าง คอื กําลังใช้สติปัญญา
ของตนเอง ทาํความเข้าใจกับการนําความรู้ใหม่ที่ได้รับรวมเข้ากับความรูด้ั้งเดิมหรือประสบการณ์ทีม่ีอยู่ 
เพ่ือหาคําตอบว่าคืออะไร หรือการเอาข้อมลูที่เพ่ิงรับเข้ามาใหม่ไปรวมกับข้อมูลเก่าที่รําลกึได้ เพ่ือสร้าง
เป็นความคิดอ่านหรือข้อตัดสิน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ดร.สุวิทย์ มูลคํา, 2549: 13) การคิด เป็น
กลไลของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ใช้ในการสรา้งแนวความคิด
รวบยอดด้วยการจําแนกความแตกต่างกัน การจัดกลุ่มและการกําหนดช่ือเรื่องเกี่ยวับข้อเท็จจริงที่ได้ 
รับกระบวนการที่ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูล รวมถึงการสรุปอ้างอิงด้วยการจําแนก
รายละเอียดการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งข้อมลูที่นํามาใช้อาจจะเป็นความจริงที่
สัมผสัได้หรือเป็นเพียงจินตนาการท่ีไม่อาจสัมผสัได้ ตลอดจนเป็นกระบวนการที่เก่ียวกับการนํากฎเกณฑ์
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม การคิดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการท่ีสมองถูกรบกวน
จากสิ่งแวดล้อม สังคมรอบตัวและประสบการณ์ด้ังเดิมของมนุษย์ 
 ดร.สาโรช บัวศรี (ดร.สุวิทย์ มูลคํา, 2549: 13) การคิด เป็นกิจกรรมทางจิตอย่างหน่ึง
ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ความรู้สึก ความจํา และจินตนาการ 
 ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2547) การคิดเป็นผลจากการทํางานของสมองใน 
การก่อรูป (Formulate) บางส่ิงบางอย่างขึ้นในมโนคติ (mind) ผ่านการทํางานของระบบการรับรู้ทาง
จิต (cognitive system) โดยในบางส่วนของความคิดจะทําหน้าที่แยกแยะการกระทาํและความรู้สึก
ผ่านกระบวนการทางความคิดอันนําไปสู่พฤติกรรมที่ตอบสนองสถานการณ์น้ัน การคิดเป็นเรื่องสําคัญ 

ไม่เหมือนกัน เป็นจินตนาการ หวนรําลึก ใช้เหตุผลและแก้ไขปัญหา นอกจากน้ันแล้วยังเสริมเก่ียวกับ
สิ่งที่ทําให้คนเราคิด สรุปได้ดังน้ี  
 1) การคิดเกี่ยวข้องกับความอยู่รอด เพราะความอยู่รอดจะทําให้เราคิด และ
หากไม่มีก็จะเป็นเร่ืองยากที่จะอยู่รอด  
 2) ความต้องการสิ่งแปลกใหม่ กระตุ้นให้คดิ เพราะมนุษย์ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งเดิม 
และพยายามหาสิ่งใหม่อยู่เสมอ ทั้งน้ี เพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิ่งที่ดีกว่า  
 3) ความสงสัย กระตุ้นให้คิด โดยเกิดการเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น  
เพ่ือการคลี่คลายคําถามที่มีอยู่น้ันให้หมดสิ่งไป  
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 4) สภาพปัญหา กระตุ้นให้คิด เพื่อหาทางออกของปัญหาหรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิม จนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้  
 http://home.kku.ac.th/thai416102/SubjectWeb/Critical-

Reading_Meaning.htm 21 กรกฎาคม 2559 ให้ความหมายของการคิด ดังน้ี 
 นรีรัตน์ สร้อยศรี ความหมายของการคิด ดังน้ี 
 ความหมายที่ 1 การคิดเป็นกระบวนการทํางานของสมอง โดยใช้ประสบการณ์
มาสมัพันธ์กับสิง่เร้าและข้อมูลหรือสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือแก้ปัญหา แสวงหาคําตอบ ตัดสนิใจ หรือสร้างสรรค์
สิ่งใหม ่
 ความหมายที่ 2 การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกดิในสมอง เป็นนามธรรม ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การจะรู้ว่ามนุษย์คิดอะไร อย่างไร จะต้องสังเกต จากพฤติกรรมที่แสดงออก 
หรือคําพูดออกมา 
 http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking_is.htm  

21 กรกฎาคม 2559 ให้ความหมายของการคิด ดังน้ี 
 ฮิลการ์ด (Hilgard ) กล่าวว่า การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองอันเน่ืองมาจาก
การใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ต่างๆ  
 บรูโน (Bruno ) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองทีใ่ช้สญัลกัษณ์จนิตภาพ 
ความคดิเห็นและความคิดรวบยอด แทนประสบการณ์ในอดีต ความเป็นไปได้ในอนาคต และความเป็น
จริงที่ปรากฏ การคิดจึงทําให้คนเรามีกระบวนการทางสมองในระดับสูง กระบวนการเหล่าน้ี ได้แก่ 
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร ์ภาษา จนิตนาการ ความใส่ใจ เชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และอื่นๆ  
 มากาเรต ดับบลิว แมทลิน (Matlin ) กล่าวว่า การคิดเป็นกิจกรรมทางสมอง เป็น
กระบวนการทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วย การสัมผสั การรับรู้ การรวบรวม การจํา การร้ือฟ้ืนข้อมูล
เก่าหรือประสบการณ์ โดยทีบุ่คคลนําข้อมลูข่าวสารต่างๆ เก็บไว้เป็นระบบ การคิดเป็นการจัดรูปแบบ
ของข้อมูลข่าวสารใหม่กับข้อมูลเก่า ผลจากการจัดสามารถแสดงออกมาภายนอกให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ 
 สรุปได้ว่า การคิด เป็นกระบวนการทางสมองที่ใช้สัญลักษณ์หรือภาพแทน
สิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการทางสมองในระดับสูง อันได้แก่ 
ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา จนิตนาการ ความใส่ใจ เชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และอ่ืนๆ 
นําจัดระบบความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือแก้ปัญหา แสวงหาคําตอบ ตัดสินใจหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
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 2. ความสําคัญของการคิด 
 การคิด เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สําคญัที่สดุ ที่จะมีผลและรากฐานของการเปล่ียนแปลง
ในชีวิต เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมทีซ่ับซ้อน แต่ละบุคคลในการดําเนินงานของสังคม
สังคมจะก้าวหน้าต่อไปได้ก็เมื่อบุคคลในสังคมมีความคิด รู้จักคิดป้องกันหรือคิดแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวันและพัฒนาปรับปรุงภาวะต่างๆ ให้ดีขึ้น บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับเด็ก จึงต้องช่วยพัฒนา
ความสามารถในการคิดให้แก่บุคคลอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เป็นคนที่มีความคิดกว้างไกล สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น คนต้องคิดเป็น คนที่ไม่ชอบคิดหรือคิดไม่เป็นย่อมตกเป็นเหย่ือของ
คนช่างคิด คนต้องอาศัยความคิดเป็นสิ่งนําไปสู่การดําเนินชีวิต การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธ์ิผล การคิดเป็นกระบวนการทางจิตใจมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ แม้ว่าทุกคนจะมีความคิดแต่
ก็มองไม่เห็นได้โดยตรง ต้องอาศัยการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออกและการกระทํา ถ้าคนแต่ละคน
คิดดี คิดถูกต้อง คิดเหมาะสม การดําเนินชีวิตของคนและความเป็นไปของสังคม ก็จะดําเนินไปอย่างมี
คุณค่าสูง การคิดจึงเป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์  
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking_is.htm 21 กรกฎาคม 2559) 

(http://www.baanjomyut.com/library_2/scientific_thinking_skills/02.html 21 กรกฎาคม 
2559) 

 ดิวอ้ี ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับความสําคัญของการคิดว่า เป็นสิ่งที่มีคุณคา่เพราะการคิด
ช่วยให้คนได้มองเห็นภาพปัญหาต่างๆ ในอนาคตซึ่งจะช่วยให้บุคคลได้คิดหาแนวทางในการหลีกเลีย่ง
หรือป้องกันได้และการคิดช่วยขยายความหมายของสิ่งต่างๆ ในโลกได้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการคิด คือ คนจะมกีารปฏิบัติหรือการกระทําตามที่เขาคิด ถึงแม้ว่ามนัจะถกูหรือผิดก็ตาม เน่ืองจาก
การคิดมีพลังอํานาจ จงึต้องการการควบคุมโดยได้แนะนําวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการช่วยรักษา
ความคิดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยมีการควบคุมเง่ือนไขภายใต้การสังเกตและการสรุปความคิดตาม
สิ่งที่เกิดขึน้และได้มีการทบทวนแนวคิด โดยกล่าวว่า สิ่งทีบุ่คคลรู้จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการ
คิดครั้งแรกแลว้จึงนําไปสู่การคิดในสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของกระบวนการคดิน้ัน เน่ืองจาก
การคิดมีอิทธิพลอย่างมากจากกิเลสที่อยู่ภายในตัวบุคคลและสังคม การคิดที่ผิดจึงได้กําหนดเง่ือนไข
โดยเปิดใจกว้างในการคิด ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมและเป็นจริง และจากการควบคุมเง่ือนไข
สามารถช่วยกําหนดกรอบแนวคิดที่ดีสําหรับความจริง ทาํให้การคิดมีความสมบูรณ์ขึน้โดยจะพยายาม
ให้เกิดความชัดเจนในการตรวจสอบโดยปราศจากอคติ 
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ภาพท่ี 53 แสดงภาพการคิด (2) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 นิสัยในการคิด การคิดสามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งกระตุ้นหรือการฝึกนิสัยในการคิด ดังน้ี  
(Bragg, 2001, pp.31 – 44; Dewey, 1933, pp.36 – 48) ความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้ 
อยากเห็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ ขณะต่ืนจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วย
ประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยจะมีการกระทํากับสิ่งน้ันและรับผลกระทบที่ย้อนกลับมาจากสิ่งน้ัน
ด้วยกระบวนการของการปฏิสัมพันธ์จะสร้างให้เกิดกรอบของประสบการณ์ เมื่อเข้าสูวั่ยผู้ใหญ่หลายๆ 
สิ่งที่เข้ามาสัมผัส มกัเป็นสิง่ที่เคยสัมผสัมาแล้วซึ่งอาจทาํให้รู้สึกเบ่ือ แต่สําหรับเด็กทุกสิ่งทุกอย่างใน
โลกน้ี ยังเป็นสิ่งใหม่และทุกสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่จะทําให้เด็กต่ืนเต้นและอยากรู้อยากที่จะค้นหาโดยไม่มี 
ความอดทนที่จะคอย จงึเป็นปัจจัยขั้นแรกที่เป็นบ่อเกิดในการพัฒนาให้มีการคิดแบบวิจารณญาณ 

ระดับความกระตือรือร้นมี 3 ระดับคือ 
 ระดับที่ 1 ปรากฏการณ์ครั้งแรก ความกระตือรือร้นมักจะไม่ได้มาจากการคิด
แต่เป็นสัญชาตญาณของสิ่งมชีีวิต เช่น หนูจะว่ิง ดม ขุด โดยไม่มีจุดมุ่งหมาย เช่นเดียวกับเด็กเล็กๆ ที่
จะมีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบค้นหาตลอดเวลา โดยไม่มีการหยุดน่ิง เช่น การดูดน้ิวมือ การดึง
และการผลกัสิง่ของการจับและโยนเป็นต้น 
 ระดับที่ 2 มีการพัฒนาขึ้นจากระดับแรก โดยมีอิทธิพลจากสิ่งเร้าในสงัคมเมื่อ
เด็กเกิดการเรียนรู้ ว่า เขาสามารถเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนได้ช่วยเหลือเขาในการจัดหาสิง่ต่างๆ ที่จะช่วย
เพ่ิมความสนใจ เมื่อมีบางครั้งที่เขาได้สัมผัสสิ่งที่ไม่น่าสนใจแล้ว ดังน้ัน ในช่วงน้ีเด็กจะเริ่มต้ังคําถามว่า 
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อะไร ทําไม แต่คําถามของเขาส่วนใหญ่มักไม่มีข้อมูลที่เก่ียวข้องมาสนับสนุน แต่จะเป็นการอยากรู้ใน
สิ่งที่สงสัยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
 ระดับที่ 3 เป็นระดับที่เก่ียวข้องกับการใช้สติปัญญาโดยจะปรับเปลี่ยนเป็น
ความสนใจในปัญหาโดยมีการสังเกตสิ่งต่างๆ และมีการรวบรวมข้อมูลทีจ่ําเป็นและมีความต่ืนตัว ใน
การแสวงหาคําตอบด้วยตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างกับระดับที่ 2 ซึ่งเป็นระดับของสังคมที่เด็กมักจะมี
ความสนใจในการถามมากกว่าความสนใจกับคําตอบ จึงให้ความสนใจกับแต่ละคําถามโดยใช้เวลาสั้นๆ 
จึงไม่สามารถพัฒนาเข้าสู่การฝึกการคิดได้  
 การถามและการตอบสามารถช่วยกระตุ้นการคิดได้ โดยการต้ังประเด็นคําถามที่สําคัญ
จะช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นในการแสวงหาคําตอบ โดยการใช้เทคนิค การสืบสวนและการสังเกต 
ซึ่งใช้เป็นทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งในระดับน้ีกระตุ้นให้เกิดการคิดโดยใช้ปัญญาได้ 
ความกระตือรือร้นจะเป็นแรงกระตุ้นทางบวก ที่จะทําใหบุ้คคลมีจิตใจเปิดกว้างที่จะเรียนรู้ การลดลง
ของความกระตือรือร้น มักเกิดขึ้นจากความไม่สนใจ หรอืไม่เอาใจใส ่สนใจแต่งานทีท่ําตามกิจวัตร จึง
ไม่เข้าถึงปัญหาและข้อเท็จจริงใหม่ และมคีวามอยากรู้อยากเห็นเฉพาะสิ่งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์
ในงาน ความคิดเห็นทีเ่กิดขึน้เองโดยบุคคลนั้น ความคิดเห็นที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นครั้งแรก
และเกิดขึน้เองโดยบุคคลน้ันๆ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์โดยทําให้บุคคลได้มองสิ่งต่างๆ ได้ไม่เหมือนกัน 
เช่น เด็กบางคนมองเห็นนกตามท่ีเป็นอยู่ แต่บางคนมองเห็นนกแต่คิดถงึบางสิ่งบางอย่างที่เก่ียวกับนก
ตามประสบการณ์ที่มี เช่น การบิน การกินอาหาร การร้องเพลง เป็นต้น ซึ่งไม่ได้ปรากฏขึ้นในขณะน้ัน 
ดังน้ัน ความคิดเห็นจึงเกิดขึ้นจากมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับบุคคลในอดีต และไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ความคิดเห็นมีด้วยกันหลายมิติ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนประกอบด้วย การคิดคล่อง
หรือคิดเร็ว กล้าที่จะคิดและมีความคิดหลัง่ไหลออกมาได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้เกิดความต่ืนตัวใน
การตอบสนองโดยมีการตีความและช่วยให้เกิดความคิดเห็นตามมา  
 การคิดหลากหลาย ความคิดหลายๆ ลักษณะหลายประเภทชนิดหลายรูปแบบ ถ้ามี
ความคิดเห็นที่น้อยเกินไป ก็เป็นสิ่งบ่งช้ีว่ามีข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือขาดแคลน ความคิดเห็นที่มีจํานวน
มากทั้งเห็นด้วยและขัดแย้งกัน ทําให้ยากต่อการตัดสินใจและความคิดเห็นที่มากเกินไปทําให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียบเรียงลําดับความเป็นเหตุ ดังน้ัน การคิดที่ดีที่สดุ คือ การมีความสมดุลระหว่างความมาก
และน้อยของความคิดเห็น การคิดลึกซึ้ง เป็นการคิดให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่คิด โดย
เข้าใจถึงสาเหตุที่มาและความสัมพันธ์ต่างๆท่ีซับซ้อนของโครงสร้างและรวมทั้งคุณค่าหรือความหมาย
ที่แท้จริงของสิง่ที่คิด 
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 3. การเกิดของการคิด 
 การเกิดของการคิด เขียนเป็นแผนผังได้ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที่ 1 การเกิดของการคิด 
(ที่มา ดร.สุวิทย์ มูลคํา, 2549: 4) 

ข้อมูล สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ 

สิ่งเร้า 

กระบวนการรับรู้ 
ประสาทสัมผสัทั้งห้า : ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย

สภาวะความไม่สมดุล 

เกิดข้อสงสัย เกิดปัญหา เกิดความขัดแย้ง 

ต้องการปรับสภาวะให้สมดุล 

กระบวนการคิด 

ตอบข้อสงสัย ขจัดความขัดแย้ง แก้ปัญหา 

สภาวะความสมดุล 
ได้คําตอบ/มาสงสัย 

สภาวะไม่สมดุล 
ไม่ได้คําตอบ/สงสัย/ขัดแย้ง 

ตอบข้อสงสัย ทุกข์/เครียด 



184 

 

 4. กระบวนการของการคิด 
 การคิด เป็นกระบวนการของจิตใจหรือกระบวนการทางสมอง ซึ่งมคีวามสําคัญต่อ 
การเรียนรู้ การคิดไม่มีขอบเขตจํากัด กระบวนการคิดของมนุษย์เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนที่เริ่มจาก
สิ่งเร้ามากระตุ้นทําให้จิตใสใ่จกับสิ่งเร้า และสมองนําข้อมูลหรือความรู้ที่มอียู่มาประมวล เพ่ือให้ได้ผล
ของการคิดออกมาเหตุของการคิด  
 4.1 ต้นเหตุของการคิด คือ สิง่เร้าที่เป็นปัญหาหรือสิ่งเร้าที่เป็นความต้องการหรือ 
สิ่งเร้าที่ชวนสงสัย ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking_is.htm 21 กรกฎาคม 2559) 

 4.1.1 สิ่งเร้าที่เป็นปัญหา เป็นสิ่งเร้าประเภทสถานการณ ์ เหตุการณ์ หรือสภาวะ
ที่มากระทบแลว้ จําเป็นต้องคิด (Have to think) เพ่ือกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่จะทําใหปั้ญหานั้นลดไป
หรือหมดไป 
 4.1.2 สิ่งเร้าที่เป็นความต้องการ เป็นความต้องการสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมในแง่ต่างๆ 
เช่น ต้องการลดต้นทุนในการผลิตสินค้า ต้องการทํางานโดยใช้เวลาน้อยลง ต้องการความปลอดภัย
มากขึ้น จึงต้องการการคิด (Want to think ) มาเพ่ือทําให้ความต้องการหมดไป 
 4.1.3 สิ่งเร้าทีช่วนสงสัย เป็นสิ่งเร้าแปลกๆ ใหม่ๆ  ทีม่ากระตุ้นให้สงสยั อยากรู้ 
ซึ่งในสภาพการณ์เดียวกัน สิง่เร้าเดียวกัน บางคนอาจไม่อยากรู้ก็ไม่เกิดการคิด แต่บางคนก็อยากรู้ซึ่ง
อาจเกิดจากบุคลิกภาพประจําตัวที่เป็นคนช่างคิด ช่างสงสัย ทําให้ต้องการคําตอบเพ่ือตอบข้อสงสัย 
น้ันๆ ซึ่งลักษณะเช่นน้ีควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาต่อๆ ไป 
 4.2 ผลของการคิด คือ คําตอบหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปแก้ปัญหาที่พบ 
หรือเพ่ือให้ความต้องการ หรือความสงสัยลดลง หรือหมดไป ผลของการคิดได้แก่ 
 4.2.1คําตอบของปัญหาที่พบ หรือคําตอบที่สนองต่อความต้องการของตน ซึ่ง
รวมไปถึงวิธีการในการแก้ปัญหา ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้คําตอบน้ัน ๆ 
 4.2.2แนวคิด ความรู้ ทางเลือก และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ ๆ 
 4.3 ภาษาและการคิด 
 ภาษา มีบทบาทสําคัญในการคิดและการคิดใช้ภาษาถ้อยคํามากกว่าสัญลักษณ์
อ่ืนใด แต่ก็มกีารคิดบางประเภทที่ไม่ได้ภาษาถ้อยคํา นักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักคณิตศาสตร์มกั
ไม่ได้ใช้ถ้อยคําในการคิด แต่ใช้สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์แทนบางคนเช่ือว่าการคิดสร้างสรรค์ไม่ต้อง
ใช้ถ้อยคํา แมแ้ต่จะอธิบายด้วยคําพูดก็ยังไม่สามารถทําได้ ครั้งหน่ึงไอสไตน์ (Einstein) เคยกล่าวว่า 
การคิดของเขาเป็นภาพโดยตรงไม่ใช้ถ้อยคํา ดังน้ีทําให้ยอมรับว่าการคิดบางประเภทสมบูรณ์ได้โดยไม่
ต้องอาศัยถ้อยคํา การคิดโดยไม่ใช้ถ้อยคําส่วนใหญ่เป็นการคิดแบบพ้ืนๆ ธรรมดา เช่น สัตว์แสดง
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พฤติกรรมที่แสดงว่ามาจากความคิดหรือกระบวนการบางอย่างที่คล้ายกับความคิดโดยไม่ได้อาศัย
ถ้อยคําใดเลย (บังอร ชินกุลกิจนิวัฒน์,2547 : 228-230) 

 สําหรับการพัฒนาการด้านการคิด พบว่า เด็กยังไม่เรียนรู้ที่จะจัดรวบรวมความคิด
ของพวกเขา ก่อนอายุ 3 ปีครึ่ง และพวกเขายังไม่สามารถที่จะพรรณนาด้วยถ้อยคํา จนกระทั่งอายุ
ประมาณ 5 ปี ความคิดของพวกเขาเกือบทั้งหมดจึงจะอยู่ในรูปของถ้อยคํา 
 ในการคิดเราใช้ภาษาโดยไม่ได้ทําเสียงแต่อย่างใด ซึ่งเรียกว่า การคิดเงียบ 

(Silent thinking) การคิดเงียบจะประกอบด้วย การย่อเสยีง การลาํดับเหตุ การทําชวเลข (Shorthand) 

ภาษาของตัวเราเอง ภาษาชวเลขในการคิดของเราแตกต่างจากภาษาที่เราใช้ติดต่อกับผู้อ่ืน บ่อยคร้ังที่
เราพูดกับคนสนิท หรือคนที่มีประสบการณ์คล้ายกัน เช่น สามี ภรรยา เพ่ือนสนิท ฯลฯ โดยการเปลี่ยน
ความคิดเงียบของเราออกมาในรูปของภาษาถ้อยคําที่สั้นๆ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันได้ แต่สําหรับคนแปลก
หน้าหรือคนนอกวงการ การใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสารมีรูปแบบและละเอียดชัดเจนมากขึ้น 
 ทฤษฎีการเคลือ่นไหวของการคิดช้ีให้เห็นว่า ในขณะคดิเรามีการพูดคุยกับตัว
เราเอง แม้ว่าจะไม่มีเสียงปรากฏออกมา แต่เราก็มีการตอบสนองด้วยเสียงที่ซ่อนอยู่ภายใน กล้ามเน้ือ
ที่ใช้ในการพูดมีการเคลื่อนไหวเสมือนพูดคุยกัน การศึกษาซึ่งสนับสนุนทฤษฎีน้ีคือการนําเอาอีเลคโทรด
วางลงบนลิ้น ปรากฏว่าลิ้นของคนที่อยู่นิ่งเฉยจะไม่มีปฏิกริิยาใดๆ ที่กลา้มเน้ือให้อีเลคโทรดจับได้ แต่
เมื่อผู้ทดลองขอให้ผู้เข้ารับการทดลอง (ผูท้ีม่ีอีเลคโทรดวางอยู่ที่ลิ้น) คิดถึงบทกลอนหรือบทร้อยแก้วก็
ปรากฏว่า อีเลคโทรดสามารถจับปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวของลิ้นได้ ทั้งๆที่ไม่ได้มีเสียงพูดปรากฏขึ้น 
ทฤษฎีการเคลือ่นไหวนี้ยังประยุกต์ไปถึงกล้ามเน้ือส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอีกด้วย ในการทดลองติด
อีเลคโทรดที่กล้ามเน้ือแขนขา้งหน่ึง แล้วบอกให้เขาคิดว่ากําลังยกแขนขา้งน้ันขึ้น ปรากฏว่ากล้ามเน้ือ
แขนนั้นมีการเคล่ือนไหว แต่ถ้าขอให้เขาคิดว่ายกแขนอีกข้างหน่ึงขึ้นปรากฏว่า กล้ามเน้ือแขนข้างที่ติด
อีเลคโทรดไม่มกีารเคลื่อนไหว ดังน้ีย่อมแสดงว่าความคิดเก่ียวข้องการทํางานของร่างกาย 
 ภาพเป็นสิ่งที่สําคัญของกระบวนการคิด ผูท้ี่มีความสามารถในทางจินตนาการ
สร้างสรรค์มักได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีปัญญา เช่ือว่าเขามีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
จินตภาพของเขา ตามจินตนาการอาจเข้าไปรบกวน หรือขัดขวางการคิดบางประเภท เช่น การคิด
นามธรรมได้ ปัญหาที่น่าสนใจคือ การคิดเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยจินตภาพได้หรือไม่ นักจิตวิทยาหลายคน
เช่ือว่า การคิดสามารถเกิดขึ้นได้ในระดับใต้สํานึก และการคิดบางประเภทเป็นไปโดยอัตโนมัติตามข้ัน
ความพร้อมของแต่ละบุคคล นอกจากน้ีมีหลายคนยืนยันว่า ในบางคร้ังเขาสามารถคิดได้โดยไม่อาศัย
ภาพ อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานแน่นอนท่ีจะยืนยันว่า การคิดของเราจะอาศัยภาพหรืออาศัย 
การตอบสนองทางกลไกของร่างกายเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกัน 
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 5. กรอบการคิด 
 ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545) ได้จัดกลุ่มคําต่างๆ ที่แสดงถึงการคิดและคําที่เก่ียวข้อง
กับการคิดไว้เป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ๆ  คือ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking.htm 21 กรกฎาคม 2559) 

 5.1 ทักษะการคิด เป็นคําทีแ่สดงออกถึงการกระทําหรือพฤติกรรมที่ต้องใช้ความคิด เช่น 
การสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนกแยกแยะ การขยายความ การแปลความ การตีความ การจัด
กลุ่ม การจัดหมวดหมู่ การสรุป เป็นต้น ซึ่งคําต่างๆ เหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมที่ ไม่มคีําว่า “คิด” เป็น
ส่วนประกอบ แต่ก็มีความหมายของ “การคิด” อยู่ในตัว คําในกลุ่มน้ี มีลกัษณะของพฤติกรรมหรือ
การกระทําที่ชัดเจน หากบุคคลสามารถทําได้อย่างชํานาญ จะเรียกว่าม ี“ทักษะ”ดังน้ัน จึงเรียกกลุ่มน้ี
ว่า “ทักษะการคิด” 

 5.2 ลักษณะการคิด เป็นคําที่แสดงลกัษณะของการคิด ซึ่งใช้ในลักษณะเป็นคําวิเศษณ์ 
เช่น คิดกว้าง คิดถูก คิดคล่อง คิดรอบคอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นคําที่ไม่ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมหรือ
การกระทําโดยตรง แต่สามารถแปลความไปถึงพฤติกรรมหรือการกระทําประการใดประการหน่ึงหรอื
หลายประการ รวมกัน จึงเรยีกกลุ่มน้ีว่า “ลักษณะการคิด” 

 5.3 กระบวนการคิด เป็นคําที่แสดงลกัษณะการคิด แต่เป็นคําที่ครอบคลุมพฤติกรรม
หรือการกระทําหลายประการสัมพันธ์กัน เป็นลําดับขั้นตอนมีความหมายถึง กระบวนการในระดับที่สูง
หรือมากกว่า ซับซ้อนกว่าลักษณะการคิด เช่น การคิดรอบคอบที่หมายถึง การคิดให้กว้างรอบด้าน 
รวมท้ังการคิดให้ลึกซึ้งถึงแก่นหรือสาเหตุที่มาของสิ่งที่คิดและอาจจะต้องมีการคิดไกล พิจารณาถึงผล
ที่จะตามมาและการคิดที่เป็นกระบวนการ จึงต้องอาศัยพฤติกรรมหรือการกระทํา ทักษะจํานวนมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 54 แสดงภาพทักษะการคิด 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 
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6. ทักษะการคิด 
 ทักษะการคิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ “ทกัษะการคิดที่เป็นแกน” และ 
“ทักษะการคิดขั้นสูง” 

(http://home.kku.ac.th/thai416102/SubjectWeb/Critical-Reading_Meaning.htm 21 

กรกฎาคม 2559) 

 6.1 ทักษะการคิดที่เป็นแกน  
 ทักษะการคิดที่เป็นแกน (Core /General Thinking Skills) หมายถงึ ทักษะ
การคิดที่จําเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการดํารงชีวิตประจําวัน และเป็นพ้ืนฐานของการคิดช้ันสูงที่มี 
ความสลับซับซอ้น ประกอบไปด้วย  
 6.1.1 การสังเกต (Observing)  

 6.1.2 การสํารวจ (Exploring)  

 6.1.3 การต้ังคําถาม (Questioning)  

 6.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information Gathering)  

 6.1.5 การระบุ (Identifying)  

 6.1.6 การจําแนกแยกแยะ (Discriminating)  

 6.1.7 การจัดลาํดับ (Ordering)  

 6.1.8 การเปรียบเทียบ (Comparing)  

 6.1.9 การจัดหมวดหมู่ (Classifying)  

 6.1.10 การสรุปอ้างอิง (Inferring)  

 6.1.11 การแปล (Translating)  

 6.1.12 การตีความ (Interpreting)  

 6.1.13 การเช่ือมโยง (Connecting)  

 6.1.14 การขยายความ (Elaborating)  

 6.1.15 การให้เหตุผล (Reasoning)  

 6.1.16 การสรุปย่อ (Summarizing) 

 6.2 ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทกัษะการคิดที่ซบัซ้อน 
 ทักษะการคิดขัน้สูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอ้น ( Higher – ordered / More 

Completed Thinking Skills) หมายถึง ว่าเป็นคุณลักษณะทางความคิดของมนุษย์ที่ใช้กลยุทธ์ทาง
ความคิดที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง สร้างสรรค์มีหลกัเกณฑ์ที่ต้องอาศัยคุณภาพความคิดขั้นสูง ในการประมวล
องค์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ โดยอาจใช้วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแบบมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา 
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คิดแบบอภิปัญญา ฯลฯ เพ่ือนําไปสู่คําตอบเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยอาจใช้ทักษะความคิดหลายๆ ด้าน
ประกอบกันหรืออาจเน้นทักษะความคิดด้านใดด้านหน่ึงมากกว่าทักษะทางความคิดด้านอ่ืน ซึ่งแล้วแต่
เง่ือนไขหรือสถานการณ์ที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทางความคิดด้านใดไปใช้ โดยมิใช่เป็นคุณภาพทางความคิด
ที่ได้มาจากการจําเท่าน้ัน ความคิดระดับสูงที่ใช้ในการฝกึฝนความคิด ในปัจจุบันมกัจะเก่ียวข้องกับ
คุณลักษณะความคิดดังต่อไปน้ีคือ การคิดอย่างมีคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) การคิดแบบอภิปัญญา (Meta cognition) การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving) 

การตัดสินใจ (Decision Making) การคิดแบบญาณปัญญา (Intuitive Thinking) การคิดในด้านดี 
(Positive Thinking) ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้น และต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมายและ
ทักษะการคิดทีเ่ป็นแกนหลายๆ ทักษะในแตล่ะขั้น ทกัษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาได้ เมือ่เด็กได้พัฒนา
ทักษะการคิดพ้ืนฐานจนมีความชํานาญพอสมควรแล้ว ทักษะการคิดขัน้สูงประกอบด้วยทักษะย่อยๆ 
ที่สําคัญดังน้ี 
 6.2.1 การสรุปความ (Drawing Conclusion) 

 6.2.2 การให้คาํจํากัดความ (Definition) 

 6.2.3 การวิเคราะห์ (Analyzing) 

 6.2.4 การผสมผสานข้อมูล (Integrating) 

 6.2.5 การจัดระบบความคิด (Organizing) 

 6.2.6 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructing) 

 6.2.7 การกําหนดโครงสร้าง (Structuring) 

 6.2.8 การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างความรู้เสียใหม ่(Restructuring) 

 6.2.9 การค้นหาแบบแผน (Finding Patterns) 

 6.2.10 การหาความเช่ือพ้ืนฐาน (Finding Underlying Assumption) 

 6.2.11 การคาดคะเน / การพยากรณ์ (Predicting) 

 6.2.12 การต้ังสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) 

 6.2.13 การทดสอบสมมุติฐาน (Testing Hypothesis) 

 6.2.14 การต้ังเกณฑ์ (Establishing Criteria) 

 6.2.15 การพิสูจน์ความจริง (Verifying) 

 6.2.16 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying) 
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ภาพท่ี 55 แสดงภาพลักษณะการคิดแบบต่างๆ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 7. ลักษณะการคิดแบบตา่งๆ 
 ลักษณะการคิด หมายถึง แบบแผนในการคิด ลักษณะการคิดแบบใดแบบหน่ึงจะ
มีแบบแผนหรือกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ซึ่งมุ่งเน้นมาตรฐาน
ของการคิด ทศินา แขมมณีและคณะ (2545) ได้เสนอ 3 ระดับ ได้แก่ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking.htm 21 กรกฎาคม 2559) 

 7.1 ลักษณะการคิดระดับพ้ืนฐานที่จําเป็นสาํหรับบุคคลทกุระดับ ได้แก่ 
 7.1.1 คิดคล่อง กล้าที่จะคิดและมีความคิดหลั่งไหล ออกมาได้อย่างรวดเร็ว 
 7.1.1.1 วิธีคิด 
 1) คิดเกี่ยวกับเรื่องที่คิดให้ได้จํานวนมากและอย่างรวดเร็ว 
 2) จัดหมวดหมู่ของความคิด 
 7.1.1.2 เกณฑ์ความสามารถในการคิดคล่อง 
 1) สามารถบอกความคิดได้จํานวนมาก 
 2) สามารถบอกความคิดได้จํานวนมาก 
 3) สามารถจัดหมวดหมู่ของความคิดได้ 
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 7.1.2 คิดหลากหลาย คิดให้ได้ความคิดในหลายลักษณะหลายประเภท  
 หลายชนิด หลายรูปแบบ 
 7.1.2.1 วิธีคิด 
 1) คิดเกี่ยวกับเรื่องที่คิดให้ได้รูปแบบแตกต่างกัน 
 2) จัดหมวดหมู่ของความคิด 
 7.1.2.2 เกณฑ์ความสามารถในการคิดหลากหลาย 
 1) สามารถให้ความคิดที่มีรูปแบบ/ประเภทที่หลากหลาย 
 2) สามารถจัดหมวดหมู่ของความคิดได้ 
 7.1.3 คิดละเอียด การคิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลอันจะส่งผลให ้
 ความคิดมีความรอบคอบข้ึน 
 7.1.3.1 วิธีคิด 
 1) คิดให้ได้รายละเอียดหลักที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่คิด 
 2) คิดให้ได้รายละเอียดย่อยที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่คิด 
 7.1.3.2 เกณฑ์ความสามารถในการคิดละเอียด 
 1) สามารถให้รายละเอียดหลักเก่ียวกับเรื่องที่คิดได้ 
 2) สามารถให้รายละเอียดย่อยเก่ียวกับเรื่องที่คิดได้ 
 7.1.4 คิดชัดเจน การคิดให้เกดิความเข้าใจสิง่ที่คิด สามารถอธิบายขยาย 
 ความได้ด้วยคําพูดของตนเอง  
 7.1.4.1 วิธีคิด 
 1) พิจารณาถึงที่คิดแล้วหาว่า 
 (1) ตนรู้/เข้าใจอะไร 
 (2) ตนเองไม่เข้าใจอะไร 
 2) ในส่วนที่เขา้ใจให้ลองคิดอธิบายขยายความด้วยคําพูด 
 7.1.4.2 เกณฑ์และความสามารถในการคิดชัดเจน 
 1) สามารถบอกได้ว่าในเร่ืองที่คิด ตนเองรู้/เข้าใจอะไรบ้าง 
 2) สามารถอธิบาย ขยายความหรือยกตัวอย่าง 
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 7.2 ลักษณะการคิดระดับกลาง ได้แก่ 
 7.2.1 คิดอย่างมีเหตุผล การคิดโดยใช้หลัก เหตุผลแบบนิรนัย หรือ อุปนัย 
 7.2.1.1 วิธีคิด 
 1) จําแนกข้อมลูที่เป็นข้อเท็จจริงออกจากกัน 
 2) พิจารณาเรื่องที่คิดบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง 
 (1) แบบนิรนัย  
 (2) แบบอุปนัย  
 7.2.1.2 เกณฑ์ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 
 1) สามารถแยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกันได้ 
 2) สามารถใช้เหตุผลแบบนิรนัยหรืออุปนัยในการพิจารณา

ข้อเท็จจริง 
 3) สามารถใช้เหตุผลทั้งแบบนิรนัยหรืออุปนัยใน 
 การพิจาณาข้อเท็จจริง 
 7.2.2 คิดถูกทาง เพ่ือให้ได้ความคิดที่เป็นประโยชน์ในทางที่ดีต่อสังคม 
 7.2.2.1 วิธีคิด 
 1) ต้ังเป้าหมายของการคิดไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตัว 
 2) คิดถึงประโยชน์ระยะยาวมากกว่าประโยชน์ระยะสั้น 
 7.2.2.2 เกณฑ์ความสามารถในการคิดถูกทาง 
 1) เกณฑ์ประโยชน์ส่วนตนส่วนรวม 
 (1) เกิดประโยชน์แก่ตนเอง โดยไม่ก่อความเดือดร้อนแก่

ผู้อ่ืน 
 (2) เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 (3) เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน โดยเน้นส่วนรวมเป็น

สําคัญ 

 2) เกณฑ์ประโยชน์ระยะสั้นระยะยาว 
 (1) เกิดประโยชน์ระยะสั้น 
 (2) เกิดประโยชน์ระยะยาว 
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 7.2.3 คิดกว้าง การคิดให้ได้หลายด้าน หลายแง่มุม 
 7.2.3.1 วิธีคิด 
 1) คิดถึงองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่คิดให้ครอบคลมุสิ่งที่

มีความสําคัญหรือมีอิทธิพลต่อเรื่องที่คิด 
 2) คิดถึงความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบที่มี

ต่อเรื่องที่คิด 
 3) คิดถึงจุดสําคัญทั้งที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดที่น่าสนใจ

ขององค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อเรื่องที่คิด 
 7.2.3.2 เกณฑ์ความสามารถในการคิดกว้าง 
 1) สามารถระบุองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่คิดได้

ครอบคลุมสิ่งทีม่ีความสําคัญหรือมีอิทธิพลต่อเรื่องที่คิด 
 2) สามารถระบุได้ว่าองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่คิดมี 

ความสําคัญมากน้อยเพียงใดต่อเรื่องที่คิด 
 3) สามารถวิเคราะห์จุดสําคัญทั้งที่เป็นจุดเด่น จุดด้อยและจุดที่

น่าสนใจขององค์ประกอบสําคัญที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่คิด 
 7.2.4 คิดลึกซึง้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่คิด โดยเข้าใจถึง
ความซับซ้อนของโครงสร้าง และระบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ ในโครงสร้างน้ัน รวมท้ังความหมาย
หรือคุณค่าของสิ่งที่คิด 
 7.2.4.1 วิธีคิด 
 1) วิเคราะห์ให้เห็นองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยที่

โยงใยและสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน จนประกอบกันเป็น
โครงสร้าง หรือภาพรวมของสิ่งน้ัน 

 2) วิเคราะห์ให้เข้าใจถึงระบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่อยู่
ภายในโครงสร้างน้ัน 

 3) วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาหรือความหมายหรือคุณคา่ที่
แท้จริงของสิ่งที่คิดได้ 

 7.2.4.2 เกณฑ์ความสามารถในการคิดลึกซึ้ง 
 1) สามารถอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบต่างๆในโครงสร้างของเรื่องที่คิดได้ 
 2) สามารถบอกสาเหตุของปัญหาหรือความหมายหรือ  
 คุณค่าที่แท้จรงิของสิ่งที่คิดได้ 
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 7.2.5 คิดไกล เพ่ือให้ได้ความคิดที่เช่ือมโยงไปในอนาคต สามารถนําไปใช้ใน
การวางแผนและเตรียมการเพ่ืออนาคตที่ดี 
 7.2.5.1 วิธีคิด 
 1) นําปัจจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่คิดทั้งทางกว้างและทางลึกมา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 2) ทํานายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยต่างๆอย่างต่อเน่ือง

เป็นช้ันๆ ไปโดยอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ 
  เป็นฐานในการทํานาย 
 7.2.5.2 เกณฑ์ความสามารถในการคิดไกล 
 1) สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่

เก่ียวข้องกับ เรื่องที่คิดทั้งทางกว้างและทางลึก 
 2) สามารถใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ทาํนายความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุของปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง กับเร่ืองที่คิดทั้ง 
  ทางกว้างและทางลึก 
 7.3 ลักษณะการคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดที่ต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนที่มากและ
ซับซ้อนขึ้น 
 10.3.1 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการที่บุคคลใด
สามารถคิดได้อย่างมวิีจารณญาณแล้วก็จะได้สานความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาดีแล้ว นําไปใช้ใน
สถานการณ์ เช่น การนําไปใช้ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การริเริ่ม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  หรือ
การปฏิบัติการสร้างและการผลิตสิ่งต่างๆ รวมท้ังการที่จะนําไปศึกษาวิจัยต่อไป 
 

 8. ประเภทของการคิด 
 การคิดของคนเราย่อมแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจําวัน
ตลอดจนสภาพแวดล้อม จึงจัดประเภทของความคิด ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ ดังต่อไปนี้ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking_is.htm 21 กรกฎาคม 2559) 

 8.1 แบ่งตามขอบเขตความคิด ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
 8.1.1 การคิดในระบบปิด คือ การคิดที่มีขอบเขตจํากัด มีแนวความคิดไม่
เปลี่ยนแปลง 
 8.1.2 การคิดในระบบเปิด เป็นการคิดในขอบเขตของความรู้ความสามารถของ
แต่ละบุคคล ซึง่แตกต่างกันตามสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ 
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 8.2 แบ่งตามความแตกต่างของเพศ มี 2 แบบ คือ 
 8.2.1 การคิดแบบวิเคราะห์ (Analytical Style ) เป็นการคิดโดยอาศัยสิ่งเร้าที่
เป็นจริงเป็นเกณฑ์ การคิดแบบน้ีเป็นการคิดของผู้มีอารมณ์มั่นคง มองสิง่ต่างๆ โดยไม่ถือเอาความคิด
ของตนเป็นใหญ่ เป็นการคิดซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะการคิดของผู้ชาย
เป็นส่วนใหญ ่

 8.2.2 การคิดแบบโยงความสัมพันธ์ (Relational Style) เป็นการคิดที่เกิดจาก
การมองหาความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป โดยสัมพันธ์กันทางด้านหน้าที่ สถานที่หรือ
กาลเวลา เป็นการคิดที่สัมพันธ์กับอารมณ์ มักยึดตนเองเป็นใหญ ่เป็นความคิดของผู้หญิง 
 8.3 แบ่งตามความสนใจของนักจิตวิทยา มี 3 แบบ คือ 
 8.3.1 ความคิดรวบยอด (Concept ) เป็นการคิดได้จากการรับรู้โดยจัดเอาของ
อย่างเดียวกันไว้ด้วยกัน มีการเปรียบเทียบลักษณะ ที่เหมอืนและแตกต่างกัน 
 8.3.2 การคิดหาเหตุผล (Reasoning) การคิดหาเหตุผลแบบนี้เป็นการคิดทาง
วิทยาศาสตรแ์ละจะต้องมีการทดสอบก่อน ดังน้ัน การคิดหาเหตผุล จะต้องเร่ิมต้นจากการต้ังสมมติฐาน
และการทดสอบสมมติฐานเสมอ 
 8.3.3 ความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นการคิดเพ่ือสร้างสิ่งใหม่ๆ 
ขึ้นมาโดยอาศัยการหย่ังเห็นเป็นสําคัญ หรือเป็นการค้นหา ความสัมพันธ์ใหม่ๆ  ระหว่างสิ่งต่างๆ ทําให้
สามารถแก้ปัญหา คิดประดิษฐ์เครื่องมือหรอืคิดหาวิธีการใหม่ๆ  มาแก้ปัญหา 
 8.4 แบ่งตามลักษณะทั่วๆไป มี 2 แบบ คือ 
 8.4.1 การคิดประเภทสัมพันธ์ (Associative Thinking) เป็นความคิดที่ไม่มี
จุดมุ่งหมาย แต่เกิดจากสิ่งเรา้มากระตุ้นให้เกิดสัญลักษณใ์นสมอง แทนเหตุการณ์หรือวัตถุต่างๆ ม ี 5 

ลักษณะ คือ 
 8.4.1.1 การสร้างวิมานในอากาศ (Day Dreaming) เป็นการคิดเพ้อฝัน
ในขณะที่ยังต่ืนอยู่ ฝันโดยรูตั้ว เช่น ขณะที่กําลังน่ังเรียนอยู่ นักศึกษาอาจคิดฝันไปว่าตนเองกําลังเดิน
เล่นตามชายหาด 
 8.4.1.2 การฝัน (Night Dreaming) เป็นการฝันโดยไม่รู้ตัว มักเกิด
ในขณะหลับ เช่น ฝันถึงเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งบางเร่ืองเก่ียวข้องกับ เรื่องที่พบในเวลากลางวัน บางเรื่อง
เป็นเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจ เมื่อต่ืนข้ึนบางทีอาจจําความฝันได้หรือบางทีก็จําไม่ได้ 
 8.4.1.3 การคิดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว (Autistic Thinking) 

 8.4.2 การคิดที่เป็นอิสระ (Free Association) เป็นการคิดที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย 
เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําให้คิดถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันไปเร่ือยๆ การคิดประเภทน้ี  
ซิกมันด์ ฟรอยด์ นํามาใช้โดยให้คนไข้โรคประสาทได้ระบายความปรารถนาหรือปัญหา ซึ่งอยู่ในระดับ
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จิตใต้สํานึกเพ่ือจิตแพทย์จะได้ใช้เป็นข้อมูล สําหรับวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ 
สําหรับวิธีการให้คนไข้คิดแบบอิสระนี้ จิตแพทย์จะให้คนไข้ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดเสียก่อน โดย
ให้นอนพักผอ่นบนเก้าอ้ีนอนแล้ว จึงให้พูดเล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนความฝันที่เกิดขึน้ 
จิตแพทย์จะพยายามค้นหาความปรารถนาและปัญหาของคนไข้จากสิ่งที่เขาพูดให้ฟัง  
 8.5 แบ่งตามความคิดโดยตรงที่ใช้ในการแกปั้ญหา (Directive Thinking) มี 2 แบบ 
คือ 
 8.5.1 การคิดเชิงวิจารณ์ (Critical Thinking) เป็นการคิดพิจารณาข้อเท็จจริง
ต่างๆ หรือสภาพการณ์ต่างๆ ว่าถูกหรือผิด ใช้เหตุผลประกอบ คือ มกีารพิจารณาว่าอะไรเป็นเหตุ
อะไรเป็นผล ซึง่จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
 8.5.1.1 Deductive Thinking เป็นการพิจารณาเหตุผลจากเรื่องทั่วไป
นําไปสู่เรื่องเฉพาะและทําการสรุป 
 8.5.1.2 Inductive Thinking เป็นการพิจารณาจากเหตุผลย่อยๆนํามา
สรุปเป็นเรื่อง 
 8.5.2 การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นการคิดพิจารณาถึงสิ่งใหม่ๆ
ว่ามีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหามากน้อยเพียงใด รวมทั้งความสามารถในการคิดและแสดงออกของ
ความคิดที่แปลกๆใหม่ๆ ก็ได้ 
 สรุปประเภทของการคิดมี 2 ประเด็น คือ การคิดที่ต้องใช้เหตุผลในการวิเคราะห์
วิจารณ์กับความคิดที่สร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา การคิดเป็นกระบวนการทางสมองที่มีศักยภาพสูง 
เป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ที่สามารถแสดงออกด้านภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ์ และลักษณะ
ท่าทางต่างๆ เพ่ือสื่อสารให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของตน 
 8.6 แบ่งตามความคิดและการกระทํา 
 ในโลกของสังคมมนุษย์ความคิดและการกระทําของบุคคล สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ 
 8.6.1 ประเภทที่ 1 คิดและทํา บุคคลประเภทน้ีจะเป็นนักคิด และลงมอืปฏิบัติ 
คือ เป็นผู้ที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ปัญหาเป็น มีหลักการมีอุดมการณ์ และมีความเป็น
นักวิชาการอยู่ในตนเอง ผู้ที่เป็นนักปฏิบัติคือ ผู้ที่มคีวามพรอ้อมในการทํางานหรือลงมือกระทําตาม
ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และรับผิดชอบทุกข้ันตอนของการทํางาน 
 8.6.2 ประเภทที่ 2 คิดแต่ไมท่ํา บุคคลประเภทน้ี จะเป็นนักคิดแต่ไมล่งมอืปฏิบัติ 
เหตุผลของการไม่ปฏิบัติของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป บางคนไมก่ระทําเพราะไมม่ีบทบาทหน้าที่ 
บางคนไม่กระทําเพราะไมเ่ห็นด้วยกับแนวคิด บางคนไม่กระทําเพราะไม่มีกําลังใจ ทอ้แท้ และไม่เห็น
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ความสําคัญของงาน บางคนไม่ทําเพราะไม่มีโอกาสท่ีจะกระทํา และบางคนไม่ทําเพราะเป็นค่านิยม
ส่วนบุคคลที่ชอบความสะดวกสบาย 
 8.6.3 ประเภทที่ 3 ทําแต่ไมค่ิด บุคคลประเภทน้ี เป็นนักปฏิบัติที่กระทํา แต่ไม่
มีโอกาสในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
หรืออาจจะเป็นบุคคลที่ชอบทํางานตามกฎระเบียบข้อบังคับหรืองานประจํา จนเกิดความเคยชิน และ
ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 8.6.4 ประเภทที่ 4 ไม่คิด ไม่ทํา บุคคลประเภทน้ีจะไม่เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ 
สาเหตุอาจเกิดจากค่านิยมส่วนบุคคล หรืออาจเกิดจากบุคคลประเภทที ่ 2 คือ คิดแต่ไม่ทํามาก่อน 
เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ เข้าความคิดเร่ิมถดถอยหมดกําลังใจที่จะคิดต่อไปจนกลายสภาพมาเป็นบุคคลที่
ไม่คิด ไม่ทํา 
 

 จากคําอธิบายข้างต้น การคิดมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นประจําวันตลอดจนสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องการคิดกับมนุษย์ ผู้เขียน 
ขอเสนอการคิดอย่างมีสติ เพ่ือรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 9. การคิดอย่างมีสต ิ
 ในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบ
การศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P21 เยาวชนจะต้องมีทักษะ
สําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น สามารถสรุปทักษะสําคัญอย่างย่อๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังน้ี 3 R ได้แก่ Reading  

(การอ่าน), การเขียน (Writing) และ คณติศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking -  

การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity- 

การคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพและทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ (http://www.qlf.or.th/ 21 กรกฎาคม 2559) 
 การคิด คือ การท่ีเราก้าวเข้าไปในโลกจิตวิญญาณและโลกวัตถุ การคิดทําให้เรามีปัญญา 
มีประสบการณ์ มีความเข้มแข็งทางใจ ทําให้เราสามารถเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ได้ การคิดอย่างมี
สติ คือ การรู้จกัตนเองอย่างแท้จริงและการพัฒนาจิตใจอย่างแท้จริง จะนําไปสู่ความเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริง  
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(สาระจากการบรรยายของ Dr. Michaela Gloeckler ในการอบรมเชิงปฏิบัติการมนุษยปรัชญา 
IPMT International Postgraduate Medical Training) ณ Asean House มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556) 

 http://innovation.kpru.ac.th 1 เมษายน 2556 การคิดอย่างมีสติ คือ การมีใจจด
จ่อ มีสติต้ังมั่นอยู่กับการคิด คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และคดิแต่เรื่องที่สร้างสรรค์เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 สรุปได้ว่า การคิดอย่างมีสติ คือ การรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและการพัฒนาจิตใจอย่าง
แท้จริงโดยมีจติใจจดจ่อ มสีติต้ังมั่น คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และคิดเรือ่งที่สร้างสรรค์  
อันนําไปสู่ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง  
 ฉะน้ันจากสาระและความหมายข้างต้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ “การคิดอย่างมีสติ” 

ได้มากย่ิงขึ้น ผู้เขียนอธิบายการคิดที่มีความสอดคล้องกับการคิดอย่างมีสติ ดังน้ี ในทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่ 21 โดยทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม (https://www.scribd.com) เน้นการคิดแบบ 
อภิปัญญาหรือการรู้คิด การคิดแบบญาณปัญญาหรือการหย่ังเห็น การคิดบวก การคิดแก้ปัญหา  
การตัดสนิใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 9.1 การคิดแบบอภิปัญญาหรือการรู้คิด 
 9.1.1 ความหมายของการคิดแบบอภิปัญญาหรือการรู้คิด 
 การรู้คิด มาจากคําในภาษาลาตินว่า cognosco (con “with”+ gnsc 

“know”) (มารุต พัฒผล อ้างถึง http://www.curriculumandlearning.com/) หมายถึง รูปแบบ
ของการรูแ้ละตระหนักที่เกิดจากกระบวนการทางสติปัญญา หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองของ
บุคคล (mental activities / inner workings in human head) เช่น การรับรู้ ความสนใจ การจํา 
การคิด การใช้เหตุผล การตัดสินใจ การวางแผน การแก้ปัญหา การจินตนาการ เป็นต้น โดยใช้
กระบวนการรู้คิด (cognitive process / cognitive processing) หรอืกระบวนการทํางานของสมอง
เก่ียวกับพฤติกรรมด้านการรู้คิด ได้แก่ การลงรหัส (encoding) การจัดเก็บข้อมูล การได้ข้อมลู
กลับคืนมา และการนําข้อมูลไปใช้อย่างสอดคล้องกับแบบการรู้คิด (cognitive style) หรือลักษณะ
หรือลีลาที่ถนัดของบุคคลที่ใช้ในการรับรู้ เรยีนรู้ แก้ปัญหา และสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ตามท่ี
บุคคลมีความต้องการ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 93 – 95, Barsalou. 2008, Kellett. 2008, 

Oxford Learning Centres. 2013: online, Wikipedia. 2013: online) 

 9.1.2 กระบวนการรู้คิด (Cognitive processes) ของบุคคล หมายถึง
กระบวนการนําข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบหน่ึงไปสู่อีกระบบหน่ึง ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ 
(https://sites.google.com 21 กรกฎาคม 2559) 
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 9.1.2.1 ความใส่ใจ (Attention) ได้แก่ การจดจ่ออยู่กับสิ่งเร้า (ข้อมูล) 
ที่มากระตุ้น เพ่ือรับข้อมูลเข้ามาอยู่ในระบบความจําสัมผสั (Sensory memory) 

 9.1.2.2 การรับรู้ (Perception) หมายถึง การนําข้อมูลจากความจํา
สัมผสั ไปแปลความหมายจนเกิดความรู้ ความเข้าใจว่าข้อมูล หรือสิ่งเร้าน้ันคืออะไร 
 9.1.2.3 การทวนซ้ํา (Rehearsal) หมายถึง การทวนข้อมูลที่รู ้ หรือ
เข้าใจซ้ําๆ โดยไม่เปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลเหล่าน้ัน เช่น คัด “ก”ซ้ําๆ จนเขียน“ก” ได้อย่างสวยงาม 
เป็นต้น 
 9.1.2.4 การเข้ารหัส (Encoding) หมายถึง กระบวนการแสดงข้อมูล 
(เก็บข้อมูล) ไว้อย่างมีความหมายในความจําระยะยาว ทําให้จําได้อย่างแม่นยํา อาจทําได้ดังน้ี 
 1) การจัดการ (Organization) หมายถึงการจัดระบบระเบียบ
ของข้อมูล เป็นการนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนภูมิการจัดลาํดับลดหลั่นลงมาของข้อมูล (เช่น การทํา
แผนยังความคิดรวบยอด-Concept map เป็นต้น) การจัดทําตัวแบบ และการจัดทําเค้าโครง 
 2) การลงลึกในรายละเอียด (Elaboration) หมายถึง การนํา
ข้อมูลใหม่ที่เขา้มาไปสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มอียู่ก่อน 
 3) การปฏิบัติ (Activity) หมายถึง การกระทํากิจกรรมอยา่ง
กระตือรือรน้ เพ่ือจําข้อมลูในความจําระยะยาวให้ได้ เช่น การถาม-ตอบระหว่างเพ่ือน การใช้ยุทธศาสตร์
ในการจํา เช่น วิธีโลไซ (Loci) จําตัวย่อหรือจําเป็นคําคล้องจอง เป็นต้น 
 9.1.2.5 การค้นคืน (Retrieval) หมายถึง การนําข้อมูลจากความจํามา
ใช้งานหรือใช้ในการแก้ปัญหา นักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมเช่ือว่า.การรู้คิด เป็นหัวใจสําคัญของ 
การเกิดการเรียนรู้ จึงต้องสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียนมีความสามารถในการรู้คิดให้มากที่สุดเท่าที่
จะทําได้ 
 9.1.3 พัฒนาการด้านการรู้คิด (cognitive development) เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดต่างๆ ของบุคคลที่ดีขึ้นอย่างเป็นลําดับขั้น 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 93) ซึ่งมีทฤษฎีที่อธิบายพัฒนาการด้านการรู้คิดอยู่หลายทฤษฎีเรียกว่า 
“ทฤษฎีการรู้คดิ” หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มเน้นการรู้คดิ 
(cognitive theories) หมายถึง ข้อความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ซึง่เช่ือว่า การเรียนรู้มิใช่เกิด
จากการมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพียงเท่าน้ัน แต่การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาใน
การ ที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจใหแ้ก่ตนเองโดยมีการรับข้อมูล สร้างความสัมพันธ์และความหมาย 
ของข้อมูลและการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทําและการแก้ปัญหาต่างๆ ทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่ม
น้ีมีหลายทฤษฎี ได้แก ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด (Theory of Cognition Development) ของ 
Jean Piaget , Jerome Seymour Bruner, Robert M. Gagne ทฤษฎีทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
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ตนเอง (Constructivism) ของ Lev Semionovich Vygotsky และทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) ของ David Ausubel 

(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 95) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Piaget 

ภาพท่ี 56 แสดงภาพ Jean Piaget 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 9.1.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด (Theory of Cognition 

Development) ของ Jean Piaget (www.baanjomyut.com) เป็นนักชีววิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ 
แต่มีความสนใจศึกษาทางด้านจิตวิทยา โดยเฉพาะในด้านกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก
ต้ังแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เป็นบุคคลแรกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ศึกษาพัฒนาการด้านความคิด
มนุษย์อย่างเป็นระบบระเบียบ เพียเจท์เช่ือว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีความพร้อมที่จะมี
ปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต้ังแต่เกิด เพราะมนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ผลจากกระบวนการดังกล่าวจะทําให้
มนุษย์เกิดพัฒนาการของเชาวน์ปัญญา จากความเช่ือดังกล่าว เพียเจท์จึงได้ศึกษาพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาของเด็กอย่างละเอียดด้วยการสร้างสถานการณ์เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของบุตรสาว 3 คน
ของเขาเป็นระยะเวลานานและได้ทําบันทกึไว้อย่างต่อเน่ือง ธรรมชาติของมนุษย์มีพ้ืนฐานติดตัวต้ังแต่
กําเนิด 2 ชนิด คือ 
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 1) ธรรมชาติของมนุษย์มีพ้ืนฐานติดตัวต้ังแต่กําเนิด 2 ชนิด คือ 
 (1) การจัดและรวบรวม (organization) เป็นการจัดและ
รวบรวมกระบวนการต่างๆ ภายในให้เป็นระบบระเบียบอย่างต่อเน่ือง พร้อมกับมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดภาวะสมดุลย์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
 (2) การปรับตัว (adaptation) เป็นการปรับตัวเพ่ือให้อยู่ใน
ภาวะสมดุลกับสิ่งแวดล้อม ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการ 2 อย่างคือ 
 (2.1) การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ 

(assimilation) หมายถึง การที่มนุษย์มีการซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่เข้าสู่โครงสร้างของ
สติปัญญา (cognitive structure) หลังจากมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
 (2.2) การปรับโครงสร้างทางเชาวน์ปัญญา 
(accommodation) หมายถงึ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเชาวน์ปัญญาที่มีอยู่แล้วให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ที่ได้เรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 2) องค์ประกอบสําคัญที่เสรมิพัฒนาการทางสติปัญญา 
 เพียเจท์ กล่าวว่า การพัฒนาสติปัญญาและความคิดของ
มนุษย์จะต้องอาศัยทั้งการจัดรวบรวมและการปรับตัวซึ่งลักษณะพัฒนาการที่เกิดขึ้นจะดําเนินอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยมีองค์ประกอบสําคัญที่เสริมพัฒนาการทาง
สติปัญญา 4 องค์ประกอบคือ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541, น. 50) 

 (1) วุฒิภาวะ (maturation) คือ การเจริญเติบโตทาง 
ด้านสรีรวิทยามีส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาสติปัญญาและความคดิ โดยเฉพาะเส้นประสาทและ
ต่อมไร้ท่อ 
 (2) ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์เป็นปัจจัยที่
สําคัญต่อการพัฒนาด้านสติปัญญา เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ทั้งประสบการณ์ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและประสบการณ์เก่ียวกับ
การคิดหาเหตุผลและทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 (3) การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (social transmission) 

คือการที่บุคคลได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ จากบุคคลรอบข้าง เช่น พ่อแม ่ ผู้ปกครอง คร ู 
เป็นต้น 
 (4) กระบวนการพัฒนาสมดุล (equilibration) คือ 
การควบคุมพฤติกรรมของตนเองซึ่งอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลเพื่อปรับสมดุลของพัฒนาการทาง
สติปัญญาและความคิดไปสู่ขั้นที่สูงกว่า 
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 3) ขั้นพัฒนาการเชาว์ปัญญา เพียเจท์ได้แบ่งขั้นพัฒนาการของ
เชาวน์ปัญญาออกเป็น 4 ขั้นคือ 

 (1) ขั้นใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเน้ือ (sensor motor 

period) อายุ 0- 2 ปี เป็นขั้นพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาก่อนระยะเวลาที่เด็กจะพูดเป็น
ภาษาได้ การแสดงถึงความคิดและสติปัญญาของเด็กวัยน้ี จะเป็นในลักษณะของการกระทําหรือ 
การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึง่ส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับการเคลื่อนไหว เป็นลักษณะของปฏิกิริยาสะท้อน 
เช่น การดูด การมอง การไขว่คว้า มีพฤติกรรมน้อยมากที่แสดงออกถึงความเข้าใจ เพราะเด็กยังไม่
สามารถแยกตนเองออกจากสิ่งแวดล้อมได้ ตัวตนของเด็กยังไม่ได้พัฒนาจนกว่าเด็กจะได้รับประสบการณ์ 

ทําให้ได้พัฒนาตัวตนข้ึนมาแล้ว เด็กจึงสามารถแยกแยะสิง่ต่างๆ ได้จนกระทั่งเด็กอายุประมาณ 18 

เดือน จึงจะเริ่มแก้ปัญหาด้วยตนเองได้บ้าง และรับรู้เท่าทีส่ายตามองเห็น 
 (2) ขั้นเริ่มมีความคิดความเข้าใจ (pre-operational period) 

อายุ 2-7 ปี เด็กวัยน้ีเป็นวัยก่อนเข้าโรงเรียนและวัยอนุบาล ยังไม่สามารถใช้สติปัญญากระทําสิ่งต่าง ๆ 
ได้อย่างเต็มที่ ความคิดของเด็กวัยน้ีขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ ่ไมส่ามารถใช้เหตุผล อย่างลึกซึ้งได้ 
วัยน้ีเริ่มเรียนรู้การใช้ภาษา และสามารถใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ได้ พัฒนาการวัยน้ีแบ่งได้เป็น 2 ขั้นคือ 
 (2.1) ขั้นกําหนดความคิดไว้ล่วงหน้า 
(preconception thought) อายุ 2-4 ปี ระยะน้ีเด็กจะมีพัฒนาด้านการใช้ภาษา รู้จักใช้คําสัมพันธ์
กับสิ่งของ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ได้แต่ยังไมส่มบูรณ ์ไมม่ีเหตุผล คิดเอาแต่ใจตัวเอง อยู่ใน
โลกแห่งจินตนาการ ชอบเล่นบทบาทสมมติตามจินตนาการของตนเอง 
 (2.2) ขั้นคิดเอาเอง (intuitive thought) อายุ 4-7 

ปี ระยะน้ีเด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลขึ้น แต่การคิดยังเป็นลักษณะการรับรู้มากกว่าความเข้าใจ จะมี
พัฒนาการรับรู้อย่างรวดเร็ว สามารถเขา้ใจสิ่งต่างๆ ได้เป็นหมวดหมู่ ทั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงและ
แตกต่างกัน ลักษณะพิเศษของวัยน้ีคือ เช่ือตัวเองโดยไม่ยอมเปลี่ยนความคิด หรือเช่ือในเรื่องการทรง
ภาวะเดิมของวัตถุ (conservation) ซึ่งเพียเจท์เรียกว่า principle of invariance 

 (3) ขั้นใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (concrete 

operational period ) อายุ 7-11 ปี ระยะน้ีเด็กจะมีพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาอยา่ง
รวดเร็ว สามารถคิดอย่างมีเหตุผล แบ่งแยกสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ ลําดับขั้น จัดเรียงขนาด
สิ่งของ และเริ่มเข้าใจเร่ืองการคงสภาพเดิม สามารถนําความรู้หรือประสบการณ์ในอดีตมาแก้ปัญหา
เหตุการณ์ใหม ่ ๆ ได้ มีการถ่ายโยงการเรียนรู้ (transfer of learning) แต่ปัญหาหรือเหตุการณ์น้ัน
จะต้องเก่ียวข้องกับวัตถุหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม ส่วนปัญหาที่เป็นนามธรรมน้ันเด็กยังไม่สามารถแก้ได้ 
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 (4) ขั้นใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม 

(formal operational period) อายุ 11-15 ปี ขั้นน้ีเป็นขั้นสูงสุดของพัฒนาการทางสติปัญญาและ
ความคิด ความคิดแบบเด็กๆ จะสิ้นสุดลง จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ สามารถคิดแก้ปัญหาที่เป็นนามธรรม
ด้วยวิธีการหลากหลาย รู้จักคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถต้ังสมมติฐาน ทดลอง ใช้เหตุผล และ
ทํางานที่ต้องใช้สติปัญญาอย่างสลับซับซ้อนได้ เพียเจท์กล่าวว่าเด็กวัยน้ีเป็นวัยที่คิดเหนือไปกว่าสิ่ง
ปัจจุบัน สนใจท่ีจะสร้างทฤษฎีเก่ียวกับทุกสิ่งทุกอย่าง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่
ไม่มีตัวตนหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม นักจิตวิทยาเช่ือว่า การพัฒนาความเข้าใจจะพัฒนาไปเรื่อยๆ จนกระทัง่
เข้าสู่วัยชรา (www.baanjomyut.com 21 กรกฎาคม 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerome Seymour Bruner 

ภาพท่ี 57 แสดงภาพ Jerome Seymour Bruner 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 9.1.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Jerome Seymour 

Bruner (www.baanjomyut.com) บรูนเนอร์ (Bruner) เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องของ
พัฒนาการทางสติปัญญาต่อเน่ืองจากเพียเจต์ บรูนเนอร์เช่ือว่า มนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิง่ที่ตนเองสนใจ
และการเรียนรูเ้กิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตัวเอง (discovery learning) แนวคิดที่สําคัญๆ ของ 
บรูนเนอร์ มีดังน้ี (Brunner,1963:1-54) 

 1) การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์ และ
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
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 2) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับ
ความพร้อมของผู้เรียน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 3) การคิดแบบหย่ังรู้ (intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่าง
อิสระที่สามารถช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ได้ 
 4) แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนรู้ 
 5) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้น
ใหญ ่ๆ คือ 
 (1) ขั้นการเรียนรู้จากการกระทํา (Enactive Stage) คือ 
ขั้นของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผสัรับรู้สิ่งต่าง ๆ การลงมือกระทําช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดี 
การเรียนรู้เกิดจากการกระทํา 
 (2) ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นที่
เด็กสามารถสรา้งมโนภาพในใจได้ และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้ 
 (3) ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic 

Stage) เป็นขั้นการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ 
 6) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการท่ีคนเราสามารถสร้างความคิด
รวบยอด หรือสามารถจัดประเภทของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 7) การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด คือ การให้ผู้เรียนคน้พบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (discovery learning) 
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Robert M. Gagne 

ภาพท่ี 58 แสดงภาพ Robert M. Gagne 

(ที่มา http://www.slideshare.net/ 21 กรกฎาคม 2559) 

  

 9.1.3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Robert M. Gagne 

 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของกาเย่ (Gagne) แม้กาเย่จะ
มิใช่นักจิตวิทยากลุม่พุทธินิยมโดยตรง แต่ผลงานของเขาสว่นใหญ่ได้เน้นให้เห็นถึงความเชื่อและแนวคิด
ของกลุม่พุทธินิยม กาเย่ใช้โมเดลการเรียนรูส้ะสมเป็นตัวอธิบายความเจริญทางสติปัญญาและพัฒนาการ
ของความสามารถใหม่ๆ  ทีม่ผีลมาจากการเรียนรู้จากทัศนะของกาเย่ เด็กพัฒนาเน่ืองจากว่า เขาได้
เรียนรู้กฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ พฤติกรรมที่อาศัยกฎที่ซับซ้อนเกิดขึน้เพราะเด็กได้มีกฎง่ายๆ ที่จาํ
เป็นมาก่อน ในระยะเริ่มแรกเด็กจะได้รับนิสัยง่ายๆ ที่ช่วยทําหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลไก
พ้ืนฐานและการตอบสนองทางคําพูด ต่อมาก็จะเป็นการจําแนกความคิดรวบยอดเป็นกฎง่ายๆ และใน
ที่สุดก็จะเป็นกฎที่ซับซ้อน การพัฒนาทางสติปัญญา จึงได้แก่ การสร้างความสามารถใน 

การเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ ระยะหรือขั้นของการพัฒนาการดูเหมือนว่าจะสัมพันธ์กับอายุ
ของเด็ก เน่ืองจากการเรียนรู้ต้องใช้เวลา มีข้อจํากัดทางสังคมเป็นตัวกําหนด หรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราความเร็วในการให้ความรู้และข่าวสารแก่เด็ก สําหรบักาเย่แล้ว ความสามารถในการเรียนรู้อาจ
ต้องรอการฝึกฝนที่เหมาะสม 
 

 



205 

 

 กาเย่ (Gagne) ได้เสนอหลักที่สําคัญเก่ียวกับการเรียนรู้ว่า ไม่มี
ทฤษฎีหน่ึงหรือทฤษฎีใดสามารถอธิบายการเรียนรู้ของบุคคลได้สมบูรณ์ ดังน้ัน กาเย่ จึงได้นําทฤษฎี
การเรียนรู้แบบสิ่งเร้าและการตอบสนอง (S-R Theory) กับทฤษฎีความรู้ (Cognitive Field Theory) 

มาผสมผสานกัน 
 1) ลักษณะของการจัดลําดับการเรียนรู้ ดังน้ี 
 (1) การเรียนรู้แบบสัญญาณ (Signal Learning) เป็นการ
เรียนรู้แบบการวางเง่ือนไข เกิดจากความใกล้ชิดของสิ่งเร้าและการกระทําซ้ําผู้เรียนไมส่ามารถควบคมุ
พฤติกรรมของตนเอง 
 (2) การเรยีนรูแ้บบการตอบสนอง (S-R Learning) คือการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถควบคมุพฤติกรรมน้ันได้การตอบสนองเป็นผลจากการเสริมแรงกับโอกาสการ
กระทําซ้ํา หรอืฝึกฝน 
 (3) การเรียนรู้แบบลูกโซ่ (Chaining Learning) คือการ
เรียนรู้อันเน่ืองมาจากการเช่ือมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองติดต่อกันเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองโดยเป็น
พฤติกรรมที่เกีย่วกับการเคลื่อนไหว เช่นการขับรถ การใช้เคร่ืองมือ 
 (4) การเรียนรู้แบบภาษาสัมพันธ์ (Verbal Association 

Learning) มีลกัษณะเช่นเดียวกับการเรียนรู้แบบลูกโซ ่หากแต่ใช้ภาษา หรือสัญญลักษณ์แทน 
 (5) การเรยีนรูแ้บบการจําแนก (Discrimination Learning) 

ได้แก่การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นความแตกต่าง สามารถเลือกตอบสนองได้ 
 (6) การเรียนรู้มโนทัศน์ (Concept Learning) ได้แก่ 
การเรียนรู้อันเน่ืองมาจากความสามารถในการตอบสนองส่ิงต่างๆ ในลกัษณะที่เป็นสว่นรวมของสิ่งน้ัน 
เช่น วงกลมประกอบด้วยมโนทัศน์ย่อยที่เก่ียวกับส่วนโค้ง ระยะทาง ศูนย์กลาง เป็นต้น 
 (7) การเรียนรู้กฏ (Principle Learning) เกิดจากสามารถ
เช่ือมโยงมโนทัศน์ เข้าด้วยกันสามารถนําไปต้ังเป็นกฎเกณฑ์ได้ 
 (8) การเรยีนรูแ้บบปัญหา (Problem Solving) ได้แก่  
การเรียนรูใ้นระดับที่ ผู้เรียนสามารถรวมกฎเกณฑ์ รู้จักการแสวงหาความรู้ รู้จักสร้างสรรค์ นําความรู้
ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้จากลําดับการเรียนรู้น้ีแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ต้นๆ จะเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ระดับสูง 
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 2) การถ่ายทอดในแนวต้ังและแนวนอน 
 กาเย่ได้แบ่งวิธีการที่ประสบการณ์เดิมถ่ายโอนผลของมัน
ไปสู่พฤติกรรมในอนาคตเป็น 2 วิธี 
 (1) การถ่ายโอนในแนวนอน ซึ่งได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของ
เน้ือหาที่เรียนรู้จากสาขาหน่ึงกับวิธีการใหม่ๆ ที่ใช้กับสาระในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ยกตัวอย่างเช่น 
นักปรัชญาที่คุน้เคยกับการนําไปสู่ความไม่มีเหตุผล (Reduction to Absurdity) ในลักษณะที่เป็นสื่อ
ในการพิสูจน์ขอ้ความต่างๆ (ว่าไม่ถูกต้อง) สามารถที่จะนําความรู้น้ีไปใช้กับการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่
เขาเผชิญได้ 
 (2) การถ่ายโอนในแนวตั้ง ได้แก่ การเรียนความรู้บางอย่าง
มาก่อนที่มีความจําเป็นต่อการเรียนความรู้อ่ืนๆ ในสาขาวิชาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การจะเรียนการ
คูณโดยไม่มีความรู้ในเรื่องการบวกมาก่อนจะยากมาก 
 3) ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์ 
 กาเย่ มีความเช่ือว่า ความสามารถในการเรยีนรู้ของมนุษย์
มี 5 ด้าน คือ 
 (1) ลักษณะด้านสติปัญญา (Intellectual Skills) 

ประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ประการคือ 
 (1.1) การจําแนกแยกแยะ (Discriminations) 

หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุต่างๆท่ีรับรู้เข้ามาว่าเหมือน
หรือไม่เหมือน 
 (1.2) การสร้างความคิดรวบยอด (Concepts) หมายถึง 
ความสามารถในการจัดกลุ่มวัตถุหรือสิ่งต่างๆ โดยระบุคุณสมบัติร่วมกันของวัตถุหรือสิ่งน้ันๆ แบ่งเป็น 
2 ระดับย่อย ๆ คือ 
 (1.2.1) ความคิดรวบยอดระดับรูปธรรม 
(concrete Concepts) 

 (1.2.2) ความคิดรวบยอดระดับนามธรรมที่
กําหนดขึ้นในสงัคมหรือวัฒนธรรมต่างๆ (Defined Concepts) 

 (1.3) การสร้างกฎ (Rules) หมายถึง ความสามารถ
ในการนําความคิดรวบยอดต่างๆ มารวมเป็นกลุ่ม ต้ังเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น เพ่ือให้สามารถสรุปอ้างอิง และ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
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 (1.4) การสร้างกระบวนการหรือกฎช้ันสูง 
(Procedures of Higher Order Rules) หมายถึง ความสามารถในการนํากฎหลาย ๆ ข้อที่สัมพันธ์
กันมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งนําไปสู่ความเข้าใจที่ซับซ้อนย่ิงขึ้น 
 (2) กลยุทธ์ทางความคิด (Cognitive Strategies) หมายถึง 
กระบวนการท่ีมนุษย์ใช้ในการช่วยให้ตนได้รับข้อมูลและจัดกระทํากับข้อมูลจนเกิดการเรียนรู้ตามท่ี
ตนต้องการ ประกอบด้วย 
 (2.1) การใส่ใจ (Attending) 

 (2.2) การทําความเข้าใจความคิดรวบยอด 
(Encoding) 

 (2.3) การระลึกถึงสิ่งที่อยู่ในความทรงจํา 
(Retrieval) 

 (2.4) การแก้ปัญหา (Problem Solving) 

 (2.5) การคิด (Thinking) 

 (3) ข่าวสารจากคําพูด (Verbal Information) 

 (3.1) คําพูดที่เป็นช่ือของสิ่งต่างๆ  
 (Names or Labels) 

 (3.2) คําพูดที่เป็นข้อความ/ข้อเท็จจริง (Facts) 

 (4) ทักษะทางกลไก (Motor Skills) 

 (5) เจตคติ (Attitudes) 

 กาเย่ มีความเช่ือต่อไปอีกว่า การเรียนรู้และความจําที่เกิดขึ้นใน
โครงสร้างของสมองมนุษย์เปรียบเทียบได้หรืออธิบายได้โดยทฤษฎีการจัดระบบข้อมูล (Information-

Processing Theories) กล่าวคือ เมื่อเราได้รับข้อมูลจากภายนอก สมองของเราก็จะรับรู้และบันทกึ
เอาไว้ บางเรื่องก็เก็บเอาไว้ในความทรงจําระยะสั้น ถ้าเรือ่งน้ัน ๆ มีความสําคัญสมองก็จะบันทึกไว้ใน
ความทรงจําระยะยาว เปรียบเสมือนส่วนที่เก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องสมองกล เมือ่ถึงคราวที่จะใช้
ข้อมูลที่บันทึกไว้น้ี สมองก็จะส่งข้อมูลออกมาในรูปของความจํา หรือการระลึกได้ แลว้นําข้อมูลน้ัน ๆ 
ไปใช้ตามท่ีต้องการ (http://www.slideshare.net/ 21 กรกฎาคม 2559) 
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Lev Semionovich Vygotsky 

ภาพท่ี 59 แสดงภาพ Lev Semionovich Vygotsky 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 9.1.3.4 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ของ Lev 

Semionovich Vygotsky (ทิศนา แขมมณี,2554 : 90-94) 

 1) รากฐานสําคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 วีก็อสก้ี (Vygotsky) เป็นนักจิตวิทยาชาวรัสเซียที่ได้ศึกษา 
วิจัยเก่ียวกับพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาในสมัยเดียวกับเพ่ียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการทาง 
เชาว์ปัญญาของเพียเจต์และวีก็อทสก้ี เป็นรากฐานท่ีสําคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) เพียเจต์อธิบายว่า พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่าน
ทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
(accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรับและซึมซาบข้อมลูหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไป
สัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม หากไม่สามารถสัมพันธ์กันได้จะเกิดภาวะไม่
สมดุลขึ้น (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะสมดุล (equilibrium) โดยใช้
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation) ทั้งเพียเจต์และวีก็อทสก้ี นับว่าเป็นนัก
ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับ 

“cognition” หรือกระบวนการรู้คิดหรือกระบวนการทางปัญญา นักคิดคนสําคัญในกลุ่มน้ีคือ อุลริค 
ไนส์เซอร์ (Ulrich Neisser) เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนจึงจะขอ
เปรียบเทียบแนวคิดน้ีกับแนวคิดของทฤษฎีกลุ่มปรนัยนิยม (Objectivism) ซึ่งมีความเห็นว่า โลกนี้มี
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ความรู้ ความจริง ซึ่งเป็นแก่นแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง การศึกษาคือการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ 
ความจริงเหล่าน้ี ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว Constructivism จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ 
กลุ่มปัญญานิยม (cognitive psychology) โดยศึกษาดังน้ี 
 1) ผู้เรียนเป็นผู้สรา้ง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา (cognitive 

apparatus) ของตน 
 2) การเรียนรู้ตามแนว Constructivism คือ โครงสร้าง
ทางปัญญา เป็นผลของความพยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการ
ทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ แต่ผูส้อน
สามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ที่ทําให้เกิดภาวะไม่สมดุลได้ 
(http://52e186001ee.blogspot.com/p/constructivism.html 21 กรกฎาคม 2559) 

 โจแนสเซน (Jonassen , 1992 : 138 – 139) กล่าวยํ้าว่า 
ทฤษฎีการสร้างความรู้จะให้ความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้
ความเข้าใจจากประสบการณ์ รวมท้ังโครงสร้างทางปัญญาและความเช่ือที่ใช้ในการแปลความหมาย
เหตุการณ์และสิ่งต่างๆ สรุปได้ว่า การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นกระบวนการในการ “acting 

on” ไม่ใช่ “taking in” กล่าวคือ เป็นกระบวนการผู้เรียนจะต้องจัดกระทํากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรับ
ข้อมูลเข้ามา (Fosnot , 1992 : 171) 

 2) การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน 
 (1) เป้าหมายการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง 
(authentic tasks) ครูจะต้องเป็นตัวอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็น ผู้เรียนจะต้อง
ฝึกฝนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 (2) การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงขั้น
ทําได้และแก้ปัญหาจริงได้ 
 (3) ผู้เรียนจะเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว 
(active) ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระทํากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสร้างความหมาย
ให้กับสิ่งน้ันด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง 
 (4) ในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องพยายามสร้าง
บรรยากาศทางสังคมจริยธรรม (sociomoral) ให้เกิดขึ้น กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ใน
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 (5) ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่าง
เต็มที่ (Devries , 1992 : 1 -2) โดยผู้เรียนจะนําตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ 
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 (6) ในการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ ครูจะมี
บทบาทแตกต่างไปจากเดิม (Devries ,1992 : 3 – 6) คือ จากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และควบคุม 
การเรียนรู้เปลี่ยนไปเป็นการให้ความร่วมมือ อํานวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู ้
คือ การเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนจาก “instruction” ไปเป็น “construction” คือ เปลี่ยนจาก  
“ การให้ความรู้ ” ไปเป็น “ การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ” 

 (7) ในด้านการประเมินผลการเรยีน (Jonassen , 1992 : 

137 – 147) จําเป็นต้องมีลักษณะเป็น “goal free evaluation” ซึ่งก็หมายถึงการประเมินตาม
จุดมุ่งหมายในลักษณะที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล หรืออาจใช้วิธีการที่เรียกว่า “socially negotiated 

goal” และการประเมินควรใช้วิธีการหลากหลาย ซึ่งอาจเป็นการประเมินจากเพ่ือน แฟ้มผลงาน 
(portfolio) รวมท้ังการประเมินตนเองด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Ausubel 

ภาพท่ี 60 แสดงภาพ David Ausubel 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 9.1.3.5 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful 

Verbal Learning) ของ David Ausubel ออซูเบล (Ausubel , David 1963) ออซูเบล เป็น
นักจิตวิทยาแนวปัญญานิยม ออซูเบล กล่าวไว้ว่า เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับมาจากการที่ผูส้อน
อธิบายสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้ฟังและผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ โดยผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์
กับโครงสร้างพุทธิปัญญาที่ได้เก็บไว้ในความทรงจํา และจะสามารถนํามาใช้ในอนาคต การเรียนรู้จะมี
ความหมายแก่ผู้เรียน หากการเรียนรู้น้ัน สามารถเช่ือมโยงกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่รู้มาก่อน หลักการจัดการ
เรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี คือ มีการนําเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทัศน์หรือกรอบแนวคิด
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ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงแก่ผู้เรียนก่อนการสอนเนื้อหาสาระนั้นๆ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเน้ือหาสาระนั้น
อย่างมีความหมาย 
 ออซูเบล สนใจที่จะหากฎเกณฑ์และวิธีการสอนการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นโดยการรับหรือค้นพบ เพราะออซูเบลคิดว่าการเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนมาก
เป็นการท่องจําโดยไม่คิด 

1) การเรียนรู้ 
 ออซูเบล แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 (1) การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย (Meaningful 

Reception Learning) 

 (2) การเรียนรู้โดยการรับแบบท่องจําโดยไม่คิดหรือแบบ
นกแก้วนกขุนทอง (Rote Reception Learning) 

 (3) การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย 
(Meaningful Discovery Learning) 

 (4) การเรียนรู้โดยการค้นพบแบบท่องจําโดยไม่คิดหรือ
แบบนกแก้วนกขุนทอง (Rote Discovery Learning) 

 2) การเรียนรู้อย่างมีความหมายขึ้นอยู่กับตัวแปร  
 การเรียนรู้อย่างมีความหมายขึ้นอยู่กับตัวแปร 3 อย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ (Materials) จะต้องมีความหมาย 
ซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นสิ่งที่มี ความสมัพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียนรู้และเก็บไว้ในโครงสร้างพุทธิปัญญา 
(cognitive structure) 

 (2) ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์ และมีความคิดที่จะ
เช่ือมโยงหรือจัดกลุ่มสิ่งที่เรียนรู้ใหมใ่ห้สัมพันธ์กับความรู้หรือสิ่งที่เรียนรู้เก่า 

 (3) ความต้ังใจของผู้เรียนและการที่ผู้เรียนมีความรู้-คิดที่
จะเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหมใ่หม้ีความสัมพันธ์กับโครงสร้างพุทธิปัญญา (Cognitive Structure) ที่อยู่
ในความทรงจําแล้ว 

 3) ประเภทของการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

การเรียนรู้อย่างมีความหมายเป็น 3 ประเภท คือ 
 (1) Subordinate learning เป็นการเรียนรู้โดยการรับ
อย่างมีความหมาย โดยมีวิธีการ 2 ประเภท คือ 
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 (1.1) Derivation Subsumption  

เป็นการเช่ือมโยงสิ่งที่จะต้องเรียนรูใ้หม่กับหลักการหรอืกฎเกณฑ์ทีเ่คยเรียนมาแล้ว โดยการได้รับข้อมลู
มาเพ่ิม เช่น มคีนบอก แล้วสามารถดูดซมึเขา้ไปในโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีอยู่แล้วอย่างมีความหมาย 
โดยไม่ต้องท่องจํา 
 (1.2) Correlative subsumptionเป็นการเรียนรู้
ที่มีความหมายเกิดจากการขยายความ หรือปรับโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีมาก่อนให้สมัพันธ์กับสิ่งที่
จะเรียนรู้ใหม ่
 (2) Superordinate learning เป็นการเรียนรู้โดย 
การอนุมาน โดยการจัดกลุ่มสิ่งที่เรียนใหม่เข้ากับความคิดรวบยอดที่กว้างและครอบคลมุความคิดยอด
ของสิ่งที่เรียนใหม่ เช่น สุนัข แมว หม ูเป็นสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
 (3) Combinatorial learning เป็นการเรียนรู้หลักการ 
กฎเกณฑ์ต่างๆเชิงผสม ในวิชาคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ โดยการใช้เหตุผล หรือการสังเกต เช่น
การเรียนรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักกับระยะทางในการที่ทาํให้เกิดความสมดุล 
 4) ข้อสรุปสําคัญของการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
 ใช้เทคนิคการสอนแบบ Advance Organizer คือเป็น
วิธีการสร้างการเช่ือมช่องว่างระหว่างความรู้ที่ผู้เรียนได้รู้แล้ว (ความรู้เดิม) กับความรู้ใหมท่ี่ได้รับที่
จําเป็นจะต้อง เรียนรู้เพ่ือผู้เรียนจะได้มีความเข้าใจเน้ือหาใหม่ได้ดีและจดจําได้ดีขึ้น โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 (1) การจัด เรียบเรียง ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการให้เรียนรู้ 
ออกเป็นหมวดหมู่  
 (2) นําเสนอกรอบ หลักการกว้างๆ ก่อนที่จะให้เรียนรู้ใน
เรื่องใหม่ หรือ 
 (3) แบ่งบทเรียนเป็นหัวข้อที่สําคัญ และบอกให้ทราบ
เก่ียวกับหัวข้อสําคัญที่เป็นความคิดรวบยอดใหม่ที่จะต้องเรียน 
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ภาพท่ี 61 แสดงภาพแมกซ์ เวอร์ไทม์เมอร,์ วุล์ฟแกงค์ โคห์เลอร,์ เคิรท์ คอฟฟ์กา 
และเคิร์ท เลวิน 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 9.2 การคิดแบบญาณปัญญาหรือแบบหย่ังเห็น 
 9.2.1 การคิดแบบญาณปัญญาหรือแบบหย่ังเห็น ผู้เขียนอธิบายถึงทฤษฏี 
การเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท ์ (Gestalt Theory) ที่เก่ียวขอ้งการคิดแบบญาณปัญญาหรอืแบบหย่ังเห็น 
ผู้นําของกลุ่มคอื แมกซ์ เวอร์ไทม์เมอร,์ วุล์ฟแกงค์ โคห์เลอร์, เคิร์ท คอฟฟ์กา, และ เคิร์ท เลวิน ซึ่ง
ต่อมาภายหลังเลอวินได้นําเอาทฤษฎีของกลุ่มเกสตัลท์นีม้าปรับปรุงดัดแปลงเป็นทฤษฎีใหม่ คือทฤษฎี
สนามเกสตัลทเ์ป็นคําศัพท์ในภาษาเยอรมัน มีความหมายว่า แบบแผนหรือรูปร่าง (form or pattern) 

ซึ่งต่อมาในความหมายของทฤษฎีน้ี หมายถึงส่วนรวมหรือส่วนประกอบทั้งหมด สาเหตุที่เรียกเช่นน้ี
เพราะความคิดหลักของกลุ่มน้ีเช่ือว่า การเรียนรู้ที่ดีย่อมเกิดจากการจัดสิ่งเร้าต่างๆ มารวมกัน ให้เกิด
การรับรู้โดยส่วนรวมก่อนและจึงแยกวิเคราะห์เพ่ือเรียนรู้ส่วนย่อยทีละส่วนต่อไป ถ้ามนุษย์หรือสัตว์
มองภาพพจน์ของสิ่งเร้าไม่เห็นโดยส่วนรวมแล้ว จะไม่เขา้ใจหรือเรียนรูไ้ด้อย่างแท้จริง 

แมกซ ์เวอร์ไทม์เมอร์ วุล์ฟแกงค์ โคห์เลอร์ 

เคิร์ท คอฟฟ์กา เคิร์ท เลวิน 
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ภาพท่ี 62 แสดงภาพการเรียนรู้แบบหย่ังเห็นของโคห์เลอร์ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 ตัวอย่าง การเรียนรู้แบบหย่ังเห็น (Insight) โคห์เลอร์ ได้สังเกตการเรียนรู้ของ
ลิงในการทดลอง ลิงพยายามที่จะเอากล้วยซึง่แขวนอยู่สูงเกินกว่าจะเอ้ือมถงึ ในทีสุ่ดลิงก็เกิดความคิดที่
จะเอาไม้ไปสอยกล้วยที่แขวนเอามากินได้ สรุปได้ว่า ลิงมีการเรียนรู้แบบหย่ังเห็น การหย่ังเห็นเป็น
การค้นพบหรือเกิดความเข้าใจในช่องทางแก้ปัญหาอย่างฉับพลันทันที อันเน่ืองมาจากผลการพิจารณา
ปัญหาโดยส่วนรวม และการใช้กระบวนการทางความคิดและสติปัญญาของบุคคลน้ันในการเช่ือมโยง 
ประสบการณ์เดิมกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เผชิญ ดังน้ัน ปัจจัยสําคัญของการเรียนรู้แบบหย่ังเห็นก็
คือประสบการณ์ หากมีประสบการณ์สะสมไว้มาก การเรียนรู้แบบหย่ังเห็นก็จะเกิดขึ้นได้มากเช่นกัน 
(http://nanadisak.blogspot.com/ 21 กรกฎาคม 2559) 

 9.2.2 แนวคิดการคิดแบบญาณปัญญาหรือแบบหย่ังเห็น 
 9.2.2.1 กระบวนการคิดเป็นกระบวนการสําคัญในการเรียนรู้ การสง่เสริม
กระบวนการคิดจึงเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 9.2.2.2 การเสนอภาพรวมให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจก่อนการเสนอส่วนย่อย 
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
 9.2.2.3 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มาก ได้รับประสบการณ์ที่
หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาและคิดริเร่ิมได้มากขึ้น 
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 9.2.2.4 การจัดประสบการณ์ใหมใ่ห้มคีวามสัมพันธ์กับประสบการณเ์ดิม
ของผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ง่ายขึ้น 
 9.2.2.5 การจัดระเบียบสิ่งเร้าที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ดีคือ 
การจัดกลุ่มสิ่งเร้าที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน 
 9.2.2.6 การเสนอบทเรียนหรือเน้ือหาควรจัดให้มีความต่อเน่ืองกันจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และรวดเร็ว 
 9.2.2.7 การส่งเสริมใหผู้้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย จะช่วย
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบหย่ังเห็นได้มากขึ้น 
 9.2.3 สรุปการคิดแบบญาณปัญญาหรือแบบหย่ังเห็น 
 9.2.3.1 การหย่ังเห็นขึน้อยู่กับสภาพปัญหา การหย่ังเห็นจะเกิดขึ้นได้ง่าย 
ถ้ามีการรับรู้องค์ประกอบของปัญหาที่สัมพันธ์กัน บุคคลสามารถสร้างภาพในใจเก่ียวกับขั้นตอน
เหตุการณ์ หรอืสภาพการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือพยายามหาคําตอบ 
 9.2.3.2 คําตอบที่เกิดขึ้นในใจถือว่าเป็นการหย่ังเห็น ถ้าสามารถแก้ปัญหา
ได้บุคคลจะนํามาใช้ในโอกาสต่อไปอีก 
 9.2.3.3 คําตอบหรือการหยั่งเห็นที่เกิดขึ้นสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 63 แสดงภาพการคิดบวก 
(ที่มา https://www.google.co.th/search/ 24 สิงหาคม 2559) 
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 9.3 การคิดบวก 
 การคิดบวก เป็นวิธีหน่ึงอย่างหนึ่งที่เป็นการคิดอย่างมีสติ โดยมี 
การเปรียบเทียบการคิดทางบวกกับการคิดทางลบ ดังตารางต่อไปน้ี 
 

การคิดทางบวก การคิดทางลบ 
- มองโลกในแง่ดี 
- เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
- การให้อภัย 
- การคิดสร้างสรรค์ 
- ความศรัทธาในศาสนา 
ฯลฯ 

- นินทาว่าร้าย 
- อิจฉาริษยา 
- คิดระแวง 
- คิดเผด็จการ 
- เห็นแก่ตัว 
- ฯลฯ 

  

 ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบการคิดทางบวกกับการคิดทางลบ  

(ที่มา http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking.htm 21 กรกฎาคม2559) 

 

 การคิดทางบวก ก่อให้เกิดความสุข สามารถอธิบาย มีดังน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking.htm 21 กรกฎาคม 2559) 

 9.3.1 เริ่มจากคิดดีแต่ตนเองก่อน ให้เวลาแก่ตนเอง เช่น คิดดูแลตนเอง รักษา 
สุขภาพให้ได้ดี ร่างกายทีแข็งแรงสมบูรณ ์จติใจที่ แจ่มใสเบิกบาน ย่อมจะทําให้อารมณดี์ และชีวี เป็น
สุข ด่ังสุภาษิตที่ว่า “ความไมม่ีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” 

 9.3.2 มองคนรอบข้างในแง่ดี การมองคนรอบข้างในทางที่ดีนั้น จะทําให้
บรรยากาศที่อยู่น้ันผ่อนคลายหายเครียด เป็นสุขไว้ใจกันและเข้าใจกัน ใจของเรา ก็จะเป็นสุข หน้าตา
ของเราก็จะแจ่มใส และอายุกจ็ะยืนยาว 
 9.3.3 ไม่เป็นคนข้ีสงสัยระแวง ต้องตัดความคิดเรื่องระแวงแคลงใจออกจาก
ตัวเองให้เร็วที่สุด มากที่สุด สิ่งที่ควรจะทํา คือ การเลิกรับข่าวสารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองออกไป 
เลิกอ่านหนังสือพิมพ์ที่เขียนข่าวแต่ในทางร้าย เลิกฟังวิทยุหรือ ชมรายการโทรทัศน์ที่ไม่ประเทอืง 
ปัญญา ความเป็นคนขี้ระแวงจะลดลง 
 9.3.4 อย่ามองโลกในแง่ร้าย โบราณกล่าวว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบ
บัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” พยายามหลีกตัวหนีห่างจาก การคบหาสมาคมกับ คนที่มองโลกในแง่ร้าย 
คนที่ขี้อิจฉาริษยา คนข้ีระแวง ซึ่งนําไปสู่การมองโลกในแง่ร้าย ควรคบคนที่มองโลกในแง่ดี คิดในทาง
สร้างสรรค์์ ไม่เห็นแก่ตัว 
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 9.3.5 เอาใจเขามาใส่ใจเรา การเอาใจเขามาใสใ่จเรา อย่าเอาแต่ความคิดของ
ตนเป็นใหญ่ พยายามคิดในทางท่ีดีถึงการกระทําของคนใกล้ตัว ให้อภัยซึ่งกันและกัน  
ในความผิดพลาด 
 9.3.6 คิดก่อนพูด การคิดก่อนพูด ไม่ว่าเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่รู้ (ซึ่งอาจจะ
ไม่เป็นความจริงทุกเรื่องเสมอไป) แต่จะต้องรู้ทุกเร่ืองที่จะพูดออกไปว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังหรือ
ตัวเองหรือไม่่ 
 9.3.7 อย่าใช้อารมณค์ิด ต้องใช้ความคิดในทางที่เป็นเหตุและผล โดยเฉพาะ
ต้องมองเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตว่า เป็นเพราะเหตุใดจึงเกิดผลของการกระทําน้ัน และถ้าปรับเปลี่ยน
บางสิ่ง บางอย่างแล้ว ต้นเหตุที่ไม่ดีงามอาจจะหายไป และผลดี ต่างๆ กน่็าจะตามมาแทนที ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 64 แสดงภาพการคิดแก้ปัญหา 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 9.4 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 9.4.1 การคิดแก้ปัญหา เป็นวิธีการคิดอย่างหนึ่งที่เป็นการคิดอย่างมีสติ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี (บังอร ชินกุลกิจนิวัฒน์,2547 : 228-231-233) 

 นักจิตวิทยามองเห็น ว่า การคิดเป็นกระบวนการที่ทําให้คนสามารถ
แก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ได้รับมา การแก้ปัญหาจึงเป็นพฤติกรรมขั้นสูงของ 
การคิดซึ่งเกิดจากความต้องการของคนเรา ในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เขาไม่เคย
ข้องเก่ียวมาเลย คนเรามกันําเอาประสบการณก์ารเรยีนรู้ของเขาไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ใหม่ๆ  และเมื่อเขาสามารถแก้ปัญหาได้ครั้งหน่ึงแล้วก็จะไม่เป็นปัญหายุ่งยากในคร้ังต่อไปอีก 
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 9.4.1.1 การลองผิดลองถูก 
 การลองผิดลองถูก เป็นการแก้ปัญหาวิธีหน่ึง คือ พยายามใช้
วิธีการที่คิดว่า เหมาะสมเข้าแก้ปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งได้วิธีที่ถูกต้องคือ ประสบความสําเร็จ 
การลองผิดลองถูกดังกล่าวน้ีจึงสามารถใช้แก้ปัญหาได้วิธีหน่ึง แต่มักจะใช้แก้ปัญหาที่ง่ายๆ และไม่ต้อง
ใช้การคิดลึกซึง้จริงจัง ตัวอย่างเช่น ผู้จัดสรรบ้านได้ให้กุญแจบ้านแก่เราทั้งพวง ซึ่งมีกุญแจประตูหน้า
บ้าน หลังบ้าน กุญแจห้องต่างๆ กุญแจโรงรถ โดยไม่มีเครือ่งหมายใดๆ กําหนดให้รู้ว่ากุญแจดอกใดใช้
ไขห้องใด ดังน้ัน เมื่อเราต้องการเข้าบ้าน เราก็ต้องสุ่มกุญแจทดลองใช้ไปเร่ือยๆ นั่นคือ เรากําลังลอง
ผิดลองถูกเพ่ือหาวิธีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา และเราก็ต้องลองผิดลองถูกเช่นน้ีกับทุกประตูจนกระทั่ง
เหลือกุญแจดอกสุดท้าย การลองผิดลองถูก อาจจะเป็นแบบที่มองไม่เห็นก็ได้ น่ันคือ อาจเป็นการคิด
หาวิธีที่เป็นไปได้ เมื่อได้วิธีที่คิดว่าถูกต้องเหมาะสมจริงๆ จึงกระทําตาม เช่น ในกรณีที่ทํากุญแจหาย 
แทนที่เราจะคน้หาทั่วบ้าน เราอาจจะน่ังคิดว่าลืมทิ้งไว้ที่ใด การคิดหรือนึกภาพเช่นน้ีเป็นวิธีการลอง
ผิดลองถูกที่มีวิธีหน่ึงเพราะเราสามารถประหยัดเวลาและพลังงาน 
 9.4.1.2 กระบวนการแก้ปัญหา 
 ในการแก้ปัญหาน้ัน คนส่วนใหญ่ไมส่นใจว่า พวกเขามีการคิด
เก่ียวกับปัญหาอย่างไร อาจเพราะพวกเขาเพ่งเล็งที่ตัวปัญหาที่จะต้องแก้มากกว่า และดําเนินการคิด
แก้ปัญหาไปอย่างอัตโนมัติ จากการรวมกระบวนการในการแก้ปัญหาก็พบว่า โดยทั่วไปมีขั้นตอนของ
การแก้ปัญหาขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่คนส่วนใหญ่ใช้แก้ปัญหาอยู่เสมอๆ กลา่วคือ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นจัดเตรียม (Preparation) เมื่อเผชิญปัญหา ต้อง
ศึกษาปัญหาเสยีก่อน ให้ความสนใจส่วนสําคัญๆของปัญหา ขั้นจัดเตรียมน้ีจะกระทําได้โดย ในตอน
แรกทําความคุ้นเคยกับปัญหา ต่อไปจึงสมมติแนวคิดที่จะแก้ปัญหาหลายๆ แนวทาง แนวคิดเหล่าน้ีจะ
ได้รับการพิจารณาและตัดทิ้งไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือวิธีการแก้ปัญหาบางวิธีที่สามารถเป็นไปได้ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นฟักตัว (Incubation) หมายถึง การอยู่เฉยๆ คนเรา
จะพยายามลดวิธีการแก้ปัญหาให้เหลือเฉพาะที่สามารถจะใช้ได้บางวิธีเท่าน้ัน จากน้ันเขาจะ
ยอมให้ความคดิของเขาหยุดพักไม่ต้องกังวลว่าในระยะนี้จะมีความก้าวหน้าเพียงใด นักจิตวิทยาบาง
คนยืนยันว่า การนอนหลับเป็นช่วงเวลาของการฟักตัว ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนให้สนับสนุนว่า 
ทฤษฎีสําคัญๆ หลายทฤษฎีได้มาจากที่ความคิดของพวกเขามีการฟักตัวขณะพักผ่อนนอนหลับ เช่น 
นักคณิตศาสตร์ เรเน่ เดสคาร์ท กล่าวว่า เขาแนวคิดสาํคัญๆจากการฝัน ด้วยเหตุน้ีนักวิทยาศาสตร์
และนักเขียนหลายคน จึงเอากระดาษปึกหน่ึงไว้ใกล้เตียง เพ่ือจดบันทึกสิ่งที่เขาคิดได้จากการนอนได้
ทันท่วงที เป็นความจริงที่ว่าการนอนไม่ใช่การกระทําในระยะฟักตัว แต่การนอนช่วยไม่ให้พฤติกรรม
อ่ืนใดเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวกับการแก้ปัญหานัน้ จะทําตัวเหมือนเป็นสื่อของ
การระลึกได้จากการคิดในจิตใต้สํานึก 
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 ขั้นที ่3 ขั้นรู้ชัดแจ้ง (Illumination) การคิดขึน้มาได้ทันทีทันใด
หรือการระลึกได้จากการคิดในระยะฟักตัว เปรียบเสมือนการส่องแสงให้รู้ชัดแจ้ง ซึ่งมีลักษณะคล้าย
กับการหย่ังรู้ (Insight) คนเรามักจะมั่นใจเสมอว่า เขาแก้ปัญหาได้ในขั้นที ่3 น้ี 
 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบว่าเป็นจริง (Verification) เป็นการพิจารณา
ตวรจสอบด้วยวิธีการที่ถูกต้องโดยนักวิทยาศาสตร์ วิธีการแก้ปัญหาใดๆ ต้องได้รับการพิสูจน์
ตรวจสอบ ไมว่่าจะเป็นการตรวจสอบด้วยการกระทําหรือด้วยหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ในวิชา
คณิตศาสตร์ การตรวจสอบเป็นการนําทฤษฎีมากล่าวอ้าง แต่ในชีวิตจริงเราตรวจสอบโดยนําเอา
ความต้องการของสังคมหรือความต้องการความพอใจของเราเป็นเกณฑ์ 

 ในการแก้ปัญหาน้ัน ประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล
จะเข้ามาอิทธิพลอย่างมาก แต่ก็เป็นการยากที่จะแยกแยะให้เห็นว่าประสบการณ์ใดมีอิทธิพลต่อ 
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ใด เพียงแต่เราทราบว่า ประสบการณ์จะมีส่วนช่วยให้เราค้นพบวิธี
แก้ปัญหาที่ถูกต้องได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที่กล่าวถึงน้ีอาจเป็นตัวขัดขวาง
สมรรถภาพในการแก้ปัญหาของเราได้ โดยกีดก้ันวิธีแก้ปัญหาแบบใหม ่ แบบฉับพลนัทันใดหรือแบบ
จินตนาการที่ควรจะเกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้นได้ เรื่องของแก้ปัญหา ปัจจัยสําคญัที่ต้องคํานึงถึงประการหน่ึง
คือ นิสัยใจคอของบุคคลน้ัน เพราะแต่ละบุคคลมักนําเอานิสัยใจคอซึ่งบทบาทสําคัญต่อการแสดง
พฤติกรรมเข้ามาเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา โดยท่ัวไปนิสัยใจคอช่วยให้เราทําพฤติกรรมประจําวัน
ได้อย่างประสิทธิภาพ แต่ในการแก้ปัญหา เราไม่ได้เผชิญหน้ากับพฤติกรรมน้ันเป็นประจํา จึงทําให้
ต้องหาวิธีที่เหมาะสมมาใช้ นิสัยใจคอมักจะเข้ามาขัดขวางการแก้ปัญหามากกว่าเข้าช่วย นอกจากน้ี 
ความต้ังใจและการยึดมั่นของแต่ละบุคคลยังเข้ามาเก่ียวข้อง โดยเฉพาะเข้ามาขัดขวางการแก้ปัญหา
ของบุคคลด้วย ทํานองเดียวกันกับนิสัยใจคอ คือ ความต้ังใจเป็นความคิดที่เราจัดต้ังไว้ก่อน ดังน้ัน 

เมื่อได้รับสิ่งเร้า เราจะจัดกระทําตามที่ต้ังใจไว้ทันที และเช่นเดียวกันการยึดมั่นเช่ือมั่นในบางสิ่ง
บางอย่างทําให้เกิดความไขว้เขวและผิดพลาดในการแก้ปัญหา 
 9.4.2 การตัดสินใจ 
 9.4.2.1 ความหมายของการตัดสินใจ 
 การตัดสนิใจ (Decision Making) หมายถงึ กระบวนการเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลายๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็น
ทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ การตัดสินใจเป็นสิ่งสําคัญและเก่ียวข้องกับ 
หน้าที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ 
การจัดคนเข้าทํางาน การประสานงาน และการควบคุม  
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Decision_Making.htm21 กรกฎาคม 2559) 
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ภาพท่ี 65 แสดงภาพการตัดสินใจ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 นักวิชาการได้ให้ความหมายของการตัดสนิใจ ไว้แตกต่างกัน ดังน้ี 
 บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจ
ไว้ว่า คือ เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว 
 ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ เป็น
กระบวนการของการหาโอกาสที่จะตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้ และทางเลือกจากงาน
ต่างๆ ที่มีอยู่ 
 มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการกระทํา
ที่ต้องทําเมื่อไม่มีเวลาที่จะหาข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจว่า
ควรหยุดหาข้อเท็จจริง แนวทางแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึง่การรวบรวม
ข้อเท็จจริง เก่ียวพันกับการใช้จ่ายและการใช้เวลา 
 กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ได้ให้
ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า เป็นกระบวนการสําคัญขององค์การที่จะต้องกระทําอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลข่าวสาร (information) ซึ่งได้รับมาจากโครงสร้างองค์การพฤติกรรมบุคคล และกลุ่มใน
องค์การ 
 โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจองค์การ
ว่าเป็นกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาขององค์กร โดยการค้นหาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การท่ีได้กําหนดไว้ 
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 จากคํานิยามข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า มีมุมมองของนักวิชาการท่ี
แตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดแต่ประเด็นหลักที่มองเหมือนกันคือ 
 1. การตัดสินใจเป็นกระบวนการ (process) หมายความว่า  
การตัดสินใจต้องผ่านกระบวนการคิด พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์แล้ว ค่อยตัดสินใจเลือกทางที่ดี
ที่สุด มีหลายท่านคิดว่าการตัดสินใจไม่มีขั้นตอนอะไรมากคิดแล้วทําเลย ซึ่งในความเป็นจริง
แล้วการคิดก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร (search) การออกแบบ (design) และการเลือก 
(choice) เพ่ือให้สามารถเลือกทางเลือกได้ดีที่สุด 
 2. การตัดสินใจเก่ียวข้องกับทางเลือก (solution)  

การตัดสินใจเป็นการพยายามสร้างทางเลือกให้มากทีสุ่ดเท่าที่จะทําได้ ทางเลือกที่น้อยอาจปิดโอกาส
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือทางเลือกที่ดีกว่าได้ บุคคลจึงจําเป็นต้องมีการฝึกฝนการสร้างทางเลือก
ที่มากขึ้น หลากหลายด้วยวิธีการคิดแบบริเริ่ม (initiative) และคิดแบบสร้างสรรค์ (creative 

thinking) 

 3. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างขององค์การ จะเห็นว่า
หัวหน้าในแต่ละระดับช้ันก็มีหน้าที่ในการตัดสินใจต่างกัน กล่าวคือ หัวหน้าระดับสูงจําเป็นต้อง
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (strategic decision) เป็นการตัดสินใจเก่ียวกับแนวทางท่ีถูกต้องเพ่ือใช้
ทรัพยากรท่ีจําเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่กําหนดไว้ หัวหน้า
ระดับกลางจะตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการ (management decision) เป็นการตัดสินใจเพ่ือให้
สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวหน้าระดับต้นจะตัดสินใจเก่ียวกับ 

การปฏิบัติการ (Operational decision) เป็นการตัดสินใจดําเนินการควบคุมงานให้สําเร็จตาม
ระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 4. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคน การตัดสินใจจะเห็น
ว่า การตัดสินใจเก่ียวข้องต้ังแต่คนเดียว กลุ่มและทั้งองค์การ ซึ่งพฤติกรรมคนแต่ละคนก็แตกต่างกัน  
หัวหน้าที่ดีจะต้องมีความเข้าใจและมีจติวิทยาเก่ียวข้องกับบุคคลกลุม่ และองค์การท่ีดีพอจึงจะทําให้ 
การตัดสนิใจประสบผลสําเร็จได้ 
 ดังน้ันกล่าวได้ว่า การตัดสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดท้ายของ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เพ่ือเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ทรัพยากรและบุคคล สามารถนําไปปฏิบัติและทําให้งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ี
ต้องการ 
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 9.4.2.2 ความสําคัญของการตัดสินใจ 
 ทฤษฎีการบริหารองค์การในยุคหน่ึงได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับ
กระบวนการบริหาร (Management Process) อันได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ  
การบริหารงานบุคคล การอํานวยการและการควบคุม ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปว่า แม้ว่า
จะทําหน้าที่ดังกล่าวได้ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าขาดการตัดสินใจที่ดีพอแล้วยากที่จะทําให้การบริหาร
องค์การสู่ความสําเร็จได้ การตัดสินใจจึงมคีวามสําคัญ 4 ประการ ดังน้ี 
 1) การตัดสนิใจ เป็นเคร่ืองวัดความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เป็นหัวหน้าในระดับต่างๆ จะต้องแสดงความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจที่ดีกว่า
ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าจะต้องมีเหตุผล มีหลักการ มีเจตคติและวิจารณญาณท่ีดีกว่าความสามารถในการ
ตัดสินใจคือมูลค่าเพ่ิมที่หัวหน้าต้องทําให้เห็นว่า ความแตกต่างที่สมแล้วกับค่าจ้างเงินเดือนในตําแหน่ง
หัวหน้า 
 2) การตัดสินใจ เป็นมรรควิธีนําไปสู่เป้าหมายองค์การ ควร
ตระหนักเสมอว่า การตัดสินใจมิใช่เป็นเป้าหมายในตัวของมันเอง แต่เป็นมรรควิธีแนวทาง วิธีการและ
เคร่ืองมือที่จะทําให้การบริหารองค์กรประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ ดังน้ัน กําหนด
เป้าหมายองค์การให้ชัดเจน ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเร่ิมต้น การหาวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่
หลากหลายก็เป็นขั้นตอนที่กระทําตามมา และนี่คือการตัดสินใจนั่นเอง การกําหนดแนวทางวิธีการที่ดี 
ที่หลากหลายและสร้างสรรค์จะนําพาให้องค์การสู่ความสําเร็จได้ 
 3) การตัดสินเป็นเสมือนสมองขององค์การ การตัดสินใจทีดี่ก็
เหมือนกับคนเรามีสมองและระบบประสาทที่ดีก็จะทําให้ตัวเราประสบผลสําเร็จในชีวิตการงาน ชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตทางสังคมได้ ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการตัดสินใจขององค์กรที่ดีก็จะต้องมีสมอง และ
ระบบประสาทขององค์กรที่ดีด้วยจึงจะทําให้องค์กรมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลได้ ต้องกระตือรือร้น 
ใฝ่หาแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา จะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงสถานการณ์ 
กําหนดแนวทางใหม่ๆ ยกระดับมาตรฐานและป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตามแผน
ที่กําหนดไว้ได้ 
 4) การตัดสินปัญหาเป็นกลยุทธ์การแก้ปัญหาในอนาคต ทฤษฎี
การตัดสินใจทัว่ไปมองว่า เป็นการแก้ไขปัญหาในอดีต ซึ่งได้แก่ปัญหาขอ้ขัดข้องซึ่งมีสะสมมาต้ังแต่ใน
อดีตและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดสิน้และยังมีปัญหาใหม่ๆ เข้ามา
อีกมากมาย โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด (paradigm) ในการมองปัญหาใหม่ให้มองไปถึง
ปัญหาในอนาคต ซึ่งได้แก่ ปัญหาป้องกันรู้แล้วว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ก็ควรมีการตัดสินใจล่วงหน้า
ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ปัญหาเชิงพัฒนาก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงที่ต้องให้ความสนใจ เป็นการมองโดยใช้
วิสัยทัศน์ (vision) ของในการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต กําหนดภาพอนาคต (scenario) ไว้พร้อม
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กําหนดทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาในแต่ละภาพอนาคตน้ันด้วย อาทิ ภาพอนาคตมุ่งเน้น 3 C ได้แก่ ลูกค้า 
(Customer) การแข่งขัน (Competition) และการเปลี่ยนแปลง (Change) ดังน้ัน เตรียมการที่จะคิด
วางแผนและกาํหนดกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในการบริการลูกค้าเหนือความคาดหวัง กลยุทธ์การ
แข่งขันสู่ความเป็นเลิศ และกลยุทธ์สู่องค์การอัจฉริยะ เป็นต้น 
 9.4.2.3 ลักษณะของการตัดสินใจ 
 กุลชลี ไชยนันตา (2539:130) ได้สรุปลักษณะของการตัดสินใจ
จากลมูบา (Loomba, 1978:100-103) ไว้ดังน้ี 
 1) การตัดสนิใจ เป็นกระบวนการของการเปรียบเทียบผลตอบแทน
หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดยที่ผู้ตัดสินใจจะเลือกทางเลือกที่ให้ประโยชน์
สูงสุด 
 2) การตัดสินใจเป็นหน้าที่ที่จําเป็น เพราะทรัพยากรมีจํากัด
และมนุษย์มีความต้องการไม่จํากัด จึงจําเป็นต้องมีการตัดสินใจ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์และความพอใจ
จากการใช้ทรพัยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 3) ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์การ การขัดแย้งกัน 
เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล ฝา่ยการเงินการบัญชี ฝ่ายการบริหารงานบุคคล แต่ละฝ่ายอาจมีเป้าหมาย
ของการทํางานขัดแย้งกัน หัวหน้าจึงต้องเป็นผู้ตัดสินใจชี้ขาด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดย
ส่วนรวม 
 4) กระบวนการตัดสินใจประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็น
เรื่องเก่ียวกับการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อจํากัด การกําหนดทางเลือก ส่วนที่สอง เป็น 
การเลือกทางเลือกหรือ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดตามสภาวการณ์ 

 5) การตัดสินใจมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและ
ลักษณะของปัญหา เช่น อาจแบ่งออกได้เป็นการตัดสินใจตามลําดับขั้น ซึ่งมักเป็นงานประจํา เช่น  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตารางการทํางาน เป็นต้น และการตัดสินใจที่ไม่เป็นไปตามลําดับขั้น เป็น 
การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจํา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง เช่น การตัดสินใจ
เก่ียวกับการริเริ่มงานใหม่ เช่น ต้ังคณะใหม ่หรือขยายโรงงานใหม่ เป็นต้น 
 9.4.2.4 ชนิดของการตัดสินใจ 
 ไซมอน (Simon, 1960:5-6) ได้แบ่งชนิดของการตัดสนิใจ
ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ  ดังน้ี 
 1) การตัดสนิใจท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าหรือมีแบบอย่างไว้ล่วงหน้า 
(Programmed decisions) เป็นการตัดสินใจตามระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนที่เคยปฏิบัติมาจน
กลายเป็นงานประจํา เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการลาป่วย ลากิจ ลาบวช การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
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การอนุมัติผลการศึกษา เป็นต้น การตัดสินใจแบบกําหนดไว้ล่วงหน้าน้ี เปิดโอกาสให้เลือกทางเลือกได้
น้อย เพราะว่าเป็น การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน 
 2) การตัดสินใจทีไ่ม่ได้กําหนดหรือไม่มีแบบอย่างไว้ล่วงหน้า 
(Nonprogrammer decisions) เป็นการตัดสินใจในเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่มีระเบียบ 

กฎเกณฑ์ แบบแผนที่เคยปฏิบัติมาก่อน จึงเป็นเรื่องยุ่งยากแก่ผู้ตัดสินใจ โดยที่ผู้ตัดสินใจ จะต้อง
คํานึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนด้วย เช่น การตัดสินใจนําเงินไปลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทนหรือ
ผลกําไรในธุรกจิ การตัดสินใจผลิตสินค้าตัวใหม่ การตัดสินใจในการขยายกิจการ เป็นต้น 
 9.4.2.5 กระบวนการตัดสินใจ 
 กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) 

หมายถึง การกําหนดขั้นตอนของการตัดสินใจต้ังแต่ขั้นตอนแรกไป จนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจ
โดยมีลําดับขั้นของกระบวนการ ดังกล่าว เป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็น
การตัดสินใจ โดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาข้อสรุปเพ่ือการตัดสินใจ 
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แล้วแต่ความคิดเห็นของนักวิชาการ พลันเกต 
และแอ็ตเนอร ์ (Plunkett and Attner, 1994:162) ได้เสนอลําดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ
เป็น 7 ขั้นตอน ดังน้ี อ้างจาก กุลชลี ไชยนันตา (2539:135-139) 

 1) การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกที่
มีความสําคัญอย่างมาก เพราะการระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการดําเนินการในขั้น 
ต่อๆ ไปของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย ดังน้ัน จึงควร
ระมัดระวังมิให้เกิดความผิดพลาดในการระบุปัญหาขององค์การ ทั้งน้ีควรแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างอาการแสดง (symptom) ที่เกิดขึ้นกับตัวปัญหาที่แท้จริงเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่
ยอดขายของบริษัทลดลง ซึง่มีสาเหตุมาจากคุณภาพสินค้าตํ่า จะเห็นว่า การที่ยอดขายลดลงเป็น
อาการแสดงและปัญหาที่ต้องแก้ไข ได้แก่ การที่คุณภาพสินค้าตํ่า ดังน้ันบุคคลที่ชาญฉลาดต้องคอย
สังเกตอาการแสดงต่างๆ ทั้งต้องรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อการค้นหาสาเหตุของอาการ แสดงเหล่าน้ัน 
ซึ่งจะนําไปสู่การระบุปัญหาที่แท้จริงได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 
 2) การระบุข้อจํากัดของปัจจัย (Indentify limiting factors) 

เมื่อสามารถระบุปัญหาได้ถูกต้องแล้ว ควรพิจารณาถึงข้อจํากัดต่างๆขององค์การ โดยพิจารณาจาก
ทรัพยากรซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ได้แก่ กําลังคน เงินทุน เครื่องจักร สิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ รวมทั้งเวลาซึ่งมักเป็นปัจจัยจํากัดที่พบอยู่เสมอๆ การรู้ถึงข้อจํากัดหรือเง่ือนไข ที่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะช่วยให้กําหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให้แคบลงได้ ตัวอย่างเช่น 
ถ้ามีเง่ือนไขว่าต้องส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแก้ไขปัญหาการผลิต
สินค้าไม่เพียงพอ ที่มีระยะเวลา ดําเนินการมากกว่า 1 เดือน ก็ควรถูกตัดทิ้งไป 
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 3) การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) 

การพัฒนาทางเลือกขั้นตอนต่อไป ควรทําการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหล่าน้ันควร
เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาให้น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด 
ตัวอย่างเช่น กรณีที่องค์การประสบปัญหาเวลาการผลิตไม่เพียงพอ อาจพิจารณาทางเลือกดังน้ี 
 (1) เพ่ิมการทํางานกะพิเศษ  
 (2) เพ่ิมการทํางานล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติ 
 (3) เพ่ิมจํานวนพนักงาน  
 (4) ไม่ทําอะไรเลย  
 ในการพัฒนาทางเลือก อาจขอความคิดเห็น จากอ่ืนๆ ที่ประสบ
ความสําเร็จทั้งภายในและภายนอกขององค์การ ซึ่งอาจใช้วิธีการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคลหรือ
จัดการประชุมกลุ่มย่อยขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลเหล่าน้ัน เมื่อผนวกรวมกับสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของตนเอง จะช่วยให้สามารถพัฒนาทางเลือกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4) การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมื่อ
ได้ทําการพัฒนาทางเลือกต่างๆ โดยจะนําเอาข้อดีและข้อเสีย ของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน
อย่างรอบคอบ และควรวิเคราะห์ทางเลือกในสองแนวทาง คือ  
 5) ทางเลือกน้ันสามารถนํามาใช้ จะเกิดผลต่อเน่ืองอะไรตามมา 
ตัวอย่างเช่น ถ้าโควตาปกติในการผลิตมอเตอร์ของแผนกผลิตเท่ากับ 500 เครื่องต่อเดือน แต่แผนก
ผลิตต้องผลิตมอเตอร์ให้ได้ 1,000 เคร่ือง ภายในสิ้นเดือนน้ี โดยมีข้อจาํกัดด้านต้นทุนขององค์การว่า 
จะจ่ายค่าจ้างพนักงานเพ่ิมขึ้น ไม่เกิน 10,000 บาทเท่าน้ัน ทางเลือกหน่ึงของการแก้ปัญหา อาจทาํได้
โดยการจ้างพนักงาน ทํางานล่วงเวลา ในวันหยุด และเวลากลางคืน แต่เมื่อ ประเมนิได้แล้ว พบว่า วิธี
น้ีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนถึง 17,000 บาท ควรตัดทางเลือกน้ีทิ้งไป เพราะไม่สามารถนํามาใช้ได้
ภายใต้ข้อจํากัดด้านต้นทุน อย่างไรก็ตามทางเลือกบางทางเลือกที่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดขององค์การก็
อาจทําให้เกิดผลต่อเน่ืองที่ไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น ทางเลือกหนึ่งของการเพ่ิมผลผลิต ได้แก่  
การลงทุนติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ แต่อาจมีปัญหาเก่ียวกับการลดลง
ของขวัญกําลังใจของพนักงานในระยะต่อมา เป็นต้น 
 6) การเลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ด (Select the best alternative) 

เมื่อได้ทําการวิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว ควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละ
ทางเลือกอีกครั้งหน่ึง เพ่ือพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุด ควรมีผลเสยี
ต่อเน่ืองในภายหลังน้อยที่สดุ และให้ผลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางครั้งอาจตัดสินใจเลือก ทางเลือก
แบบประนีประนอม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่ดีที่สุดของแต่ละทางเลือกนํามาผสมผสานกัน 
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 7) การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) 

เมื่อได้ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ก็ควรมีการนําผลการตัดสนิใจน้ัน ไปปฏิบัติเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรกําหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการดําเนินงาน 
งบประมาณ และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจน และจัด
ให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นทีย่อมรับ นอกจากน้ีควรกําหนดระเบียบวิธี 
กฎ และนโยบาย ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

 8) การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a 

control and evaluation system) ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบ
การควบคุมและการประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมลูย้อนกลับจะช่วยให้แก้ปัญหาหรือทําการตัดสินใจ ใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์
ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Decision_Making.htm 21 กรกฎาคม 2559) 

 9.4.2.6 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
 1) Rational Decision-Making Model 

 การกําหนดเป้าหมาย 
 การกําหนดปัญหา 
 การพิจารณารูปแบบการตัดสินใจ 
 การกําหนดทางเลือก 
 การประเมินและการเลือกทางเลือก(ทําการตัดสินใจ) 
 การปฏิบัติการตามการตัดสินใจ 
 การควบคุม การประเมินผลลัพธ์ 
 การจัดหาการป้อนกลับ 
 2) Bounded Rationality 

 Herbert Simon : Good Enough ผู้ตัดสนิใจจะใช้ข้อมลูที่
สะดวกและเสยีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ทําใหม้ีผลลพัธ์สูงสุด 
 3) Mix Scanning - Amitai Etzioni 

 ประเภทของการตัดสินใจ  
 Programmed / Non-programmed 

 Centralization / Decentralization 
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 4) ขั้นตอนการตัดสินใจ สามารถแบ่งออกได้เป็นดังน้ี คือ 
 ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define problem) เป็น
ขั้นตอนแรกท่ีมีความสําคญัอย่างมาก เพราะจะต้องระบุปัญหาได้ถูกต้อง จึงจะดําเนินการตัดสินใจใน
ขั้นตอนต่อๆ ไป 
 ขั้นที ่2 การระบุข้อจํากัดของปัจจัย (Identify limiting 

factors) เป็นการระบุปัญหาได้ถูกต้องแล้ว นําไปพิจารณาถึงข้อจํากัดต่างๆ ขององค์กร โดยพิจารณา
จากทรัพยากรซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต 
 ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Development alternative) 

ขั้นตอนที่ต้องพัฒนาทางเลือกต่างๆข้ึนมา ซึ่งทางเลือกเหล่าน้ี ควรเป็นทางเลือกทีม่ีศกัยภาพและมีความ
เป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาให้น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด เช่น เพ่ิมการทํางานกะพิเศษ เพ่ิมการ
ทํางานล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติ เพ่ิมจํานวนพนักงาน 
 ขั้นที ่4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analysis the alterative) 

เมื่อได้ทําการพัฒนาทางเลือกต่างๆ โดยนําเอาข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่าง
รอบคอบควรพิจารณาว่าทางเลือกน้ันนํามาใช้ จะเกิดผลต่อเน่ืองอะไรตามมา 
 ขั้นที ่5 การเลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ด (Select the best 

alternative) เมื่อได้ทําการวิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว ควรเปรียบเทียบข้อดีและ
ข้อเสียของแต่ละทางเลือกอีกครั้งหน่ึง เพ่ือพิจารณาว่าทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว 
 ขั้นที่ 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implernent 

the decision) เมื่อได้หาทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ก็ควรมีการนําผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือให้ 
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล 
(Establish a control and evaluation system) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ 
ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม ่ข้อมูลย้อนกลบัจะช่วยให้แก้ปัญหาหรือทําการตัดสินใจใหม่ 
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ภาพท่ี 66 แสดงภาพการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 9.6 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นวิธีการคิดอย่างหน่ึงที่เป็น
การคิดอย่างมีสติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี (https://krukohkhan.wordpress.com 21 กรกฎาคม 
2559) 

 9.6.1 ความหมายการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 Norris & Ennis (1989) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดอย่างมี
เหตุผล ไตร่ตรอง เพ่ือการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเช่ือและสิ่งใดควรทํา 
 เอ้ือญาติ ชูช่ืน (2535: 23) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดที่
ใช้เหตุผลในการคิดแบบไตร่ตรอง เพ่ือตัดสินใจเช่ือหรือกระทําในด้านต่างๆ ดังน้ี การใช้เหตุผลเชิง
อุปมาน การใช้เหตุผลเชิงอนุมาน การสังเกต การตีความ การต้ังสมมติฐาน การพิจารณาความน่าเช่ือถือ 
การตัดสินคุณค่า และกลวิธีการแก้ปัญหา 
 เพ็ญพิศทุธ์ิ เนคมานุรกัษ ์ (2536: 8) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง 
กระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเก่ียวกับข้อมูล หรือสถานการณ์ที่ปรากฏ โดยใช้ความรู้ 
ความคิดและประสบการณ์ของตนเอง ในการสํารวจหลักฐานอย่างรอบคอบเพ่ือไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล 
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 ชาลิณี เอ่ียมศรี (2536: 7) การคิดวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถ
ทางสมองของบุคคลทีแ่สดงออกมาโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและตรึกตรองอย่างรอบคอบ 
เพ่ือนําไปใช้ในการตัดสินใจทีจ่ะเช่ือหรือกระทําสิ่งต่างๆ ซึ่งจําแนกออกเป็น 4 ความสามารถย่อย คือ 
ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต ความสามารถในการ 
นิรนัย ความสามารถในการอุปนัย ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบ้ืองต้น 
 โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (2543: มปป.) ความคิดเชิงวิจารณ์ เป็นทัศนคติ
พ้ืนฐานและทกัษะที่ช่วยให้ปัจเจกชนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ และมีหลักการในการเช่ือและการตัดสินใจ  
 อําพร ไตรภัทร (2543: 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การคิดไตร่ตรอง
ที่เน้นในเร่ืองการตัดสินใจว่าจะเช่ือหรือไม่เช่ือสิ่งใด หรือจะทําหรือไม่ทําสิ่งใด  
(http://home.kku.ac.th/thai416102/SubjectWeb/Critical-Reading_Meaning.htm 21 

กรกฎาคม 2559) 

 โกวิท (2547) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นรูปแบบหน่ึงของการคิด
ในระดับสูงที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักการและเหตุผล มีการศึกษาข้อเท็จจริง ถือว่าเป็นทักษะการคิดที่มี
ความสําคัญต่อการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน  
 ศันสนีย์ และอษุา (2544) การคิดเชิงวิจารณญาณ เป็นกระบวนการทาง
จิตสํานึกเพ่ือวิเคราะห์หรือประเมินข้อมูล ในคําแถลงหรือข้อเสนอที่มีผูแ้ถลงหรืออ้างว่าเป็นความจริง 
การคิดเชิงวิจารณ์เป็นรูปแบบของกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นความหมายของคําแถลง และการตรวจสอบ
หลักฐานที่ได้รบัการไต่ตรองด้วยเหตุและผล แล้วจึงทําการตัดสินคําแถลงหรือข้อเสนอที่ถูกอ้างว่าเป็น
ความจริงน้ัน  
 วิกิพีเดีย : การคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง ความต้ังใจที่จะพิจารณาตัดสิน
เรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างที่นําเสนอ แต่ต้ังคําถามท้าทายหรือโต้แย้งข้ออ้างน้ัน 
เพ่ือเปิดแนวทางความคิดออกสู่ทางต่าง ๆ ที่แตกต่าง อันจะนําไปสู่การแสวงหาคําตอบที่สมเหตุสมผล
มากกว่าข้ออ้างเดิม  
 เกรียงศักด์ิ (2549) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถงึ หลักการคิด
ประเภทหน่ึงที่เน้นกระบวนการพิจารณาและประเมินข้อมูลหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่คิดทุกด้าน
อย่างรอบคอบโดยใช้หลักเหตุผลจนกระทั่งได้คําตอบที่เหมาะสมหรือดีทีส่ดุ เพ่ือนําไปใช้ในการตัดสินใจ
หรือประเมินหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 ราชบัณฑิตสถาน (2551) ช่ือเรยีกของการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีแตกต่าง
กันไป คือการใช้เหตุผล หลกัฐาน และตรรกะมาวิเคราะห์ให้แน่ชัดก่อนลงความคิดเห็นและตัดสิน ซึ่ง
ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับสูงของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ทุกประเทศต่ืนตัวนําการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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บรรจุเป็นวิชาหรือส่วนของการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาต้ังแต่ช้ันระดับประถมถึงอุดมศึกษา
(วิกิพีเดีย) 
 สรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การทํางานของสมองที่มี
การคิด พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเก่ียวกับประเมินข้อมูลหรือสภาพการณ์ที่ปรากฏ โดยใช้
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตนเองในการสํารวจหลักฐานอย่างละเอียด เพ่ือนําไปสู่ข้อสรุป
ที่สมเหตุสมผล 
 9.6.2 ลําดับขั้นของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 (http://home.kku.ac.th/thai416102/SubjectWeb/Critical-

Reading_Meaning.htm 21 กรกฎาคม 2559) (นรีรัตน์ สร้อยศรี http://becreativetv.com/) 

เกรียงศักด์ิ (2549) กล่าวว่า สามารถจัดลาํดับขั้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติได้ 5 ขั้นตอน อันได้แก่ 
 9.6.2.1 เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไมค่าดหวัง (Trigger event) เมื่อ
สมมติฐานทีเ่ราคาดหวังว่าน่าจะเกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับความจริงที่ประสบ ทําให้เรารับรู้ถงึความผิดปกติ
ไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเกิดการกระทําในทางตรงกันข้าม ก่อใหเ้กิดความไม่สบายใจสับสน ส่งผล
ให้เราเริ่มเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้ที่จะคิดในเชิงโต้แย้ง 
 9.6.2.2 การประเมนิสถานการณ์ (Appraisal) โดยตรวจสอบด้วยตนเอง
อย่างละเอียดว่าเกิดสิ่งใดขึ้นเพ่ือจะประเมินค่าว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร 
 9.6.2.3 การวินิจฉัยตรวจสอบอย่างละเอียด (Exploration) เริ่มยอมรับ
ความขัดแย้งและพยายามหาทางอธิบายความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพ่ือลดความรู้สึกไม่สบายใจ อันนําไปสู่
ขั้นที่สี่ทําให้เกิดการค้นหาทางเลือกใหม่ คําตอบใหม่ แนวคิดใหม่ๆ  การจัดระเบียบโลกทัศน์ใหม่ 
เป็นต้น 
 9.6.2.4 พัฒนามุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม (Development of 

Alternative Perspectives) เมื่อพบว่าสิ่งที่เคยเช่ือ เคยยึดถือ ไม่สามารถเป็นจริงได้อีกต่อไป จึง
พยายามทางทางเลือกใหม่ มมุมองใหมแ่ละพัฒนามุมมองใหม่เหล่าน้ันในทางปฏิบัติโดยคิดว่าจะต้องดี
กว่าเดิม 
 9.6.2.5 บูรณาการวิธีคิดและพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น (Integration) 

โดยคิดว่าสิ่งน้ันถูกต้องและเหมาะสม ขัน้น้ีเป็นลําดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงขั้นสดุท้ายที่ทําให้เกิด
โลกทัศน์ใหม่ ทัศนคติใหม ่สมมติฐานใหม่และเริ่มเกิดความคุ้นเคยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 9.6.3 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 7 ประการ ดังน้ี 
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 9.6.3.1 ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา เป็นความสามารถใน
การระบุหรือ ทําความเข้าใจโดยพิจารณาความหมาย ความชัดเจนของข้อมูล ข้อความ ข้ออ้างหรือ 
ข้อโต้แย้ง หรอืสถานการณ์ทีป่รากฏ เพ่ือกําหนดข้อสงสยัและประเด็นหลักทีค่วรพิจารณาและแสวงหา
คําตอบ 
 9.6.3.2 ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เป็นความสามารถใน 
การพิจารณาข้อ มูลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้จากการคิด การพูดคุย  
การสังเกต ทั้งจากตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงการดึงข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ 
 9.6.3.3 ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลู 
เป็นความสามารถในการพิจารณา ประเมิน ตรวจสอบ ตัดสินข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
พิจารณาถึงที่มาของข้อมูล สถิติ และหลักฐานที่ปรากฏ 
 9.6.3.4 ความสามารถในการระบุลักษณะข้อมูล เป็นความสามารถใน
การจําแนกประเภทของข้อมูล ระบุแนวคิดที่อยู่เบ้ืองหลังข้อมูลที่ปรากฏ ซึ่งประกอบด้วย 
ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ เปรียบเทียบความต่างของข้อมูล การตีความ ประเมินว่าข้อมูล
ใดเป็นจริง ข้อมูลใดเป็นเท็จ รวมถึงการระบุข้อสันนิษฐานหรือข้อตกลงเบ้ืองต้นที่อยู่เบ้ืองหลังข้อมูลที่
ปรากฏ การนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์เดิมมาร่วมพิจารณาด้วย 
 9.6.3.5 ความสามารถในการต้ังสมมุติฐาน เป็นความสามารถใน
การพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ สังเคราะห์ จัดกลุ่มและลําดับ
ความสําคัญของข้อมูลเพ่ือระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ โดยเน้นที่ความสามารถพิจารณาเช่ือมโยง
เหตุการณ์และสถานการณ์ 

 9.6.3.6 ความสามารถในการลงข้อสรปุ เป็นความสามารถในการพิจารณา
อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้ข้อสรุปโดยใช้เหตุผลเชิงอุปนัย (Inductive Reasoning) หรือเหตุผลเชิง 
นิรนัย (Deductive Reasoning) 

 1) การสรุปความโดยใช้เหตุผลเชิงอุปนัย เป็นการสรุปความโดย
พิจารณาข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่อง เพ่ือนําไปสู่กฎเกณฑ์หรือหลักการ 
 2) การสรุปความโดยใช้เหตุผลเชิงนิรนัย เป็นการสรุปความโดย
พิจารณาจากกฎเกณฑ์ และหลักการทั่วไป เพ่ือไปสู่เรื่องเฉพาะหรือสถานการณ์ที่ปรากฏ 
 9.6.3.7 ความสามารถในการประเมินผล เป็นความสามารถในการพิจารณา
ประเมิน ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของข้อสรุป จึงเกิดจากการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ รวมท้ังความรู้และประสบการณ์ทีม่ีอยู่ การตัดสินคุณค่าและเหตุการณ์อย่าง
ถูกต้อง (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2537: 12-13) 
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ภาพท่ี 67 แสดงภาพการคิดสร้างสรรค ์
(ที่มา https://www.google.co.th/search 24 สิงหาคม 2559) 

 

 9.7 การคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.1 นิยามการคิดสร้างสรรค์ 
 Creativity มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “creo” = to create, to 

make = สร้างหรือทําให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ คือ ปรากฏการณ์ที่บุคคลสร้างสรรค์”สิ่งใหม”่ อาทิ 
ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะ ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การจะตีความเกี่ยวกับ  

“ความใหม”่ ขึ้นอยู่กับผู้สร้างสรรค์หรือสังคม หรือแวดวงที่สิ่งใหม่น้ันเกิดขึ้น การประเมินคุณค่าก็ใน
ทํานองเดียวกัน คุณสมบัติทีม่ักใช้ในการตีความ “ความใหม่” ประกอบด้วย 
 1. สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
 2. สิ่งประดิษฐ์ที่อาจปรากฏอยู่ที่อ่ืน แต่มผีู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่

โดยอิสระ 
 3. การคิดวิธีดําเนินการใหม ่
 4. ปรับกระบวนการผลผลิตเข้าสู่ตลาดที่แตกต่างออกไป 
 5. คิดวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหา 
 6. เปลี่ยนแนวคิดที่แตกต่างจากผู้อ่ืน 
 นิยามการคิดสร้างสรรค์ “You cannot teach a man anything; you 

can only help him to find it within himself.” (Galileo) (อย่าคิดว่าจะสามารถสอนใครได้ ทํา
ได้เพียงช่วยให้เขาค้นพบศักยภาพภายในตัวเขาเอง) กระบวนการคิดของสมองซึ่งสามารถคิดได้
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หลากหลายและแปลกใหม่ สามารถนําไปประยุกต์ทฤษฎีหรือปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและถูกต้อง จน
นําไปสู่การคิดค้นและนวัตกรรม 
(เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์ อ้างถึง
http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Creative_Thinking.htm 21 กรกฎาคม 
2559) 

 9.7.2 ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ 
 การคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดใหม่ๆ  แนวทางใหม่ๆ ทัศนคติใหม่ๆ  
ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลัพท์ของการคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน คือ ดนตรี 
วรรณกรรม การแสดง ละคร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางเทคนิค แต่บางครั้งการคิดสร้างสรรค์ก็มองไม่
เห็นชัดเจน เช่น การต้ังคําถามบางอย่างที่ช่วยขยายกรอบของแนวคิดซึ่งให้คําตอบบางอย่าง หรือ 
การมองโลกหรือปัญหาในแนวนอกกรอบ 
 การคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดเช่ือมโยงท่ีพยายามหาทางออกหลายๆ
ทาง ใช้ความคดิที่หลากหลายแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ และนอกกรอบคัดสรรค์หาทางเลือกใหม่ๆ 
และพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีวิธีการอยู่ 6 ขั้นตอน คือ 
 1. แสวงหาข้อบกพร่อง (Mess Finding) 

 2. รวบรวมข้อมูล (Data Finding) 

 3. มองปัญหาทุกด้าน (Problem Finding) 

 4. แสวงหาความคิดที่หลากหลาย (Idea Finding) 

 5. หาคําตอบที่รอบด้าน (Solution Finding) 

 6. หาข้อสรุปที่เหมาะสม (Acceptance Finding) 

 กระบวนการของการคิดสร้างสรรค์ อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดย
ความต้ังใจ ซึ่งสามารถทําได้ด้วยการศึกษา การอบรมฝึกฝน การระดมสมอง (brain-storming) มากกว่า
ครึ่งหน่ึงของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของโลก เกิดจากการค้นพบโดยบังเอิญ (serenity) หรือการค้นพบ 
สิ่งหน่ึงซึ่งใหม่ ในขณะที่กําลังต้องการค้นพบส่ิงอ่ืนมากกว่า 
 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถใน
การมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มี
อยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมมีาก่อน เพ่ือค้นหาคําตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้ง
ปริมาณและคณุภาพ องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 
 1. ความคิดน้ันต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New Original)  

 2. ใช้การได้ (Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate)  
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 3. การคิดเชิงสร้างสรรค์จงึเป็นการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจาก
สิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ทีต่่างไปโดยสิ้นเชิง
หรือที่เรียกว่า “นวัตกรรม”(Innovation) 

 การคิดสร้างสรรค์ มีความหมายแยกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 
 1. เป็นความคิดแง่บวก หรือ Positive thinking 

 2. เป็นการกระทําที่ไม่ทําร้ายใคร หรือ Constructive thinking 

 3. เป็นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือ Creative thinking 

 การคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ 2 ทาง คือ 
 เริ่มจากจินตนาการแล้วย้อนสู่ความจริง เกิดจากการที่เรานํา 
ความฝันและจนิตนาการ ซึ่งเป็น เพียงความคิด ความใฝฝ่นัที่ยังไม่เป็นจริง แต่เกิดความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะทําให้ความฝันน้ันเป็นจริง 
 เริ่มจากความรู้ที่มีแล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่ทีเ่รียกว่า นวัตกรรม 
(Innovation) เกิดจากการนําข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาคิดต่อยอด หรือคิดเพ่ิมฐานข้อมูลที่มีอยู่ จะ
เป็นเหมือนตัวเขี่ยความคิดให้เราคิดใน เรื่องใหม่ๆ  
(เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์ อ้างถึง
http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Creative_Thinking.htm 21 กรกฎาคม 
2559) 

 สรุป การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดใหม่ๆ ความคิดแง่บวก อาจเกิดขึ้น
โดยบังเอิญหรือโดยความต้ังใจ สามารถคิดได้หลากหลายและแปลกใหม ่สามารถนําไปประยุกต์ทฤษฎี
หรือปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและถูกต้อง จนนําไปสู่การคิดค้นและนวัตกรรม 
 9.7.3 วิธีการปรับปรุงทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
 (เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์ อ้างถึง
http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Creative_Thinking.htm 21 กรกฎาคม 
2559) 

 การคิดสร้างสรรค์และการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมท่ี
ปฏิสัมพันธ์กัน ความพยายามแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึง ด้วยการใช้เหตุผล(ตรรกะ)หน่ึงเช่ือมโยงไปยังอีก
เหตุผลหน่ึงเป็นขั้นตอนขึ้นไปเร่ือยๆ เพ่ือให้บรรลุการแก้ปัญหา เรียกวิธีการน้ีว่า “ความคิดแนวต้ัง” 

(vertical thinking) ซึ่งเป็นการใช้งานสมองซีกซ้ายเป็นหลกั 
 Dr.Edward de Bono นักจิตวิทยาและนักวิจัยทางการแพทย์แห่ง
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้เสนอการใช้การคิดสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดที่เรียกว่า “ซึ่งแตกต่างจากวิธีการ
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เดิมๆ จากการใช้ความคิดในแนวต้ัง แต่ใช้จนิตนาการวาดภาพแบบนอกกรอบ ซึ่งเป็นการใช้งานสมอง
ซีกขวา 
 Dr. Daniel Pink ในหนังสือขายดี A Whole New Mind (2005) 

ยืนยันประเด็นที่เป็นทีถ่กเถยีงกันตลอดศตวรรษท่ี 20 ว่า เรากาํลังเขา้สู่ยุคสมัยที่ความสร้างสรรค์มี
ความสําคญัมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคแห่งวิสัยทศัน์ เราต้องเสรมิสร้างและกระตุ้นการใช้สมองซีกขวา (right-

directing thinking) ซึ่งหมายถึง การคิดสร้างสรรค์ มากกว่าสมองซีกซ้าย (left-directed thinking) 

ซึ่งหมายถึงเพียงการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว 
 Dr. Pink ยังอธิบายถึง “แรงจูงใจ”(Motivation) ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การคิดสร้างสรรค์อย่างน่าสนใจว่า 
 1. แรงจูงใจในการสร้างการคิดสร้างสรรค์ทีดี่มีคุณภาพ  

ไม่สามารถใช้เงินเป็นตัวนําหลักได้ ยิ่งใช้เงินมากเท่าใด งานสร้างสรรค์ยิ่งมีคุณภาพตํ่า 
 2. การใช้เงินสร้างแรงจูงใจต้องระมัดระวังและเฉพาะที่จําเป็น
อย่างเหมาะสม แต่ต้องให้ความสําคัญกับจิตใจและความต้ังใจจริง 
 3. การจะสร้างการคิดสร้างสรรค์ที่ดี ต้องใช้องค์ประกอบสําคัญ 

3 ประการ คือ อิสระในการคดิและทํางาน (Autonomy) 

 4. มีสิทธิและอาํนาจที่จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ หรือ
ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ (Mastery) มีความต้ังใจจริง (Purpose) 

 9.7.4 ขอบเขตของการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.4.1 ความสามารถ (ability) ในการจินตนาการหรือสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆซึ่งมิได้เริ่มต้นจากสูญญากาศ แต่เป็นการสร้างสรรค์ความคิดใหม่จากการผสมผสาน 

(combining หรือ synthesizing) เปลี่ยนแปลง (changing) หรือการนํากลับมาใช้ใหม่ 
(reapplying) การคิดสร้างสรรค์บางเรื่องอาจน่าทึ่งและยอดเยี่ยมมาก บางเรื่องอาจจะเป็นเร่ือง
พ้ืนๆธรรมดาทีค่นส่วนใหญ่มองข้ามความจริงทุกคนมีการคิดสร้างสรรค์พอตัวทีเดียว ดูได้ต้ังแต่
วัยเด็กแต่เมื่อมีอายุมากขึ้น การคิดสร้างสรรค์มักจะถูกครอบงําด้วยกระบวนการศึกษา แต่
สามารถจะปลกุให้ต่ืนได้ เพียงแต่ว่าต้องมีความต้ังใจที่จะรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหมแ่ละให้เวลา 
 9.7.4.2 ทัศนคติ (attitude) คือ ความสามารถท่ีจะยอมรับเปลี่ยนแปลง
และสิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะเล่นกับความคิดที่หลากหลายและความเป็นไปได้ (probability) มีความคิดที่
ยืดหยุ่น ชอบเห็นสิ่งที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ชอคโกแลตไม่จําเป็นต้อง
เคลือบด้วยสตอร์เบอรี่เสมอไป อาจจะเคลือบด้วยถ่ัวลิสงหรือผลไม้ชนิดอ่ืนได้ 
 9.7.4.3 กระบวนการ (process) ผู้ที่มีการคิดสร้างสรรค์จะทํางานหนัก
เพ่ือพัฒนาความคิดและแนวทางแก้ปัญหาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็น
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ค่อยไปหรือปรับปรุงให้มีความสมบูรณข์ึ้นตามลําดับ การคิดสร้างสรรค์ที่เย่ียมยอดไม่เคยปรากฏว่า
เกิดจากการคิดเพียงคร้ังเดียวหรือจากกิจกรรมสั้นๆ ผู้ทีม่ีการคิดสร้างสรรค์รู้ดีว่าการปรับปรุงให้ดีขึ้น
สามารถทําได้เสมอ 
 9.7.5 วิธีการคิดสร้างสรรค ์
 มีวิธีการที่หลากหลายแต่ที่สําคัญม ี5 วิธีการ คือ 
 9.7.5.1 วิวัฒนาการ (evolution) เป็นวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยวิธีการ
แบบสะสมทีละขั้นตอน ความคิดใหม่เกิดจากความคิดหลากหลาย แนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ เกิดจาก
แนวทางเก่าๆ แต่ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 9.7.5.2 การผสมผสาน (synthesis) เป็นการผสมผสานหรือสังเคราะห์
แนวคิดที่ 1 กับ ที่ 2 เป็นแนวคิดที่ 3 ซึ่งกลายเป็นความคิดใหม ่ เช่น ความคิดเก่ียวกับหนังสือแมก
กาซีนกับเคร่ืองเล่นเทป กลายเป็นแมกกาซนีที่สามารถเปิดฟังได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการที่ตาบอด 
 9.7.5.3 การปฏิวัติ (revolution) ในบางคร้ังความคิดใหม่ๆ  เป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เช่น แทนที่จะให้อาจารย์บรรยายให้นักเรียนฟังแบบเดิมๆ ก็เปลี่ยนเป็นให้
นักเรียนทํางานเป็นทีมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยการนําเสนอสิ่งที่ตนค้นพบ 
 9.7.5.4 ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ (reapplication) ปรับมุมมองเรื่องเก่า 
ด้วยมุมมองใหม่หรือมองแบบนอกกรอบ เช่นการใช้คลิปหนีบกระดาษเป็นไขควง เป็นต้น 
 9.7.5.5 ปรับเปลีย่นทศิทาง (changing direction) เป็นการปรับเปลี่ยน
ทิศทางการมองปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 9.7.6 องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค ์
 เป็นความคิดที่มีลักษณะอเนกนัย ซึ่งประกอบด้วย 
 9.7.6.1 ความคิดริเริ่ม (Originality) มีลักษณะแปลกใหม่แตกต่างจาก
ของเดิม / คิดดัดแปลง ประยุกต์เป็นความคิดใหม่ ความคิดคล่องตัว (Fluency) 

 1) ด้านถ้อยคํา (Word Fluency) หลากหลาย ใช้ประโยชน์ได้
และไมซ่้ําแบบผู้อ่ืน 
 2) ด้านความสมัพันธ์ (Associational Fluency) จากสิ่งที่คิด
ริเริ่มออกมาได้อย่างเหมาะสม 
 3) ด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็นความคิด
ที่สามารถนําเอา ความคิดริเริ่มน้ันมา แสดงออก ให้เห็นเป็น รูปภาพได้อย่างรวดเร็ว 
 4) ความคิดคลอ่งด้านความคิด (Ideational Fluency)  

เป็นการสร้างความคิดให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คิดได้ทันที ที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 9.7.6.2 ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) มีความเป็นอิสระคิดได้หลายๆ
อย่าง 
 9.7.6.3 ความคิดสวยงามละเอียดละออ (Elaboration) มีความ
รอบคอบ มีความคิดสวยงาม ด้านคุณภาพ มีความประณีต ในความคิดสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีคุณภาพในทุกๆด้าน 
 9.7.7 กระบวนการสร้างการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.7.1 เกิดสิ่งกระทบความรู้สึกให้ต้องคิด เป็นต้นเหตุหรือสาเหตุของ
เรื่องที่ต้องใช้ความคิดในการทําให้เรื่องน้ันๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 9.7.7.2 รวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุก
ประเด็น ทุกแง่มุม 
 9.7.7.3 แจกแจง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล นําข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้มาแจกแจง วิเคราะห์ ความสัมพันธ์หรือดูความเช่ือมโยงระหว่างกัน 
 9.7.7.4 การคิดและทําให้กระจ่างชัด จัดระบบความคิดตามข้อมูลที่ได้
แจกแจงและวิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้ว ใหส้ามารถมองเห็นภาพ ขั้นตอน ความเช่ือมโยงของแต่ละ
ส่วนได้อย่างชัดเจน 
 9.7.7.5 แสดงออก เป็นการนําเสนอผลจากการคิดเพ่ือทดสอบความคิด
และพิสูจน์ให้เห็นจริง James Webb Young ได้เสนอแนวความคิด 5 ขั้นตอน 
 1) ขั้นรวบรวมวัตถุดิบ 
 1.1) วัตถุดิบเฉพาะ เป็นข้อมูลวัตถุดิบต่างที่เก่ียวข้องโดยตรง
กับเร่ืองที่ต้องการประชาสัมพันธ์ 
 1.2) วัตถุดิบทั่วไป เป็นข้อมูลวัตถุดิบทั่วๆไปทั้งในส่วนของ
องค์การ และสภาพแวดล้อม เพ่ือนํามาประกอบการสร้าง การคิดสร้างสรรค์ ใหส้มบูรณ ์

 2) ขั้นบดย่อยวัตถุดิบ เป็นขั้นการนําข้อมูลวัตถุดิบต่างๆ ที่ได้
เก็บรวบรวมมาได้ นํามาแจกแจง พิจารณาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ความเก่ียวข้องกันของข้อมูล 
 3) ขั้นความคิดฟักตัว 
 4) ขั้นกําเนิดความคิด 
 5) ขั้นปรับแต่งและพัฒนา ก่อนไปใช้ปฏิบัติจะนําเสนอความคิด
สู่การวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือการปรับแต่ง และพัฒนาความคิด ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง 
 9.7.8 วิธีการฝึกเพ่ือพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.8.1 ฝึกคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ไมว่่าจะเกิดอะไรข้ึนเรา
ต้องฝึกคิดว่ามีอะไรที่เป็น ประโยชน์กับเราบ้าง เช่น ถ้าเราตกงานเราก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มี



238 

 

เวลาพัฒนาตัวเองแบบเต็ม เวลา ถ้าเราอกหักก็คิดเสียว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เปิดโอกาสให้กับคนดีๆอีก
หลายคนเข้ามาในชีวิตของเรา ถ้าเครียดมากๆ ก็ให้คิดเสยีว่าเป็นการทดสอบความแข่งแกร่งของจิตใจ
ว่าจะสามารถรับมือกับสภาพความเครียด ได้มากน้อยเพียงใด เพราะในอนาคตเราอาจจะมีเร่ืองที่
เครียดมากกว่าน้ีก็ได้ การฝึกคิดเชิงบวก นอกจากจะช่วยให้เราฝึกการแสวงหาโอกาสแล้วยังช่วยให้เรา
เกิดการเรียนรู้ที่ เหนือกว่าคนอ่ืน เพราะถ้าเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้น เราสามารถเรียนรู้ทัง้สิ่งที่คนทั่วไป
เขารู้กันแล้ว เรายังเรียนรู้ใน สิ่งที่คนอ่ืนๆ เขามองข้ามไป เมื่อเราฝึกแบบน้ีไปนานๆ หลายๆครั้งเข้า 
จํานวนเท่าของความรู้ของเราจะ เหนือกว่าคนทั่วไปอย่างน้อยสองสามเท่าตัว 
 9.7.8.1 ฝึกคิดย้อนศร (Backward Thinking) เมื่อไหร่ก็ตามเราคิดสวน
ทางกับคนอ่ืน อาจจะทําใหเ้ราเกิดการคิดสร้างสรรค์ที่ดีๆขึ้นมาก็ได้ ตัวอย่าง การทําธุรกิจที่ตรงกัน
ข้ามจากคนอ่ืน เช่น ปกติรถเสียต้องพารถไปหาอู่ แต่เมื่อคิดใหม่คือเอาอู่ไปหารถ จึงทําให้เกิดธุรกิจ
บริการซ่อมรถฉุกเฉินขึ้นมามากมาย หรือเมื่อก่อนถ้าเราจะกินพิซซ่าเราจะต้องไปที่ร้าน แต่เมื่อมคีน
คิดย้อนศรคือ ส่งพิซซ่าไปหาลูกค้าจึงเกิดธุรกิจ Home Delivery ขึ้นมามากมาย ปัจจบัุนน้ีเกิดธุรกิจ
อีกมากมาย เช่น การส่งดอกไม้ ร้านหนังสือ ร้านวีดีโอ เป็นต้น 
 9.7.8.2 ฝึกคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible Thinking) บางสิ่ง
บางอย่างที่เราเคยคิดว่ามัน เป็นไปไม่ได้ในอดีต แต่ในปัจจุบันมันเป็นไปได้และเป็นไปแล้ว สิ่งที่เราคดิ
ว่าเป็นไปไม่ได้ในวันน้ี มันอาจจะ เป็นไปได้ในอนาคต ดังน้ัน อะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่าเพ่ิง
ด่วนตัดทิ้งไป เพราะน่ันเท่ากับเป็นการดับอนาคตแห่งการคิดสร้างสรรค์ของเราเอง ตัวอย่างการคิด
สร้างสรรค์แบบน้ีเห็นได้จากภาพยนตร์ การ์ตูน บางประเภทที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ความคิดของ
นักวิทยาศาสตร์นําไปค้นคว้าวิจัยเพ่ือนําไปสู่ความเป็นไปได้ต่อไป เช่น ในอดีตใครเคยคิด บ้างว่าเรื่อง
การโคลนน่ิงสัตว์หรือมนุษย์จะเป็นไปได้ ใครเคยคิดบ้างว่า มนุษย์จะมีธุรกิจการท่องเที่ยวในอวกาศ 
ใครจะคิดบ้างว่า คนที่อยู่กันคนละโลกสามารถพูดคุยกันแบบเห็นหน้าตาได้เหมือนสมัยน้ี ใน
ชีวิตการทํางาน เรามักจะตกหลุมพรางทางความคิดแบบน้ีอยู่บ่อยๆ พอคิดจะทําโน่นทําน่ีเราก็ มักจะ
ถูกขัดขวางด้วยความคิดที่ว่า มันทําไม่ได้หรอก หัวหน้าเขาคงไม่มีงบประมาณ คงไม่สนับสนุน
สภาพแวดล้อมภายนอกมาทําลายต้นกล้าแห่งการคิดสร้างสรรค์ของเราเสียเอง ต้ังแต่ยังไม่ลงมือทํา
อะไรเลย ทําให้เราไม่มีโอกาสได้คิดไปถึงที่สุดว่า ที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้น้ัน จริงๆแล้วมันเป็น
เช่นน้ันจริงหรือ 
 9.7.8.3 ฝึกคิดบนหลักของความเป็นจริง (Thinking Based Principle) 

การฝึกคิดแบบน้ีคือ การคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ โดยย้อนกลบัไปหาหลักความเป็นจริงของสิ่งน้ันๆว่าคือ
อะไร เช่น คนที่สามารถผลติเคร่ืองบินได้น้ัน จะต้องเข้าใจถึงหลักความเป็นจริงในเรื่องแรงโน้มถ่วง
ของโลกก่อน จึงจะสามารถออกแบบเคร่ืองบินได้ ต้องเข้าใจว่าการบินได้น้ัน จะต้องมีพลังขับเคลื่อน
เท่าไหร่ มีความเร็วเท่าไหร่ จงึจะสามารถหนี ออกจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 
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 9.7.8.4 ฝึกคิดข้ามกล่องความรู้ (Lateral Thinking) การคิดข้ามกล่อง
ความรูค้ือการนําเอาความรู้ทีม่ีอยู่ในหัวในเรือ่งต่างๆ มาคิดไขว้กัน ยิง่เรามีกล่องความรู้หลากหลาย 
โอกาสท่ีเราจะคิดข้ามกล่อง เพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ๆ  กม็มีากย่ิงขึ้น เช่น ก๋วยเต๋ียวต้มยํามาจากกลอ่ง
ความรู้เกี่ยวกับก๋วยเต๋ียวผสมกับกล่องความรู้ในการทําต้มยําหรือ แอรม์ุ้งมาจากกล่องความรู้ด้านแอร์
กับกล่องความรู้ด้านมุ้ง ปลาดุกในห้องเช่ามาจากกล่องความรู้เรื่องห้องเช่ากับกล่องความรู้เรื่องการ
เลี้ยงปลาในบ่อดิน 
 9.7.9 วิธีพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 
 9.7.9.1 ช่วยกันระดมสมอง (Brainstorming ) เป็นวิธีที่ได้รับ 
ความนิยมมากที่สุดในองค์กร เพราะวิธีน้ีสามารถทําให้เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้นมากมาย 
 9.7.9.2 ลองคิดในมุมกลับ การคิดวิธีน้ีจะทําให้เราไม่ยึดติดกับความคิด
เดิมๆ และเป็นการช่วยกระตุ้นให้ เกิดความคิดใหม่ๆ  ที่เราไม่คาดคิดมาก่อน 
 9.7.9.3 ต้ังคําถามให้ตัวเอง วิธีน้ีเป็นการฝึกนิสัยเราให้เป็นคนใช้ความคิด 
โดยที่เราหมั่นต้ังคําถามกับสิ่งที่ เกิดขึ้นรอบตัว ( What? , Why? , What's happen? , If? ) 

 9.7.9.4 ใช้การเปรียบเทียบ เทคนิคน้ีได้รับความนิยมอย่างมากในการ
พัฒนาองค์กร ปัญหาที่เราไม่คุ้นเคยจะถูกทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อเรานํามาเปรียบเทียบหรือ 
อุปมาอุปไมยและปัญหาที่เราคุ้นเคยมาก จนกลายเป็นอุปสรรคทีท่าํให้เราไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆ ได้
วิธีน้ีก็จะช่วยให้เราคิดในมุมที่แตกต่างได้ (เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์) 
 9.7.10 การฝึกในการมุมต่างมุม 
 9.7.10.1 การฝึกมองในมุมที่แตกต่าง หรือการแหวกม่านประเพณี ทาง
ความคิดจะช่วยพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ได้อย่างดี โดยฝึกมองต่างมุม สร้างจินตนาการอิสระ ขยาย
ขอบเขตของความเป็นไปได้ ต้ังคําถามแบบมองต่างมุม เป็นคนไม่พอใจอะไรง่ายๆ ด้วยคําถาม 
“ทําไม” กระตุ้นความคิดด้วย คําถาม”อะไรจะเกิดขึ้น ถ้า” มองมุมตรงข้ามต้ังคําถามและหาคําตอบ 
เช่ือมโยงสิ่งที่ไม่คุ้นเคย คิดทางลัด ค้นหาข้อบกพร่องเพ่ือพัฒนา และคิดเองทําเอง เทคนิคในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ที่ช่วยให้ค้นพบแนวคิดใหม่ๆ นอกกรอบความซ้ําซาก
เดิมๆ ก่อนที่จะนําไปสู่การค้นพบทางออกของปัญหา ได้แก่ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 
 9.7.10.2 หาความคิดใหม่ที่หลากหลายด้วยการระดมสมอง  
(Brainstorming) เป็นเทคนิคการระดมความคิดแปลกๆใหม่ๆ เป็นการแก้ปัญหาในองค์กรที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดทําของเก่าให้เป็นของใหม่ โดยการพิจารณา 9 แนวทาง ได้แก่ เอาไปใช้อย่างอ่ืน 
ดัดแปลง ใช้อย่างอ่ืน ปรับเปลี่ยน เพ่ิม, ขยาย ลด, หด ทดแทน จัดใหม ่สลับ และผสม,รวม ได้หรือไม่ 
เป็นเทคนิคที่ช่วยในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
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 9.7.10.3 ขยายขอบเขตปัญหาจากรูปธรรมสู่นามธรรมแล้วค่อยคิด คือ
ไม่คิดในเรื่องที่กําลังคิดอยู่แต่ คิดในความเป็นนามธรรมของเรื่องน้ันที่มีอยู่ในสิ่งทั้งปวง เน่ืองจาก
นามธรรมของปัญหาสามารถนําไปสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ  เทคนิคน้ีได้มีการนําไปใช้
ร่วมกับการระดมสมอง แต่จะแตกต่างกับวิธีการระดมสมองคือ ไม่มีการช้ีแจงปัญหาอย่างละเอียด
ก่อนล่วงหน้า แต่จะกล่าวถึงปัญหาในแนวกว้างๆ 
 9.7.10.4 ปรับสภาพแวดล้อมและเวลาให้เหมาะสมสําหรับการคิด การ
อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันนานๆ อาจจํากัดการคิดสร้างสรรค์ และเวลาก็มีความสําคัญต่อการ
คิด ในบางเวลาจะคิดได้ดี และในบางเรื่องการจํากัดเวลาช่วยกระตุ้นความคิดได้ แต่บางเรื่อง
จําเป็นต้องให้เวลาในการคิด 
 9.7.10.5 กลับสิ่งที่จะคิด แล้วลองคิดในมุมกลับ เป็นเคร่ืองที่ช่วยให้มอง
มุมอีกมุมหน่ึงที่เราไม่เคยคิดที่จะมองมาก่อน และการคิดแบบกลับด้านจะทําให้ไม่ยึดติดกับรูปแบบการ
คิดเดิมๆ ที่เคยชิน เป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้มาก่อนจับคู่ตรง
ข้ามเพ่ือหักมุมสู่สิ่งใหม ่เป็นวิธีการหาสิ่งที่อยู่ตรงข้าม ในลกัษณะขัดแย้ง (conflict) เพ่ือก่อให้เกิดการ
หักมุมความคาดหวังที่คนทั่วๆ ไปไม่คิดว่าจะเป็น กลายเป็นสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ เช่น มิตร ศัตรู 
 9.7.10.6 คิดแหวกวงความน่าจะเป็น ย้อนกลับมาหาความเป็นไป
ได้เป็นการเช่ือมโยงถึงความเป็นไปได้โดยแสวงหาแนวคิดใหม ่ จากการคิดนอกกรอบของตรรกศาสตร์
ที่มีตัวเลือกว่าถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ แต่พยายามหาคําตอบที่แหวกกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มากที่สุด แล้วจากน้ัน
พยายาม ดัดแปลงความคิดน้ันให้ทําได้จริงในทางปฏิบัติ 
 9.7.10.7 หาสิ่งไม่เช่ือมโยง เป็นตัวเขี่ยการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการ
ค้นพบสิ่งใหม่ เพ่ือตอบปัญหาที่คิดอยู่ให้เห็นทางออกของปัญหาที่สร้างสรรค์ และปฏิบัติได้จริง โดยตัว
เขี่ยความคิด หาได้จากเปิดหนังสือ และเปิดพจนานุกรม 
 9.7.10.8 ใช้เทคนิคการสังเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นการเขียนรายการ
ของแนวคิดที่เก่ียวกับลักษณะหรือแง่มุมของสิ่งที่ต้องการตอบออกมาเขียนไว้ในแกนหนึ่ง และเขียน
รายการของแนวคิดที่เก่ียวกับลักษณะหรือแง่มุมของสิ่งทีต้่องการตอบออกมาแล้วเขียนไว้อีกแกนหน่ึง 
ผลที่ได้คือ ช่วงตัด (matrix) ระหว่างรายการของแนวคิดทั้งสอง 
 9.7.10.9 ใช้การเปรียบเทียบ เพ่ือกระตุ้นมุมมองใหม่ๆ เทคนิคน้ีได้รับ
ความนิยมในวงการอุตสาหกรรมและองค์กรที่ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ วิธีการรวมกันขององค์ประกอบ
ที่แตกต่างและไม่เก่ียวข้องกันในลักษณะของการเทียบเคียง หรืออุปมาอุปไมย เน่ืองจากปัญหาที่ไม่
คุ้นเคยจะถูกทาํให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบเคียงกับสิ่งที่คนทั่วไปคุ้นเคย เพราะทําให้เห็นภาพชัดขึ้น 
ในทางตรงกันข้าม ปัญหาทีคุ่้นเคยมากเกินไป จนกลายเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆ 
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ได้ การอุปมาหรือเทียบเคียงในลักษณะที่เราไม่คุ้นเคย จะช่วยกระตุ้นให้เราคิดในมุมทีแ่ตกต่างได้ โดย
เปรียบเทียบตนเองกับสิ่งอ่ืน เปรียบเทียบสิ่งหน่ึงกับอีกสิ่งหน่ึงโดยตรง 
 9.7.11 การสร้างทัศนคติที่เอ้ือต่อการสร้างการคิดสร้างสรรค์ 
 คนทีม่ีการคิดสร้างสรรค์ ต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างทศันคติทีเ่อ้ือต่อสร้าง
การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นหลักการให้สามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้โดย 9 อย่างหรือสิ่งที่ควร
หลีกเลี่ยง และ 9 ต้อง หรือจําเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น ดังน้ี 
 9.7.11.1 อย่าคิดแง่ลบ ต้องคิดแง่บวก 
 9.7.11.2 อย่าชอบพวกมากลากไป ต้องลองหัวเดียวกระเทียมลีบดู

บ้าง 
 9.7.11.3 อย่าปิดตัวเองในวงแคบ ต้องเปิดรับสถานการณ์ใหม ่
 9.7.11.4 อย่ารักสบายทําไปเรื่อยๆ ต้องลงแรง บากบ่ัน มุ่ง

ความสําเร็จ 
 9.7.11.5 อย่ากลัว ต้องกล้าเสี่ยง 
 9.7.11.6 อย่าหมดกําลังใจเมื่อไม่พบคําตอบ ต้องอดทนต่อความ

คลมุเครือ 
 9.7.11.7 อย่าท้อใจกับความผิดพลาด ต้องเรียนรู้จากความล้มเหลว 
 9.7.11.8 อย่าละทิ้งความคิดใดๆ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไร้ประโยชน์ 

ต้องชะลอการตัดสินใจ 
 9.7.11.9 อย่ากลัวการเผยแพร่ผลงาน ต้องกล้าเผยแพร่ผลงาน 
 “ทัศนคติจะเป็นตัวบ่งบอกต้ังแต่ต้นว่าเราเป็นคนมีการคิดสร้างสรรค์
มากน้อยหรือไม่สร้างสรรค์เลย ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องจะเป็นอุปสรรคสําคญัให้เราไมส่ามารถสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ  ได้ แม้จะรู้เทคนิควิธีคิดสร้างสรรค์มากมายเพียงใด ดังน้ัน ในก้าวแรกเราจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขและเปลีย่นแปลงทศันคติที่มีอยู่ให้สมกับการเป็นนักคิดสร้างสรรค์เสยีก่อน ” “ การคิดสร้างสรรค์
นําไปสู่การพัฒนาสติปัญญาของตนเอง พัฒนางาน และการพัฒนาสังคม ” (วัชราภรณ์ หาสะศรี) 
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 10. อุปสรรคของการคิด 
 มนุษย์ทุกคนจะมีความสามารถในการคิดเหมือนกันแต่ศักยภาพ ในการคิดน้ันอาจจะ
แตกต่างกัน น่ันก็เพราะว่ากระบวนการคิด ของเขาเหล่าน้ันถูกขัดขวางด้วยอุปสรรค ดังต่อไปน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking.htm 21 กรกฎาคม 2559) 

 10.1 อุปสรรคทางการรับรู้ ผู้ที่ไม่ใช่นักฟังที่ดี มักจะประสบกับปัญหานี้ เพราะมันทํา
ให้เขาไม่เห็นภาพที่แท้จริงของภายนอก ขาดข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการคิด ทําให้เกิดการเช่ือมโยง
เหตุผลที่ผิดได้ การเป็นนักฟังที่ดี คือ คนฉลาดฟัง “ต้องฟังอย่างต้ังใจฟังแล้วคิดทั้งด้านบวกและด้าน
ลบ” ฟังแล้วต้องคิดวิเคราะห์ เพ่ือกําหนดนํ้าหนักความเช่ือถือ 
 10.2 อุปสรรคเชิงกลยุทธ์ หมายถงึ วิธีคิดต่างๆ ทีไ่มส่นับสนุน ความคิดสร้างสรรค์ 
วิธีการที่เป็นอุปสรรคเหล่าน้ี ได้แก่ การคิดแนวต้ัง การคิดหาคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว ซึ่งทํา
ให้ผู้ทีล่ะเลยไมส่นใจวิธีแก้ปัญหาหรือทางเลือกอ่ืนๆ ที่อาจเป็นไปได้ อันเน่ืองมาจากความเคยชิน 
 10.3 อุปสรรคทางอัตตา ยึดความคิดตัวเองเป็นหลัก ชอบหาข้อบกพร่องของความคิด
ผู้อ่ืนที่แปลกแตกต่างจากความคิดของตน แต่กลับมองข้ามข้อบกพร่องของความคิดของตัวเอง ซึง่ใช้
เหตุผลโดยเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง 
 10.4 อุปสรรคทางสังคม ผู้คนที่พ่ายแพ้ต่ออุปสรรคประเภทน้ี มกัเป็นผูท้ี่ไมม่ั่นใจตนเอง 
ไม่สามารถทนต่อคําวิจารณ์ คําปฏิเสธหรือการต่อต้านจากสังคมได้และมักจะอ้างว่า “ฉันทําไม่ได้” 

“มันไม่ใช่หน้าที่ของฉัน” “ทาํเหมือนเดิมดีแล้ว ไม่เห็นต้องเปลี่ยนแปลงเลย” 

 10.5 อุปสรรคทางความเช่ือและค่านิยม ความคิดของบุคคลอาจได้รับผลกระทบจาก 
ความเช่ือและค่านิยมของตัวเองได้ และทําให้เขาไม่ยอมรับเอาวิธีการหรือความคิดบางอย่างที่ขัดกับ
ความเช่ือส่วนตัวมาพิจารณาความเช่ือเหล่าน้ี ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือกันมานานตาม 
คนเฒ่าคนแก่ โหราศาสตร์ต่างๆ และความเช่ือทางด้านโชคลางเป็นต้น 
 10.6 อุปสรรคทางอารมณ์ปล่อยให้ความรู้สึกต่างๆ เช่น ความโกรธ ความกังวล  
ความอิจฉาริษยาอยู่เหนือเหตุผล จนไม่สามารถสร้างความคิดต่อไปได้ เพราะมัวหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์
เหล่าน้ัน เป็นผลต่อหมวกไตจะหลั่งสารออรีนาลินเข้าสู่กระแสเลือดขึน้สู่สมอง ไปขัดขวางการส่ง
กระแสคลื่นความคิดหรือคลื่นประสาท (Nerve Impulse) เกิดอาการที่เราเรียกว่า เลือดขึ้นหน้า 
สมองตีบตัน คิดอะไรไม่ออก 
 10.7 อุปสรรคจากความกลัว ความกลัวเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของความคิด เน่ืองจาก
กลัวความผิดพลาด ความล้มเหลวและความพ่ายแพ้ กลัวคนอ่ืนมองว่าตนเอง “โง่”กลัวคนอ่ืน
หัวเราะเยาะ กลัวถูกมองว่าตนเองแปลกแยกจากคนอ่ืนๆ ทําให้ ถูกกีดกันออกจากสังคมน้ันๆ 
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 11. การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในการคิด 
 11.1 สมรรถภาพในการคิด  
 นักจิตวิทยาได้เสนอแนะเพ่ือฝึกฝนให้มีสมรรถภาพในการคิด มีดังน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking.htm 21 กรกฎาคม 2559) 

 11.1.1 หมั่นศกึษาหาความรู้ให้กว้างขว้าง 
 11.1.2 หัดพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นให้ถี่ถ้วน 
 11.1.3 การคิด ทําจิตใจให้เป็นธรรมและเป็นกลางมากที่สดุ 
 11.1.4 พยายามพลิกแพลงวิธีคิดหลายๆ วิธี 
 11.1.5 ศึกษาวิธีคิดของคนอ่ืนๆ 
 11.1.6 หมั่นวิจารณ์ความคิดของตนเอง และหาวิธีแก้ไข 
 11.2 การพัฒนาสมองของมนุษย์ 
 การพัฒนาสมองของมนุษย์อาจมีความไม่สมบูรณ์ หรือมีอุปสรรคขึ้นอยู่กบั
สาเหตุหลายประการ ได้แก่ 
 11.2.1 สมองถูกกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุหรือมลภาวะ 
 11.2.2 รับประทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ การด่ืมสุรา และเสพสารเสพติด 
 11.2.3 การพักผ่อนไม่เพียงพอ 
 11.2.4 คิดแต่สิ่งที่เป็นแง่ร้าย 
 11.2.5 ขาดสมาธิ ชอบเก็บตัว เครียด ไม่กล้าเผชิญปัญหา 
 11.2.6 ไม่ชอบคิด มีทัศนคติ แรงจูงใจที่ไม่ถกูต้องในการคิด 
 11.2.7 ไม่ชอบศึกษาหาความรู้ ทําให้ข้อมูลในสมองล้าสมัย 
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สรุปบทท่ี 3 

 

 การคิด เป็นกระบวนการทางสมองที่ใช้สัญลักษณ์หรือภาพแทนสิ่งของ เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการทางสมองในระดับสูง อันได้แก่ ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา 
จินตนาการ ความใส่ใจ เชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และอื่นๆ นําจัดระบบความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร เพ่ือแก้ปัญหา แสวงหาคาํตอบ ตัดสินใจหรอืสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ การคิดมีความสําคัญต่อ 
การเรียนรู้ ต้องอาศัยการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออกและการกระทํา ถ้าคนแต่ละคนคิดดี คิด
ถูกต้อง คิดเหมาะสม การดําเนินชีวิตของคนและความเป็นไปของสังคม ก็จะดําเนินไปอย่างมีคุณค่าสูง 
การคิดจึงเป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์ การถามและการตอบสามารถช่วยกระตุ้นการคิดได้ โดยการต้ัง
ประเด็นคําถามที่สําคญัจะช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นในการแสวงหาคําตอบ โดยการใช้เทคนิค 
การสืบสวนและการสังเกต ซึ่งใช้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการคิดโดยใช้ปัญญาได้ การเกิดการคิด 
เมื่อเกิดสภาวะสมดุลจะได้คําตอบ/ไม่สงสัย/ไม่ขัดแย้ง สามารถตอบข้อสงสัยได้ ในทางตรงกันข้าม
สภาวะไม่สมดุลจะไม่ได้คําตอบ/สงสัย/ขัดแย้ง ไม่ได้คําตอบ เกิดความเครียด ทุกข์ใจได้ มนุษย์มี
ความคิดโดยใช้กรอบการคิด ได้แก่ ทักษะการคิด แบ่งออกเป็น ทักษะการคิดที่เป็นแกน, ทักษะการ
คิดช้ันสูง เป็นต้น ส่วนลกัษณะการคิด คือ การคิดระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ การคิดคล่อง, การคิด
หลากหลาย, การคิดละเอียดลออ, การคิดชัดเจน เป็นต้น การคิดระดับกลาง ได้แก่ การคิดมเีหตุผล 
การคิดถูกทาง, การคิดกว้าง, การคิดลึกซึ้ง, การคิดไกล เป็นต้น การคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ สว่นประเภทของการคิด แบ่งตามขอบเขตความคิด ได้แก่ การคิดในระบบปิดและการคิด
ในระบบเปิด แบ่งตามความแตกต่างของเพศ ได้แก่ การคิดแบบวิเคราะห์และการคิดแบบโยง
ความสัมพันธ์ แบ่งตามความสนใจของนักจิตวิทยา ได้แก่ ความคิดรวบยอด การคิดหาเหตุผล และ
การคิดสร้างสรรค์ แบ่งตามลกัษณะทั่วๆไป ได้แก่ การคิดประเภทสัมพันธ์ และการคิดที่เป็นอิสระ 
แบ่งตามความคิดโดยตรงที่ใช้ในการแก้ปัญหา ได้แก่ การคิดเชิงวิจารณ์ และการคิดสร้างสรรค์ แบ่ง
ตามความคิดและการกระทํา ได้แก่ คิดและทํา คิดแต่ไม่ทาํ ทําแต่ไม่คิด และไม่คิด ไม่ทาํ เป็นต้น 
 ในศตวรรษที ่ 21 ได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ สามารถสรุป
ทักษะสําคัญอย่างย่อๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 
4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังน้ี 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ 
(Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร 
Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-การคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพและ
ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม ่ ในบทเรียนน้ี
จึงเน้นการคิดแบบอภิปัญญาหรือการรู้คิด หมายถึง การรู้และตระหนักที่เกิดจากกระบวนการทาง
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สติปัญญาหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง เช่น การรับรู้ ความสนใจ การจํา การคิด การใช้เหตุผล 
การตัดสินใจ การวางแผน การแก้ปัญหา การจินตนาการ เป็นต้น, การคิดแบบญาณปัญญาหรอื 
การหย่ังเห็น บุคคลสามารถสร้างภาพในใจเก่ียวกับขั้นตอนเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือพยายาม
หาคําตอบสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ อีกประการหน่ึงการคิดบวก เริ่มจากคิดดีแต่
ตนเองก่อน มองคนรอบข้างในแง่ดี ไม่เป็นคนขี้สงสัยระแวง อย่ามองโลกในแง่ร้าย เอาใจเขามาใส่ใจ
เรา คิดก่อนพูดและอย่าใช้อารมณ์คิด โดยการคิดแก้ปัญหาเป็นอีกวิธีพือ่ให้มนุษย์เกิดความคิด
อย่างมีสติ มีขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นจัดเตรยีม ขั้นฟักตัว ขั้นรู้ชัดแจ้ง และขั้นตรวจสอบว่าเป็นจริง  
การตัดสนิใจ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพ่ือเลือกแนวทางการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องเหมาะสมและการคิดอีกอย่างที่เป็นการคดิระดับสูง น่ันคือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

หมายถึง การทํางานของสมองที่มีการคิด พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเก่ียวกับประเมินข้อมูลหรือ
สภาพการณ์ที่ปรากฏ โดยใช้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตนเองในการสํารวจหลักฐาน
อย่างละเอียด เพ่ือนําไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล ประกอบกับการคิดสร้างสรรค์จะทําให้มนุษย์มี
ความคิดใหม่ๆ ความคิดแง่บวก อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยความต้ังใจ สามารถคิดได้
หลากหลายและแปลกใหม่ สามารถนําไปประยุกต์ทฤษฎีหรือปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและถูกต้อง 
จนนําไปสู่การคิดค้นและนวัตกรรม 
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คําถามท้ายบทที่ 3 

 

 1. จงอธิบายความหมายการคิด 
 2. จงอธิบายการเกิดของการคิด 
 3. จงอธิบายลักษณะของการคิด 
 4. การคิดแบบอภิปัญญาหรือการรู้คิด โดยนําทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่เป็นหลักในการคิด  
พร้อมอธิบาย 
 5. การคิดแบบญาณปัญญาหรือแบบหย่ังเห็นเป็นอย่างไร และมีผลต่อมนุษย์หรือไม่ อธิบาย 
 6. การคิดบวกคืออะไร และยกตัวอย่าง หรือเหตุการณ์เก่ียวกับการคิดบวก 
 7. การคิดอย่างมีสติ เกิดผลกับนักศึกษาอย่างไรบ้าง 
 8. มนุษย์สามารถนําการคิดอย่างมีสติไปใช้ประโยชน์ในสังคมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 9. การคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 10. ให้นักศึกษาคิดและตัดสินใจ คิดอย่างวิจารณญาณ ในอ่านเรื่องดังต่อไปนี้ มีทารกชาย
แสนน่ารัก ถกูทิ้งไว้ที่ศาลาริมทาง ประจวบกับพระที่เดินธุดงพบเห็นเข้าจึงเดินเข้าไปช่วยเหลือ และ
แจ้งตํารวจเพ่ือประกาศหาพ่อแม่ของเด็ก แต่ปรากฏว่า มีแม่สองคนมาแสดงตัวว่า ตนเองเป็นแม่ ถ้า
นักศึกษาอยู่ในสถานการณ์ นักศึกษาจะทําอย่างไรว่าแม่คนไหนเป็นแม่ของเด็กทารกตัวจริง 
 11. ให้นักศึกษาทําแบบสํารวจวิธีคิดตามความถนัด 
 การสํารวจความถนัดในการคดิและการทํางานของแต่ละคน ให้เลือกระหว่างคําตอบ 
(a) หรือ (h) ทีเ่ห็นเมาะสมกับตัวเองที่สุดหรือเกิดขึ้นกับตัวเรามากท่ีสุด 
 11.1 (a) ชอบจดรายการ วางแผน จัดตารางเวลา 
 (h) รูส้ึกอิสระที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ โดยอัตโนมัติ 
 11.2 (a) ชอบการทํางานหรือการเล่นที่ต้องแข่งขันกับผู้อ่ืน 
 (h) ชอบการทาํงานหรือการเล่นที่ร่วมมือกันเป็นทีม 
 11.3 (a) ชอบจัดมุมทํางานให้สะอาดและเป็นระเบียบ 
 (h) ชอบให้มมุทํางานมีความสะดวกสบายมากกว่าเป็นระเบียบ 
 11.4 (a) ชอบให้มีการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนและเรียงตามลําดับ 
 (h) ชอบให้อธิบายภาพรวมก่อนแล้วค่อยตามด้วยรายละเอียด 
 11.5 (a) ไม่สนใจในเรื่องส่วนตัวของใคร 
 (h) สนใจเรื่องส่วนตัวของคนอ่ืน 
 



247 

 

 11.6 (a) มักเรียนรู้ด้วยการปะติดปะต่อข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน 
 (h) มกัเรียนรู้ด้วยความเข้าใจที่บังเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น 
 11.7 (a) ให้ความสําคัญกับการทํางานเสร็จทันเวลา 
 (h) ไม่กังวลกับวันกําหนดส่งงานและไม่สนใจว่าจะเสร็จทันหรือไม่ 
 11.8 (a) สามารถอธิบายความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจน 
 (h) บางครั้งอาจมีปัญหาในการใช้คําพูดอธิบายความรู้สึก 
 11.9 (a) ชอบจดจําข้อมูลและรายละเอียด 
 (h) ชอบจดจําภาพรวม แต่อาจลืมรายละเอียด 
 11.10 (a) ซื้อเสื้อผ้าด้วยความรอบคอบ และมักวางแผนก่อนล่วงหน้า 
 (h) ซื้อเสื้อผ้าทันทีที่เห็นว่าถกูใจ 
 11.11 (a) ชอบทําอะไรทีละอย่างและทําให้ถูกต้อง 
 (h) ชอบทําหลายๆอย่างในคราวเดียวกัน 
 11.12 (a) ชอบกฎเกณฑ์และทําตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
 (h) ชอบยืดหยุ่นต่อกฎระเบียบและข้อบังคับ 
 11.13 (a) ต้องการหาความหมายที่ตรงตามพจนานุกรม 
 (h) รูส้ึกหงุดหงิดถ้าใครที่ต้องการหาความหมายตรงพจนานุกรม 
 11.14 (a) เวลาเข้าครัวทําอาหาร มักทําตามสูตรอาหาร 
 (h) เวลาเข้าครวัทําอาหาร มักทําตามความคิดของตัวเอง 
 11.15 (a) จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เขียนไดอารี่ และบญัชีใช้จา่ยเป็นประจํา 
 (h) จดบันทึกในตอนแรก แต่พอผ่านไปสักพักมักลืมทํา 
 11.16 (a) ช่ืนชมผู้ที่ทาํงานโดยมีเป้าหมายไว้ชัดเจน 
 (h) ช่ืนชมผู้ที่มจีินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ดังใจนึก 
 11.17 (a) มีการตัดสนิใจที่รอบคอบและสมเหตุสมผล 
 (h) ตัดสินใจตามความรู้สึกและฉับพลันทันด่วน 
 11.18 (a) คิดว่า การตัดสินใจจะต้องชัดเจนและสมเหตุสมผล 
 (h) คิดว่าการตัดสินใจโดยไม่ “ฟันธง” อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุด 
 11.19 (a) ชอบศึกษาเรื่องที่มีข้อมูลชัดเจนและมีคาํตอบที่แน่นอน 
 (h) ชอบศึกษาเรื่องที่เก่ียวกับแนวคิด 
 11.20 (a) อยากให้ครสูอนวิธีการต่างๆ บนจอภาพเป็นขั้นเป็นตอน 
 (h) อยากให้ครฉูายให้เห็นภาพรวมทีเดียวบนจอภาพ 
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 จํานวนข้อที่ตอบ (a).................ข้อ  จํานวนข้อที่ตอบ (h).................ข้อ 
คําอธิบาย (a) แสดงถึงการคิดวิเคราะห์ (analytic) และ (h) แสดงถึงการคิดแบบองค์รวม (holistic) 

ผู้ที่ตอบ (a) 15 ข้อหรือมากกว่า ถือว่าเป็นผู้ถนัดในการคดิเชิงวิเคราะห์ ในขณะที่ผู้ตอบ (h) 15 ข้อ
หรือมากกว่า ถือว่าเป็นผู้ถนัดในการคิดแบบองค์รวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 

เอกสารอ้างอิงบทที่ 3 
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แผนงบประมาณ. 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 

การฝึกสมอง 
 

เวลาเรียน  6  ช่ัวโมง 
  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังน้ี 
 1. อธิบายระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ เซลล์ประสาท ไขสันหลัง สมอง ประสาทรับ
ความรู้สึก สารสื่อประสาทในสมอง และระบบประสาทอิสระได้ 
 2. บอกตําแหน่งและหน้าที่ระบบประสาทและสมองได้ 
 3. อธิบายยุคของความหลากหลายทางสมอง, หน้าที่ของสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวา,  
การใช้สมองทั้งสองซีก, คลื่นสมอง, การปิดและเปิดของการทํางานของสมอง, การพัฒนาสมองด้วย 
Brain Gym, การบริหารสมอง Brain Activation, สมองกับความจํา, สมองกับความฉลาดและความคิด, 
สมองกับนํ้า, สมองกับการหายใจ, สมองกับดนตรี, สมองกับการผ่อนคลาย, สมองกับสารอาหาร, สมอง
กับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาได้ 
 4. ปฏิบัติฝึกสมอง Brain Gym และ Brain Activation และนําใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

เนื้อหา 
 ระบบประสาท 
 1. ระบบประสาทส่วนกลาง 
 1.1 เซลล์ประสาท 
 1.1.1 ลักษณะโครงสร้างของเซลล์ประสาท 
 1.2 ไขสันหลัง 
 1.2.1 หน้าที่หลักของไขสันหลัง 
 1.2.1.1 การถ่ายทอดกระแสประสาท 
 1.2.1.2 ศูนย์กลางของปฏิกิริยารีเฟลกซ์ 
 1.2.2 ระบบการกระจายของไขสันหลัง 
 1.2.3 โครงสร้างของไขสันหลัง 
 1.2.4 ปล้องของไขสันหลัง 
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 1.2.5 เส้นประสาทของไขสันหลัง 
 1.3 สมอง 
 1.3.1 พัฒนาการของสมอง 
 1.3.1.1 โครงสร้างของสมอง 
 1.3.2 ส่วนประกอบของสมอง 
 1.3.2.1 สมองส่วนหลัง 
 1.3.2.2 สมองส่วนกลาง 
 1.3.2.3 สมองส่วนหน้า 
 1.3.2.4 เส้นประสาทสมอง 
 1.3.2.5 ก้านสมอง 
 1.3.2.5 บริเวณอ่ืนๆในสมอง 
 1.3.3 ประสาทรับความรู้สึก 
 1.3.3.1 Perfrontal Cortex 

 1.3.3.2 Brodmann Area 4 

 1) คอร์เท็กซ์การเห็นปฐมภูมิ 
 2) คอร์เท็กซ์การได้ยินปฐมภูมิ 
 1.3.4 สารสื่อประสาทในสมอง 
 1.3.4.1 สารเคมีในสมองที่สําคัญ 

 1.3.4.2 การสร้างและการทํางานของสารสื่อประสาท 
 1.3.4.3 การทํางานของสารเคมีในสมอง 
 1.3.4.4 เส้นทางเดินของข่าวสาร 
 2. ระบบประสาทอิสระ 
 2.1 ระบบย่อยของระบบประสาทอิสระ 
 2.1.1 ระบบซิมพาเตติค 
 2.1.2 ระบบพาราซิมพาเตติค 
 การฝึกสมอง 
 1. ยุคของความหลากหลายทางสมอง 
 1.1 ยุคแห่งความล้นหลามทางวัตถุ 
 1.2 ความรุ่งเรืองของเอเชีย 
 1.3 เทคโนโลยี 
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 2. หน้าที่ของสมอง 
 2.1 หน้าที่ของสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวา 
 2.1.1 สมองซีกซ้าย 
 2.1.2 สมองซีกขวา 
 2.2 การใช้สมองทั้งสองซีก 
 3. คลื่นสมอง 
 3.1 ประเภทของคลื่นสมอง 
 3.2 คลื่นสมองกับการเรียนรู้ 
 4. การปิดและเปิดของการทํางานของสมอง 
 4.1 กิจกรรมการปิดสวิตซ์ของสมอง 
 4.2 กิจกรรมการเปิดสวิตซ์ของสมอง 
 5. การพัฒนาสมองด้วย Brain Gym 

 6. การบริหารสมอง Brain Activation  

 7. สมองกับความจํา 
 8. สมองกับความฉลาดและความคิด 
 9. สมองกับนํ้า 
 10. สมองกับการหายใจ 
 11. สมองกับดนตรี 
 12. สมองกับการผ่อนคลาย 
 13. สมองกับสารอาหาร 
 14. สมองกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. บรรยาย สรุปเน้ือหาสาระสําคัญประกอบการนําเสนอด้วย Microsoft Power Point 

ในหัวข้อระบบประสาทและการฝึกสมอง 
 2. นกัศึกษาร่วมกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่ม การวาดภาพบอกตําแหน่งและหน้าที่ในระบบ
ประสาทสมอง 
 3. นักศึกษาสนทนา-ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคําถาม 
 4. นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม โดยมีผู้มีความรู้ในการพัฒนาสมองนํากิจกรรม กิจกรรมกลุม่ 
ได้แก่ การพัฒนาสมองด้วย Brain Gym และการบริหารสมอง Brain Activation  

 5. สรุปบทเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม และเน้ือหาอ่ืนๆในบทเรียน 
 6. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าหรือคําถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอน 
2. หนังสือ ตําราที่เก่ียวข้องจิตวิทยา 

 3. กิจกรรมกลุม่ 
 4. Power Point ที่จัดทําในหัวข้อต่างๆ 
 5. คําถามท้ายบท 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 
1. อธิบายระบบประสาทส่วนกลาง 
ได้แก่ เซลล์ประสาท ไขสันหลัง 
สมอง ประสาทรับความรู้สึก สารสื่อ
ประสาทในสมอง และระบบประสาท
อิสระได้ 
2. บอกตําแหน่งและหน้าที่ระบบ
ประสาทและสมองได้ 
3. อธิบายยุคของความหลากหลาย
ทางสมอง หน้าที่ของสมองซีกซ้ายกับ
สมองซีกขวา การใช้สมองทั้งสองซีก 
คลื่นสมอง การปิดและเปิดของการ
ทํางานของสมอง การพัฒนาสมอง
ด้วย Brain Gym การบริหารสมอง 
Brain Activation สมองกับความจํา, 
สมองกับความฉลาดและความคิด, 
สมองกับนํ้า, สมองกับการหายใจ, 
สมองกับดนตรี, สมองกับการผ่อน
คลาย, สมองกบัสารอาหาร, สมอง
กับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาได้ 
4. ปฏิบัติฝึกสมอง Brain Gym และ 
Brain Activation และนําใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

1. ซักถาม แลกเปลี่ยน 
สนทนาพูดคุย ตอบคําถาม 
2. ปฏิบัติงานในการศึกษา
ค้นคว้า 
3. ร่วมปฏิบัติวาดภาพ
ตําแหน่งและหน้าที่ของระบบ
ประสาทและสมอง 
4. การสังเกตพฤติกรรม 
การร่วมปฏิบัติฝึกสมองโดย
แบบต่างๆ 
5. สังเกตการณ์นําเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
6. การมอบหมายงานคําถาม
ท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบคําถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ 80 

2. ศึกษาค้นคว้างานอยู่ใน
ระดับดี 
3. วาดภาพตําแหน่งและ
หน้าที่ของระบบประสาทและ
สมองอยู่ในระดับดี 
4. สังเกตพฤติกรรมใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่/
ความสนใจ/ความร่วมมืออยู่
ในระดับดี 
5. การนําเสนอหน้าช้ันเรียน
อยู่ในระดับดี 
6. นักศึกษาทําคําถาม 
ท้ายบทถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 4 

การฝึกสมอง 
 

 การฝึกสมอง เป็นการเสรมิสร้างความแข็งแกร่งใหเ้ซลล์สมองทํางานเช่ือมต่อกันเป็นเครือข่าย 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สัมฤทธิผล ก่อนที่จะเรียนรู้การฝึกสมอง ควรเริ่มจากส่วนต่างๆ ของระบบ
ประสาทอย่างชัดเจน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับกลไกระบบประสาทเพ่ือนําไปใช้ในการฝึกสมอง 
ผู้เขียนจึงขออธิบายรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 

ระบบประสาท 
 การทํางานของระบบประสาท อาจแบ่งออกตามหน้าที่เป็น 2 กลุ่มใหญ ่คือ 
 1. ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) 

 2. ระบบประสาทอิสระ (Autonomic Nervous System) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที่ 2 แสดงหน้าทีข่องระบบประสาท 
(ที่มา ศันสนีย์  ตันติวิท,2547 : 43) 

 

ระบบประสาท 
(Nervous System)

ระบบประสาทส่วนกลาง 
(Central Nervous System)

ระบบประสาทอิสระ 
(Autonomic Nervous System) 

ไขสันหลัง 
(Spinal cord) 

สมอง 
(Brain) 

ระบบซิมพาเทติค 
(Sympathitic Nervous System)

ระบบพาราซิมพาเทติค 
(Parasympathitic Nervous System)
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 1. ระบบประสาทส่วนกลาง 
 เราอาจเปรียบเทียบระบบประสาทของมนุษย์ได้กับระบบชุมสายโทรศพัท ์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ น่ันคือ ระบบประสาททําหน้าที่เสมือนสถานศีูนย์กลาง เครอืข่ายสามารถติดต่อรับและ
ส่งข่าวสาร สั่งการได้ตลอดเวลา เหมือนระบบโทรศัพท์ทีติ่ดต่อได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ระบบ
ประสาทหลายๆ เซลล์ต่อกัน ตัวการที่สําคัญในระบบน้ี ได้แก่ เซลล์ประสาทหรือนิวโรน (neuron) ซึ่ง
กระจายอยู่ทั่วร่างกายและมีมากที่สุดในสมองและไขสันหลัง (สุชัญญา รตันสัญญา,2549 : 94-95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 68 แสดงภาพเซลลป์ระสาท (Neuron) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 29 กันยายน 2559) 

 

 1.1 เซลล์ประสาท (Neuron)  

 เซลล์ประสาท (Neuron) เป็นหน่วยโครงสร้างที่ทําหน้าที่เฉพาะในระบบ
ประสาท คือ การนํากระแสประสาท ประกอบด้วยตัวเซลล์ (Cell body) และแขนงที่ออกจาก 
ตัวเซลล์ ได้แก่ เดนไดร์ท (dendrites) และแอกซอน (axon) 

 1.1.1 ลักษณะโครงสร้างของเซลล์ประสาท 
 1.1.1.1 ตัวเซลล์ (Cell body) มสี่วนประกอบคล้ายเซลลท์ั่วๆไป คือ 
ประกอบด้วยนิวเคลียส (nucleus) ไซโตปลาซึม (Cytoplasm) และผนังเซลล์ (plasma 

membrane) 
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ของร่างกายมนุษย์ทั้งหมด มกีารทํางานที่มคีวามยุ่งยากและสลับซับซ้อนมาก โดยขอเสนอรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ (ศันสนีย์ ตันติวิท,2547 : 44-47) 

 1.2 ไขสันหลัง  
 ไขสันหลัง (Spinal cord) อวัยวะท่ีมีลักษณะเป็นท่อยาวผอม ซึ่งมีเน้ือเย่ือ
ประสาทเป็นส่วนประกอบสําคัญ อันได้แก่ เซลล์ประสาท (neuron) และ เซลล์เกลีย (glia) หรือเซลล์
ที่ช่วยค้ําจุนเซลล์ประสาท ซึ่งไขสันหลังจะเป็นส่วนที่ยาวต่อลงมาจากสมอง (brain) สมองและ 
ไขสันหลังจะรวมกันเป็นระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system)  

 1.2.1 หน้าทีห่ลักของไขสันหลัง คือ  
 1.2.1.1 การถ่ายทอดกระแสประสาท (neural signals) ระหว่างสมอง
และส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นทางผ่านของกระแสประสาทขึ้นและลงจากสมอง ถ้าผา่ตัดตามขวางดู
ไขสันหลังจะแบ่งออกเป็น 2 ช้ันเห็นได้ชัด ช้ันใน รูปร่างคล้ายผีเสื้อเป็นสีเทาประกอบด้วยเซลล์บอด้ี
ของเซลล์ประสาท ช้ันนอก เป็นสีขาวประกอบด้วยมัดของแอกซอนและเดนไดร์ทที่เป็นสีขาวเน่ืองจาก
ไขมัน 
 เดนไดร์ทที่อยู่ในช้ันสีเทาไม่มีไขมัน ช้ันสีเทาประกอบขึ้นด้วยขาสองข้าง
ทางด้านหลัง (dorsal) และอกีสองข้างทางด้านหน้า (ventral) ทางด้านหน้าประกอบด้วย เซลล์บอด้ี
ของเซลล์ประสาทสั่งงานซึ่งแอกซอนจะออกไปยังกล้ามเน้ือ ส่วนเซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะส่งเข้า
ทางหลัง สําหรับแอกซอนและเดนไดร์ทของช้ันสีขาวแบ่งเป็นมัดๆ ทําหน้าที่ส่งกระแสประสาทไป
สมอง และนํากระแสประสาทจากสมองไปยังอวัยวะตอบสนอง 
 1.2.1.2 ศูนย์กลางของปฏิกิริยารรีเฟล็กซ ์ การเกิดรีเฟล็กซ ์ (reflex)  

การตอบสนองต่อตัวกระตุ้นสว่นใหญ่อยู่ที่กลา้มเน้ือภายใต้อิทธิพลของสมอง มีการตอบสนองบางอย่างที่
ไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของสมอง เป็นความสามารถของเส้นประสาทท่ีจะตอบสนองต่อตัวกระตุ้นได้อย่าง
ง่ายๆ โดยกระแสประสาทไหลผ่านเส้นประสาทรับความรู้สึกเข้าสู่ไขสันหลังแล้ว คําสัง่จะผ่านออกมา
ทางเส้นประสาทส่ังงานทันที กรรมวิธีง่ายๆ ของการทํางานของระบบประสาทน้ี เรียกว่า “รีเฟลกซ”์ 

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลบังเอิญเหยียบของมีคมหรือของแหลมเข้าบุคคลน้ันจะรีบยกเท้าขึ้นทันทีโดย
ที่มิได้ตัดสินใจ รีเฟล็กซ์เหลา่น้ีเกิดขึ้นนับแต่เราเกิดมาในโลก การทํางานของร่างกายมนุษย์ส่วนมาก
อาศัยกรรมวิธีน้ีแม้กระทั่งการทรงตัว 
 Summation ตัวกระตุ้นที่อ่อนมากๆ ไมส่ามารถทําให้เกิดการตอบสนอง
ได้ แต่ถ้ากระตุ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกการตอบสนองก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียว เน่ืองจากว่าการกระตุ้นซ้ําๆ 
จะทําให้เกิดผลรวมของความรู้สึกขึ้นมา ทําให้เส้นประสาทส่ังงานถูกกระตุ้นเป็นสาเหตุทําให้เกิด
ตอบสนอง เราเรียกว่าเป็น Temporal summation ส่วน summation อีกแบบหน่ึง เรียก Spatial 

summation คือ ตําแหน่งที่ใกล้เคียงกันบนผิวหนัง 2 จุด ถ้ากระตุ้นแต่ละจุดไม่สามารถทําให้เกิด 
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การตอบสนองได้ แต่ถ้ากระตุ้นพร้อมกัน 2 จุดก็จะเกิดรีเฟล็กซ์ได้ เพราะแม้ว่าจะเป็นจุดที่ต่างกันแต่
ใยประสาทจากที่ต่างๆ เกิดมารวมกนัทําให้ตัวกระตุ้นน้ันแรงขึ้น Spatial summation น้ี เป็นหลักฐาน 
ที่แสดงให้เห็นว่า เส้นประสาทจะรับเอากระแสประสาทจากใยประสาทรับความรู้สึกหลายๆ เส้นมา
รวมกัน เพ่ือไปกระตุ้นเส้นประสาทท่ีจะออกไปตอบสนองเพียงเส้นเดียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 70 แสดงภาพปฏิกิรยิารีเฟล็กซ์ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 29 กันยายน 2559) 

 

 1.2.2 ระบบการกระจายของไขสันหลัง 
 การกระจายน้ีเกิดขึ้นในตัวเสน้ประสาทรับความรู้สกึ เป็นตัวกระจายก่อน
แล้วจึงเข้าสู่ไขสันหลังปล้องข้างเคียงแล้วกระจายไปทั่วทุกส่วนของไขสันหลัง จากขบวนการน้ีกระแส
ประสาทจากเส้นประสาทรับความรู้สึกเพียงเส้นเดียวสามารถกระจายไปยังกล้ามเน้ือต่างๆ ได้เป็นผล
ให้เกิดการตอบสนองได้อย่างมากมาย การกระจายแบบน้ีเรียก Divergence แต่ถ้ากระแสประสาท
จากเส้นประสาทรับความรู้สกึหลายๆ เส้นสามารถรวมกันตอบสนองรวมกันตอบสนองเป็นอย่างเดียว
เรียก convergence หมายถึง กล้ามเน้ือมดัเดียวกันสามารถรีเฟล็กซ์ได้ต่างๆกัน 
(ศันสนีย์  ตันติวิท,2547 : 46) 

ไขสันหลัง

เส้นประสาท
รับความรู้สึก
เส้นประสาทอัตโนมัติ

กล้ามเนื้อ 

ตัวกระตุ้น 
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ภาพท่ี 71 แสดงภาพ Temporal และ Spatial summation 

(ที่มา ศันสนีย์  ตันติวิท,2547 : 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 72 แสดงภาพวงจรการกระตุ้นภายใน 
(ที่มา ศันสนีย์  ตันติวิท,2547 : 48) 
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 หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของระบบการกระจายของไขสันหลัง คือ การยืด 
การตอบสนองไปได้โดยปราศจากตัวกระตุ้น (Prolongation of excitation) เกิดขึ้นเน่ืองจากเป็น
วงจรการกระตุ้นภายใน (Self exciting circuit) ของเส้นประสาท เช่น เมื่อเส้นประสาทเส้นหน่ึงถูก
กระตุ้นกระแสประสาทจะผ่านไปยังเส้นประสาทส่ังงานและกล้ามเน้ือ นอกจากน้ีแล้วยังกระจายไปยัง
แขนงอ่ืนอีกด้วย ซึ่งแขนงนีจ้ะไปต่ออยู่กับเส้นประสาทเสน้ที่สองและกระตุ้นต่อๆไป เส้นประสาท
เหล่าน้ีจะส่งกระแสประสาทกลับไปยังเส้นประสาทเริ่มแรกที่ถูกกระตุ้น เท่ากับเป็นการกระตุ้นซ้ําอีก
เป็นคร้ังที่สอง ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้หลายต่อหลายคร้ัง ซ้ําแลว้ซ้ําอีกโดยตัวกระตุ้นคร้ังเดียว 
ดังน้ันแม้ว่าจะมีการกระตุ้นเพียงช่ัวขณะหน่ึงแล้วหยุดก็สามารถมีการตอบสนองต่อไปโดยปราศจาก
ตัวกระตุ้น ซึ่งการตอบสนองแบบน้ีจะเกิดขึ้นไม่ได้ ในส่วนที่มีเส้นประสาทเพียง 2 เส้นต้องมีต้ังแต่ 3 

เส้นขึ้นไป และนักสรีรวิทยาจํานวนมากเช่ือว่า วงจรการกระตุ้นภายในที่เกิดขึ้นในสมองนั้น สามารถ
เอามาอธิบายเก่ียวกับความคิดได้ (ศันสนีย์  ตันติวิท,2547 : 47) 

 1.2.3 โครงสร้าง ในการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างสมองและระบบประสาทนอก
ส่วนกลาง (peripheral nervous system) ไขสันหลังมีความยาวน้อยกว่ากระดูกสนัหลังที่ห่อหุ้มมันอยู่ 
โดยมันจะยาวต่อออกมาจากสมองส่วนเมดัลลาออบลองกาตา (medulla oblongata) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของก้านสมองและยาวต่อไปถึงโครงสร้างทีเ่รียกว่า “โคนัส เมดัลลาริส” (conus medullaris) ซึ่งอยู่
บริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอว (lumbar vertebrae) และสิ้นสุดกลายเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็น
เส้นใยเล็กๆที่เรียกว่า “ไฟลัม เทอร์มินาเล” (filum terminale) ไขสนัหลังมีความยาวประมาณ 45 

เซนติเมตรในผูช้าย และ 43 เซนติเมตรในผูห้ญิง มีภาคตัดเป็นรูปวงรี และมีการป่องออกที่บริเวณคอ
และเอว เมื่อดูในภาคตัดขวาง บริเวณรอบนอกของไขสันหลังจะมีสีอ่อนกว่าที่เรียกว่า “เน้ือขาว” 

(white matter) ซึ่งเน้ือขาวเป็นบริเวณที่มีเส้นใยประสาทท่ีงอกออกมาจากตัวเซลล์ประสาทอันได้แก่ 
เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory Neuron) เซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) และเซลล์
ประสาทเช่ือมข้อมูลภายในระบบประสาทส่วนกลางที่เรียกว่า “เซลล์ประสาทประสานงาน”

(interneuron) ในส่วนกลางถัดเข้าไปจากบริเวณเน้ือขาวคือบริเวณที่มีสีเข้มกว่าเรียกว่า “เน้ือเทา” 

(gray matter) ซึ่งมีลักษณะคล้ายปีกผีเสือ้ ไขสันหลังถกูปกคลุมด้วยเน้ือเย่ือเป็นแผ่นๆ อยู่สามช้ัน
เรียกว่า “เย่ือหุ้มสมอง” (meninges) ไล่จากช้ันนอกสุดไปสู่ช้ันในสุด ได้แก่ เย่ือดูรา (dura mater), 

เย่ืออะแร็กนอยด์ (arachnoid mater), และเย่ือเพีย (pia mater) ซึง่เน้ือเย่ือเหล่าน้ี คือ เน้ือเย่ือ
เดียวกันต่อเน่ืองกับที่ปกคลุมสมอง นํ้าหลอ่สมองไขสันหลังจะพบได้ในช้ัน ช่องใต้เย่ืออะแร็กนอยด์ 
(subarachnoid space) ซึ่งเป็นช่วงว่างระหว่างเย่ืออะแร็กนอยด์และเย่ือเพีย ไขสันหลังถูกตรึงให้อยู่
กับที่โดยการช่วยยึดโดยเอ็นที่เรียกว่า “เดนทิคิวเลท ลิกาเมนต์” (denticulate ligaments) 
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ภาพท่ี 73 แสดงภาพไขสันหลัง 

(ที่มา http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/spinal_cord 16 ตุลาคม 2559) 
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 1.2.4 ปล้องของไขสันหลัง ไขสันหลังของมนุษย์แบ่งออกเป็น 31 ปล้อง 
(segments) ในแต่ละปล้องจะมีคู่ของเส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) ออกมาจากด้านซ้าย-
ขวา ซึ่งเส้นประสาทเหล่าน้ี เป็นเส้นประสาทท่ีมีเส้นใยประสาทแบบผสม คือมีทั้งสว่นที่รับความรู้สึก
และสั่งการ รากเล็กๆ ของประสาทส่ังการ (motor nerve rootlets) 6–8 เส้น จะงอกออกมาอย่าง
สม่ําเสมอจากแต่ละข้างของร่องด้านท้องร่วมด้านข้าง (ventro lateral sulci; ร่องของไขสันหลังทีอ่ยู่
ด้านท้องและคอ่นมาด้านข้างทั้งสองข้างของไขสนัหลัง) รากประสาทเสน้เล็กๆจะรวมตัวกันเป็นรากอัน
ใหญ ่เรียกว่า “รากประสาท” ในมนุษย์จะมีเส้นประสาทไขสันหลัง 31 คู่ และท่อนส่วนไขสันหลัง 31 

ท่อน (ทั้งน้ีหนังสือบางเล่มอาจกล่าวว่ามี 26 ท่อน เพราะนับระดับกระเบนเหน็บเป็น 1 ท่อน) โดย
แบ่งเป็น (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/spinal_cord 16 ตุลาคม 2559) 

 8 ปล้องส่วนคอ (cervical segments) ให้เส้นประสาทไขสันหลังส่วน
คอ (cervical nerves) 8 คู่ (เส้นประสาทไขสันหลัง C1 ออกจากไขสันหลังระหว่างกะโหลกศีรษะ
ส่วน ท้ายทอย และกระดูกสนัหลังส่วนคอช้ินที่ 1 ส่วนเสน้ประสาท C2 ออกมาระหว่างโค้งด้านหลัง 
(posterior arch) ของกระดูกสันหลังระดับ C1 และแผ่นกระดูกปกไขสันหลังของกระดูกสันหลัง
ระดับ C2 ส่วนเส้นประสาท C3-C8 ออกผ่านช่องระหว่างกระดูกสันหลังเหนือกระดูกสันหลังที่มีช่ือ
ระดับเดียวกัน เว้นคู่ C8 ที่ออกทางช่องระหว่างกระดูกสันหลัง C7 และ T1 

 12 ปล้องส่วนอก (thoracic segments) ให้เส้นประสาทไขสันหลังส่วน
ปก 12 คู่ (ออกผา่นช่องระหว่างกระดูกสันหลังใต้กระดูกสันหลังที่มีช่ือระดับเดียวกัน คือ T1-T12) 

 5 ปล้องส่วนบ้ันเอว (lumbar segments) ให้เส้นประสาทไขสันหลังส่วน
เอว 5 คู่ (ออกผ่านช่องระหว่างกระดูกสันหลังใต้กระดูกสันหลังที่มีช่ือระดับเดียวกัน คือ L1-L5) 

 5 (หรือ 1) ปล้องส่วนกระเบนเหน็บ (sacral segments) ให้
เส้นประสาทไขสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ 5 คู่ (ออกผ่านช่องระหว่างกระดูกสันหลังใต้กระดูกสันหลัง
ที่มีช่ือระดับเดียวกัน คือ S1-S5) 

 1 ปล้องส่วนก้นกบ (coccygeal segment) ให้เส้นประสาทไขสันหลัง
ส่วนก้นกบ 1 คู่ ออกผ่านช่องกระดูกก้นกบ (sacral hiatus)  

(http://th.wikipedia.org/wiki 24 ตุลาคม 2559) 

 1.2.5 เส้นประสาทไขสันหลงั (Spinal nerve) ทุกเส้นเป็นเซลล์ประสาทผสม
คือ เป็นทั้งรับความรู้สึกและสั่งงาน ในมนุษย์มีจุดเริ่มต้นจากไขสันหลังมี 31 คู่ แต่จะเส้นจะไปเลี้ยงที่
อวัยวะรับความรู้สึกและอวัยวะตอบสนองของร่างกาย เซลล์ประสาทแต่ละเส้นจะออกจากไขสันหลงั
เป็น 2 ขา แล้วมารวมกันเป็นเส้นประสาทไขสันหลัง เส้นประสาทรับความรู้สึกทุกเส้นเข้าไขสันหลัง
ทางด้านหลังและเส้นประสาทส่ังงานทุกเส้นออกจากไขสันหลังทางด้านหน้า ดังน้ัน ถ้าหากด้านหลัง
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ของไขสันหลังถูกทําลายร่างกายจะไม่มคีวามรู้สึกแต่ไม่เป็นอัมพาต แต่ถ้าหากด้านหน้าถกูทําลายร่างกาย
จะเป็นอัมพาตแต่ยังรับความรู้สึกได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 74 แสดงภาพสมอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 29 กันยายน 2559) 

 

 1.3 สมอง 
 สมองของมนุษย์เป็นอวัยวะสีนํ้าตาลแดง นํ้าหนัก 1.4 กิโลกรัม ประกอบไปด้วย
เซลล์ประสาท 50-200 พันล้านเซลล ์ เซลล์ประสาทแต่ละเส้นสามารถส่งข่าวไปยังเซลล์ที่อยู่ใกล้หรือ
ห่างออกไปได้โดยการทํางานที่ค่อนข้างซับซ้อน วิถีทางของกระแสประสาทที่ว่ิงผ่านไปในสมอง
ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิด ความคิด การเรียนรู้ และกิรยิาท่าทางของร่างกาย การที่มนุษย์เหนือสัตว์
สืบเน่ืองมาจากมนุษย์มีความสามารถในการกระทํา ในการคิดและในการวางแผนงาน รู้จักใช้เครื่องมือ
ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆและตอบสนองต่อความต้องการได้ ความสามารถเหล่าน้ีเกิดขึ้น
จากสมองและระบบประสาทเป็นผู้กระทําด้วยขบวนการที่ค่อนข้างสลับซบัซ้อนซึ่งไม่พบในสัตว์ช้ันตํ่า 
สมองถือว่าเป็นอวัยวะที่ได้รับสิทธิพิเศษมาก เพราะแม้ว่าสมองจะมีน้ําหนักเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักตัว แต่สมองต้องใช้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย 20 เปอร์เซ็นต์ (ศันสนีย์  ตันติวิท,2547: 48-49) 
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 1.3.1 พัฒนาการของสมอง 
 สมองมีการพัฒนาการอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง สมองเร่ิมมกีารพัฒนาต้ังแต่
เราอยู่ในท้องแม่ โดยทุกๆ นาที ที่เราอยู่ในครรภ์มารดาจะมีการเพ่ิมขึ้นของเซลล์ระบบประสาทสมองถึง 
200,000-300,000 เซลล ์จนเมื่อเราคลอดออกมาจะมีเซลล์สมองแทบทั้งหมดแล้ว เมื่อเทียบกับในวัย
ผู้ใหญ่ สมองยังคงมีการเติบโตได้อีกมากในช่วงแรกของชีวิต ประมาณกันว่าเมื่อเราอายุได้ 2-3 ขวบ 
สมองของเราจะมีขนาดประมาณ 80% ของผู้ใหญ่ แต่ในช่วงหลังจากน้ีแม้ว่าสมองอาจจะมีการเติบโต
ได้อีก แต่สว่นของสมองที่โตขึ้นน้ันหาใช่เซลล์ประสาทเป็นส่วนใหญ่ไมแ่ต่กลับเป็นเน้ือเย่ือเก่ียวพันที่
เราเรียกกันว่า Glial cells ที่จะทําหน้าทีค่ล้ายๆ กับโครงข่ายของเซลล์สมอง ซึ่งจะมีการแบ่งตัวมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนเราโตเต็มวัย (ประมาณกันว่าถึงอายุ 3 ขวบ) 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking_is.htm 5 ตุลาคม 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 75 แสดงภาพพัฒนาการของสมอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 29 กันยายน 2559) 
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 สมองจะมีการเพ่ิมจํานวนของเซลลส์มองเก็บเต็มที่ประมาณ “หน่ึงร้อยพันล้าน
เซลล”์ โดยสมองจะมีนํ้าหนักประมาณ 1 กก. (ในขณะที่เมื่อเราโตเต็มวัยสมองจะมีนํ้าหนักเพ่ิมขึ้นอีก
เพียงประมาณ 500 กรัม) จะเห็นได้ว่า เมื่อเราอายุได้เพียง 3 ขวบ เซลล์สมองก็มีการแบ่งตัวเพ่ิมจน
เกือบเต็มที่แลว้ หลังจากน้ีจะมีเซลล์สมองเกิดขึ้นมา เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ่ 
แสดงว่า หลังจากเริ่มเข้าโรงเรียน สมองของเราก็เริ่มเข้าสู่ช่วงถดถอยอย่างช้าๆ และเริ่มเสื่อมเร็วขึ้น
เมื่อเราพ้นวัยหนุ่มสาวไปแล้ว โดยหลังจากผ่านช่วงน้ีไปแล้วจะไม่มีการสร้างเซลล์สมองขึ้นมาทดแทน
ใหม่อีก ดังน้ัน หากมีการตายของเซลลส์มองไปมากเท่าไร (เช่น อุบัติเหตุที่ทําให้สมองกระทบกระเทือน
รุนแรง) สมองของเราก็จะสูญเสียความสามารถในการทํางานไปมากเท่าน้ัน แม้ว่าร่างกายอาจมี 
การซ่อมแซมสว่นที่เสียหายได้ แต่เซลล์สมองจริงๆ กลับไม่สามารถทดแทนได้ สมอง เป็นส่วนหน่ึงของ
ร่างกาย มีหน้าที่เก่ียวกับการจดจําการคิด และความรู้สกึต่างๆ สมอง ประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ 

10 พันล้านตัว ถึง 12 พันล้านตัว แต่ละตัวมีเส้นใยที่เรียกว่า “แอกซอน” (Axon) และเดนไดรต์ 
(Dendrite) สําหรับให้กระแสไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) แล่นผ่านถึงกัน การที่เราจะคิดหรือ
จดจําสิ่งต่างๆน้ัน เกิดจากการเช่ือมต่อของกระแสไฟฟ้า ในสมองคนทีฉ่ลาดที่สุดก็คือ คนที่สามารถใช้
กําลังไฟฟ้าได้เต็มที่ 
 1.3.1.1 โครงสร้างของสมอง ออกเป็น 3 ส่วน ตามวิวัฒนาการของสมอง 
 1) สมองส่วนแรก อาร์เบรน (R-brian) หรือเรปทิเลียนเบรน 
(Reptilian brain) แปลว่า มาจากสัตว์เลื้อยคลานหรือสมองสัตว์ช้ันตํ่า ซึ่ง ดร.ไพรบรัม แนะนําว่า เรา
เรียก เรปทิเลียนเบรนหรือสมองของสัตว์เลือ้ยคลาน เรียกว่า “คอร์เบรน” (Core brain) หรือแกนหลัก
ของสมอง คือ สมองที่อยู่ที่แกนสมองหรือก้านสมองมีหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานท่ีง่ายที่สุดเก่ียวกับการเต้นของ
หัวใจ การหายใจทําหน้าที่เก่ียวกับประสาทสัมผสัและสั่งงานให้กล้ามเน้ือมีการเคลื่อนไหว สมองส่วน
นี้ยังรับและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้จากสมองหรือระบบประสาท ส่วนถัดไปและทําให้เกิดเป็น
ระบบตอบโต้อัตโนมัติขึ้น ทาํให้เรามีปฏิกิริยาอย่างง่ายๆ ปราศจากอารมณ์ ปราศจากเหตุผล เช่น 
สัญชาตญาณ การมีชีวิตอยู่เพ่ือความอยู่รอด ความต้องการอาหาร ที่พักอาศัย 
 2) สมองส่วนที่สองเรียกว่า “ลิมบิกเบรน” (Limbic brain) 

หรือโอลด์แมมมาเลียนเบรน (Old Mammalian brain) คือ สมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สมัยเก่าก็
คือ สมองส่วนฮิปโปแคมปัส เทมโพราลโลบ และบางส่วนของฟรอนทอลโลบ ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับ 
ความจํา การเรียนรู้ พฤติกรรม ความสุข อารมณ์ขั้นพ้ืนฐาน ความรู้สกึ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดี ไมดี่ 
โกรธ หรือมีความสุข เศร้า หรือ สนุกสนาน รัก หรือเกลียด สมอง ส่วนลิมบิกจะทําให้คนเราปรับตัวได้
ดีขึ้น มีความฉลาดมากข้ึนและสามารถเรยีนรู้โลกได้กว้างขึ้น เป็นสมองส่วนที่สลับซบัซ้อนมากขึ้น  
ทําให้คนเรามีความสามารถในการปรับตัวปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ถ้าหากมี 
สิ่งกระตุ้นที่ไมดี่เข้ามาสมอง ส่วนน้ีจะแปลข้อมูลออกมาเป็นความเครียดหรือไม่มีความสุข 
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 3) สมองส่วนที่สามเรียกว่า “นิวแมมมาเลียนเบรน” (New 

Mammalian brain) หรือสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่ คือสมองใหญ่ทั้งหมด โดยเฉพาะ
บริเวณพ้ืนผิวของสมองที่ทําหน้าที่เก่ียวกับความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้ สติสัมปชัญญะและรายละเอียดที่
สลับซับซ้อน มีขนาดใหญ่กว่าสมองอีก 2 ส่วนถึง 5 เท่าด้วยกัน สมองส่วนน้ีเป็นศูนย์รวมเก่ียวกับ 
ความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ การคํานวณ ความรู้สึก เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ความรักความเสน่หา เป็น
สมองส่วนที่ทําให้มนษุย์รู้จกูคิด หาหนทางเอาชนะธรรมชาติหรือควบคุมสิ่งแวดล้อมในโลกน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 76 แสดงภาพโครงสร้างของสมอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 29 กันยายน 2559) 

 

 จากภาพโครงสร้างสมอง 3 ส่วนที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของเรา ก็คือ ระบบ
ประสาทสําคญัที่ได้วิวัฒนาการมาจากยุคดึกดําบรรพ์จนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ 
และเป็นสิ่งที่ทาํให้เราสามารถประสบความสําเร็จในชีวิต ควรจําไว้ว่า สมองเรายังมีความสามารถที่ยัง
ไม่ได้พัฒนาหรือยังมีโอกาสท่ีจะพัฒนาไปได้อีกมาก ประสบการณ์หรือการกระทําของเรารวมถึงความรู้สึก 
นึกคิด พฤติกรรม กจิกรรมทัง้หลาย การหลับ การต่ืน ความฝัน ล้วนขึ้นอยู่กับสมองทั้ง 3 ส่วนน้ีทั้งสิ้น 
ระบบสมอง 3 ส่วนน้ี แสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติสามารถสร้างโครงสร้างใหม่และโครงสร้างที่สลบัซับซ้อน
ขึ้นบนพ้ืนฐานของโครงสร้างเก่าๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเซลล์ง่ายๆ ที่ได้ผสมผสานตัวเองเข้าไป ในสิ่งมีชีวิตที่
มีหลายเซลล์ เป็นการเปลี่ยนหรือวิวัฒนาการจากสัตว์เซลล์เดียว เป็นสัตว์หลายเซลล์ เริ่มด้วยระบบ
ประสาทอาร์เบรนหรือเรปทิเลียนเบรนที่มหีน้าที่ขั้นพ้ืนฐานที่ง่ายที่สุด เป็นการทํางานในเด็กเล็กๆ ซึ่ง
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ค่อยๆ มีพัฒนาการตามมา สมองส่วนน้ีทําหน้าที่เก่ียวกับประสาทสัมผัสและสั่งงานให้กล้ามเน้ือม ี
การเคล่ือนไหว นอกจากทาํหน้าที่พ้ืนฐานง่ายๆ แล้ว สมองส่วนน้ียังรับและเก็บข้อมูลเก่ียวกับ 

การเรียนรู้จากสมองหรือระบบประสาทส่วนถัดไปและทําให้เกิดเป็นระบบอัตโนมัติขึ้น ทําให้เรา
มีปฏิกิริยาอย่างง่ายๆ ปราศจากอารมณ์ ปราศจากเหตุผล เช่น สญัชาตญาณ การมีชีวิตอยู่เพ่ือ 
ความอยู่รอด ความต้องการอาหาร ที่พักอาศัยหรือการมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบง่ายๆไม่สลับซับซ้อน
ของสัตว์บางประเภท 
 สมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมยัเก่าหรือสมองลิมบิกเบรน (Limbic brain) ระบบ
ประสาท ส่วนถัดไปที่เรียกว่า “ลิมบิกเบรนหรือโอลด์แมมมาเลียนเบรน” หรือสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมสมัยเก่า สมองส่วนน้ีจะอยู่ที่เทมโพราลโลบ หรือเป็นสว่นข้างๆ ของสมองใหญ ่ ทั้งสองข้างสมอง
ส่วนน้ีได้รับการเรียกช่ืออีกอย่างหน่ึงว่า “อีโมช่ันแนลเบรน”(Emotional brain) หรือสมองที่เก่ียวกับ 
อารมณ์ หรือ ลิมบิกเบรน ซึง่ Limb มาจากคําว่า “โอบรอบ” คือ สมองส่วนน้ีจะโอบรอบ สมองส่วน
ที่เป็นอาร์เบรนหรือเรปทิเลยีนเบรน สมองส่วนน้ีจะทําให้เราปรับตัวได้ดีขึ้น มีความฉลาดมากข้ึน และ
สามารถเรียนรู้โลกได้กว้างขึ้น ดังน้ัน การท่ีมีสมองส่วนน้ี จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมจาก 
อาร์เบรนหรือสมองส่วนที่เรียบง่ายมาเป็นสมองส่วนที่สลับซับซ้อนมากข้ึน มีความสามารถใน
การปรับตัวปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น สมองส่วนน้ีจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึก เช่น 
ชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี โกรธ หรือมีความสุข เศร้า หรือสนุกสนาน รัก หรือเกลียด ถ้าหากว่า มีสิ่งกระตุ้น 
ที่ไม่ดีเข้ามา สมองส่วนน้ีก็แปลข้อมูลออกมา เป็นความเครียดหรือไม่มีความสุขหรอืถ้าหากว่าเคยมี
ประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาก่อน ก็จะทําใหเ้กิดความรู้สึกไม่ชอบ เป็นต้น สมองส่วนน้ีมคีวามเก่ียวข้อง
กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก เด็กกับครอบครัว เด็กกับ
สังคมหรือระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเก่ียวข้องกับความฝัน วิสยัทัศน์และความเพ้อฝัน ซึ่งสว่นหน่ึงมาจาก
สมองใหม่ที่เรยีกว่า “สมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหมห่รือนีโอคอร์เท็กซ์ (Neocortex)” ด้วย สมอง
ส่วนที่สามหรือสมองส่วนที่ทําหน้าที่สูงสุดในบรรดาสมองทั้งหมด เรียกว่า “นีโอคอร์เท็กซ์”แปลว่า 
สมองส่วนใหม ่ (New brain) จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสมองอีก 2 ส่วนถึง 5 เท่าด้วยกัน สมองส่วนน้ีจะ
เป็นที่รวมเก่ียวกับความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ การคํานวณ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ความรัก
ความเสน่หา สมองส่วนน้ี จะทําให้เรารู้จักหาหนทางที่จะควบคุมสิ่งแวดล้อมในโลกนี ้ สิ่งที่อยู่รอบตัว
เราและการมีอิทธิพลควบคุมคนอ่ืนด้วย นอกจากน้ันสมองส่วนน้ีจะทําหน้าที่เก่ียวกับความคิดทาง 
ด้านปรัชญา ศาสนา เป็นส่วนที่จะทําใหเ้ห็นหนทางไปถึงจุดมุ่งหมายของมนุษยชน สมองส่วนน้ีไม่
สามารถที่จะทาํงานได้ โดยปราศจากสมองอีก 2 ส่วน คอื อาร์เบรนกับลิมบิกเบรน มาช่วยด้วย โดย
สมองส่วนใหมห่รือนีโอคอร์เท็กซ์ แบ่งแยกออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านขวาและด้านซ้าย แต่ละด้านจะมี
หน้าที่เฉพาะเจาะจง มีเส้นใยประสาทท่ีเตรียมพร้อมสําหรับการเรียนรู้ และรับรู้ข้อมลูจากสมองอีก 2 

ส่วน ในขณะที่มีการตอบสนองจากระบบอาร์เบรนก็จะมีการป้อนข้อมูลน้ีกลับเข้าไปในสมองส่วนใหม่
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หรือนีโอคอร์เท็กซ์ด้วย ซึ่งทาํให้เกิดการสร้างระบบประสาทขนานไปกับระบบประสาทในอาร์เบรน ถ้า
หากไม่มสีมองนีโอคอร์เท็กซ ์การตอบสนองก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่เน่ืองจากมกีารควบคมุจากสมอง
ส่วนใหมห่รือนีโอคอร์เท็กซ์ทําให้การทํางานเป็นไปอย่างมีวัตถุประสงคม์ากขึ้น มคีวามสลับซับซ้อนมาก
ขึ้น ถึงแม้ว่าสมอง 3 ส่วนจะทํางานประสานกัน แต่ในบางขณะเราสามารถที่จะเลือกใช้สมองส่วนใด
ส่วนหน่ึงมากกว่าส่วนอ่ืนได้ เช่น ในเรื่องเพศสัมพันธ์ ระบบประสาทอาร์เบรนทีเ่ก่ียวข้องกับเพศสัมพันธ์
จะทํางาน แต่จะเห็นได้ว่า มนุษย์เรามีรูปแบบการมเีพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนสัตว์ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
อย่างง่ายๆ เพศสัมพันธ์ของมนุษย์มีรูปแบบที่ซับซ้อนกว่า มีเรื่องของอารมณ์ เข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น 
เรื่องรักๆ ใคร่ๆ  แบบโรมิโอกับจูเลียต เป็นต้น ตรงนี้ต้องใช้สมองนีโอคอร์เท็กซ์เข้าไปเปลี่ยนรูปแบบ
จากการสืบพันธ์ุง่ายๆ แบบสัตว์ให้มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน อาร์เบรนยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้
ภาษาด้วย พบว่า ทารกในครรภ์จะมีการเคล่ือนไหวกล้ามเน้ือ บริเวณปากอย่างเฉพาะเจาะจง 
ในขณะที่ได้ยินเสียงของแม่พูดต้องใช้สมองส่วนอาร์เบรนทํางานสั่งให้กล้ามเน้ือตรงน้ันเคลื่อนไหวและ
เน่ืองจากสมองส่วนอาร์เบรนอยู่บริเวณที่เรียกว่า “เบรนสเต็ม”(Brain Stem) หรือก้านสมอง ซึ่งจะ
เป็นประตูปิดเปิดการรับรู้กับโลกภายนอก ดังน้ัน ถ้าหากระบบสมองส่วนน้ีเสียไป เราจะไม่สามารถ
รับรู้โลกภายนอกได้เลย  
 สมองส่วนอาร์เบรนหน้าที่เก่ียวกับการหลับการต่ืน ทําให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา 
ถึงแม้ว่า สมองอาร์เบรนสามารถที่จะตอบสนองโดยตรงกับประสาทสัมผัสที่รับเข้ามา แต่ปฏิกิริยา 
ส่วนใหญแ่ล้วจะต้องผ่านสมองส่วนอีโมช่ันแนลหรือลิมบิกเบรน เพ่ือที่จะจัดเก็บความจําและทําให้เกิด
การเรียนรู้ สมองส่วนอีโมช่ันแนลหรือลมิบิกเบรนยังมหีน้าที่เก่ียวกับภาษาอีกด้วย ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่
เด็กทารกจะพูดได้ด้วยซ้ํา หากไม่มสีมองส่วนน้ี เราจะไม่สามารถเขียนหรือพูดหรือสื่อสารกับใครได้ 
เช่นเดียวกันกับถ้าเราไม่มีสมองส่วนใหม่หรอืสมองนีโอคอร์เท็กซ ์ เราก็จะไม่สามารถคิดได้เลย แต่เดิม
เราคิดว่าสมอง 2 ส่วนที่เก่าแก่ คือ อาร์เบรนกับลิมบิกเบรนไม่มีประโยชน์ เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจาก
วิวัฒนาการ งานส่วนใหญ่ของสมองจะเกิดขึ้นที่สมองสว่นใหม่ นีโอคอร์เท็กซ์ แต่จากการวิจัยใหม่ๆ  
ค้นพบสิ่งตรงกันข้ามว่า ประสบการณ์ในชีวิตของเรามาจากการทํางานของสมอง 2 ส่วนน้ีด้วย 
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ภาพท่ี 77 แสดงภาพการทาํงานของสมอง 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 29 กันยายน 2559) 

 

 สมองของคนเราทํางานตลอดเวลา ไม่ว่าหลับหรือต่ืน แต่การทํางานในแต่ละ
ส่วนจะแตกต่างกัน การทํางานของสมองขึ้นอยู่กับเซลล์ประสาทที่มีอยู่เป็นจํานวนแสนล้านเซลล์  
เซลล์ประสาทเหล่าน้ี จะติดต่อพูดคุยกันโดยใช้ระบบสารเคมีและประจุไฟฟ้า เซลล์ประสาทตัวที่หน่ึง
อาจจะยับย้ังการทํางานของเซลล์ประสาทตัวที่สอง ในขณะที่เซลล์ประสาทตัวที่สามกลับกระตุ้น 
การทํางานของเซลล์ประสาทตัวที่สอง ไมว่่าจะเป็นการกระตุ้นหรือการยับยั้งจะทําให้เซลล์ประสาทสง่
กระแสไฟฟ้าออกมาผลลัพทอ์าจจะเป็นการกระตุ้นหรือยับย้ังก็ได้ 
 จากการวิจัยพบว่า การทาํงานของสมองจะทํางานกันเป็นกลุ่ม คือ เซลล์
ประสาทจะมารวมกันเป็นกลุ่มแล้ว ทําหน้าที่หน่ึงอย่างเซลล์ประสาทเหล่าน้ี จะติดต่อถึงกันทําให้เกิด
การทํางานมีกระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากการทํางานและกระแสไฟฟ้าน้ีหยุดไป เซลล์ประสาทก็
จะตายและจุดเช่ือมต่อระหว่างเส้นใยประสาทของเซลล์ประสาท แต่ละเซลล์ที่ติดต่อถึงกันที่จะ
มีการแลกเปลีย่นข้อมูลและพลังงานกันก็จะตายไปด้วย สําหรับสมองส่วนที่เก่ียวกับความคิด จะม ี
การจัดเรียงตัวของกลุ่มเซลลป์ระสาทเป็นล้านล้านกลุ่มทีเดียว ซึ่งจะติดต่อถึงกันด้วยเส้นใยประสาท 
โดยเซลล์ประสาทหน่ึงตัวจะมเีส้นใยประสาทติดต่อกับเซลลป์ระสาทอ่ืนหรอืในกลุม่อ่ืนเป็นหมื่นๆ เส้นใย
ทเีดียว เน่ืองจากมีการติดต่อกลับไปกลับมาระหว่างเซลล์ประสาทและระหว่างกลุ่มเซลลป์ระสาท ทําให้
ไม่ว่าจะมปีฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้นก็สามารถมีผลต่อสมองทั้งสมองได้ กลไกการทํางานของ
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สมองน้ีเป็นไปตลอดเวลา เซลล์ประสาทแต่ละตัวจะทั้งรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกในเวลาเดียวกัน 
ผลก็คือผลลัพท์จากการทํางานหรือการโต้ตอบของเซลล์ประสาททั้งกลุม่น้ัน เซลล์ประสาทเปรียบเสมอืน
ทรานซิสเตอร์หรือหลอดวิทยุที่สามารถแสดงผลการทํางานที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แมใ้นยามหลับหรือ
หมดสติข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองจะมีลักษณะเป็นคลื่นไฟฟ้า ซึ่งมีความถี่ที่มีรูปแบบเฉพาะอยู่ในเซลล์
ประสาทและเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆ  เข้าไปในสมอง กระแสไฟฟ้าก็จะมีคลื่นความถ่ีที่มีรูปแบบเฉพาะหรือ
รูปแบบใหมท่ี่สมองยังไมเ่คยได้รับมาก่อน สมองก็จะหาเซลล์ประสาทกลุม่ใหมแ่ละสร้างเส้นใยประสาท
หรือการติดต่อใหม่ เพ่ือที่จะจัดการเก็บข้อมูลใหม่ๆ ไว้ในสมอง 
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 1.3.2 ส่วนประกอบของสมอง 
 สมองของมนุษย์เป็นส่วนที่สลบัซับซ้อนและมีลักษณะเฉพาะ มีรอยหยัก
เป็นจํานวนมาก บรรจุอยู่ในกะโหลกศีรษะ สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนใหญ่ๆ  คือ สมองส่วนหน้า 
(Front brain) สมองส่วนกลาง (Mid brain) และสมองส่วนท้าย (Hind brain) ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที่ 3 แสดงส่วนประกอบของสมอง 
(ที่มา ศันสนีย์  ตันติวิท,2547 : 52) 

 

 

 

 

 

สมอง 
(Brain)

สมองส่วนหลัง 
(Hind Brain)

สมองส่วนกลาง 
(Mid Brain)

สมองส่วนหน้า 
(Front Brain) 

เรติคิวลาฟอร์เมช่ัน 
(Reticular Formation) 

เมดัลลา 
(Medulla)

ซีรีเบลลมั 
(Cerebellum) 

พอนด์ 
(Pons) 

ทาลามัส 
(Thalamus) 

ระบบลิมปิค 
(Limbic System) 

ไฮโปทาลามัส 
(Hypothalamus) 

ซีรีบรมั 
(Cerebrum) 
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ภาพท่ี 78 แสดงภาพส่วนประกอบของสมอง 
(ที่มา http://confessionsofaleedsstudent.blogspot.com/2012/06/brain. 5 ตุลาคม 2559) 

 

 1.3.2.1 สมองส่วนหลัง (Hindbrain) ประกอบด้วย  
(ศันสนีย์ ตันติวิท,2547 : 52) 

 1) เรติคิวลาฟอร์เมช่ัน (Reticular Formation) เป็นกลุม่ของ
เซลลแ์ละใยประสาทท่ีอยู่ในกา้นสมองเหนือไขสันหลังขึ้นไปเล็กน้อยมีหน้าที่สําคัญในการควบคุมทํา
ให้สัตว์ตื่นจากหลับและมีสติสัมปชัญญะ คือ เมื่อเรติคิวลาฟอร์เมช่ันได้รับกระแสประสาท
เพียงพอจากสภาพแวดล้อม ก็จะส่งไปยังเปลือกสมองและกระจายไปทั่วเปลือกสมองกระตุ้นให้สมอง
ต่ืนตัว บางครั้งเรียกว่า Reticular activating system (RAS) ถ้าส่วนน้ีถูกทําลายไปสตัว์จะหลับสนิท
อยู่ตลอดเวลา หรืออยู่ในสภาพโคม่า และจะไม่มีวันต่ืนเลย จากการศึกษาพบว่าสมองส่วนน้ียังทํา
หน้าที่ในการเป็นตัวกรองข่าวที่จะไปยังสมองส่วนบน ขบวนการกรองข่าวในเรติคิวลาฟอร์เมช่ัน
มีความสําคญัต่อการที่จะต้ังสมาธิสนใจในสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นพิเศษ ตัวอย่าง เช่น ในขณะที่ท่านกําลัง
อ่านหนังสืออยู่มีเสียงรอบตัว แต่ท่านก็สามารถอ่านหนังสือรู้เรื่องได้ บางทีอาจไม่ได้ยินเสียงด้วยซ้ํา ดู
เหมือนกับว่ากระแสประสาทที่รับเสียงจะไปไม่ถึงเปลือกสมอง สมองจึงไม่รับรู้เก่ียวกับเสียงที่ได้ยิน 

 



276 

 

 2) เมดัลลาหรอืเมดุลลาออบลองกาตา (Medulla or Medulla 

oblongata) (สุชัญญา รัตนสัญญา,2549 : 102) เป็นส่วนล่างสุดของสมองต่อกับไขสันหลัง ประกอบด้วย
ใยประสาทต่างๆ ที่ส่งกระแสความรู้สึกไปยัง สมองส่วนกลาง ส่วนหน้ามีกลุ่มเซลล์ประสาทที่สําคญัทํา
หน้าที่ควบคุมการหายใจ การไหลเวียนของโลหิต การเต้นของหัวใจ การยืดและหดตัวของเส้นเลือด 
การกลืนและการอาเจียน นอกจากน้ียังทําหน้าที่เหมือนสถานีสับเปลี่ยนคําสั่งจากสมองซีกซ้ายไปยัง
อวัยวะมอเตอร์ซีกขวาและคาํสั่งจากสมองวีกขวาไปยังอวัยวะมอเตอร์ซีกซ้าย 
 3) ซีรีเบลลมั (Cerebellum) อยู่เย้ืองไปข้างหลังใต้กลีบของ
สมองใหญ ่ แบ่งเป็น 2 ซกี มีบทบาทสําคัญคือ ควบคุมการตึงตัวของกล้ามเน้ือลายและเป็นศูนย์ที่
รักษาความสมดุลย์ของร่างกาย คือ ทําให้ร่างกายทรงตัวได้ดี เก่ียวข้องกาควบคุมให้กล้ามเน้ือ
เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วดี ถ้าเซเรเบลลัมกระทบกระเทือนแม้ว่าแขนและขายังปกติดีก็ตาม อาจทําให้
การเคลื่อนไหวผิดปกติ 
 4) พอนส์ (Pons) อยู่ด้านหน้าของซีรีเบลลัม ติดกับสมอง
ส่วนกลาง ทําหน้าที่ควบคมุการทํางานบางอย่างของร่างกาย เช่น การเคีย้วอาหาร การหลั่งนํ้าลาย การ
เคลื่อนไหวของกล้ามเน้ือบริเวณใบหน้า การหายใจ การฟัง 
 1.3.2.2 สมองส่วนกลาง (Midbrain) เป็นสมองที่ต่อจากสมองส่วนหน้า 
เป็นสถานีรับสง่ประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้ายและส่วนหน้ากับนัยน์ตาทําหน้าที่เก่ียวกับ
การเคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตาจะเจริญดีในสัตว์พวกปลา กบ ฯลฯ ในมนุษย์สมองส่วน optic 

lobe น้ีจะเจริญไปเป็น Corpora quadrigermia ทําหน้าที่เก่ียวกับการได้ยิน 
 1.3.2.3 สมองส่วนหน้า (Front brain) ประกอบด้วย 
 1) ทาลามัส (Thalamus) อยู่เหนือไฮโปทาลามัส ทําหน้าที่เป็น
ศูนย์รวมกระแสที่ผ่านเขาออกและแยกกระแสประสาทไปยังสมองที่เก่ียวกับประสาทน้ัน หรือ
อาจเรียกว่า เป็นสถานีถ่ายถอดกระแสประสาทเพ่ือส่งไปยังจุดต่างๆ ในสมองและยังทาํหน้าทีใ่น 
การรับรูค้วามเจ็บปวด ทําให้มีการสั่งการและแสดงออกด้านพฤติกรรมด้านความเจ็บปวด 
 2) ระบบลิมบิค (Limbic System) ประกอบด้วยศูนย์ประสาท
ที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆ ทาลามัส ทํางานเป็นระบบที่ซับซ้อน ศูนย์ประสาทในระบบลิมบิคควบคมุ
พฤติกรรมอัตบาล เช่น การทํางานของหัวใจ การย่อยอาหาร และควบคุมระบบอุณหภูมิของร่างกาย 
อารมณ์ แรงจูงใจ ตลอดจนการจํา จะขออธิบายส่วนที่สําคัญๆ ของระบบลิมบิค ดังน้ี 

(http://www.healthcarethai.com/ 7 ตุลาคม 2559) 
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 (1) ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) มีขนาดประมาณเม็ด 
ถั่วลิสง อยู่ข้างใต้ทาลามัส ทําหน้าที่ควบคุมความหิว ความกระหายนํ้า ความก้าวร้าว ความรู้สึกทาง
เพศ ความรู้สึกว่า “มีความสุข” ปริมาณนํ้าตาลในโลหิต วัฏจักรการหลับและการต่ืนของคน ตลอดจน
ควบคุมให้ร่างกายมีอุณหภูมิอยู่ในระดับปกติ เช่น เมื่ออุณหภูมิของร่างกายลดต่ําลง ศูนย์ควบคุม
อุณหภูมิในไฮโปทาลามัสก็จะทํางานเพ่ือยังผลใหร้่างกายสั่นอันเป็นการออกกําลังที่จะทําให้อุณหภูมิ
สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากอุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นกว่าปกติ ศูนย์ควบคุมอุณหภูมินก็จะทําให้
เหง่ือออกเพ่ือลดอุณหภูมิ กระบวนการปรับอุณหภูมิให้กลับอยู่ในระดับปกติทุกครั้งที่อุณหภูมิของ
ร่างกายเพ่ิมมากข้ึนหรือลดนอ้ยลงน้ี เรียกว่า “โฮเมโอสเตซิส” (Homeostasis) 

 (2) บริเวณเซ็ปตัล (septal Area) ต้ังอยู่ด้านหน้าของ 
ไฮโปทาลามัส แต่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเล็กน้อย บริเวณเซ็ปตัลมีใยประสาทเช่ือมโยงกับไฮโปทาลามัส  
การทําลายบริเวณเซป็ตัลจะทาํให้สัตว์มีความดุร้าย และก้าวร้าว เป็นที่สนันิษฐานกันว่า กระแสประสาท
ที่ส่งจากสมองส่วนหน้าผ่านบริเวณเซ็ปตัลเข้าไปในไฮโปทาลามัส จะทําหน้าที่ระงับอารมณ์โกรธ 

 (3) อมิกดาลา (Amygdala) ต้ังอยู่ด้านข้างของไฮโปทาลามัส 
มีใยประสาทเช่ือมโยงกับไฮโปทาลามัสเช่นเดียวกันกับที่บริเวณเซ็ปตัล การทําลายอมิกดาลาจะทําให้
สัตว์ที่เคยดุร้ายและก้าวร้าวกลายเป็นสัตว์ที่เซื่องซึมไมสู่ค้นอ่ืนเลย จึงเป็นที่สันนิษฐานกันว่ากระแส
ประสาทที่ส่งจากอมิกดาลาเข้าไปในไฮโปทาลามัสจะกระตุ้นให้สัตว์มีอารมณ์โกรธและก้าวร้าว 
นอกจากน้ี การกระตุ้นอมิกดาลายังทําให้สตัว์หยุดรับประทานอาหารและทําให้เลิกพฤติกรรมทางเพศ 
 (4) ซิงกิวเลต ไจรัส (cingulate Gyrus) เป็นส่วนที่อยู่
บนสุดของระบบลิมบิค ส่วนนอกเป็นเปลือกหรือคอร์เท็กซ์ (Cortex) ด้านบนของระบบลิมบิค 
ทําหน้าที่คล้ายอมิกดาลา หากถูกทําลายจะทําให้เซื่องซมึไม่สู้ใคร 
 (5) ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ต้ังอยู่ข้างใต้ด้านข้าง 
ทาลามสัและไฮโปทาลามสั ทําหน้าที ่ ควบคุมความต้องการทางเพศและจําประสบการณ์ ผูท้ี่สญูเสยี
ฮิปโปแคมปัสจะจําสิ่งต่างๆ ได้ช่ัวคราวเท่าน้ัน เมื่อเวลาผ่านไปเพียงช่ัวครู่ ความจํานนจะหายสาปสูญ
ไปทันที 
 3) ซีรีบรมั (Cerebrum) มีขนาดใหญสุ่ด มรีอยหยักในสมองเป็น
จํานวนมาก ทาํหน้าที่เก่ียวกับการเรยีนรู ้ความสามารถต่างๆ เป็นศูนย์การทํางานของกลา้มเน้ือ การพูด 
การมองเห็น การดมกลิ่น การชิมรส เป็นต้น และแปลข้อมูลจากประสาทสัมผัสที่อวัยวะต่างๆ ส่งมา 
เช่น หากเราโดยหนามตําเส้นประสาทที่อยู่ตรงน้ิวมือ จะส่งกระแสมาที่ซีรีบรัมแปลออกมาเป็น 
ความเจ็บปวด เป็นต้น  
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ภาพท่ี 79 แสดงภาพบรเิวณหนา้ที่ของสมอง 

(ที่มา http://confessionsofaleedsstudent.blogspot.com/2012/06/brain. 5 ตุลาคม 2559) 

 1.3.2.4 บริเวณหน้าที่ของสมอง ดังน้ี 
 3.1) บริเวณหน้าที่ของสมอง จะแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 3.1.1) Frontal lobe ทําหน้าที่ควบคุม 

การเคลื่อนไหว การออกเสียง ความคิด 
ความจํา สติปัญญา บุคลิก ความรู้สึก พ้ืน
อารมณ์ 

 3.1.2) Temporal lobe ทําหน้าที่ควบคุม 
การได้ยิน การดมกลิ่น 

 3.1.3) Occipital lobe ทําหน้าที่ควบคุม 
การมองเห็น 

 3.1.4) Parietal lobe ทําหน้าที่ควบคุมความรู้สึก
ด้านการสัมผัส การพูด การรับรส 
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 4) คอร์ปัส แคลโลซมั (Corpus Callosum) เส้นแบ่งเป็นร่องลึก
ยาวต้ังแต่บริเวณหน้าผากผ่านศีรษะไปจรดทา้ยทอย เซรีบรัมทั้งสองซีกน้ีเช่ือมโยงสู่กนัด้วย ใยประสาท
มากมายผนึกกันคล้ายสะพานซึ่งเช่ือมส่วนล่างของเซรีบรัมเข้าด้วยกัน 

 5) เย่ือบุตา (Fornix) เป็นเย่ือเมือกใส ประกอบด้วย เซลลแ์ละ
เย่ือฐานซึ่งคลมุส่วนตาขาวและบุด้านในของหนังตา เยือตาประกอบด้วยเนื้อเย่ือบุผิว 

 1.3.2.5 เส้นประสาทสมอง 
 เส้นประสาทท่ีออกมาจากสมองมีทั้งหมด 12 คู่ เส้นประสาท
เหล่าน้ี จะไปยังอวัยวะรับความรู้สึก กล้ามเน้ือและต่อมที่อยู่ในบริเวณศีรษะ เส้นประสาทเหล่าน้ี
ประกอบขึ้นด้วยเซลล์ประสาทบางเส้นมีเฉพาะเซลล์ประสาทรับความรู้สึก (คู1่, 2 และ6) บางเส้นมี
เฉพาะเซลล์ประสาทสั่งงาน (คู่ที่ 3, 4, 6 และ 7) และนอกจากน้ันมีเซลล์ประสาทรบัรู้สึกและเซลล์
ประสาทสั่งงาน ช่ือและหน้าที่ของเส้นประสาทสมองดังได้แสดงในตารางข้างล่างน้ี ขอให้สังเกตไว้ด้วย
ว่าเส้นประสาทคู่ที่ 10 เป็นเส้นประสาทท่ีสําคัญของระบบประสาทอิสระซึ่งไปเลีย้งอวัยวะภายใน
ทรวงอก และอวัยวะภายในของช่องท้องของร่างกาย (ศันสนีย์  ตันติวิท,2547 : 62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 80 แสดงภาพเส้นประสาทสมองของมนุษย์ 
(ที่มา ศันสนีย์  ตันติวิท,2547 : 63) 
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คู่ที่ ชื่อ หน้าที่ อวัยวะท่ีใยประสาทบการมาเล้ียง 
1 Olfactory รับกลิ่น  

2 Optic รับภาพ  

3 Oculomotor ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเน้ือตา 

กล้ามเน้ือที่ช่วยให้ลูกตาเคล่ือนไหว 

4 Trochleae ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเน้ือตา 

ช่วยเปลี่ยนขนาดของเลนส์ม่านตา 

5 Trigeminal รับความรู้สึกและควบคุม
การเคี้ยว 

กล้ามเน้ือที่ใช้ในการเคี้ยว 

6 Abducens ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเน้ือตา 

กล้ามเน้ือลูกตา 

7 Facial ควบคุมกล้ามเนื้อหน้าและ
รับรู้รส 

กล้ามเน้ือหน้า ลิ้น 

8 Auditory รับรู้เสียงและการทรงตัว  

9 Gloss 

pharyngial 

รับรู้สึกรสและควบคุม 
การเคลื่อนไหวของลําคอ 

กล้ามเน้ือหน้า ลิ้น 

10 Vagus ประสาทอิสระ ต่อมนํ้าลาย กล้ามเน้ือคอ หัวใจ 
กระเพาะ ลําไส้ หลอดคอ 

11 Spinal 

Accessary 

ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเน้ือบ่า 

กล้ามเน้ือบ่า 

12 Hypoglossal ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ลิ้น 

กล้ามเน้ือ 

 

ตารางที่ 13 แสดงเสน้ประสาทสมองของมนุษย์ 
(ที่มา ศันสนีย์  ตันติวิท,2547 : 63) 

 

 1.3.2.6 ก้านสมอง (Brainstem) ประกอบด้วย Midbrain Pons 

Medulla ควบคุมการทํางานของอวัยวะส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากอํานาจของจิตใจ เป็นอวัยวะท่ี
ทํางานด้วยระบบประสารอัตโนมัติ เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ เป็นต้น 
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 1.3.2.7 บริเวณอ่ืนๆ ในสมอง  
 1) ต่อมใต้สมองหรือต่อมพิทูอิทารี หรือไฮโปไฟซีส (pituitary 

หรือ hypophysis) รูปร่างค่อนข้างกลมคล้ายถั่ว (bean-shaped) ขนาดประมาณ 1.2 x 1.5 เซนติเมตร 
ในผู้ใหญ่หนักประมาณ 0.4-0.6 กรัม ต้ังอยู่ในแอ่งเรียกว่า “เซลลา เทอร์ซิกา” (sella turcica) ของ
กระดูกสฟีนอยด์ (sphenoid) โดยอยู่ใต้ สว่นไฮโปทาลามัสมีส่วนติดต่อกับไฮโปทาลามัส เป็นก้านยาว 
ซึ่งถ้าเป็นภาพสามมิติจะมีรูปร่างเป็นกรวยเรียกว่า “ก้านต่อมใต้สมองหรืออินฟันดิบูลัม” 

(infundibulum) (www.student.chula.ac.th 5 ตุลาคม 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 81 แสดงภาพต่อมใต้สมองหรือต่อมพิทูอิทาร ี
(ที่มา www.student.chula.ac.th 5 ตุลาคม 2559) 

 ต่อมใต้สมองแบ่งตามโครงสร้างและหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 (1) ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary) หรือ 
อะดิโนไฮโปไฟซิส (adenohypophysis) ประกอบด้วยส่วนที่อยู่ห่างไกลออกไป เรียกว่า “พาร์ส  
ดิสตาลิส” (pars distalis) ซึง่ส่วนใหญ่ของต่อม ส่วนที่มลีกัษณะเป็นท่อเรียกว่า “พาร์ส ทูเบอราลิส” 

(pars tuberalis) และส่วนทีอ่ยู่ ตรงกลาง เรียกว่า “พาร์ส อินเทอร์มีเดีย” (pars intermedia) ซึ่งไม่
มีบทบาทแล้วในมนุษย์ แต่มบีทบาทในสัตว์ 
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 (2) ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (posterior pituitary) หรือ 
นิวโรไฮโปไฟซิส (neurohypophysis) ประกอบด้วย มีเดียน เอมีเนนส ์(median eminence) ส่วนที่
มีเส้นประสาทอยู่มากเรียกว่า “พาร์สเนอโวซา” (pars nervosa) ทั้งสองส่วนเช่ือมด้วยส่วนที่สาม คือ
ก้านอินฟันดิบิวลัม (infundibulum) ซึ่งถ้าเป็นภาพสามมิติจะเห็นว่ามีรูปร่างคล้ายกรวย 

 2) ต่อมไพเนียล (Pineal glad) เป็นต่อมเล็กๆ รูปไข่ หรือรูป
กรวย คล้ายๆ เมล็ดสน (pine cone) เป็นที่มาของช่ือ pineal gland ลักษณะค่อนข้างแข็งสีนํ้าตาล 
ขนาดยาวจากหน้าไปหลัง 5-10 มิลลิเมตร กว้าง และสูง 3-7 มิลลิเมตร หนัก 0.2 กรัม ยื่นมาจาก
ด้านบนของ ไดเอนเซฟฟาลอน หรืออยู่ด้านล่างสุดของโพรงสมองที่สาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 82 แสดงภาพต่อมไพเนียล 
(ที่มา www.student.chula.ac.th 5 ตุลาคม 2559) 

 

 ต่อมไพเนียลประกอบด้วยเซลล์ 2 ประเภท คือ เซลล์ไพเนียล 
(pinealocytes) และเซลล์ไกลอัล (glial cell) จัดอยู่ในระบบประสาท คือ การรับตัวกระตุ้น 
การมองเห็น (visual nerve stimuli) เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เป็นดวงตาที่ 3 ทําหน้าที่ควบคุมร่างกาย
โดย ทํางานร่วมกับต่อม ไฮโปทาลามัส(Hypothalamus) ซึ่งต่อมไฮโปทาลามัสจะทําหน้าที่ เก่ียวกับ
ความหิว ความกระหาย เรื่องเซ็กส์ และนาฬิกาชีวิตซึ่งควบคุมอายุ ของมนุษย์ และเป็นต่อมไร้ท่อ 
ทําหน้าที่สร้างฮอร์โมน ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไพเนียล คือ เมลาโทนิน ยับย้ังการเจริญเติบโตของ
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อวัยวะสืบพันธ์ุ ทําให้เป็นหนุ่มสาวช้าลง ระงับการหลั่งโกนาโดโทรฟิน ให้น้อยลง ถ้าต่อมไพเนียลไม่
สามารถสร้างเมลาโทนินได้ จะทําให้เป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติ แต่ถ้าสร้างมากเกินไปจะทําให้เป็นหนุ่ม
สาวช้ากว่าปกติ  
 ต่อมไพเนียล ทําหน้าที่เหมือนตัวกลางที่จะรับรู้ความยาวของ
กลางวันและกลางคืน และสง่สัญญาณในรปูของฮอร์โมน เมลาโทนินไปยังระบบต่างๆ เมื่อแสงสว่าง
ผ่านเลนสแ์ก้วตาไปตกกระทบกับจอรับภาพ บริเวณส่วนหลังสดุของลูกตาท่ีเรตินา(retina)ที่มใียประสาท
มาเลี้ยงจะส่งกระแสประสาทไปที่ศูนย์รวมเส้นประสาทท่ีอยู่เหนือใยประสาท ที่ไคว้กนัเหนือสมองหรือ 
นิวเคลียสซูพราไคแอสมาติก (suprachiasmatic nuclei) ผ่านเส้นประสาทซิมพาเทติกจนถึงที่ปม
ประสาทซูพีเรยี เซอร์วิคัล (superior cervical ganglion) แล้วส่งต่อไปที่ต่อมไพเนียล 
 นอกเหนือจากบริเวณอ่ืนๆ ในสมองแล้ว ผู้เขียนขออธิบายถึงประสาทรับความรู้สึก
ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 83 แสดงภาพประสาทรับความรู้สกึ 
(ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki 24 ตุลาคม 2559) 
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 1.3.3 ประสาทรับความรู้สึก 
 ประสาทรับความรู้สึก อธิบายจากภาพได้ดังต่อไปนี้ 
(https://th.wikipedia.org/wiki 24 ตุลาคม 2559) 

 1.3.3.1 Prefrontal Cortex (largely on medial surface) เป็นส่วน
หน้าของสมองกลีบหน้าผาก อยู่ข้างหน้าของคอร์เทกซ์สั่งการปฐม (primary motor cortex) และ
คอร์เทกซ์ก่อนคอร์เทกซ์สั่งการปฐม (pre motor cortex) สมองส่วนน้ีเก่ียวข้องกับการวางแผนหรือ
โปรแกรมพฤติกรรมเก่ียวกับการรับรู้ที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับบุคลิกเก่ียวข้องกับการตัดสินใจและ
เก่ียวข้องกับการควบคุมความประพฤติที่เก่ียวข้องกับสังคม กิจหลักในสมองส่วนน้ีก็คือ การคิดและ
การกระทําที่เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละคน ในศาสตร์ของจิตวิทยา กิจที่ PFC ทําเรียกว่า  
“กิจบริหาร” (executive function) กิจบริหารมีความเก่ียวข้องกับความสามารถในการจําแนก
ความคิดที่ขัดแย้งกันกับการตัดสินความมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ความดีและความดีที่สุด ความ
เหมือนกันและความต่างกัน ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากการกระทําปัจจุบัน การทําการเพ่ือให้
ถึงเป้าหมายที่วางไว้ การพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ความมุ่งหวังในการกระทํา และการควบคุมตนใน
สังคม (คือสมรรถภาพในการระงับความอยากตามสัญชาตญาณที่ถ้าไม่ระงับแล้ว ก็อาจจะนําไปสู่ผล
เก่ียวกับสังคมท่ีไม่เป็นที่น่าชอบใจ)  
 1.3.3.2 Brodmann Area 4 คือ คอร์เทกซ์รับความรู้สึกทางกาย
ปฐมภูมิ (primary somatosensory cortex) เขต 4 คือ คอร์เทกซ์สั่งการปฐมภูมิ (primary 

motor cortex) เขต 17 คือ คอร์เทกซ์การเห็นปฐมภูม ิ (primary visual cortex) และเขต 41-42 

คอร์เทกซ์การได้ยินปฐมภูม ิ(primary auditory cortex)  

(https://th.wikipedia.org/wiki 24 ตุลาคม 2559) 

 1) คอร์เทกซ์การเห็นปฐมภูม ิ(primary visual cortex)  

มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 (1) การมองเห็น 
 (1.1) ส่วนประกอบของตา 
 (1.1.1) เลนส์ตา มีลักษณะใสคล้ายวุ้น 
สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เล็กน้อย ทําให้แสงมีจุดหักเหไปยังจุดรวมแสงที่จอตา 
 (1.1.2) จอตา เป็นเน้ือเย่ือทีไวต่อแสงอยู่
ด้านในสุดของลูกตา ทําหน้าที่เปลี่ยนแสงเป็นตัวกระตุ้น (กระแสไฟฟ้า) 
 (1.1.3) ของเหลว เป็นส่วนช่วยให้ลูกตาคง
รูปอยู่ได้ 
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 (1.1.4) ประสาทตา นําข่าวสาร (กระแส
ประสาท) จากจอตาไปสู่สมอง 
 (1.1.5) เย่ือหุ้มลูกตา เป็นเน้ือเย่ือเหนียวหุ้ม
ลูกตา 
 (1.1.6) กระจกตา เป็นเน้ือเย่ือหนาใส หุ้ม
อยู่ด้านหน้า ช่วยให้จุดรวมแสง (focus) ไปตกที่เลนส์ตา 
 (1.1.7) รูม่านตา คือช่องที่แสงผ่านเข้าลูกตา 
ช่องหรือรูม่านตาน้ีจะกว้างจะแคบขึ้นอยู่กับการขยายตัวและการหดตัวของม่านตา 
 (1.1.8) ม่านตา เป็นเน้ือเย่ือทีส่ามารถยืดหด
ได้ตามความเขม้ของแสงทีผ่่านเข้าตา 
 (2) การมองเห็นกับสมอง 
 สมองจะต้องอาศัยการมองเห็นภาพ ซึ่งจะนําไปสู่สมอง
ด้วยเส้นประสาทตาและหลังจากน้ันสมองส่วนของการมองเห็นหรือออกซปิิทอลโลบ ซึง่อยู่ทางด้านหลัง
ของสมองจะพัฒนาโครงสร้างที่จะตอบรับภาพและแปลภาพที่เห็นออกมาให้มีความหมาย โดยอาศัยนีโอ
คอร์เท็กซแ์ละสมองส่วนหน้า การมองเห็นเป็นการทํางานที่ละเอียดอ่อน จะเห็นว่า ประสาทตา มีเส้นใย
ประสาท 1 ล้านเส้นใยเทียบกับประสาทหู ซึ่งมีเส้นใยประสาทเพียง 50,000 เส้นใยเท่าน้ัน 
 นักวิจยัได้อธิบายถึงเรื่อง การมองเห็นว่า เริ่มด้วย
ข้อมูลหรือแสงไฟหรือภาพต่างๆ เข้าสู่สายตาผ่านไปยังจอภาพข้างหลังตา ซึ่งประกอบด้วย เซลล์
ประสาท ต่อจากน้ันเซลล์ประสาทจะส่งข้อมูลไปยังสมองที่เก่ียวกับการเห็นหรือออกซปิิทอลโลบ โดย
ผ่านทางเส้นใยประสาทผ่านซีนแนปส์ หรือจุดเชื่อมต่อทําให้เกิดปฏิกิริยาสร้างสารเคมีและเกิด
กระแสไฟฟ้าขึ้น การมองเห็นภาพเป็นส่วนหน่ึงของความคิด แม้กระทัง่คนตาบอดมาต้ังแต่กําเนิดก็
สามารถจะคิดจินตนาการรูปภาพได้ การมองเห็นจึงขึ้นอยู่กับการทํางานของสมองหรือสมองที่กําลัง
ทํางานอยู่ ในขณะเดียวกันสมองก็ตอบสนองต่อการมองเห็นเพราะว่า ตากําลังทํางานอยู่ นักวิจัยยัง
ค้นพบอีกว่า สมองพยายามที่จะสร้างแผนทีเ่ก่ียวกับการมองเห็นขึ้นมาในสมอง โดยเฉพาะถ้าหากว่ามี
ส่วนใดส่วนหน่ึงขาดไป เช่น ถ้าหากเรามองรูปภาพวงกลมมีเส้นโค้งขาดเป็นช่วงๆ สมองก็จะพยายาม
เอาข้อมูลมาใสต่รงช่องว่างที่หายไป ทําให้เกิดภาพของวงกลม การเห็นภาพต่างๆ ของเราเกิดจากตา
ประมาณ 20 % ในขณะทีอี่ก 80 % เกิดจากการทํางานของสมองส่วนต่างๆ ที่ทาํหน้าที่เก่ียวกับ 
การเห็น ขอ้มูลเกี่ยวกับการเห็นจะไปรวมกันที่ศูนย์กลางของการเห็นที่อยู่ตรงส่วนกลางของสมองที่
เรียกว่า “แลทเทอรอล เจนนิคูเลท นิวเคลียส” (Lateral Geniculate Nucleus-LGN) ซึ่งเป็น 
จุดเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับ การเห็น มาทูรานา และวาเรรา ยังบอกอีกว่า เรามองเห็น



286 

 

ผลสม้เป็นสีส้มได้ แม้ว่าในขณะน้ันจะไม่มคีลื่นแสงทีท่ําให้เกิดสีส้มเลยก็ตาม เพราะสมองได้เก็บข้อมูล
เหล่าน้ีเอาไว้ก่อนแล้ว และแปลผลออกมาเป็นสีส้ม 
 จากการทดลองยังพบอีกว่า ในขณะที่เรามองหน้าคน
คนหน่ึง สมองของเราส่วนที่มองเห็นใบหน้าจะแปลภาพออกมาว่า น่ีคือ ใบหน้า และสมองส่วนอ่ืน 
แปลสีหน้าของคนคนนั้นว่า เป็นอย่างไร เช่น มีความสุข เศร้า หรือ โกรธ ในขณะทีส่มองอีกส่วนก็จะ
เช่ือมข้อมูลว่า คนหน้าตาแบบน้ีคือใคร แลว้เอาข้อมูลต่างๆ มาผสมกันออกมาว่าคนหน้าตาอย่างน้ีคือ
ใคร ช่ืออะไร กําลังดีใจ หรือเสียใจ หรือมีอารมณ์ อย่างไร เด็กเล็กๆ สามารถตอบสนองต่อวัตถุที่
สัมผสัก่อน จะเห็นวัตถุนั้นด้วยซ้ําไป ข้อมูลจากประสาทสมัผัสอ่ืนที่ไม่ใช่สายตา ก็สามารถส่งข้อมูลเข้า
ไปในสมองส่วนต่างๆ ที่เป็นแผนทีแ่ละช่วยให้สมองสร้างภาพได้เช่นกัน การสร้างภาพหรือการมองเห็น
ภาพ จึงเกิดจากสมองส่วนใดส่วนหน่ึงทํางาน ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นภาพที่ต้องใช้ความคิด สมองส่วนนี
โอคอร์เท็กซ์กจ็ะทํางาน แต่ถ้าภาพน้ันเป็นภาพที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา เป็นภาพเก่ียวกับอารมณ์ 

สมองส่วนที่เก่ียวกับอารมณ์หรือลิมบิกเบรนก็จะทําหน้าที่หรือถ้าเป็นภาพที่ค่อนข้างจะคงที่และ
สามารถส่งข้อมูลเข้าสายตาสู่ประสาทตาโดยตรง ก็จะทํางานโดยสมองอาร์เบรน นอกจากน้ันสมอง
ยังมีความสามารถที่จะจับจ้องหรือเลือกมองเห็นเฉพาะสิ่งที่สนใจเท่านั้น แม้ว่าสิ่งน้ันจะอยู่
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 84 แสดงภาพส่วนประกอบของหู 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 29 กันยายน 2559) 
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 2) คอร์เทกซ์การได้ยินปฐมภูมิ (primary auditory cortex) 

เขต 41-42 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 (1) การได้ยิน 
 คลื่นเสียง เกิดจากการอัดและขยายของตัวกลาง 
การอัดขยายนี้ จะส่งต่อๆ กันไป จนถึงหูของผู้ฟังแล้วส่งต่อไปยังสมอง ในเทอมของระดับเสียง 
ความดังและคุณภาพของเสียง โดยปกติหูคนเราไวต่อการรับรู้เสียงที่มีความถี่สูงมากกว่าเสียง
ที่มีความถี่ตํ่า เมื่อเสียงน้ันมีระดับความเข้มเสียงเท่ากัน นอกจากน้ีความไวต่อการรับรู้เสียงของคนเรา
ยังขึ้นอยู่กับอายุ โดยพบว่า เด็กมีความรู้สึกไวต่อช่วงความถี่สูงมากกว่าผู้ใหญ่ความไวต่อการได้ยิน
เสียงของคนจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นและยังพบว่า ความไวต่อการได้ยินเสียงจะลดลงด้วยสาเหตุอ่ืนๆ 
อีกเช่น การได้รับฟังเสียงดังมากเกินไปเป็นระยะเวลานานๆ หรือจากการใช้ยาบางชนิด 
 (2) ส่วนประกอบของหู สามารถอธิบายได้ดังน้ี 
(http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/95/wave1/wave_6.htm 5 ตุลาคม 2559) 

 (2.1) หูช้ันนอก ประกอบด้วยใบหู ช่องหูหรือรู
หู (Auditory canal) และเยื่อแก้วหู (tympanic membrane) โดยใบหูจะทําหน้าที่ในการรับเสียง 
สําหรับในสัตว์บางชนิด หูส่วนน้ีจะมีขนาดใหญ่เพ่ือใช้หาทิศทางของแหล่งกําเนิดเสียง ส่วนช่องหูมี
ลักษณะเป็นท่อยาว ดังน้ัน ความดันของเสียงตอนปลายท่อด้านในที่ปิดอยู่จึงมีมากกว่าปากท่อ
ด้านนอก ความดันที่เพ่ิมน้ันจะเกิดเมื่อความยาวของ คลื่นเสียงยาวกว่าความยาวท่อ 4 เท่า คือ 
ความดังเมื่อผ่านช่องหูจะเพ่ิมข้ึน 12 เดซิเบล ในช่วงความถี่ 2,400 - 4,000 Hz แต่ถา้ความยาวคลื่น
ตํ่ากว่าหรือสูงกว่าน้ี ความดังเมื่อผ่านช่องหูจะเพ่ิมเพียง 5 เดซิเบล ในช่วงความถี่ 2,000 - 6,000 Hz 

ช่องหูทําหน้าที่ในการกําทอนเสียง (resonance) ซึ่งสั่นด้วยความถี่ประมาณ 3000 เฮิรตซ์ แล้วส่งไป
ยังเย่ือแก้วหู ช่องหูยังช่วยในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้มีค่าคงที่และยังเป็นเคร่ืองป้องกัน
อันตรายให้แกหู่อีกด้วย เย่ือแก้วหูเป็นส่วนก้ัน ระหว่างหูช้ันนอกกับหูช้ันกลาง โดยแยกอากาศในช่อง
หูช้ันนอกไม่ใหติ้ดต่อกับหูช้ันกลาง เย่ือแก้วหูทําหน้าที่เป็นเคร่ืองรับความดันเสียง 
 (2.2) หูช้ันกลาง ทําหน้าทีป่รับคลื่นเสยีงเพ่ือให้ 
เข้าไปกระตุ้นหช้ัูนในโดยการเปลี่ยนพลังงานเสียงจากอากาศให้ผ่านช่องหช้ัูนกลางเข้าไป สั่นสะเทือน
ของของเหลวภายในหูชั้นกลางประกอบด้วยกระดูกสามช้ิน (Ossicles) คือ กระดูกรูปฆ้อน กระดูก
รูปทั่งและกระดูกรูปโกลน ซึ่งยึดกันอย่างสมดุลด้วยระบบคานดีดคานงัด (lever system) ตรง
บริเวณปลายกระดูกรูปโกลนจะติดต่อกับหน้าต่างรูปไข่ กระดูกทั้งสามทําหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียงที่มา
กระทบแก้วหูให้เป็นคลื่นของเหลวขึ้นในหูส่วนใน หูส่วนกลางน้ี ติดต่อกับโพรงอากาศผ่านหลอด
ยูสเตเชียน (eustachian) ปกติช่องน้ีจะปิด แต่ในขณะเคีย้วหรือกลืนอาหารท่อน้ีจะเปิด อากาศภายใน
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หูส่วนกลาง จงึสามารถติดต่อกับภายนอกได้ เป็นการปรับความดัน 2 ด้านของเย่ือแก้วหูให้เท่ากัน ทํา
ให้การได้ยินดีขึ้น 
 (2 .3 )  หู ช้ันใน  หลอดค ร่ึงวงกลม  3  หลอด
(semicircular canals) ซึ่งทาํหน้าที่ควบคุมการสมดุลของร่างกาย และกระดูกรูปหอย (cochlea) ซึ่ง
เป็นช่องมีลักษณะคล้ายหอยโข่ง ภายในบรรจุของเหลวมีเย่ือบาซิลาร์ (basilar) ขึงอยู่เกือบตลอด
ความยาว ยกเว้นปลายสุดตรงปากทางเข้าเป็นช่องเปิดรูปไข่และวงกลม ตลอดความยาวของเย่ือ 
บาซิลลาร์มีปลายประสาทที่ไวต่อเสียงที่มีความถี่ตํ่าๆ กันเรียงรายอยู่ ปลายประสาทที่อยู่กันค่อนไป
ทางช่องเปิดรูปไข่จะไวต่อเสียงที่มีความถี่สงู ส่วนปลายประสาทที่อยู่ลกึเข้าไปข้างในจะไวต่อเสียงที่มี
ความถี่ตํ่า 
 (3) กลไกของการได้ยิน 
 ช่องหูจะทําให้คลื่นเสียงที่มีความถี่ระหว่าง 2,000 

– 5,000 Hz มีพลังงานสูงขึ้นเน่ืองจากเกิด resonance ในช่องหู ถ้าความถ่ี ตํ่ากว่า 400 Hz การรับ
คลื่นเสียงไม่คอ่ยดี ทั้งใบรูและช่องหูทําให้เกิดการขยายเสียง เมื่อคลื่นเสียงไปกระทบแก้วหู ซึ่งต่ออยู่
กับกระดูก 3 ช้ิน ซึ่งประกอบกันแบบคานดีดคานงัดจึงมีการได้เปรียบเชิงกลเกิดขึ้นทําให้มีแรงเพ่ิมขึน้ 
กระดูกโกลนซึง่อยู่ที่ตําแหน่งสุดท้ายมี ความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่กับหน้าต่างรูปไข่มาก เมื่อมแีรงมา
กระทําจะทําให้ความดันเพ่ิมข้ึน จึงเกิดการขยายเสียงขึ้นประมาณ 30 เทา่ จากน้ันเสียงก็จะเดิน
ทางเข้าสู่หูส่วนใน สัญญาณเสียงก็จะเกิดการขยายอีก เมื่อคลื่นเสียงผ่านหูส่วนในก็จะทําให้เย่ือ 
บาซิลาร์สั่นปลายประสาทท่ีเย่ือบาซิลาร์ก็สง่สัญญาณต่อไปยังสมอง ทําให้เกิดความรู้สึกในการได้ยนิ
เสียง 
 (4) พัฒนาการการได้ยิน 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Brain. 5 ตุลาคม 2559) 

 เมื่อเด็กอายุประมาณ 1 ปี สมองมีการสร้างแผนที่การ
ได้ยินอย่างสมบูรณ์ เช่น เสียงน้ีเซลล์ประสาทส่วนน้ีรับผิดชอบ อีกเสียงหน่ึงเซลล์ประสาทอีกที่
รับผิดชอบ เป็นต้น เมื่อเด็กโตขึ้นเขาจะไม่สามารถแยกเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ เพราะจะไม่มี
เซลล์ประสาทที่ตอบสนองต่อเสียงน้ัน เน่ืองจากไม่เคยได้ยินมาก่อน เพราะฉะน้ันการที่เด็กย่ิงโต 
การเรียนรู้ภาษา ก็จะเป็นได้ยากข้ึน เน่ืองจากไม่มีเซลลป์ระสาทที่ยังไม่ถูกจัดแผนที่เหลืออยู่ หรือไม่มี
เซลล์ประสาทที่ยังไม่ถูกใช้งานไปใช้เรียนรู้ภาษาหรือคําใหม่ๆ ได้ การเรียนรู้คําศัพท์กเ็ช่นกัน ถ้าเด็ก
เล็กๆ มแีม่เป็นคนพูดเก่ง เด็กจะรู้คําศัพท์มากกว่าเด็กที่แม่หรือพ่ีเลี้ยงพูดไม่เก่ง เช่น การวิจัยของ
แจเนลเลน ฮัทเทนโลเคอร์ (Janellen Huttenlocher) จากมหาวิทยาลัยชิคาโก พบว่า เด็กอายุ 20 

เดือน ถ้าหากมีแม่คุยเก่ง เด็กก็จะรู้คําศัพทม์ากถึง 131 คํา มากกว่าเด็กที่แม่พูดไม่เก่ง ตอนยังเป็น
ทารกในครรภ์ เซลล์ประสาทก็มีความไวต่อการได้ยิน เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 4 เดือนคร่ึง อวัยวะท่ี
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เก่ียวกับการได้ยินพัฒนา จนสมบูรณ์แบบแล้ว สมองส่วนที่เรียกว่า “เทมโพราลโลบ” ซึ่งอยู่ด้านข้าง
ของสมองทั้งซ้ายและขวา เป็นสมองส่วนที่สําคัญที่สุดเก่ียวกับการได้ยิน คือมีหน้าที่ทํางานเก่ียวกับ
การได้ยิน พบว่า ในสมองของเด็กแรกเกิด สมองส่วนน้ีมีไขมันหรือมันสมองห่อหุ้มเส้นใยประสาท
เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่สมองส่วนอ่ืนยังเพ่ิงสร้างไขมันหรือมันสมองห้อมล้อม เส้นใยประสาททารกใน
ครรภ์ไม่เพียงได้ยินเพียงอย่างเดียว แต่สามารถทีจ่ะพยายามเลยีนเสียงหรือเรยีนรู้เก่ียวกับคําพูด
พยายามขยับกล้ามเน้ือที่เก่ียวกับการออกเสียง โดยเฉพาะในลักษณะของการร้องไห้ด้วย ซึ่งทําให้เด็ก
สามารถร้องไห้ทันทีหลังคลอด คลื่นเสียงทีม่าจากที่อ่ืนๆ หรือรับมาจากประสาทส่วนอ่ืน ก็จะส่งไปที่
กลุ่มของประสาทสัมผสัที่อยู่ด้านในสุดของหู คลื่นที่เขา้ไปน้ีจะปรับเปลี่ยนคลื่นทีม่อียู่แล้วตามปกติ  
ทําให้เกิดเป็นคลื่นรูปต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ หน่ึง คลื่นทีม่ีความถี่คงที่ สอง 
คลื่นที่มีความถี่เปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลา และสามคลื่นที่เป็นผลลัพท์ระหว่างสองคลื่นแรก 
หลังจากมีการปรับตัวแล้ว คลื่นทั้งสามแบบน้ีจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ออกมา เป็นความสูง ความลึก 
และความกว้าง สมองสามารถอ่านหรือแปลข้อมูลของแสงและเสียงจากข้อมูลทีม่ีอยู่แล้วในแผนทีใ่น
สมอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราอยู่ในห้องมืดๆ และได้ยินเสียงจุดไม้ขีดไฟ เราจะมีความรู้สึกว่าได้กลิ่น
กํามะถันและเห็นแสงไฟ หมายความว่า ในโลกที่เรารู้จักนี้ เราสามารถจะบอกตําแหน่งหรือ 
ความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ได้จากผล 3 อย่าง คือ หน่ึงข้อมูลหรือคลื่นหรือกระแสไฟฟ้าจาก
สมองของเราเอง สองข้อมูลหรือคลื่นหรือกระแสไฟฟ้าจากโลกภายนอกที่เข้ามาและสามคือผลรวม
ระหว่างคลื่นทั้งสอง ผลลัพทข์องกระแสไฟฟ้าสงูสุด ท่ามกลางเซลล์ประสาทเหล่าน้ี วัดจากประสาท
สัมผสัทั่วร่างกาย  
 สมองส่วนลิมบิกเบรน หรือสมองส่วนอารมณ์
สามารถจะตอบสนองต่อคลื่นเสียงต่างๆ ที่เข้ามาถึงตัวเรา ด้วยการอาศัยความช่วยเหลือจากนีโอ 
คอร์เท็กซ์หรือสมองส่วนใหม่แปลคล่ืนเสียงออกมาโดยตรง สมองส่วนลิมบิกเบรนหรือสมอง
ส่วนอารมณ์กับสมองส่วนอาร์เบรนมีความเกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิด สมองส่วนลิมบิกเบรนจะ
รับรายงานจากสมองส่วนอาร์เบรน ขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลไปที่นีโอคอร์เท็กซ์ด้วย ผลลัพท์ของการ
ติดต่อระหว่างสมองส่วนต่างๆ น้ีจะส่งไปที่ประสาทรับการได้ยินและการทรงตัวที่หูส่วนใน ซึ่งทําให้
บอกได้ว่าเสียงต่างๆ ที่ได้ยินมาจากที่ใด การได้ยินน้ีเปรียบได้กับการเห็น สายตาเราจะส่งรูปภาพเข้า
ไปในสมอง แล้วสมองก็จะใส่ข้อมลูลงไปตามช่องว่างและส่งข้อมูลกลบัออกมาทําให้เรามองเห็นภาพ
ครบบริบูรณ์ 
 1.3.4 สารสื่อประสาทในสมอง 
 สารสื่อประสาทเป็นสารเคมทีี่สร้างจากปลายเซลล์ประสาทหรือตัวเซลล์
ประสาทและหลั่งออกจากปลายประสาทเพ่ือเป็นตัวนําสัญญาณประสาท (Neurotransmission) ผ่าน
ไซแนปซ์ (Synapse) หรือช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทกับเซลล์กล้ามเน้ือหรือเซลล์ประสาท
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กับเซลล์ประสาท สารสื่อประสาทมีต้ังแต่โมเลกุลขนาดเลก็อย่าง เช่น อะเซทลีคลอรีน (Acetylcholine) 

โดปามีน (Dopamine) นอร์อีพีเนฟรีน (Norepinephrine) เซโรโตนิน (Serotonin) กรดอะมิโน
หลายชนิดอย่าง เช่น ไกลซนี (Glycine) กลูตามิคแอซิด (Glutamic acid) แกมมา-อะมิโนบิวทีริค  
แอซิด (γ-aminobutyric acid) จนกระทั่งถงึโมเลกุลขนาดใหญ่อย่างเช่น ซับสแตนซ์พี (Substance P) 

วาโสเพรสซิน (Vasopressin) รวมถึงพวกรีลีสซิ่งและอินฮิบิต่ิงฮอร์โมน (Releasing and inhibiting 

hormone) ในไฮโปธาลามัสและสมองส่วนอ่ืนๆ สารสื่อประสาทเหล่าน้ี ถูกหลั่งผ่านไซแนปส์โดยศักย์
การทํางาน (Action potential) ที่ผ่านมายังปลายประสาทแล้ว ทําให้สารสื่อประสาทจับกับตัวรับ 
(Receptor) ทาํให้เกิดการเปลี่ยนการผ่านเขาออกของไอออนท่ีเย่ือหุ้มเซลล ์ (Membrane) ของเซลล์
ถัดไปเกิดการดีโพลาไรเซชั่น (Depolarization) หรือเกิดภาวะกระตุ้น(Excitation) เซลล์
ถัดไป แต่อาจมีผลทําให้เซลล์ถัดไปเกิดไฮเปอร์โพลาไรเซช่ัน (Hyperpolarization) หรือเกิดภาวะ
ยับย้ังเซลล์ถัดไปทําให้ไม่เกิดสัญญาณประสาทใหม่ขึ้น 
 การทํางานของเซลล์ประสาทเกิดจากปฏิกิริยาเคมี มกีารหลั่งสารเคมี
และเกิดประจุไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในเส้นใยประสาท ซึ่งจะส่งไปตามเซลล์ประสาทต่างๆ 
ทําให้เกิดปฏิกิริยาการทํางานของสมอง สารเคมีในสมองมีมากมายหลายชนิด 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Brain. 5 ตุลาคม 2559) 

 1.3.4.1 สารเคมีในสมองที่สําคัญ คือ 
 1) อะเซทิลโคลีน (Acetylcholine) เป็นสารเคมีที่มีหน้าที่
เก่ียวกับความจํา 
 2) เอนดอร์ฟิน (Endorphins) เป็นสารเคมีที่ทําให้เรารู้สึก 
ผ่อนคลายหายเจ็บปวด การทํางานของเอนดอร์ฟินที่เกิดขึ้นในสมอง จะคล้ายๆการทํางานของสาร
หรือยามอร์ฟีน (Morphine) ที่ใช้ในทางการแพทย์ ในคนไข้ที่ได้รับความเจ็บปวดมากๆ เมื่อ
ฉีดมอร์ฟีน เข้าไปจะทําให้ความเจ็บปวดลดลง เกิดอาการผ่อนคลาย สารเอนดอร์ฟินในสมองก็ม ี
การทํางานแบบน้ีเช่นกัน 
 3) เมลาโทนิน (Melatonins) สารน้ีจะทําให้คนเราหลับสบาย 
จึงมีการนําสารเมลาโทนิน มาช่วยทําให้นอนหลับ โดยเฉพาะคนที่เกิดอาการเจ็ตแล็ก (jet lag) หรอื
อาการนอนไม่หลับเมื่อเดินทางโดยเคร่ืองบิน และมกีารเปลี่ยนเวลาจากซีกโลกหน่ึงไปอีก ซีกโลกหน่ึง 
 4) เซโรโตนิน (Serotonins) ถ้าสมองมีสารน้ีในระดับที่
พอเหมาะ จะทําให้เรารู้สึกผอ่นคลาย ไม่เครียด มองโลกในแง่ดี ถ้าหากมีระดับสารเซโรโตนินตํ่า ก็จะ
ทําให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า 
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 5) ซับสแทนซ์พี (Substance P) เป็นสารเคมีที่ทําให้เรา
รู้สึกเจ็บปวด สารตัวน้ีจะเป็นตัวสื่อความเจ็บปวด และยา เช่น มอร์ฟีน หรือสารเอนดอร์ฟิน สามารถ
ลดการทํางานของซับสแทนซ์พี ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดน้อยลง 
 1.3.4.2 การสร้างและการทํางานของสารสื่อประสาท  
 การสร้างและการทํางานของสารสื่อประสาท 
(Neurotransmitter) กระบวนการท้ังหมดต้ังแต่การสร้างสารสื่อประสาท (Synthesis) การเก็บรักษา 
(Storage) การหลั่งสารสื่อประสาท (Release) และการกําจัดสารสื่อประสาท (Clearance) ซึง่
กระบวนการท้ังหมดน้ีเรียกว่า “นิวโรทรานสมิสช่ัน” (Neurotransmission) ซึ่งเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างปฏิกิริยาทางชีวเคมีและทางไฟฟ้าของเซลล์ ซึ่งแบ่งกระบวนการดังกล่าวได้ 3 

ขั้นตอนดังน้ี 
 1) การสังเคราะห์และการเก็บสารสื่อประสาท บริเวณสาร
สื่อประสาทขึน้อยู่กับชนิดของสารสื่อประสาท สารสื่อประสาทพวกอะเซทีลคลอรีน นอร์อีพิเนฟริน  
โดปามีน อะดรีนาลีนและเซโรโตนินสารสือ่ประสาทท่ีกลา่วถึงข้างต้นเหล่าน้ี สร้างขึน้บริเวณปลาย
ประสาท (Nerve terminal) โดยเอนไซม์ (Enzyme) และสารต้ังต้น (Precursor) ที่อยู่ปลายประสาท 
ในขณะที่สารส่ือประสาทพวกโซมาโตสเตติน (Somatostatin) เอนเคพาลิน (Encephalin)  

ซับสแตนซ์พี (substance P) สารสื่อประสาทพวกน้ี จัดเป็นชนิดนิวโรเปปไตด์ (Neuropeptid) ที่ถกู
สร้างขึ้นตามกระบวนการสังเคราะห์สารโปรตีนทั่วไป (protein synthesis) ถุงบรรจุสารสื่อประสาทท่ี
สร้างขึ้น (Secretory vesicles) จะเคลื่อนไปยังปลายประสาทแบบที่เรยีกว่า “ฟาสท์แอกโซนอลทราน 
สปอร์ต” (Fast axonal transport) และเรียกถุงที่บรรจุสารสื่อประสาทน้ีว่า ถุงบรรจุสารสื่อประสาท
ที่ไซแนปซ์ (Synaptic vesicles) ซึ่งห่อหุ้มด้วยเย่ือหุ้มช้ันเดียว เป็นการป้องกันไม่ให้สารเหล่าน้ี 
ถูกทําลายโดยเอนไซม์ที่อยู่ในไซโตพลาสซึมและออร์แกแนลของเซลล์ประสาท การเก็บสารสื่อ
ประสาทจํานวนมาก ในถุงจะเป็นการช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในการหล่ังสารสื่อประสาทได้ทีละมากๆ เมือ่
มีศักย์การทํางานมากระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทออกจากปลายประสาท 
 2) กระบวนการหลั่งสารสื่อประสาท กลไกการหลั่งสาร 
สื่อประสาทเกิดขึ้นโดยคลื่นประสาทหรือศักย์การทํางานว่ิงมายังปลายประสาท กระตุ้นให้ไอออน 
แคลเซี่ยม (Calcium) จากของเหลวนอกเซลล ์ (Extracellular fluid) ซึมผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ปลาย
ประสาทมากขึ้น กระตุ้นให้ถุงบรรจุสารสื่อประสาทเคลื่อนมารวมเย่ือหุ้มเซลล์ประสาทแล้ว
ปล่อยสารสื่อประสาทออกสู่ไซแนปซ์แบบเอกโสไซโตซิส (Exocytosis) ส่วนเย่ือหุ้มเซลล์ของถุง
บรรจุสารสื่อประสาทจะกลบัเขาสู่ไซโตพลาสซึมเอาไว้ใช้สร้างถุงบรรจุสารสื่อประสาทใหม่ต่อไป 
ไซแนปซ์ในสมองทั่วไปกว้างประมาณ 200 อังสะตอม (AO) ส่วนไซแนปซ์ระหว่างเซลล์ประสาทกับ
เซลล์กล้ามเน้ือ (Neuromuscular synapse) ห่างกันประมาณ 500 อังสะตอม ใช้เวลาเดินทางถึง
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เซลล์กล้ามเน้ือ ประมาณ 0.5 มิลลิวินาทีถึง 2 มิลลิวินาทีเรียกค่าน้ีว่า ไซแนปซ์ติคดีเลย์ (synaptic 

delay) เมื่อสารสื่อประสาทเดินทางไปยังเซลล์ถัดไปแลว้จะจับกับตัวรับที่เย่ือหุ้มเซลล์ อิทธิพลของ
สารสื่อประสาทตัวหน่ึงๆต่อการตอบสนองของเซลล์น้ันขึ้น ชนิดตัวรับที่ปรากฏอยู่ในเซลล์นั้นๆ 
อย่างเช่น อะเซทีลคลอรีนที่จับกับตัวรับที่เซลล์กล้ามเนื้อโครงร่าง (Skeletal muscle) จะ
ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเซลล์กล้ามเน้ือหรือเกิดการดีโพลาไรเซช่ันเกิดขึ้น เน่ืองจากตัวรับที่
เซลล์กล้ามเน้ือเป็น ตัวรับที่เรียกว่า “ตัวรับนิโคตินิค” (Nicotinic receptor) ที่ส่งผลให้เกิดการซมึ
ผ่านของโซเดียมเข้าสู่เซลล์กลา้มเน้ือ ในขณะที่สารสื่อประสาทอะเซทีลคลอรีนที่จับกับตัวรับที่เซลล์
กล้ามเน้ือหัวใจกลับส่งผลให้เกิดการยับย้ัง (Inhibition) หรือเกิดไฮเปอร์โพลาไรเซช่ันของเซลล์
กล้ามเน้ือหัวใจ เน่ืองจากตัวรับที่เซลล์กล้ามเน้ือหัวใจเป็นตัวรับที่เรียกว่า “มัสคารินิค” (Muscarinic 

receptor) ทีส่่งผลให้เกิดการซึมผ่านของโพแตสเซียมออกสู่นอกเซลล์ กลไกที่กล่าวมาข้างต้น เป็นผล
ของสารสื่อประสาทท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าออกของไอออนต่างๆ โดยตรง (Ionotropic effect) 

นอกจากน้ีแล้ว สารสื่อประสาทยังอาจมีผลไปกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลซิึมของเซลล์ที่กระตุ้น 
(Metabotropic effect) โดยอาศัยระบบเอนไซม์ที่เรียกว่า “อะดีนัยเลสไซเคลส” (Adenylase 

cyclase system) แต่กลไกชนิดน้ีเกิดขึ้นชาและกินเวลานานและมี ผลต่อการเขาออกของไอออนใน
เวลาต่อมา นอกจากน้ี ยังพบตัวรับที่ปลายประสาทของเซลล์ประสาทก่อนไซแนปซ์ (Presynaptic 

cell) ตัวรับชนิดน้ีเรียกว่า “ออโตรีเซปเตอร์” (Autoreceptor) ซึ่งสารสื่อประสาทท่ีจับกับตัวรบั
ชนิดน้ี ส่งผลให้เกิดการควบคุมแบบยอนกลับชนิดลบ (Negative feedback mechanism) ยับย้ัง 
การหลั่งสารสือ่ประสาท ออกมามากเกินไป 
 3) กระบวนการกําจัดสารสื่อประสาท เป็นการกําจัดสาร 
สื่อประสาทออกจากไซแนปซภ์ายหลังที่สารสื่อประสาทดังกล่าวทําใหเกิดสัญญาณศักย์์การทํางาน 
หรือคลื่นประสาทใหมใ่นเซลลต์อบสนอง วิธีการในการกําจัดสารสื่อประสาทมีอยู่ 3 วิธีดังน้ี 
 (1) การทําลายโดยเอนไซม์ อย่างเช่น อะเซทีลคลอรีนถกู
ทําลายโดยอะเซทีลคลอรีนเอสเตอเรส (Acetylcholine esterase) ซึ่งอยู่ตามผิวของเย่ือหุ้มเซลล์ได้
สารคลอรีน (Choline) และกรดอะซีติค (Acetic acid) แล้วสารคลอรนี จะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ปลาย
ประสาท เพ่ือนําไปใช้ในการสร้างสารสื่อประสาทใหม่อีกครั้งเป็นการประหยัดพลังงาน สารที่ถูกดูด
กลับจะถูกใสเ่ขาไปในถุงบรรจุสารสื่อประสาทใหม่ กระบวนการดูดซึมสารกลบัเข้าสูป่ลายประสาทเป็น
การกระบวนการขนส่งที่ต้องใช้พลังงาน (Active transport) 

 (2) การแพร่กระจาย (Diffusion) ของสารสือ่ประสาทจาก
ไซแนปส์เข้าสูข่องเหลวนอกเซลล์เช่นเลือดแล้วไปทําลายในตับ ไตและกาํจัดออก ทางปัสสาวะในเวลา
ต่อมา 



293 

 

 (3) สารสื่อประสาทถูกดูดซึมโดยเกลียลเซลล์ (Glial cell) 

ที่อยู่รอบๆ ปลายประสาท เอาไปใส่ในไซโตพลาสซึมต่อไปการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ต่อ
เซลล์ที่ไซแนปซ์ (Cell-to-cell communication) 

 1.3.4.3 การทํางานของสารเคมีในสมอง 
 1) กลุ่มแรกกลุ่มกระตุ้นสมอง จะทําหน้าที่ควบคุมประพฤติ 
การแสดงออกอารมณ์ ทําให้สมองต่ืนตัวและมีความสุข ทําให้การอ่านข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
ทําให้ร่างกายรู้สึกดี มีความสขุ ทําใหเ้พ่ิมภูมิต้านทาน สุขภาพแข็งแรงจะหลั่งมาก เมือ่ออกกําลังกาย 
การได้รับคําชมเชย การร้องเพลง การเล่นเป็นกลุ่ม สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่ดี การให้ทํากิจกรรม
กลุ่ม การได้รบัสัมผัสที่อบอุ่น (affirmation touch) การมองเห็นคุณค่าของตนเอง การเล่นดนตรี 
และเรียนศิลปะโดยไม่ถูกบังคับ การได้รับสิง่ที่ชอบความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ยกตัวอย่างกลุ่มแรก 
 โดปามีน (Dopamine): ควบคุมการเคลื่อนไหว ถ้าตํ่ามผีล
ต่อความจําที่ใช้กับการทํางาน ถ้าสูงมากเกินไปเกิดโรคจิตประสาทหลอนและจะลดลง เมื่ออายุมากขึ้น 
ผู้ชายจะลดลงมากกว่าผู้หญิง 
 เซโรโตนิน (Serotonin) : ทําให้รู้สกึอารมณ์ดี ทําหน้าที่ส่ง
ข้อมูล เกือบทกุข่าวสารผ่านที่ต่างๆ ในสมองถ้าขาดจะทําให้คนซมึเศร้า มองคุณค่าตัวเองตํ่า 
 อะเซทิลโคลีน (Acetylcholine) : ควบคุมการเคลื่อนไหว
ของร่างกายทําให้ข้อมูลส่งผ่านได้ดีขึ้น มีบทบาทสําคัญในความจําระยะยาว ช่วยให้สมองเก็บความรู้ที่
เราเรียนในเวลากลางวันไปเก็บในสมองในเวลาที่เรากําลังหลับ เป็นสารเคมีที่เก่ียวข้องกับความฝัน ถ้า
ขาดสารน้ีทําให้สมาธิลดลง ขี้ลืม นอนไมค่อ่ยหลับ 
 เอนดอร์ฟิน (Endorphin) (Endogenous morphine) : 

เป็นยาชาในร่างกายตามธรรมชาติ ทําให้รูส้ึกเจ็บน้อยลง เช่น ผู้หญิงขณะคลอดจะผลิตสารน้ี 10 เท่า 
เป็นสารเคมีทีท่ําให้เกิดความสุข อารมณดี์และสมองจะเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้ดี ถ้าขาดสารน้ีจะทํา
ให้เราขาดความสุข แม้จะฟังเพลงที่เคยชอบ ถ้ามีสารน้ีมากจะมีอารมณดี์เป็นพิเศษ และสนุกสนาน 
 การออกกําลังกายและทํากิจกรรมอ่ืนๆ หรอืการว่ิงจะทําให้สาร
น้ีหลั่งหรือการให้ทาน การช่วยเหลือผู้อ่ืนจะทําให้สารเคมน้ีีหลั่งเช่นกัน สังเกตได้ว่า ถ้าได้ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนหรือเราออกกําลังกาย จะทําให้รู้สึกดี สมองปลอดโปร่อง มีความสุข แต่ไม่ใช่ออกกําลังกายที่ถูก
บังคับหรือเคี่ยวเข็ญ ซึ่งจะเกิดความทุกข์แทนการหลั่งของ Serotonin Dopamine Endorphin  

ทําให้เขาสามารถเรยีนรูแ้ละจาํได้ดีขึ้นและสมองจะเจรญิเติบโตดี เกิดจากการออกกําลังกาย การสัมผสัที่
อบอุ่นการย้ิมแย้มแจ่มใส และการมีความสัมพันธ์ที่ดี การมองตนในแง่ดี การชมเชย การภูมิใจตนเอง
ทําให้ร่างกายรู้สึกดีและมีภูมต้ิานทานสูงขึ้น 
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 2) กลุ่มกดการทํางานของสมอง เป็นสารเคมีที่เก่ียวข้อง
กับความเครียดจะหลั่งเมื่อสมองได้รับความกดดัน ความเครียดอย่างต่อเน่ือง ซึ่งทําให้ยับย้ังการส่ง
ข้อมูลของแต่ละเซลล์สมองยับย้ังการเจริญเติบโตของสมองและใยประสาท คิดอะไรไม่ออก ยับย้ัง
เส้นทางความจาํทุกๆ ส่วนภูมิต้านทานตํ่า เป็นภูมิแพ้ มะเร็งได้ง่าย ทําลายเซลลส์มองและใยประสาท 
(Khalsa 1997) Cortisol สูงทําให ้ Hyperactive กังวล สมาธิสั้น ควบคุมไมไ่ด้ ความสามารถใน 
การเรียนลดลง Cortisol คลา้ย Adrenaline ถ้ามีมากจะมีพิษต่อสมอง เป็นสารที่เก่ียวกับการตกใจ
และการต่อสู ้ การตอบสนองต่อความเครียด ถ้ามีมากเกินไปจะมีอันตรายต่อทั้งอารมณ์และร่างกาย 
สารน้ีจะหลั่งเมื่อมีความรู้สึกไม่ดี ความเครียด (เรื้อรัง) มคีวามทุกข์ การมองเห็นคุณคา่ตัวเองตํ่า โดนดุ
ด่าทุกวัน ซึมเศร้า โกรธ เขม้งวด เกินไป วิตกกังวล ซึง่จะทําให้เกิดการทําลายองค์ประกอบภายใน
สมอง ไม่ว่าใยประสาทต่างๆ หรือแม้แต่เซลล์สมอง รวมทั้งจะหยุดย้ังการส่งข้อมูลระหว่างเซลล์สมอง 
ทําให้ไม่เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่พ่อแม่ ผู้ใกล้ชิดต้องระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหลา่น้ี 
ในขณะสอนหรืออยู่กับเด็กภาวะ Cortisol สูงจะทําให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติ เช่น เป็น 

โรคกระเพาะ ระบบไหลเวียนโลหิต เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือทําให้ภูมต้ิานทานตํ่า เป็น 
โรคภูมแิพ้ มะเร็งได้ง่าย ซึ่งเคยมีเหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดขึ้นบ่อยๆ เช่น อาจารย์ที่ดุหรือเคร่งครัดมากๆ 
หรือคนที่ทํางาน เครียดมากๆ นานๆ เกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคหัวใจ ฯลฯ  
 1.3.4.4 เส้นทางเดินของข้อมูลข่าวสาร 
 ข่าวสารได้เข้าสู่สมองโดยผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า (หู ตา จมูก 
ลิ้น สมัผัส) ข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ัน จะถูกกลั่นกรองที่บริเวณก้านสมองเข้าสู่ทาลามัส (thalamus หรือ
สมองช้ันใน) เพ่ือแยกแยะขอ้มูลข่าวสาร เช่น ถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเห็นทาลามัสจะส่ง
ข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการเหน็ของเปลือกนอก (cortex) ถ้าได้เป็นข้อมลูข่าวสาร 
ไปยังหน่วยหรือเปลือกนอกที่รับผิดชอบเก่ียวกับการได้ยิน (auditory cortex) เมื่อข้อมูลเดินทาง
มาถึงซีรีบรัล คอรเท็ค (cerebral cortex) หรือซีรีบรัม (cerebrum) ก็จะตัดสินว่าเราควรจะแสดง
อาการทันทีหรือบันทึกเก็บไว้ในหน่วยความจําที่จะทําให้จดจําได้นานๆ ขึ้นกับภาวะอารมณ์และเหตุการณ์
ขณะนั้น 
 การทํางานของเซลล์สมองและใยประสาทในบางคร้ัง เช่น เวลา
ที่เราเครียด ตระหนกตกใจหรือใจจดใจจอ่กับสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ต่ืนเต้นและน่าสะพรึงกลัว สมองเราจะ
ทํางานแตกต่างไปจากภาวะปกติ ข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ัน จะเข้ามาทางก้านสมอง เพ่ือตัดสินว่าข้อมูล
ข่าวสารสําคัญและส่งต่อไปยังทาลามัส (thalamus) เพ่ือจัดกลุ่มและข้อมูลข่าวสารจะถูกส่งต่อไปยัง
เปลือกนอกใหม่ (neocortex) เพ่ือตัดสินว่าควรจะมีการส่งต่อข้อมูล ไปเก็บไว้ในหน่วยความจําที่ทําให้
เราสามารถจดจําไปได้นานๆ หากเราอยู่ในภาวะเครยีดหรือต่ืนเต้นโดยเฉพาะเป็นเรือ่งเก่ียวกับอารมณ์ 
สมองช้ันในจะเริ่มทํางานทันที ในภาวะฉุกเฉินโดยสั่งงานต่อไปที่ก้านสมองให้เราแสดงปฏิกิริยาทันที 
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(ก่อนทาลามัสจะส่งข้อมูลข่าวสารไปยังที่อ่ืน) หัวใจจะเต้นรัว มือเย็น สั่น เป็นต้น และเตรียมพรอ้ม
ร่างกายของเราสําหรับภาวะฉุกเฉิน โดยจะมีการหลั่งสารอะดรีนาลีน (adrenaline) และคอรติซอล 
(cortisol) ออกมา ทําให้ร่างกายของเราเร่ิมส่งเลือด จากระบบการย่อยอาหาร ไปยังแขนขาเพื่อเป็น
การเตรียมร่างกายให้พร้อมเพ่ือความอยู่รอดหัวใจจึงต้องเต้นเร็วขึ้น เพ่ือช่วยเร่งการส่งเลือดให้ถึง 
ที่หมายเร็วขึ้น การตอบสนองร่างกายแบบน้ี จะทําให้ร่างกายสามารถอยู่รอดได้ ความเครียดและ
การลัดวงจร (Stress and Downshifting) สารเคมีที่หลั่งออกมาเวลาเครียด จะหยุดย้ังการทํางาน
ของสารสื่อนําประสาท (neurotransmitter) ในภาวะปกติ และจะมกีารส่งสัญญาณลัดวงจรเกิดขึ้น 
(downshifting) เป็นอาการทีส่มองเปลีย่นการทํางานของระบบความคิดการส่ังงานที่สูงกว่าไปยังระดับที่
ตํ่ากว่า เช่น เมื่อเราเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้า เป็นเวลาที่เปลือกนอกใหม่ (neocortex) ตัดสินใจ
ว่า เราจะไปที่ไหนและซื้ออะไร แต่ความที่กลัวว่า จะมีคนที่รู้จักมาพบเห็นสมอง ทํางานลัดวงจร
โดยไม่ผ่านไปที่เปลือกนอกใหม่ (neocortex) เหมือนเคย แต่กลับอยู่ในสมองช้ันในแทน ซึ่งเป็น
สัญชาติญาณเกิดภาวะทางอารมณ์และการเอาตัวรวดเกิดขึ้น ทําให้เราลมืสิ่งที่เราต้องการซื้อได้ 
 จากการอธิบายระบบประสาทส่วนกลาง อันประกอบด้วย ไขสันหลังและสมอง พัฒนาการ
ของสมอง ส่วนประกอบของสมอง ประสาทรับความรู้สึก และสารสื่อประสาท นอกเหนือจากน้ี 
ผู้เขียนขออธิบายระบบประสาทอิสระ ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายของเรา มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 2. ระบบประสาทอิสระ 
 ระบบประสาทอิสระ (Autonomic Nervous System) บางส่วนของเส้นประสาทจาก
สมองและเส้นประสาทจากไขสันหลังมารวมกันทําหน้าที่เป็นระบบประสาทอัตโนมัติ โครงสร้างของ
ระบบประสาทอัตโนมัติต่างจากระบบประสาทส่วนกลาง คือ รอยต่อของเซลล์ประสาทอยู่นอกระบบ
ประสาท ส่วนรอยต่อของเซลล์ประสาทส่วนกลางจะอยู่ในสมองและไขสันหลัง  
 2.1ระบบย่อยของระบบประสาทอิสระ  
 ระบบย่อยของระบบประสาทอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ระบบย่อย คือ 
 2.1.1 ระบบซิมพาเตติค (Sympathetic Nervous System) ปมเซลล์ประสาท
ของซิมพาเตติคอยู่ตรงบริเวณของช้ันสีเทาด้านข้างของปล้องไขสันหลังบริเวณอกที่ 1 และ 12 (Thoracic 

se-ment 1-12) และปล้องไขสันหลังบริเวณเอว 1 ถึง 4 (Lumbar segment 1-4) มีหน้าทีส่งเสริม
ปฏิกิริยาที่เก่ียวกับการใช้พลังงานในกรณีที่ร่างกายอยู่ในภาวะฉุกเฉิน เช่น อากาศหนาวจัดเกินไป 
ออกกําลังกาย กลัวหรือโกรธมาก ดังน้ัน ถ้าบุคคลที่อยู่ในสภาพตึงเครียดเช่นที่กล่าวมาร่างกายจะมี
การตอบสนองให้ความความดันเลือดสูงขึ้น การตอบสนองน้ีส่วนหน่ึงมาจากซิมพาเตติคกระตุ้นหัวใจ
ให้เต้นเร็วขึ้นและส่วนหน่ึงเน่ืองจากการกระตุ้นหลอดเลือดเล็กๆ ให้หดตัว นํ้าตาลในเลือดเพ่ิมสูงขึ้น
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เพระตับปล่อยออกมา หลอดลมขยายใหญเ่พ่ือที่จะรับอากาศให้มากทีส่ดุ หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยง
กล้ามเน้ือลายขยายเพ่ือให้เลือดไปเลี้ยงมากข้ึนกระเพาะอาหารไม่ย่อย การตอบสนองเหล่าน้ีเพ่ือให้
ร่างกายเตรียมพร้อมสําหรับ “สู้หรือถอยหนี” 

 2.1.2 ระบบพาราซิมพาเตติค (Parasympathetic Nervous System)  

ปมประสาทของพาราซิมพาเตติค อยู่ตรงบริเวณของไขสันหลังบริเวณก้นกบปล้องที่ 2-4 (Sacral 

segment 2-4) และอยู่ที่เสน้ประสาทของสมองที่ 3,7,9 และ10 (Cranial nerve) มีหน้าที่ส่งเสริม
การทํางานที่เก่ียวกับการทะนุบํารุงร่างกาย เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะสงบระบบน้ีจะทาํงานเด่นกว่าระบบ
แรก กระเพาะอาหารและลาํไส้ต้องการที่จะย่อยอาหาร ตับเริ่มฟอร์มไกลโคเจน (นํ้าตาลส่วนเกินใน
เลือดถูกเปลี่ยนรูปเป็นไกลโคเจน) ตับอ่อนสร้างนํ้าย่อยออกมา อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง อยาก
พักผ่อน ช่วยขับถ่ายของเสีย อวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกายจะมีระบบย่อยทั้งสองนี้มาหล่อเลี้ยงอยู่
และสั่งงานตรงข้ามกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าซิมพาเตติคกระตุ้นเร่งอวัยวะใดให้ทํากิจกรรมเร็วขึ้น พาราซมิ
พาเตคิตจะดึงให้ช้าลง ปกติแล้วการทํางานแต่ละอวัยวะจะอยู่ในสมดุลน้ีโดยการควบคุมของ 2 ระบบน้ี 
สมดุลน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สภาวะตึงเครียด บางอวัยวะจะได้รับคําสั่งจากส่วนหน่ึงมากกว่าส่วน
หน่ึงได้ แม้ว่าโครงสร้างส่วนใหญ่ของร่างกายถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองส่วนน้ีมีจริง
แต่มีบางอวัยวะที่ยกเว้นไม่มีพาราซิมเตคิตมีเฉพาะซิมพาเตคิต ได้แก่ ต่อมเหง่ือ กล้ามเน้ือเรียบของ
รากผม หลอดเลือดบริเวณผิวหนัง ต่อมหมวกไตช้ันใน โดยทั่วไปการทํางานของซิมพาเตคิตมีผลให้เกิด
การตอบสนองทั่งร่างกาย ขณะที่พาราซิมพาเตคิตทํางานจะมีผลตอบสนองเฉพาะแห่งเท่าน้ัน 
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ภาพท่ี 85 แสดงภาพการทาํงานของระบบประสาทอิสระ 
(ที่มา ศันสนีย์  ตันติวิท,2547 : 65) 

 

 สรุปสิ่งสําคัญ 3 ข้อเกี่ยวกับระบบประสาทอิสระ คือ หน่ึง สองระบบย่อยทํางานตรง
ข้ามกันสองทั้งสองระบบย่อยน้ี จะมีเส้นประสาทถ่ายทอดส่งกระแสประสาทจากระบบประสาท
ส่วนกลางไปยังอวัยวะต่างๆ (ยกเว้นที่ไปยังต่อมหมวกไตช้ันในที่มีเฉพาะเส้นประสาทจากซิมพาเตคิต) 
สาม ระบบประสาทอิสระนี้ควบคุมกล้ามเน้ือเรียบทั้งหมด กล้ามเน้ือหัวใจ และต่อมท่ีหลั่งสารภายใน
ร่างกาย ระบบประสาทอิสระเป็น “ระบบนอกอํานาจจิตใจ” คือ กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นไมส่ามารถควบคมุ
ได้โดยตรงเหมือนกับที่ต้ังใจไว้ บางครั้งระบบประสาทที่อยู่ในอํานาจจิตใจสามารถมีอิทธิพลต่อ 
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การทํางานที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติได้ด้วย ยกตัวอย่าง เมื่อบุคคลตกใจจากการที่ได้เห็นหรือได้ยิน
อะไรบางอย่าง ผลไม่เพียงแต่การตอบสนองที่อยู่ใต้อํานาจจิตใจ คือ ว่ิงหนีสิ่งที่ตามมา คือ  
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกอํานาจจิตใจ เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น หลอดเลือดแดงที่เลี้ยง หัวใจขยาย  
ม่านตาขยาย และต่อมเหง่ือทํางานมากข้ึน 
 

อวัยวะ การตอบสนองเน่ืองจาก 
ซิมพาเตคิต 

การตอบสนองเน่ืองจาก 
พาราซิมพาเตคิต 

ต่อมเหง่ือ สกัดเหง่ือ  

ต่อมนํ้าลาย หลั่งนํ้าลายจํานวนเล็กน้อย 
ลักษณะข้นเหนียว 

หลั่งนํ้าลายมากลักษณะใส 

ม่านตา ขยาย หรี่ 
อัตราการเต้นของ
หัวใจ 

เพ่ิมขึ้น ช้าลง 

กล้ามเน้ือลําไส ้ ยับย้ังการบีบตัว บีบตัว 
ต่อมที่ลําไส ้ ยับย้ังไม่ให้หลัง่สาร หลั่งสาร 
หลอดลม ขยาย หดตัว 
กล้ามเน้ือกระเพาะ
ปัสสาวะ 

ยับย้ังไม่ให้หลัง่สาร หลั่งสาร 

เส้นเลือดที่ผิวหนัง หดตัว - 

ขน ต้ังชัน แบนราบ 
 

ตารางที่ 14 แสดงการตอบสนองของอวัยวะท่ีถูกกระตุ้นโดยซิมพาเตคติและพาราซิมพาเตคิต 
(ที่มา ศันสนีย์  ตันติวิท,2547 : 67) 

 

การฝึกสมอง 
 1. ยุคของความหลากหลายทางสมอง 
 ยุคแห่งความล้นหลายทางวัตถุ (Abundance) เอเซีย (Asia) และเทคโนโลยี 
(Automation) เมื่อ 30-40 ปีก่อนเมื่อสมัยเราเป็นเด็ก ผู้ปกครองมักสอนให้ลูกหลานต้ังใจเรียน ให้ได้
เกรดดีๆ เข้ามหาวิทยาลัย เรียนให้สูง เพ่ือจะได้หางานที่มั่นคงทําได้ หลังจากเรียนจบ ซึ่งน่ันจะนํามา
ซึ่งความม่ันคงและคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ถ้าหากลูกเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เก่ง พ่อแม่
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ก็จะสนับสนุน ให้เรียนแพทย์ ถ้าหากลูกเรียนภาษาและสังคมศาสตร์เก่ง ก็จะส่งเสริมให้เรียนกฏหมาย 
ถ้าหากลูกไม่ชอบวิทยาศาสตร์และภาษามากนัก ก็จะให้เรียนบัญชี จากน้ันไม่นานหลังจากยุคที่
คอมพิวเตอร์เฟ่ืองฟู เด็กที่เก่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็เลือกที่จะเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีหรือไม่ก็เลือกเรียนบริหารธุรกิจโดยคิดว่า คําว่า “ความสําเร็จ” สะกดว่า “MBA”  

นักกฏหมาย แพทย์ นักบัญชี วิศวกร และนักธุรกิจผู้บริหาร อาชีพเหล่าน้ี ถูกจัดอยู่ในพวกที่เรียกว่า 
“แรงงานปัญญาชน” (Knowledge workers) ซึ่งหมายความว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีได้รับค่าจ้างจาก 
การนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ ในโรงเรียนมาใช้ในการทํางาน แทนทีจ่ะนํากําลังกายมาแลกค่าตอบแทน แต่โลก
ของเราในยุคต่อไปน้ี จะมีปัจจัยสําคัญ 3 ประการ ที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะอยู่รอดได้หรือไม่ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking_is.htm 5 ตุลาคม 2559) 

 1.1 ยุคแห่งความล้นหลามทางวัตถุ (Abundance) ในยุคประวัติศาสตร์ เมื่อสมัยที่
โลกของเรายังไม่มีเคร่ืองจักร ไฟฟ้า หรือวิทยาการในการผลิตสิ่งของชีวิตของพวกเราต้องเผชิญกับคํา
ว่า ขาดแคลน (Scarcity) แต่ปัจจุบันชีวิตของผู้คนต่างมีความรํ่ารวยทางวัตถุ ตัวอย่างเช่น เมื่อ 30-40

ปีก่อน เมื่อถามชนช้ันกลางในประเทศอเมริกา ความฝนัสูงสุดของคน ในยุคน้ันก็คอืการมีบ้านและ
รถยนต์เป็นของตนเอง ปัจจุบันสองในสามของ คนอเมริกันมีบ้านเป็นของตนเอง ในส่วนของรถยนต์ 
ปัจจุบันประเทศอเมริกา มีจาํนวนรถยนต์ที่มากกว่าจํานวนใบขับขี่ที่มทีั้งประเทศ หรือดูจากธุรกิจให้
เช่าสถานทีใ่ช้ในการเก็บสิ่งของที่ล้นจากบ้านเรือนที่มสีิ่งของมากเกินกว่าบรเิวณของตน (Self-storage 

business) ที่ปัจจุบันมีมูลคา่ตลาดรวมกว่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และมีแนวโน้มว่าธุรกิจน้ีจะ
เติบโตขึ้นอีกมากในอนาคต ขณะเดียวกันที่สังคมเข้าสู่ยุคทีม่ีความล้นเหลอืทางวัตถุ ทางกลับกันคุณภาพ
ชีวิต ความเป็นส่วนตัว ครอบครัว และความพอใจในชีวิตกลับลดน้อยลงมาก 
 1.2 ความรุ่งเรืองของเอเซีย (Asia) แต่ละปี ที่อินเดียจะผลตินักศึกษาปริญญาทางด้าน
วิศวะคอมพิวเตอร์ ออกมาประมาณ 350,000 คน น่ันคือเหตุผลว่าทําไมบริษัทช้ันนํา ทางด้าน
เทคโนโลยีในอเมริกาจึงย้ายฐานธุรกิจไปอินเดีย เหตุผลทีท่ําให้เกิดปรากฏการดังกล่าวก็เน่ืองจากต้นทุน
การผลิตที่ตํ่ากว่า ยกตัวอย่างเช่น งานในการคิดค้นออกแบบชิพคอมพิวเตอร์ ซึ่งทั่วไปแล้วในอเมริกา 
พนักงานในหน้าที่น้ีจะได้รับเงินเดือนประมาณ 7,000 USD แต่เมื่อบริษทัจ้างคนอินเดีย (ซึ่งก็มคีวามรู้
ความชํานาญทัดเทียมกัน) ในประเทศอินเดีย บริษัทจ่ายเงินค่าจ้างเพียงแค่ 1,000 USD หรือไม่ว่า
งานทางด้านบัญชี ซึ่งโดยเฉลี่ยนักบัญชีในอเมริกาจะมีเงินเดือน ประมาณ 5,000USD แต่ค่าแรงนัก
บัญชีในฟิลลิปปินส์ ตกเพียงเดือนละประมาณ 300USDเท่าน้ัน 
 1.3 เทคโนโลยี (Automation) ในปี 1996 Garry Kaspatrov นักเล่นหมากรุกอันดับ
หน่ึงของโลก ถูกท้าชิงให้แขง่ขันเล่นหมากรุกกับคอมพิวเตอร์ เขาพ่ายแพ้ในเกมสก์ารแข่งขันคร้ังน้ัน 
ในการเล่นหมากรุก ผู้เล่นจําเป็นต้องมีสมาธิมีความคิดที่เป็นระบบ มีการคํานวนเกมส์ทีดี่ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี 
คอมพิวเตอร์ก็ชนะมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย เหตุผลก็เพราะคอมพิวเตอร์เหน่ือยไม่เป็น ปวดหัวไม่เป็น 
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ไม่มีความกดดันต่อความพ่ายแพ้ ไม่กังวลว่า ผู้เข้าชมการแข่งขันและนักวิจารณ์จะจับจ้องและพูด
อย่างไร ในอนาคตงานประจํา (Routine jobs) ใดๆ ทีส่ามารถลดขั้นตอนงานได้ออกเป็นขั้นๆ งาน
เหล่าน้ันจะกลายเป็นงานของคอมพิวเตอร์ไป นักโปรแกรมเมอรท์ี่สามารถเขียนภาษาโปรแกรมได้
รวดเร็วถึง 400 บรรทัดต่อวัน ก็ยังแพ้โปแกรมที่ช่ือว่า Appligenics ทีส่ามารถทํางานเดียวกันได้เสร็จ
ด้วยเวลาที่น้อยกว่าหน่ึงวินาที ในการอยู่รอดในโลกอนาคต บุคคลและองค์กรจําเป็นจะต้องคํานึงว่า 
งานที่เราทําอยู่น้ันตอบโจทย์สามข้อต่อไปน้ีได้หรือไม่ 
 1.3.1 งานที่ฉันทําอยู่น้ี จะมีคนอ่ืนในต่างประเทศ (โดยเฉพาะจีน อินเดีย) จะทํา
ได้ดีเท่ากัน แต่ถูกกว่าไหม 
 1.3.2 งานที่ฉนัทําอยู่น้ี คอมพิวเตอร์จะสามารถทําได้เร็วและดีกว่าไหม 
 1.3.3 งานที่ฉันทําอยู่น้ี อยู่ในความต้องการของยุคที่มีความเฟ่ืองฟูทางด้านวัตถุ
ไหม ความอยู่รอดในยุคปัจจุบันจะขึ้นอยู่กบัความสามารถที่จะทํางานทีแ่รงงานต่างชาติไม่สามารถทาํได้
ถูกกว่า งานที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทําได้เร็วกว่า และงานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
มนุษย์ในยุควัตถุนิยมในปัจจุบัน 
 

 2. หน้าท่ีของสมอง 
 สมองเป็นอวัยวะหน่ึงของร่างกายที่เป็นศูนย์รวมของระบบประสาท เป็นศูนย์กลางใน 
การควบคุมและจัดระเบียบ การทํางานทุกชนิดของร่างกาย สมองของมนุษย์ ประกอบด้วย เซลล์ 
สมอง ประมาณร้อยล้านล้านเซลล ์ ( พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจนัทร,์ 2542 :7) ซึ่งเป็นจํานวนที่ไมแ่ตกต่างกัน 
ระหว่างทารกแรกเกิดกับผู้ใหญ่ แต่ในผู้ใหญ่เซลล์สมองจะมีขนาดใหญ่และยาวกว่าและจะมีจํานวน 
เดนไดรท์ (dendrite) ของเซลลส์มองมากขึ้น ทําให้การเช่ือมโยงระหว่างเซลล์สมองมากข้ึน โดยเซลล์
สมองเซลลห์น่ึงๆ จะเช่ือมโยงไปยังเซลล์สมองเซลล์อ่ืนๆ อีกสองหมื่นห้าพันเซลล์ เพ่ือส่งข่าวสารกัน 
โดยกระแสประสาท จะเกิดปฏิกิริยาเรียกว่า “ไซแนปส”์(synapse) แล้วแต่ว่าจะเป็นด้านรับ - ส่ง
สัมผสัต่างๆ เช่น ปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวกล้ามเน้ือ ความรู้สึก ความจํา อารมณ์ทั้งหลาย ฯลฯ จึง
ผสมผสานกันขึ้นกลายเป็นการเรียนรู้นํา ไปสู่การปรับตัว อย่างเฉลียวฉลาดของมนุษยแ์ต่ละคน 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking_is.htm 5 ตุลาคม 2559) 
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ภาพท่ี 86 แสดงภาพหน้าทีข่องสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา (1) 

(ที่มา http://jakkapantip.blogspot.com/ 29 กันยายน 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 87 แสดงหน้าที่ของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา (2) 

(ที่มา http://jakkapantip.blogspot.com/ 29 กันยายน 2559) 
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 2.1 หน้าที่ของสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวา 
 รอเจอร์ สเพอร์รแีละรอเบิร์ต ออร์นสไตน์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย
ได้รับรางวัลโนเบลในปี ค. ศ. 1972 จากการค้นพบว่า สมองของคนเราแบ่งออกเป็น 2 ซีก คือสมอง
ซีกซ้าย กับสมองซีกขวา และแต่ละซีกมหีน้าที่ดังน้ี 
 2.1.1 สมองซกีซ้าย (Left Hemisphere) สมองซีกซ้ายจะควบคุมดูแล
พฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องต่างๆ ต่อไปน้ี 
 2.1.1.1 การคิดในทางเดียว (คิดเรื่องใดเรื่องหน่ึง) สมองซีกซ้ายควบคุม
ซีกขวาของร่างกาย สมองซีกขวาควบคุมซีกซ้าย สมองซีกขวาสั่งให้เราหันหน้าจากขวาไปซ้าย สมอง
ซีกซ้ายสั่งให้เราหันหน้าจากซ้ายไปขวา เพราะสมองซีกขวาเป็น ‘ศิลปิน’ มากกว่าสมองซีกซ้าย ผู้เป็น 
‘นักคิดเลข’ ของเรา ภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้ายจึงดูเหมือนภาพเขียนภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวาจึงดู
เหมือนสัญลักษณ์แต่ถ้าหากไร้หัวใจ เราอ่านออกไป ก็เท่าน้ัน เพราะเราจะไม่อาจได้ยินเสียงร่ําร้องของ
ผู้เพรียกหาความเป็นธรรมผา่นตัวหนังสือ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking_is.htm 5 ตุลาคม 2559) 

 2.1.1.2 การคิดวิเคราะห ์ (แยกแยะ) สมองซีกซ้ายวิเคราะห์รายละเอียด 
สมองซีกขวาสงัเคราะห์ภาพรวม สมองซีกซา้ยจึงช่วยให้เราบันทึกจํานวนผู้ยากไร้ และสมองซีกขวาก็
ช่วยให้เรามองเห็นความเก่ียวโยงระหว่างความยากจนกับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แต่
ถ้าหากไร้หัวใจ เราบันทึกได้และมองเห็นไปก็เท่าน้ัน เพราะเราจะไม่อาจบันทึกความหิวโหยของผู้
ยากไร้ หรือมองเห็นความอยุติธรรมใดๆ ในสังคม 
 2.1.1.3 การใช้ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ สมองซีก
ซ้ายเข้าใจลําดับเหตุการณ์ สมองซีกขวาเข้าใจปรากฎการณ์ที่มีหลายสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน สมองซีกซ้าย
เช่ียวชาญด้านเน้ือหา สมองซกีขวาเช่ียวชาญด้านบริบท เวลาได้ยินใครพูดเสียงห้วนว่า “คนบ้านนอก
ไร้การศึกษา” สมองซีกซ้ายจงึทําให้เรารับรู้ว่า ประโยคน้ีหมายความว่าอะไร และสมองซีกขวาก็ทําให้
เรารับรู้ว่า คนพูดต้ังใจถากถางอย่างไร แต่ถ้าหากไร้หัวใจ เรารับรู้ไปก็เทา่น้ัน เพราะเราจะไม่สนใจคิด
หาวิธีที่จะทําให้คําแบบ ‘บ้านนอก’ หลุดพ้นจากอคติทั้งมวล 
 2.1.1.4 การใช้ภาษา มีทั้งการอ่านและการเขียน สมองซีกซ้ายจึงเข้าใจ
ภาษาพูด อ่าน เขียน และสมองซีกขวาก็เข้าใจภาษาของแววตา สีหน้า และท่าทาง แต่ถ้าหากไร้หัวใจ 
เราเข้าใจไปก็เท่าน้ัน เพราะเราจะเมินเฉยและชาชินกับความทุกข์ยากของคนที่เพียรสื่อสารให้เรา
เข้าใจ  
 สรุปได้ว่า สมองซีกซ้ายจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษย์ที่เก่ียวกับ
การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นลักษณะการทํางานในสายของวิชาทางวิทยาศาสตร์ (Sciences) 
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เป็นส่วนใหญ ่นอกจากน้ี สมองซีกซ้ายยังเป็นตัวควบคมุ การกระทํา การฟัง การเห็นและการสัมผัสต่างๆ 
ของร่างกายทางซีกขวา 
 2.1.2 สมองซกีขวา (Right Hemisphere) สมองซีกขวาจะควบคุมดูแล
พฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องต่างๆ ต่อไปน้ี 
 2.1.2.1 การคิดของสมองซีกขวา 
 1) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

 2) การคิดแบบเส้นขนาน  
 (คิดหลายเร่ือง แต่ละเรื่องจะไม่เก่ียวข้องกัน) 
 3) การคิดสังเคราะห์ (สร้างสิ่งใหม่) 
 4) การเห็นเชิงมิติ (กว้าง ยาว ลึก) 
 5) การเคลื่อนไหวของร่างกาย ความรัก ความเมตตารวมถึง

สัญชาติญาณและลางสังหรณ์ต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 88 แสดงภาพหลักสาํคัญของความถนัดของสมองซีกขวา 
(ที่มา https://www.google.co.th/ 29 กันยายน 2559) 
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 2.1.2.2 หลักสาํคัญของสมองซีกขวา 
 การทํางานของสมองข้างขวาที่ว่าด้วยเร่ืองเกี่ยวกับความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างมโนภาพและการมีคุณธรรม โดยหลักการในการสร้างความสําเร็จดังกล่าว 
มีความสําคัญ ดังน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking_is.htm 5 ตุลาคม 2559) 

 1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นการออกแบบ (Design) ไมใ่ช่
เน้นแต่การใช้งาน (Function) สามารถออกแบบนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่ๆ  ออกสู่ตลาด โดยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์นั้น จะเกิดขึ้นจากการต้ังคําถามต่างๆ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าเป็น
หลัก เช่น สนิค้าของเราแพงไปหรือไม่ ใช้สะดวกหรือไม่ รูปลักษณน่์าใช้หรือไม่ หรือใช้แล้วคุ้มหรือ
เปล่า เป็นต้น คําถามเหล่าน้ีจะต้องเกิดจากความรู้สึกทีว่่าถ้าเราเป็นลูกค้า เราจะรู้สกึอย่างไร ซึ่งเป็น
การทํางานของสมองข้างขวา 
 2) เป็นนักเล่าเรื่อง (Story) ไม่ใช้ใช้เหตุผลอย่างเดียว 
(Argument) การจะเป็นผู้นําที่มีบุญญาบารมี พูดแล้วมีคนฟัง เป็นที่น่าจดจําและมีคนนําไปปฏิบัติ
ตาม จะต้องรู้จักถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ โดยการผูกเป็นเรื่องราว ให้น่าติดตาม น่าสนใจและเข้าใจง่าย 
โดยการเล่าควรเล่าสั้นๆ มกีารขมวดมุมให้ผู้ฟังได้คิดตามและทีส่ําคัญจะต้องกระตุ้นอารมณ์ของผู้ฟัง
ให้รู้สึกคล้อยตามในสิ่งที่เราพูดตระหนักถึงความสําคัญในสิง่ที่เราพูด และนําไปปฏิบัติตามทันที ซึ่ง
การกระทําเช่นน้ี เป็นการทํางานของสมองข้างขวา โดยผู้พูดจะต้องสร้างมโนภาพก่อนที่จะเล่าเรื่อง 
ผสมผสานสิ่งทีแ่ตกต่างให้เข้ากันได้เป็นอย่างสอดคล้อง (Symphony) ไม่ใช่เน้นบางส่วนดี (Focus) 

ในกรณีทีผู่้ร่วมงานไม่ลงรอยกันหรือมีความสามารถแตกต่างกัน แต่จําเป็นต้องทํางานร่วมกัน ผู้นําที่
เก่งจริงจะต้องมองข้ามคําว่า “เป็นไปไม่ได้” และสามารถผสมผสานสิ่งที่แตกต่างให้เกิดความลงตัว มี
ความขัดแย้งกันน้อยที่สุด มีความไว้วางใจและเต็มใจที่จะให้ ความร่วมมอืซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นทีม
เวิร์คขึ้นในองค์กร นอกจากน้ัน ผู้นําจะต้องรู้จักคิดนอกกรอบ นอกกฏเกณฑ์หรือนอกตําราบ้าง เพ่ือ
สร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ  เพ่ือผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
 3) เข้าถึงจิตใจของผู้อื่น (Empathy) ไม่ใช่เน้นแค่ตรรกะ 
(Logic) การเอาใจเขามาใสใ่จเราสามารถทําได้โดยการสร้างมโนภาพว่า ถ้าเราเป็นอีกฝ่าย ทําไมเราจึง
แสดงพฤติกรรมเช่นน้ีออกมา เพราะเหตุใด เมื่อเราเข้าใจอีกฝ่ายจะทําให้เราเห็นอกเห็นใจคนๆ นั้นไป
โดยปริยาย ดังน้ัน ผู้นําที่ต้องการจะประสบความสําเร็จ เป็นที่น่าเคารพรัก และศรัทธาจากบุคคลรอบ
ข้าง จะต้องมีความเข้าอกเข้าใจลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน และลูกค้า เป็นต้น 
 4) มีความสุขในการทํางาน  (Play) ไม่จริง จังเกินไป 

(Seriousness) การจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน ลูกน้องรักใคร่ปรองดองและมีความ
กระตือรือร้นในการทํางาน ผู้นําจะต้องสร้างความรัก ความพอใจในงานให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกน้อง
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และในจิตใจของตนเองให้ได้เสียก่อน การสร้างฉันทะในการทํางานทําได้โดย การบอกตนเองเสมอว่า 
สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตรงหน้าน้ีเป็นบันไดก้าวหน่ึงที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จที่ต้ังไว้ เมื่อคิดได้เช่นน้ี 
เราจะไม่เหน่ือย กับการทํางานเลย เราจะทาํงานด้วยความเต็มใจ และมคีวามหวังอยู่ตลอดเวลา 
 5) มีคํานิยามให้กับชีวิตของตัวเอง (Meaning) ไม่ได้ทําเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน (Accumulation) คนจะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีนิยามให้กบัชีวิตของตัวเอง
เสียก่อน โดยการต้ังคําถามกับตนเองว่า ชีวิตน้ีเราเกิดมาเพ่ืออะไร เราต้องการชีวิตแบบไหน ที่ผ่านมา
เราเคยมีความสุขที่แท้จริงบ้างหรือเปล่า เราเคยทําประโยชน์อะไรให้กับสังคม หรือประเทศชาติบ้าง
หรือไม่ และเมือ่เราจากโลกน้ีไปเราอยากให้คนข้างหลังจดจําเราได้ในภาพลักษณ์แบบใด เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า สมองซีกขวาจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษย์ที่เก่ียวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรม อารมณ์ ซึ่งเป็นลักษณะการทํางาน ในสายของวิชาการทางศิลปศาสตร์ 
(Arts) เป็นส่วนใหญแ่ละยงัเป็นตัวควบคุมการทํางานของร่างกายทางซีกซ้ายด้วย ความสําคญักับ 
การใช้สมองซกีซ้าย ส่งเสริมให้เด็กผู้เรียนได้รับการฝึกฝนความสามารถในการใช้เหตุผล การใช้ภาษา
อย่างมาก อยากให้เด็กๆมอีาชีพเป็นแพทย์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมทางด้านความคิด
สร้างสรรค์มีน้อย ดังเช่น “ว่านอนสอนง่าย” “เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กดั” ต่อมาเห็นความสําคัญกับ
การใช้สมองซกีขวา เช่น การส่งเสริมการแสดงออกแบบต่างๆ การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเรยีน
ทางด้านการออกแบบ การแสดง การประชาสัมพันธ์ จากการที่สมองทั้ง 2 ซีก ทําหน้าที่ต่างกัน เราจึง
สามารถสรุปเก่ียวกับลักษณะของบุคคลซึ่งใช้สมองด้านใดด้านหน่ึงมากกว่าอีกด้านหน่ึงได้ ดังน้ี สําหรับ
คนที่ทํางานโดยใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย จะมีลักษณะเด่นที่แสดงออกคือ เป็นคนที่ทําอะไรตาม
อารมณ์ตนเอง อาจมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่าย แต่จะเป็นคนทีม่ีความคิดสร้างสรรค์สูงเหมาะสําหรบั 
การเป็นนักออกแบบ เป็นศิลปิน สําหรับคนท่ีทํางานโดยใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา จะมีลักษณะ
เด่นที่แสดงออกมาดังน้ี คือ ทํางานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน เป็นเหตุเป็นผล ด้วยความคิดเชิง
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เหมาะสําหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ การออกแบบระบบงานต่างๆ แต่อาจ
ทําให้ไม่ได้คํานึงถึงจิตใจของคนรอบข้างมากนัก จากข้อสรุปดังกล่าว จะเห็นว่า ถ้าเราใช้สมองด้านใด
ด้านหน่ึงมากกว่าอีกด้านหน่ึง อาจจะทําให้เกิดผลเสียได้ 
 2.2 การใช้สมองทั้งสองซีก 
 การใช้สมองทั้งสองซกี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, 2548: 11) 

 2.2.1 การทําให้ร่างกายผ่อนคลาย ทั้งก่อนและระหว่างการทํางานจะช่วยให้
เข้าถึงศักยภาพอันน่าทึ่งของสมองซีกขวาได้ง่ายขึ้น การผ่อนคลายช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนผสมของเคมีในสมอง และช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าภายในบริเวณ
คอร์เท็กซซ์ึ่งทัง้หมดน้ีจะช่วยให้การใช้สมองทุกส่วนเพ่ือคิดและเรียนรู้ที่เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
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 2.2.2 การเคลื่อนไหวร่างกายท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ หรือ Brain Gym คือ การนํา
ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวร่างกายมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือขา่ยการสื่อสารของสมองผ่าน
คอร์ปัส แคลลซูัม ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวสลับข้างและมีจุดตัดกลางลําตัว สามารถขจัดสิ่งต่างๆ
ที่มาขวางก้ันการเช่ือมโยงของสมองสองซีก และเพ่ิมความสามารถในการใช้สมองทั้งหมดให้ทํางาน
ประสานสอดคล้องกันย่ิงขึ้น  

(Brain Gym เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่จดสิทธิบัตรกับมูลนิธิ Educational Kinesiology) 

 2.2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นการเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ให้กับสมองทุกส่วน ในขณะท่ีเราใช้สมองซีกขวาทํางานด้านศิลปะ ดนตรี ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับส่วนทีท่ําหน้าที่สมองทั้งสองซีกเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็น
ผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 ดังน้ัน เราทุกคนควรใช้สมองทั้งสองซีก เมื่อเจอปัญหาการหาทางแก้ปัญหา เรา
ใช้สมองซีกขวา ใช้จินตนาการ ในการหาหนทางแก้ปัญหา โดยคิดถึงผลที่ได้โดยรวมซึ่งคิดได้หลายวิธี 
แต่ในขณะเดียวกันเราก็ใช้สมองซีกซ้ายเพราะว่า เราจําเป็นต้องรู้ว่า อะไรคือความจริงเพ่ือใช้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และการจัดการเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

 3. คลื่นสมอง 
 เราสามารถจับภาพสัญญาณไฟฟ้าที่ปลดปล่อย มาจากสมองได้บนเคร่ืองตรวจจับที่
เรียกว่า electro-encephalograph ภาพท่ีเห็นแสดงถึงกระแสไฟฟ้าในความถ่ีต่างๆ สอดคล้องตาม
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ขณะนั้นคลื่นสมองเหล่าน้ีเก่ียวโยงกับการเคลื่อนไหวของพลังงานไฟฟ้าภายในเซลล์
สมองและส่งต่อไปยังช่องไซแนปส์ (ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, 2548: 9)  
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ภาพท่ี 89 แสดงภาพคลื่นสมอง  
(ที่มา https://www.google.co.th/search/ 29 กันยายน 2559) 

 

 3.1 ประเภทของคลื่นสมอง ประกอบด้วย 
 3.1.1 คลื่นเบตา คือ คลื่นไฟฟ้าที่อยู่ในย่านความถี่ 13-25 รอบต่อวินาที ถือว่า
มีความเร็วสูงสุดแต่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด เมื่อใช้สมองมุ่งสู่การเรียนรู้ทั่วๆไปพร้อมกับระบบประสาท
สัมผสัทุกด้านเพื่อเปิดรับข้อมลู คลื่นเบตาจะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นหลักและเกี่ยวกับความจําระยะ
สั้น 
 3.1.2 คลื่นอัลฟา คือ คลื่นไฟฟ้าที่อยู่ในย่านความถี่ 8-12 รอบต่อวินาท ีจะถูก
ปล่อยออกมาเป็นหลัก เมื่อเราพักผ่อนและมีความสงบ แต่ยังอยู่ในสภาวะที่รู้สึกตัวสภาวะเช่นน้ีเรารับ
ข้อมูลได้ดีที่สุด และเป็นช่วงเวลาที่เกิดความจําและการเรียกความจําได้ง่ายและเร็วที่สดุ 
 3.1.3 คลื่นธีตา คือ คลื่นไฟฟ้าที่อยู่ในย่านความถี่ 4-7 รอบต่อวินาที จะเป็น
คลื่นที่ถูกปล่อยออกมาเป็นหลักเมื่อมีการผอ่นคลายระดับลึก ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจที่อาศัย
ญาณปัญญาได้อย่างลึกซึ้ง และการแก้ปัญหาได้โดยไม่รู้ตัวน้ัน ล้วนเก่ียวข้องกับคลื่นธีตา ขณะที่เราอยู่
ในสภาพฝันกลางวันหรือการเข้าสมาธิลึกๆ เราจะได้พบคําตอบของปัญหาและแรงดลใจท่ีผุดขึ้นมา เมือ่
คลื่นธีตาถกูปลอ่ยออกมาเป็นหลัก เราจะสามารถเข้าถึงและเรียกความจําระยะยาวได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ี
ยังมีส่วนเก่ียวข้องกับทักษะของเราในการตอบโต้ต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 
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 3.1.4 คลื่นเดลตา คือ คลื่นไฟฟ้าที่อยู่ในย่านความถี่ 0.5-3 รอบต่อวินาที เป็น
คลื่นที่ปล่อยออกมาช้าที่สุดและมักเกิดขึ้นในขณะนอนหลบั เป็นสภาวะที่สมองทํางานแบบอัตโนมัติ
ตามความจําเป็นเท่าน้ัน ผู้ทีอ่ยุ่ในสภาวะนี้จะไม่มีการใช้ความคิดอย่างรู้ตัว มีแต่กระบวนการของจิตใต้
สํานึกที่เก่ียวข้องกับการจัดและเก็บข้อมูลโดยไม่รู้สึกตัวอย่างต่อเน่ือง 
 3.2 คลื่นสมองกับการเรียนรู้ 
 นักศึกษาส่วนใหญ่คงเคยพบความรู้สึก ว่า ร่างกายเรายังแข็งแรงดี แต่ทําไม
สมองกลับรู้สึกอ่อนล้า ไม่ยอมรับอะไรและยังเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเมือ่พบว่า ยิ่งเราพยายามกัดฟัน
ทําต่อไป สมองเรายังคงอยู่ในย่านความถี่เบตา การเรียนรู้ที่แท้จริงก็ไม่เกิดขึ้น เคลด็ลับ คือ ใหผ้อ่น
คลายจนกระทัง่ความถ่ีของคลื่นสมองช้าลงจนเข้าสู่ย่านอัลฟา เราสามารถกระทําได้โดยการผ่อนคลาย
ความเครียด ออกกําลังกายและการฟังเพลง (ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, 2548: 9) 

 คนส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ที่คําตอบของปัญหาผุดขึ้นมาหลังจากที่หยุดคิด
เรื่องน้ันไปแล้ว เมื่อเราเข้าสู่สภาวะผ่อนคลาย คลื่นสมองย่านอัลฟาและธีตาสามารถทํางานได้ดีขึ้น 
เราจึงพบความรู้สึกแบบ “อ๋อ คําตอบอยู่น่ีเอง” ญาณปัญญาหรือคําตอบของปัญหาต่างๆ จึงดูเหมือน 
ว่าเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย น่ีคือตัวอย่างหน่ึงของการปล่อยให้สมองอันน่ามหัศจรรญเ์ข้าสู่สภาวะที่เราไม่
รู้สึกตัวให้ได้ทาํงานอย่างเป็นธรรมชาติโดยท่ีไม่อยู่ภายใต้สภาวะที่กดดัน 
 ห้วงที่เราอยู่ในแดนสนธยาหรือในสภาวะครึ่งหลับคร่ึงต่ืน คลื่นธีตาจะปรากฏ
มากขึ้น ซึ่งเก้ือกูลให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และญาณปัญญา ผลงานที่ย่ิงใหญ่ต่างๆได้เกิดขึ้นในห้วง
เวลาน้ี ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม ดนตรี วิทยาศาสตร์ ศิลปะและคณติศาสตร์ ไอน์สไตน์ กล่าวว่า 
ความคิดเก่ียวกับความโค้งของอวกาศน้ันเกิดขึ้นขณะที่เขาอยู่ในสภาวะครึ่งหลับคร่ึงต่ืน มองเห็น
แสงอาทิตย์ลอดผ่านตาที่กําลังหรี่ปรือ ซึ่งต่อมาเขาได้นําสิ่งที่ฝันเห็นน้ีมาแปลเป็นสูตรคาํนวณที่ลือช่ือ
อาร์คิมิดีสเป็นอีกคนที่ค้นพบทฤษฎีการลอยตัวในขณะที่เขากําลังอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งต่ืนในอ่าง
อาบนํ้า เราเองก็สามารถเรียนรู้วิธีการที่มีผลบังคับต่อคลื่นสมองของเราได้ เช่น เมื่อเราผ่อนคลาย เรา
ก็สามารถสร้างคล่ืนอัลฟาได้มากขึ้น ซึ่งทําใหเ้ราเข้าถึงแหล่งที่เก็บความจําและระบบการเรียกความจํา
ได้ดีขึ้น การผอ่นคลายในระดับลึกทําให้จิตเข้าสู่ภวังค์ จึงเป็นภาวะที่มีคลื่นธีตาเป็นหลัก เราก็จะญาณ
ปัญญาหรือการหย่ังรู้และความคิดที่สร้างสรรค์ 
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 4. การปิด การเปิดของการทํางานของสมอง 
 การวิจัยเก่ียวกับสมองโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นสมอง (EEG) และภาพสแกนจะ
แสดงให้เห็นว่า มสีาระและกิจกรรมบางอย่างที่ “ปิดสวิตช์” การทํางานของเซลลส์มองในคอร์เท็กซ์หรือ
ทําให้ส่วนที่เช่ือมระหว่างสมองทั้งสองซีกอ่อนแอลง จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องหลีกเลี่ยงสารและกิจกรรม
ที่ “ปิดสวิตช์” การทํางานน้ีหรือมมีาตรการตอบโต้เพ่ือรักษาให้สมองอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ในทาง
กลับกันกิจกรรมท่ี “เปิดสวิตช์” การทํางานของสมองจะเสรมิสร้างความแข็งแกร่งให้เซลลส์มองทํางาน
เช่ือมต่อกันเป็นเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สัมฤทธิผล 
(ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, 2548: 14-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 90 แสดงภาพการปดิของการทํางานของสมอง 
(ที่มา ดุษฎี บรพัิตร ณ อยุธยา, 2548: 14) 

 

 4.1 กิจกรรมการปิดสวิตช์ของสมอง ได้แก่ 
 4.1.1 การขาดออกซิเจน นํ้า และพลังงาน คือ สาเหตุใหญ่ของการปิดสวิตช์ 
การแก้ปัญหาขาดออกซเิจนน้ันทําได้ไมย่ากคือ การนําอากาศเข้าสูร่ะบบรา่งกายด้วยการออกกําลังกาย 
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หรือการหายใจลึกๆ สมองที่ขาดนํ้าหลีกเลี่ยงได้ด้วยการด่ืมนํ้าบ่อยๆ การรักษาพลังงานสมองสามารถ
กระทําได้โดยการรักษาระดับนํ้าตาลในเลือด ควรรับประทานอาหารท่ีให้พลังงานในปริมาณน้อยๆ แต่
บ่อยคร้ัง 
 4.1.2 ผลกระทบจากความเครียด เป็นเหตุให้หลั่งสารเคมีที่ปิดก้ันการคิดที่เป็น
เหตุเป็นผลและความคิดสร้างสรรค์ เมื่อคนเราตกอยู่ในสภาวะถูกกดดันหรือเจ็บปวด คลื่นสมองจะมี
ความเร็ว เป็นผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การเรียกความจําและการตัดสินใจลดลง วิธีการแก้คือ 
ทําให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะผ่อนคลาย การฟังเพลงที่มีจังหวะช้า การหายใจอย่างถูกต้อง และทํากาย
บริหาร Brain Gym หากต้องการเรียนรู้หรือเรียกความทรงจําให้ได้ผลดี จําเป็นต้องขจัดความเครียด
ก่อน นอกจากน้ีผู้ที่มีความเครียดควรผ่อนคลายให้ได้ก่อนเข้านอน 
 4.1.3 เสียงจากสภาพแวดล้อม เช่น การจราจร เพลงเร็วๆ และโทรทัศน์ ล้วน
ทําให้คลื่นสมองอยู่ย่านที่มีความถี่สูง ทั้งอาจารย์และศิษย์จะต้องลดมลภาวะของเสียงต่างๆ เพ่ือให้
เกิดสภาพการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เพลงบางชนิดหรือเสียงต่างๆท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลทําให้คลื่นสมอง
ช้าลง เป็นการลดความเครียด ซึ่งช่วยให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือแต่ละบุคคล 
 4.1.4 สนามแม่เหลก็ สามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อสมองของเราได้ อุปกรณ์ 

เช่น เตาอบไมโครเวฟ สายไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สามารถรบกวนคลื่นไฟฟ้าในสมองทีมีผลต่อ
กระบวนการคิด ผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างของตัวเราจากอุปกรณ์ดังกล่าว
และความแรงของสนามแม่เหล็กน้ันๆ 
 4.1.5 การออกกําลังกาย อาจปิดสวิตช์ การทํางานของเซลลส์มองได้ เน่ืองจาก
รบกวนระบบการติดต่อสื่อสารของสญัญาณไฟฟ้าในสมอง การกระโดดเป็นรูปดาว (star jump) เป็น
ตัวอย่างหน่ึงทําให้การเช่ือมต่อระหว่างสมองทั้งสองซีกอ่อนแอลง ผู้ที่ออกกําลังกายโดยท่ีไม่มี 
การเคลื่อนไหวข้ามก่ึงกลางลําตัว เช่น ป่ันจักรยาน จําเป็นต้องออกกําลังกายที่ทําให้มกีารเคล่ือนไหวข้าม
กึ่งกลางลําตัวเพ่ือปล่อยให้สมองเปิดสวิตซไ์ด้อีกครั้งหน่ึง นักเล่นเทนนิสบางคร้ังจะสลบัมือจับไม้เทนนิส
เพ่ือแก้ไขสภาวะสมองปิดสวิตซ์จากการใช้ร่างกายด้านเดียว การอุ่นเคร่ืองเตรียมร่างกายก่อนเล่นกีฬา
หลายๆ ประเภทที่มลีักษณะการเคล่ือนไหวโดยใช้ร่างกายทั้งสองด้าน จะช่วยให้เกิดการเตรียมสภาพ
จิตใจที่ดีสําหรบัการออกกําลังกาย 
 4.1.6 แสงสว่างจากไฟฟ้า สามารถส่งผลในทางลบต่อการทาํงานของสมอง แสง
ฟลูออเรสเซนส์สามารถเพ่ิมความถ่ีให้กับคลื่นสมอง แสงบางสีสามารถปิดสวิตช์การทํางานของสมอง
ทุกคนได้ สมองของคนเราต้องการแสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลตบ่อยๆ เพ่ือรักษาสมดุลของ
ส่วนผสมสารเคมีในสมอง 
 4.1.7 สาเหตุอ่ืนๆ ที่ปิดสวิตช์การทํางานของสมอง ได้แก่ สารเคม ีควันชนิดต่างๆ 
วัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ในผ้าและเครื่องเรือนเครื่องใช้ รสและสีสังเคราะห์ที่ใส่ในอาหาร แอลกอฮอล์และ
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ยาต่างๆ อาการแพ้ต่อสารชนิดต่างๆ มกัเป็นผลหลังจากสมองปิดสวิตช์การทํางาน บางคนแพ้อาหาร
บางอย่าง กลิน่ ส ี ควันบุหรี่ ยาระงับกลิน่ตัว แมก้ระทัง่ลวดลายทีม่ีลกัษณะเป็นแถบยาวหรือมีเหลี่ยม 
มีมุมล้วนส่งผลกระทบต่อสารเคมใีนร่างกาย นอกเหนือจากน้ีในกรณทีี่ทําให้พฤติกรรมทําลายสมอง  
มีดังต่อไปนี้ 
(www.eduzones.com 29 กันยายน 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 91 แสดงภาพพฤติกรรมทําลายสมอง 
(ที่มา www.eduzones.com 29 กันยายน 2559) 

 

 4.1.7.1 ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า ส่งผลให้นํ้าตาลในเลอืดตํ่า  
ไม่เพียงพอไปหล่อเลี้ยงสมอง 

 4.1.7.2 ตอบสนองแบบโวเวอร์ เส้นเลือดในสมองเกิดอาการแข็ง 
 4.1.7.3 ติดหวาน รับประทานนํ้าตาลเยอะขัดขวางการพัฒนาของสมอง 
 4.1.7.4 มีสิ่งของบังใบหน้าขณะนอนควํ่า กระตุ้นสมองการตายของเซลล์

สมอง 
 4.1.7.5 นอนน้อย พักผ่อนไมเ่พียงพอ เร่งการตายของเซลล์สมอง 
 4.1.7.6 สูบบุหรี่ สมองหดตัว เสี่ยงอัลไซเมอร์ 
 4.1.7.7 สูดดมมลพิษ ออกวิเจนน้อนส่งผลต่อการทํางานของสมอง 
 4.1.7.8 ทํางานหนักระหว่างป่วย เป็นการทําลายสมอง 
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 4.1.7.9 ไม่พูดจา ประสิทธิภาพการทํางานของสมองลดลง 
 4.1.7.10 ไม่ได้ใช้ความคิด นําสู่ภาวะหดตัวของสมอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 92 แสดงภาพการเปิดของการทํางานของสมอง 
(ที่มา ดุษฎี บรพัิตร ณ อยุธยา, 2548: 15) 

 

 4.2 กิจกรรมการเปิดสวิตช์ของสมอง ได้แก่ 
 เมื่อรู้ตัวว่า เรากําลังอยู่ในสภาวะที่สมองปิดสวิตช์ เราแก้ไขด้วยวิธีการเปิด
สวิตซ์การทํางานของสมอง ซึ่งสามารถรู้ได้ว่า เรากําลังเกิดสภาวะสมองปิดสวิตช์หรือไม่ ด้วย 
การสังเกตอาการต่างๆท่ีเกิดขึ้นทั้งกับตัวเราและผู้อ่ืน ดังต่อไปนี้ มีอาการงุนงง สับสน ไม่รู้จะทาํ
อย่างไรกับการงานที่ทําอยู่ ไม่สามารถตัดสนิใจได้ กระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง ขาดสมาธิ ขาดแรงจูงใจ
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง ไร้พลัง งัวเงีย เหน่ือยหน่าย เช่ืองช้า เลื่อนลอย ต่ืนตระหนก หวาดกลัว หายใจ
หอบถี่ เป็นต้น 
 เมื่อเรารู้ถึงสภาวะสมองที่เปิดสวิตช์แล้ว เราจะต้องฝึกฝนให้เกิดความชํานาญ
ในการรับมือกับอาการที่ส่งผลลบต่อการทํางาน การเรียนรู้ และประสิทธิภาพในการทํางานของเรา 
สภาวะของสมองที่เปิดสวิตช์ หมายถึง การอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะผ่อนคลาย ซึ่งเป็นผลต่อการเรียนรู้
และมีประสทิธิภาพขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเท่าใดนักอีกทั้งประสบความสําเรจ็ วิธีการเปิดสวิตช์
สมองที่ง่ายทีส่ดุ ได้แก่ 
 4.2.1 ด่ืมนํ้า รบัประทานอาหารท่ีบํารุงสมอง พักผ่อน 
 4.2.2 หายใจให้อากาศบริสทุธ์ิเข้าเต็มปอด แล้วหายใจออกยาวๆ 
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 4.2.3 ฟังดนตรีบรรเลงที่มีจงัหวะช้าๆ เนิบนาบ 
 4.2.4 อยู่ในอิรยิาบถผ่อนคลายหรือน่ังสมาธิ 
 4.2.5 ออกกําลังกายแบบแอโรบิก ออกไปสัมผัสกับแสงแดด 
 วิธีการง่ายๆน้ี สามารถสร้างพลังกลับคืนสูส่มองอย่างรวดเร็ว สามารถ
รักษาความเช่ือมโยงระหว่างสมองทั้งซีกขวากับซ้ายได้ กําจัดสารเคมีทีก่่อให้เกิดความเครียดได้ และ
ช่วยเพ่ิมสารเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อสมอง รวมท้ังเสริมให้สมองของเราทํางานได้มีประสิทธิภาพอีกครั้ง 
 

 5. การพัฒนาสมอง Brain Gym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 93 แสดงภาพการพฒันาสมองด้วย Brain Gym 

(ที่มา http://www.thaihealth.or.th/ 24 พฤศจิกายน 2559) 

 

 ดร.พอล เดนนิสัน ผู้คิดค้นพัฒนาการบริหารสมอง Brain Gym ได้อธิบายว่า  
การบริหารสมอง Brain Gym เป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีกให้ทํางานได้ดีมากขึ้นและช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดจํา ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และหากได้บริหารสมองเป็นประจําน้ัน จะดี
ต่อภาวะอารมณ์ของเราได้อีกด้วย (http://www.thaihealth.or.th/ 24 พฤศจิกายน 2559) โดย 
Brain Gym จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มท่า ทุกคนสามารถทําตามได้ไม่ยาก คือ 
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ภาพท่ี 94 แสดงภาพการเคลื่อนไหวสลบัข้าง (Cross Over Movement) 

(ที่มา http://www.thaihealth.or.th/ 24 พฤศจิกายน 2559) 

 

5.1 กลุ่มท่าที่ 1 การเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Over Movement) เป็นการทํางาน
ของสมองทั้งสองซีกโดยถ่ายโยงข้อมูลกันได้ ถ้าให้เด็กทําท่าเหล่านี้บ่อยๆ จะทําให้ทราบว่าเด็ก
มีปัญหาในด้านประสานการทํางานของตา มือ และเท้า หรือไม่ 

5.1.1 ยกขาขวางอให้ต้ังฉากกับพ้ืนพร้อมกับย่ืนแขนทั้งสองออกไปด้านหน้า 
ควํ่ามือลงขนานกับพ้ืน แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลําตัว ตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น แกว่งแขนทั้งสอง
กลับมาอยู่ที่ด้านหน้า พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม แล้วเอามือลง เปลี่ยนขา 

5.1.2 ก้าวเท้าขวาวางหน้าเท้าซ้าย พร้อมกับย่ืนแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้า 
มือควํ่าลงขนานกับพ้ืน แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลําตัว ตรงข้ามกับขาที่ก้าวออกไป แกว่งแขนทั้ง
สองข้างกลับมาอยู่ด้านหน้า พร้อมกับชักเท้าขวาวางที่เดิม แล้วเอามือลง สลับเท้าทําซ้ําอีกครั้ง 

5.1.3 ยกขาขวางอไปด้านหลัง พร้อมกับย่ืนแขนทั้งสองออกไปด้านหน้า มือควํ่า
ลง แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลําตัวตรงข้ามกับขาที่ยกขึน้ ให้มือซ้ายแตะส้นเท้าขวา แกว่งแขนทั้ง
สองกลับมาอยู่ด้านหน้า พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม แล้วเอามือลง แล้วเปล่ียนขาทําซ้ําอีกครั้ง 
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5.1.4 ว่ิงเหยาะๆ อยู่กับที่ช้าๆ 

5.1.5 น่ังชันเข่า มือสองข้างประสานกันที่ท้ายทอย เอียงข้อศอกซ้ายแตะที่หัว
เข่าขวา ยกข้อศอกซ้ายกลับไปท่ีเดิม เปลี่ยนเป็นเอียงข้อศอกขวา 

5.1.6 กํามือซ้ายขวาไขว้กันระดับหน้าอก กางแขนทั้งสองข้างออกห่างกันเป็น
วงกลมแล้วเอามือกลับมาไขว้กันเหมือนเดิม 

5.1.7 กํามือสองข้าง ยื่นแขนตรงไปข้างหน้า ให้แขนคู่กัน เคลื่อนแขนทั้งสอง
ข้างพร้อมๆกัน หมุนเป็นวงกลมสองวงต่อกันคล้ายเลข 8 ในแนวนอน 

5.1.8 ยื่นแขนขวาออกไปข้างหน้า กํามือชูน้ิวโป่งขึ้น ตามองที่น้ิวโป่ง ศีรษะ
ตรงและน่ิง หมุนแขนเป็นวงกลม 2 วงต่อกันคล้ายเลข 8 ในแนวนอน ขณะหมุนแขนตามองที่น้ิวโป้ง
ตลอดเวลา แลว้เปลี่ยนแขนทาํซ้ําอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 95 แสดงภาพการยืดส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Lengthening Movement) 

(ที่มา http://www.thaihealth.or.th/ 24 พฤศจิกายน 2559) 
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5.2 กลุ่มท่าที ่2 การยืดส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Lengthening Movement) เป็นการ
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสมองส่วนหน้า และส่วนหลัง ทําใหม้ีสมาธิในการเรียนรู้ และการ
ทํางานมากข้ึน 

5.2.1 ยืนหันหน้าเข้าผนัง เว้นระยะห่างเล็กน้อย ยกมือสองข้างดันฝาผนัง งอ
ขาขวา ขาซ้ายยืดตรง ยกส้นเท้าขึ้น เอนตัวไปข้างหน้า เล็กน้อย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ วางส้น
เท้าลง ตัวตรงหายใจออกช้าๆ งอขาซ้าย ทาํเหมือนขาขวา 

5.2.2 ยืนไขว้ขาทั้งสองข้าง ยืนทรงตัวให้ดี หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ก้มตัวลงไขว้
แขน หายใจออกช้าๆ ยืดตัวข้ึน แล้วเปลี่ยนขาทําซ้ําอีกครั้ง 

5.2.3 น่ังไข่วห้าง กระดกปลายเท้าขึ้น-ลง พร้อมกับนวดขาช่วงหัวเข่าถึงข้อเท้า 
เปลี่ยนขาทําซ้าํอีกครั้ง 

5.2.4 มือขวาจับไหล่ซ้าย พรอ้มกับหายใจเข้าช้าๆ ตามองมือขวา ดึงหัวไหลเข้า
หาตัว พร้อมกับหันหน้าไปทางขวา ทําเสียง “อู” ยาวๆ เปลี่ยนมือทําซ้ําอีกครั้ง 

5.2.5 ใช้มือทั้งสองข้างทําท่ารูดซิปขึ้น (สุดแขนด้านล่าง แล้วยกข้ึนเหนือศีรษะ) 
หายใจเข้าช้าๆ ทําท่ารูดซิปลง หายใจออกข้าๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 96 แสดงภาพการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้น (Energizing Movement) 

(ที่มา http://www.thaihealth.or.th/ 24 พฤศจิกายน 2559) 



317 

 

5.3 กลุ่มท่าที ่3 การเคลื่อนไหวเพ่ือกระตุ้น (Energizing Movement)  

เป็นการกระตุ้นการทํางานของกระแสประสาท ทําใหเ้กิดการกระตุ้นความรู้สึกทางอารมณ์และเกิด
แรงจูงใจ ในการช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น 

5.3.1 ใช้น้ิวช้ีนวดขมับเบาๆ ทั้งสองข้างวนเป็นวงกลม 

5.3.2 กดจุดตําแหน่งต่างๆ ในร่างกายที่จะกระตุ้นการทํางานของสมอง  

5.3.2.1 ใช้น้ิวโป้งกับน้ิวช้ีวางบริเวณกระดูกคอ ลูบเบาๆ อีกมือวางที่
ตําแหน่งสะดือ กวาดตามองจากซ้ายไปขวา และจากพ้ืน ขึน้เพดาน เปลี่ยนมือทําเช่นเดียวกัน 

5.3.2.2 ใช้น้ิวช้ีและนิ้วกลางแตะเหนือริมฝปีาก อีกมือวางที่ตําแหน่ง
กระดูกก้นกบ กวาดตามองจากพ้ืนขึ้นเพดาน หายใจเข้า-ออกช้าๆ ลึกๆ เปลี่ยนมือทําเช่นเดียวกัน 

5.3.2.3 ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือวางที่ตําแหน่งสะดือ ตา
มองตรงไปข้างหน้าไกลๆ จินตนาการวาดรูปวงกลมด้วยจมูก เปลี่ยนมือ ทําเช่นเดียวกัน 

5.3.2.4 ใช้น้ิวช้ีและนิ้วกลางวางที่ใต้คาง อีกมืออยู่ที่ตําแหน่งสะดือ 
หายใจเข้า-ออก ช้าๆ ลึกๆ สายตามองจากไกลเข้ามาใกล ้เปลี่ยนมือทําเช่นเดียวกัน 

 5.3.3 นวดใบหูด้านนอกเบาๆ ทั้งสองข้าง แล้วใช้มือปิดหเูบาๆ ทําช้าๆ หลายๆ
ครั้ง 

 5.3.4 ใช้มือทั้งสองเคาะที่ตําแหน่งกระดูกหน้าอก โดยสลับมือกันเคาะ แต่ต้อง
เคาะเบาๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 97 แสดงภาพท่าบรหิารรา่งกายงา่ยๆ (Useful) 

(ที่มา http://www.thaihealth.or.th/ 24 พฤศจิกายน 2559) 
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5.4 กลุ่มท่าที ่4 ท่าบริหารร่างกายง่ายๆ (Useful) เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ด้านต่างๆ ของสมอง เช่น การจดจํา การมองเห็น การได้ยิน และช่วยลดความเครียดลงได้ 

 5.4.1 น่ังบนเก้าอ้ี ยกเท้าขวาขึ้นพาดบนขาซ้าย มือกุมฝ่าเท้าขวา หายใจ
เข้า ออกช้าๆ ลึกๆ 1 นาที แล้ววางเท้าลงบนพ้ืนเหมือนเดิม ให้เท้า ทั้งสองข้างแตะพ้ืน กํามือเข้า
ด้วยกัน แล้วใช้ปลายลิ้นกดที่ฐานฟันล่างประมาณ 1 นาที จะเป็นท่าทมีีประสิทธิภาพสูงมาก ช่วยลด 
ความเครียด ความอึดอัด และความคับข้องใจ เปลี่ยนขาทาํซ้ําอีกครั้ง 

5.4.2 กํามือทัง้สองข้าง ยกขึ้นไขว้กันระดับตา ตามองมือที่อยู่ด้านนอก 

5.4.3 วางมือซ้อนกันที่ด้านหน้า หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ 
ควํ่ามือลง หายใจออกช้าๆ แล้ววาดมือออกเป็นวงกลม แลว้วางมือไว้ที่เดิม 

5.4.4 ใช้มือทั้งสองปิดตาที่ลืมอยู่เบาๆ ให้สนิท จนมองเห็นเป็นสีดํามืดสนิทสัก
พัก แล้วค่อยๆ เอามือออก เริ่มปิดตาใหม่ 

5.4.5 ใช้นิ้วมือทั้งสองข้างเคาะเบาๆ ทั่วศีรษะ จากกลางศีรษะออกมา ด้านขวา
และซ้ายพร้อมๆ กัน 

 

6. การบริหารสมอง 
 การบริหารสมอง (brain activation) หมายถึง การบริหารร่างกายในส่วนที่สมอง
ควบคุมโดยเฉพาะ กล้ามเน้ือ corpus callosum ซึ่งเช่ือมสมอง 2 ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกัน 
แข็งแรงและทาํงานคล่องแคล่ว จะทําให้การถ่ายโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง 2 ซีกเป็นไปอย่าง
สมดุลเกิดประสิทธิภาพและยังช่วยให้เกิดการผ่อนคลายความตึงเครียด ทําให้สภาพจิตใจเกิด 
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ เกิดความจําทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณ์ขันเพราะคลื่นสมอง (brain 

wave) จะลดความเร็วลง คลื่นบีตา (beta) เป็นแอลฟา (alpha) ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(https://www.novabizz.com/NovaAce/Physical/brain-activation.htm 5 ตุลาคม 2559) 

 

 

 

 

 



319 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 98 แสดงภาพการบริหารปุ่มสมอง 

(ที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/10955 5 ตุลาคม 2559) 

 

6.1 การบริหารปุ่มสมอง ใช้มือขวาวางบริเวณที่ใต้กระดูกคอและซี่โครงของกระดูกอก
หรือที่เรียกว่าไหปลาร้าจะมีหลุมต้ืนๆ บนผวิหนังใช้น้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ี คลําหาร่องหลุ่มต้ืนๆ 2 ช่อง
น้ีซึ่งห่างกันประมาณ 1 น้ิวหรือมากกว่าน้ีขึ้นอยู่กับขนาดร่างกายของแต่ะละคนที่มีขนาดไม่เท่ากัน ให้
นวดบริเวณน้ีประมาณ 30 วินาที และให้เอามือซ้ายวางไปที่ตําแหน่งสะดือ ในขณะทีน่วดปุ่มสมองก็
ให้กวาดตามองจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้ายและจากพ้ืนขึ้นเพดาน 
 ประโยชน์ของการบริหารปุ่มสมอง 
 - เพ่ือกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดที่ไปเล้ียงสมองให้ดี 
 - ช่วยสร้างให้ระบบการสือสารระหว่างสมอง 2 ซีกที่เก่ียวกับ 

การพูด การอ่าน การเขียนมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 99 แสดงภาพการบริหารปุ่มขมับ 

(ที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/10955 5 ตุลาคม 2559) 
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 6.1.1 ปุ่มขมับ 
 6.1.1.1 ใช้น้ิวทั้งสองข้างนวดขมับเบาๆวนเป็นวงกลม ประมาณ 30 

วินาที ถึง 1 นาที 
 6.1.1.2 กวาดตามองจากซ้ายไปขวา และจากพ้ืนมองขึ้นไปที่เพดาน 
 ประโยชน์ของการนวดปุ่มขมับ 
 1) เพ่ือกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง 

ส่วนการมองเห็นให้ทํางานดีขึ้น 
 2) ทําให้การทาํงานของสมองทั้ง 2 ซึก ทํางานสมดุลกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 100 แสดงภาพการบริหารปุ่มใบหู 

(https://www.doctor.or.th/article/detail/10955 5 ตุลาคม 2559) 

 

 6.1.2 ปุ่มใบห ู
 6.1.2.1 ให้น่ิวหัวแม่มือกับน้ิวช้ีจับที่ส่วนบนสุดด้านนอกของใบหูทั้ง  
 2 ข้าง 
 6.1.2.2 นวดตามริมขอบนอกของใบหูทั้ง 2 ข้างพร้อมๆกันให้นวดไล่ลง

มาจนถึงต่ิงหูเบา ๆ ทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง ควรทําท่าน้ีก่อนอ่าน
หนังสือเพ่ือเพ่ิมความจําและมีสมาธิมากขึ้น 

 ประโยชน์ของการนวดใบหู 
 1) เพ่ือกระตุ้นเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงสมองส่วนการได้ยินและ

ความจําระยะสั้นให้ดีขึ้น 
 2) สามารถเพ่ิมการรับฟังที่เป็นจังหวะได้ดีขึ้น 
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 6.2 การเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Crawl) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 101 แสดงภาพการเคลื่อนไหวสลบัข้าง (Cross Crawl) ท่าที ่1 นับ 1-10 

(ที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/10955 5 ตุลาคม 2559) 

 

 6.2.1 ท่าที่ 1 นับ 1-10 

 ประโยชน์ของการบริหารท่านับ 1-10 

 1) เพ่ือกระตุ้นกล้ามเน้ือมือให้ประสานกัน เพ่ือไม่ให้เกิดอาการ
นิ้วล็อค 

 2) เพ่ือกระตุ้นสมองที่มีการสัง่การให้เกิดความสมดุล 
 ทั้งซ้าย-ขวา 
 3) เพ่ือกระตุ้นความจํา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 102 แสดงภาพการเคลื่อนไหวสลบัข้าง (Cross Crawl) ท่าที ่2 จีบ L 

(ที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/10955 5 ตุลาคม 2559) 
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 6.2.2 ท่าที่ 2 จีบ L 

 6.2.2.1 ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาให้มือขวาทาํท่าจีบ โดยใช้น้ิวหัวแม่มือ
ประกบกับน้ิวช้ีส่วนน้ิวอ่ืนๆให้เหยียดออกไป 

 6.2.2.2 มือซ้ายให้ทําเป็นรูปตัวแอล (L) โดยให้กางนิ้วหัวแม่มือกับน้ิวช้ี
ออกไป ส่วนน้ิวที่เหลือให้กําเอาไว้ 

 6.2.2.3 เปลี่ยนเป็นจีบด้วยมือซ้ายบ้างทําเช่นเดียวกับข้อที่ 1 ส่วนมือ
ขวาก็ทําเป็นรูปตัวเเอล (L) เช่นเดียวกับข้อ 2 

 6.2.2.4 ให้ทําสลับกันไปมา 10 ครั้ง 
 ประโยชน์ของการบริหารท่าจีบซ้าย-ขวา 
 1) เพ่ือกระตุ้นกล้ามเน้ือมือให้ประสานกัน เพ่ือไม่ให้เกิดอาการ

น้ิวล็อค 
 2) เพ่ือกระตุ้นสมองเก่ียวกับการสั่งการให้สมดุลให้มกีาร

เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว 
 3) เพ่ือกระตุ้นการทํางานความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 103 แสดงภาพการเคลื่อนไหวสลบัข้าง (Cross Crawl) ท่าที ่3 โป้ง-ก้อย 
(ที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/10955 5 ตุลาคม 2559) 

 

 6.2.3 ท่าที่ 3 โป้ง-ก้อย 
 6.2.3.1 ยกมือทั้งสองข้างให้มือขวาทําท่าโป้งโดยกํามือและยกหัวแม่มือ

ขึ้นมา ส่วนมือซ้ายให้ทําท่าก้อย โดยกํามือและเหยียดน้ิวก้อยช้ี
ออกมา 
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 6.2.3.2 เปลี่ยนมาเป็นโป้งด้วยมือซ้ายและก้อยด้วยมือขวา 
 6.2.3.3 ใหท้ําสลับกันไปมา 10 ครั้ง 
 ประโยชน์ของการบริหารท่าจีบโป้ง-ก้อย 
 1) เพ่ือกระตุ้นการสั่งการของสมองให้สมดุลทั้งซีกซ้าย 
  และซีกขวา 
 2) เพ่ือกระตุ้นสมองส่วนการคิดคํานวณกะระยะ 
 3) เพ่ือป้องกันกล้ามเน้ือหัวไหล่เกิดการติดยึด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 104 แสดงภาพการเคลื่อนไหวสลบัข้าง (Cross Crawl) ท่าที ่4 แตะจมูก-แตะหู 
(ที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/10955 5 ตุลาคม 2559) 

 

 6.2.4 ท่าที่ 4 แตะจมูก-แตะหู 
 6.2.4.1 มือขวาไปแตะที่หูซ้าย ส่วนมือซ้ายให้ไปแตะที่จมูก  
 (ลักษณะมือไขวักัน) 
 6.2.4.2 เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายแตะที่หูขวา ส่วนมือขวาไปแตะที่จมูก 

(ลักษณะมือไขวักัน) 
 ประโยชน์ของการบริหารท่า แตะจมูก-แตะหู 
 1) ช่วยให้มองเห็นภาพด้านซ้ายและขวาดีขึ้น 
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ภาพท่ี 105 แสดงภาพการเคลื่อนไหวสลบัข้าง (Cross Crawl) ท่าที ่5 แตะหู 
(ที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/10955 5 ตุลาคม 2559) 

 

 6.2.5 ท่าที่ 5 แตะหู 
 6.2.5.1 มือขวาอ้อมไปที่หูซ้าย ส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวา 
 6.2.5.2 เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับ 
 หูซ้าย 
 ประโยชน์ของการบริหารท่าโป้ง-ก้อย, แตะจมูก-แตะหู, แตะหู 
 1) เพ่ือกระตุ้นการสั่งการของสมองให้สมดุลทั้งซีกซ้าย 
 และซีกขวา 
 2) เพ่ือกระตุ้นสมองส่วนการคิดคํานวณกะระยะ 
 3) เพ่ือป้องกันกล้ามเน้ือหัวไหล่เกิดการติดยึด 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 106 แสดงภาพการเคลื่อนไหวสลบัข้าง (Cross Crawl) ท่าที ่6 การผ่อนคลาย 
(ที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/10955 5 ตุลาคม 2559) 
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 6.3 การผ่อนคลาย 
 ย่ืนใช้มือ ทั้ง 2 ข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูม โดยให้นิ้ว
ทุกน้ิวสัมผสักันเบา ๆ พร้อมกับหายใจเข้า-ออก ทําท่าน้ีประมาณ 5-10 นาที 
 ประโยชน์ของการบริหารท่าผ่อนคลาย 
 1) ทําให้เกิดสมาธิเป็นการเจริญสติ 
 

 7. สมองกับความจํา 
 ในชีวิตประจําวันของบุคคล มีสิ่งต่างๆ มากมายที่บุคคลจะต้องจดจํา ซึ่งจะต้องใช้ใน
การแก้ปัญหาและการเรียนรู ้ถ้าบุคคลไม่สามารถจดจําสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้ ก็จะนําไปสู่ภาวะ
ของการลืม ทําให้บุคคลน้ันต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ใหม่ ในขณะที่บุคคลบางคนอาจจะสามารถ
จดจําสิ่งต่างๆ ได้ดี สมองมีปัจจัยใดบ้างที่เข้ามาเก่ียวข้องกับความจําของบุคคล ผู้เขียนขอนําเสนอ
รายละเอียดดังต่อไปน้ี (โรจน์รวี พจน์พัฒนพล,2549 : 145-147) 

 7.1 ความหมายของความจํา 
 ความจํา (Memory) หมายถึง กระบวนการท่ีสมองเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้ และ
เมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูล กส็ามารถดึงข้อมูลเหล่าน้ีออกมาใช้ได้ รวมทัง้ข้อมูลเหล่าน้ีก็
สามารถที่จะถกูเลือนไปได้ตามระยะเวลาที่ผ่านไป 
 7.2 รูปแบบของความจํา 
 Richard Shiffrin and Richard Atkinson (1969) ได้เสนอรูปแบบของ
ความจําว่าเก่ียวข้องกับกระบวนการของข้อมูลใน 3 ระยะ ได้แก่ 
 7.2.1 ความจําการรับสัมผัส (Sensory memory) เป็นความจําที่เกิดขึ้นจาก
การรับสัมผสั ซึ่งมีช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ ต้ังแต่น้อยกว่า 1 วินาที ไปจนกระทั่งเป็นเวลาหลายวินาที 
 7.2.2 ความจําระยะสั้น (Short-term memory) จากความจําการรับสัมผัส ถ้า
บุคคลให้ความสนใจในข้อมูลน้ันๆ ความจําจากการรับสัมผัสก็จะเปลี่ยนไปเป็นความจําระยะสั้น เช่น 
สามารถจดจําเบอร์โทรศัพท์ทีจ่ะโทรออกได้ 
 7.2.3 ความจําระยะยาว (Long-term memory) เป็นความจําที่บุคคลเก็บ
รักษาไว้ได้เป็นระยะเวลายาวนาน อาจตลอดช่ัวชีวิตของบุคคล เช่น การจําช่ือของตนเองได้ 
 7.3 ช่วงความจําในมนุษย์ 
 เมื่อเปรียบเทียบความจําของมนุษย์ ความจําระยะสั้นจะมีความสามารถเก็บ
รักษาข้อมูลได้อย่างจํากัด เช่น ถ้าให้บุคคลทดลองอ่านตัวเลขต่อไปน้ี 1 ครั้ง คือ 4,6,3,1,7,5,2 

จากน้ันให้เขียนตัวเลขเหล่าน้ีลงบนกระดาษจากความจํา โดยขณะเขียนห้ามมองดูตัวเลขเหล่าน้ีอีก 
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ถัดจากน้ันให้อ่านตัวเลขต่อไปนี้อีก 1 ครัง้ 5,4,1,6,3,8,2,9,7,3 และการกระทําเช่มเดิมคือ เขียน
ตัวเลขบนกระดาษจากความจํา ผลการศึกษาได้ว่า บุคคลจะสามารถระลึกตัวเลขในคร้ังแรกทั้ง 7 ตัว
ได้ แต่ไม่สามารถระลึกตัวเลขในกลุ่มที่สองทีม่ีถึง 11 ตัวได้ถูกต้องทั้งหมด การศึกษานี้ได้บอกว่า ช่วง
ความจําของมนุษย์มีอยู่อย่างจํากัด คือ อยู่ระหว่าง 5-9 ตัวอักษร ซึ่งหย่วยของจํานวนความจํา จะ
เรยีกว่า Chunk หน่วยของความจํา ช่วงจะเป็นจํานวนของข้อมูลในความจําระยะสั้น แต่ถ้าไม่ได้มีการ
ทบทวนซ้ําอยู่เรื่อยๆ บุคคลจะสามารถเก็บรักษาข้อมูลในควาจําระยะสั้นอย่างไม่จํากัด 
 7.4 กระบวนการของความจํา 
 ในการจัดการกับข้อมูล อาจเทียบได้กับการประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งประกอบด้วยการใส่รหสัขอ้มูล (Encoding) การเก็บรักษาข้อมูล (Storage) และการกู้ขอ้มูล
กลับคืนมา (Retrieval) ซึ่งในการที่บุคคลไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับคืนได้ ก็จะเกิดการลืม (Forgetting) 

เกิดขึ้น 
 

 

 

 

 455 455 455 

 

 

 

 

แผนผงัที่ 4 แสดงกระบวนการความจํา 
(ที่มา โรจน์รวี พจน์พัฒนพล,2549 : 145-147 อ้าง Sdorow and Rickabaugh, 2002, p.243) 

 

 7.5 วิธีการวัดความจํา 
 ในการวัดความจําของบุคคล สามารถมีวิธีในการวัดได้ 3 วิธี คือ 
 7.5.1 การระลึก (Recall) หมายถึง การที่บุคคลรื้อฟ้ืนความจําในขณะที่ไม่มี
เหตุการณ์น้ันปรากฎอยู่ตรงหน้า ตัวอย่างเช่น การสเก็ตใบหน้าคนร้ายจากคําบอกเล่า การทําข้อสอบ
แบบอัตนัย เป็นต้น 
 7.5.2 การจําได้ (Recognition) หมายถึง การที่บุคคลสามารถจดจําสิ่งเร้าที่
เคยประสบมาแล้วได้ เมื่อสิ่งเร้าน้ันได้มาปรากฏอยู่ตรงหน้าอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น การช้ีตัวคนร้าย 
ข้อสอบปรนัยที่เลือกตอบ (Multiple choice) 

ความจําระยะสั้น 
การฝึกซ้อม ความจําระยะยาว ความจําการรับสมัผัส 

การเก็บรักษา
ข้อมูล 

ความใส่ใจ ข้อมูลจากการรับ
สัมผัส 

การกู้ข้อมูลกลับคืนมา 
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 7.5.3 การเรียนซ้ํา (Relearning) เป็นวิธีการวัดความจําโดยดูจากความจําที่ยัง
เหลืออยู่ ดังน้ัน ถ้าบุคคลเคยเรียนรู้สิ่งใดแล้ว เมื่อมาเรียนสิ่งน้ันซ้ําใหมย่่อมใช้เวลาในการจดจําลดลง 
ทั้งน้ีเพราะยังมีความจําหลงเหลืออยู่น่ันเอง การหลงเหลือของความจําจึงเป็นผลมาจากการเรียนซ้าํ
หรือทบทวนบ่อยคร้ังซึ่งทําให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ไปได้ 
 7.6 วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจํา 
 แม้ว่าประสิทธิของการจํา จะขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคล นอกเหนือจาก
ความสามารถที่ได้มาจากพันธุกรรมแล้ว บุคคลสามารถใช้เทคนิคเพ่ือเพ่ิมความสามารถของการจําได้
ดังน้ี คือ (โรจน์รวี พจน์พัฒนพล,2549 : 145-149-150) 

 7.6.1 วิธี SQ3R (The SQ3R method) เป็นเทคนิคซึ่งใช้หลายวิธีประกอบเข้า
ด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การสํารวจ การต้ังคําถาม การท่องจํา และการทบทวนในรายละเอียดของบทเรียน 
หลักการของวิธีน้ี คือ การทบทวนในรายละเอียดเพ่ิมเติม ซึ่งจะนําบุคคลไปสู่การประมวลผลข้อมูลใน
ระดับลึกได้ ตัวอย่างเช่น ในการอ่านหนังสือ เพ่ือให้จําได้ดี นักศึกษาอาจจะใช้วิธีท่องจํา เขียนคํา
นิยามท่ีไม่คุ้นเคยลงในกระดาษ หรือทบทวนรายละเอียดเพ่ิมเติม ต่อมาเมื่อวัดผลจะพบว่า นักศึกษาที่
ใช้การทบทวนรายละเอียดเพ่ิมเติมจะจดจําคํานิยามได้มากกว่านักศึกษาที่ใช้วิธีการท่องจําเท่าน้ัน 
สําหรับ SQ3R มีขั้นตอนตามลําดับ คือ 
 7.6.1.1 ก่อนจะศึกษาเรื่องใดก็ตามจะต้องทําการสํารวจ (Survey) 

หัวข้อหลัก และหัวข้อรอง เพ่ือให้ทราบขอบเขตของกรอบงานท่ีบุคคลต้องการทําการศึกษา 
 7.6.1.2 ต้ังคําถาม (Question) ให้พยายามต้ังคําถามถามตนเอง และ
พยายามหาคําตอบ เมื่อได้อ่านผ่านหัวข้อเหล่าน้ัน 
 7.6.1.3 อ่านเน้ือหาอย่างต้ังใจ (Read) 

 7.6.1.4 ภายหลังจากการอ่านในแต่ละส่วน ให้พยายามดูว่าตนเองเข้าใจ
ส่วนไหนและไม่ไม่เข้าใจส่วนไหนบ้าง (Recite) อย่าปล่อยส่วนน้ันเลยไปจนกว่านักศึกษาจะเข้าใจส่วน
ที่กําลังศึกษานั้นแล้ว 
 7.6.1.5 ทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วเป็นระยะๆ (Review) อาจทําได้โดย
การทดสอบและอ่านซ้ําในสิ่งที่ยังจําไม่ได้ 
 7.6.2 การกระจายการฝึกหัด (Distributed Practice) เป็นวิธีที่เหมาะสมกับ
การศึกษาบทเรียนที่เป็นทางด้านวิชาการ ตัวอย่างเช่น ถ้านักศึกษามีเวลา 5 ช่ัวโมงที่จะทําการศึกษา
บทเรียนต่างๆ จะเป็นการดีกว่าว่าถ้านักศึกษาจะใช้เวลา 1 ช่ัวโมง เพ่ือศึกษาบทเรียนที่มีความ
แตกต่างกัน 5 อย่าง แต่ถ้านักศึกษาใช้เวลา 5 ช่ัวโมง ในการศึกษาบทเรียนที่มีเน้ือหาเดียวกันทั้งหมด
จะให้ผลได้ไม่ดีเท่ากรณีแรก นอกจากน้ี ควรมีการหยุดพักในระหว่างบทเรียนที่ฝึกหัดด้วยเพ่ือช่วยใน
เรื่องความจําของผู้เรียน 
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 7.6.3 วิธีการของโลซี่ (The method of Loci) คําว่า Loci ในภษาละติน 
หมายถึง สถานที่ วิธีนี้เหมาะกับกรณีที่ต้องจดจําบัญชีรายการของสิ่งต่างๆ โดยอาจจะจําในลักษณะที่
เป็นรูปธรรมโดยนําไปเช่ือมโยงกับสถานที่ และทบทวนบัญชีรายการของสิ่งต่างๆ ในขณะที่เดินผ่าน
สถานที่เหล่าน้ัน เช่น เมื่อเดินผ่านประตูบ้าน ก้จดจําเป็นคําศัพท์ 1 คํา เป็นต้น 
 7.6.4 วิธีหมุดคํา (The pegword method) วิธีน้ีจะเริ่มจากการจําบัญชีรายช่ือ
ของคํานามทีม่ลีักษณะเป็นรูปธรรมที่มเีสียงคล้องจองกับตัวเลข 1,2,3 และจะใหม้ีการปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างภาพพจน์ของวัตถุที่เป็นหมุดคําและภาพพจน์ของวัตถุที่บุคคลจะระลึกถึง ตัวอย่าง เช่น 
ต้องการจะจดจําบัยชีรายการสิ่งของก็อาจจะใช้จินตนาการ ดังน้ี นํ้าตาลจะไหลออกจากรองเ เพ่ือที่จะ
จดจําให้ได้ บุคคลก็ควรจินตนาการหมุดคําให้จับคู่กับตัวเลขโดยเฉพาะ โดยที่ตัวเลขเหล่าน้ีจะเป็นตัวช้ี 
เพ่ือให้สามารถนําความจําในภาพพจน์ของวัตถุที่มีปฏิสัมพันธ์กับหมุดคําน้ันคืนมา ดังน้ัน ถ้าบุคคล
จินตนาการถึงรองเท้า ก็จะทําให้บุคคลสามารถจดจําภาพพจน์ของน้ําตาลที่กําลังไหลออกจากรองเท้า
ได้อย่างอัตโนมัติ 
 7.6.5 วิธีการเช่ือมโยง (The link method) เทคนิควิธีน้ีจะเกี่ยวข้องกับ 
การเช่ือมโยง เพ่ือให้ง่ายแก่การจดจํา รูปแบบที่นิยมใช้กัน คือ วิธีการเล่าเรื่องโดยใช้รายการคําที่ไม่
เก่ียวข้องกันแต่ได้นํามาเช่ือมโยงกันกับอีกสิ่งหน่ึงในเรื่องเล่าเพ่ือให้จําได้ง่ายข้ึน 
 

 8. สมองกับความฉลาดและความคดิ 
 สมองส่วนใดส่วนหน่ึงหรอืจุดใดจุดหน่ึง มีหน้าที่เก่ียวกับความฉลาดและความคิด เช่ือว่า 
สมองส่วนใหมท่ี่เรียกว่า “นีโอคอร์เท็กซ์” มีหน้าที่เก่ียวกับความฉลาดและความคดิ ความฉลาด 
(Intelligence) เป็นสิ่งที่เราใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ หรือเป็นสิ่งทีม่าจากสมองและความรู้สึกนึกคิด 
ถ้าสมองยิ่งสลับซับซ้อนมากและพัฒนาได้สมบูรณ์ สมองจะมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้และมี
ประสบการณ์มากข้ึน  ขณะเดียวกันก็เ ก็บข้อมูลใส่กลับเข้ าไปในสมอง  ทําให้สมองมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประสบการณ์ที่เราได้มาน้ัน ทําให้พฤติกรรมการตอบสนองของเราต่อ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย  
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Brain.htm 5 ตุลาคม 2559) 

 สมองของเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก เซลล์ประสาทสามารถที่จะเก็บข้อมลู แปลข้อมูลที่
เข้ามาเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้าแล้วเก็บไว้เป็นประสบการณ์อยู่ในสมอง เปรยีบได้กับคลื่นไฟฟ้าที่โทรทัศน์
รับเข้ามาแล้วแปลออกมาเป็นภาพบนจอให้เราเห็น คลื่นสมองหรือคลืน่ไฟฟ้าในสมองจะเป็นตัวกําหนด
ลักษณะของสิง่ที่เรารับรู้ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ สติปัญญา อารมณ ์ ความรู้สึกนึกคิด  
ความรู้สึกตัวและอ่ืนๆ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นน้ี ยังสร้างสนามกระแสไฟฟ้าที่เฉพาะเจาะจง อย่างเช่น 
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สนามกระแสไฟฟ้าที่เฉพาะ สําหรับคณิตศาสตร์หรือเฉพาะสําหรับดนตรี ศาสนา หรอือ่ืนๆ ซึ่งจะรับ
แต่กระแสไฟฟ้าที่เหมือนๆกันเข้ามาอยู่ในสนามเดียวกัน ทฤษฎีของขั้นตอนที่ทําให้คนเราเกิดความคิด
ที่นําไปสู่ความสําเร็จอย่างละเอียดว่า ขั้นตอนแรก เริ่มจากคนเราเกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดโครงการ 
หลังจากน้ันจะประสบปัญหา ก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหา บางครั้งอาจจะเหน่ือยล้าจนหมดกําลังใจ 
ถึงกับคิดจะยกเลิกโครงการ แต่ในที่สุดทางแก้ปัญหาที่ดีและถูกต้อง ก็ผุดขึ้นมาเองโดยไม่คาดฝัน 
ขั้นตอนเหล่าน้ีอธิบายได้ว่า ในสมองของเราขณะที่ เราเบ่ือหน่ายและอยากจะเลิกทําสิ่งที่คิดไว้ จิตใต้
สํานึกของเราก็ค่อยๆ เอาช้ินส่วนข้อมูลแต่ละอย่างมาประกอบกันเหมือนกับภาพต่อ แล้วในทีสุ่ดก็ได้
คําตอบออกมา 
 ความคิดริเริ่มหรือความคิดสร้างสรรค์ของนักวิทยาศาสตร์หรือศิลปินแบบน้ี เปรียบได้
กับเด็กปัญญาอ่อน แต่มีความสามารถพิเศษ คืออยู่ๆความคิดสร้างสรรค์หรือคําตอบก็ออกมา
เอง โดยมีความแตกต่างอยู่ที่ว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักวิทยาศาสตร์จะดําเนินต่อไปได้ ในขณะท่ี
เด็กปัญญาอ่อน แต่มีความสามารถพิเศษ เพียงแค่รู้คําตอบแต่ไม่สามารถจะทําอะไรได้มากไปกว่าน้ัน 
ความฉลาดหรือความสามารถเฉพาะด้านอย่างเช่น ภาษา เกิดจากวงจรของกระแสไฟฟ้าของเซลล์
ประสาทในสมองของเรา ซึ่งมาจากพัฒนาการของสมองทีน่ําเอาข้อมลูจากสิ่งกระตุ้น และการตอบสนอง
ต่อสิ่งกระตุ้นเก็บเข้ามาเป็นโครงสร้างของความรู้เหมือนเรา เก็บข้อมูล (save) ไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
เราสามารถจะเรียกขึ้นมาใช้เมื่อไรก็ได้ ธรรมชาติจะค่อยๆ ทําให้เรามีความสามารถ หรือมีความฉลาด
ขึ้นเป็นลําดับ ตามช่วงเวลาของพัฒนาการหรือระยะเวลาที่เหมาะสม ถ้าหากเราดูแลในเรื่องของ
สติปัญญาหรือความฉลาดของเด็กไม่เหมาะสมโดยเร่งมากเกินไป หรอืปล่อยปะไม่สนใจให้เด็กได้รบั
การกระตุ้นอย่างเหมาะสมตามวัย จะทําให้มีปัญหาทางด้านสติปัญญาหรือความฉลาดได้ เปรียบเสมือน
เน้ือสเต็ก ไม่เหมาะที่จะเป็นอาหารสําหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีฟัน หรือนมแมก่็ไม่เหมาะสําหรับเด็กวัยรุน่ 
เป็นต้น สิ่งที่เด็กต้องการสําหรับการพัฒนาสติปัญญาและความฉลาด คอื สิ่งแวดล้อมหรือการเลี้ยงดูที่
ถูกต้องเหมาะสม ผู้เลี้ยงดูเด็กควรมีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก ให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ือเก็บ
ข้อมูลเข้าไปสรา้งเป็นโครงสร้างความรู้ในสมอง แต่สิ่งสําคญัก็คือ จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัย
ของเด็กด้วย ถึงแม้เราไม่สามารถบอกได้ว่า ความฉลาดอยู่ที่ส่วนใดของสมอง แต่สมองข้างซ้ายและ
สมองข้างขวา ก็จะมีส่วนรว่มในการทํางานที่เก่ียวกับความฉลาดด้วย สมองข้างซ้าย และสมองข้าง
ขวา นอกจากจะควบคุมการทํางานของกล้ามเน้ือและรับประสาทสัมผสั ความรู้สึกจากร่างกาย ด้าน
ตรงข้ามแล้วยังมีหน้าที่แตกต่างกัน ในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยสมองข้างซ้าย จะมีหน้าที่ คิดอย่างเป็น
เหตุเป็นผล มสีามัญสํานึก การจัดระบบ การดูแลรายละเอียด และการทํางานที่จะต้องทําทีละอย่าง 
การควบคุมเก่ียวกับภาษา ตัวเลข สัญลกัษณ์ต่างๆ การแสดงออก (expression) การวิเคราะห์  
การพูด การเขียน ส่วนสมองข้างขวามีหน้าที่เก่ียวกับ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สญัชาตญาณ 

การสังเคราะห์ ศิลปะ ดนตรี และเรื่องของทิศทาง เป็นสว่นที่ค่อนข้างผ่อนคลาย เป็นสมองที่เป็นจิต
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ใต้สํานึกมากกว่า ในขณะทีส่มองข้างซ้ายเป็นส่วนที่อยู่ในจิตสํานึก สมองข้างขวาจะทําหน้าที่สร้าง
กระบวนการต่างๆ อย่างรวดเร็ว สามารถทําอะไรหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับ
สมองข้างซ้ายที่จะทําได้ทีละอย่าง สมองข้างขวาจะมองภาพแบบรวมๆ มากกว่า เจาะรายละเอียด
เหมือนสมองขา้งซ้าย สมองขา้งขวามีหน้าที่เก่ียวกับ การรับรู้ เข้าใจ (reception) มากกว่า สมองข้าง
ซ้าย ที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการแสดงออก 
 การทําหน้าที่แต่ละอย่างสมองทั้งสองข้าง จะทํางานประสานกัน แต่สมองข้างใดข้าง
หน่ึง อาจจะทํางานมากกว่าอีกข้างหน่ึง เช่น เมื่อได้ยินเสียงดนตรีและรู้ว่าน่ีคือ เสียงดนตรี จะเป็น
หน้าที่สมองข้างขวา แต่ความซาบซึ้งในเสียงเพลง สมองทั้งสองข้างจะทํางานพร้อมกัน การทํางานของ
สมองสองข้างน้ี ยังแตกต่างกันในเร่ือง การหาความหมายของคําพูดมากกว่า ความหมายของเสียง 
จากสิ่งแวดล้อม จากการทดลองที่จะดูว่าเสียงที่เป็นคําพูดและเสียงที่ไมเ่ป็นคําพูด เช่น เสียงที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม ทาํให้เกิดความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าในสมอง พบว่า เสยีงที่เป็นคําพูดที่มีความหมาย 
จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า ในสมองข้างขวามากกว่าสมองข้างซ้าย แต่ถ้าใช้เสียง
จากสิ่งแวดล้อมที่ไม่มคีวามหมาย ก็พบว่ากระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้น ในสมองข้างซ้ายมากกว่าในสมอง
ข้างขวา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 107 แสดงภาพสมองกับน้ํา 
(ที่มา ดุษฎี บรพัิตร ณ อยุธยา, 2548: 22) 
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 9. สมองกับน้ํา 
 สมองกับนํ้า มสีาระสําคัญ ดังน้ี 
 การด่ืมนํ้า มีหลักฐานทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการศึกษา 
ช้ีให้เห็นว่า การด่ืมนํ้าเปล่าในปริมาณมากพอควรและไมแ่ช่เย็น เป็นสิ่งที่จาํเป็นต่อสมองให้พร้อมใช้งาน 
สมองน้ันสูญเสยีนํ้าในอัตราที่เร็วและก่อนที่เราจะรู้สึกว่ากระหายนํ้าเสียอีก จึงเป็นผลให้ขาดสมาธิ 
เบ่ือหน่าย งัวเงีย และอาการมึนงงสับสนจะค่อยๆ เข้ามาแทนที่ (ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, 2548: 23) 

ผู้ที่อยู่ในวงการกีฬา เป็นที่ทราบดีว่าบ่อยครั้งความล้มเหลวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสนามแขง่ขันมสีาเหตุจาก
การที่ร่างกายและสมองขาดนํ้า ผูฝ้ึกสอนทีดี่จะต้องคอยกํากับดูแลให้นักกีฬาด่ืมนํ้าอย่างเพียงพอทั้งใน
ระหว่างฝึกและแข่งขันการปฏิบัติเช่นน้ีจะช่วยให้สมองและร่างกายทํางานได้เต็มความสามารถจาก
การท่ีได้ฝึกฝนมา 
 น้ําเปล่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากร่างกายมีปฏิกิริยาต่อประเภทของนํ้า
ทีมีส่วนผสมอ่ืนๆ เจือปนอยู่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นนํ้าในอาหาร เครื่องปรุงรส และน้ําผลไม้ สารดังเช่น
คาเฟอีน แอลกอฮอล์ และน้าํตาล มีผลทําให้เกิดภาวะขาดนํ้า นํ้าอัดลมหลายชนิดมีนํ้าตาลมากและ
ผสมคาเฟอีนลงไปด้วย ผู้ที่ด่ืมนํ้าประเภทน้ีจะต้องด่ืมนํ้าเปล่าชดเชยด้วย หากในพ้ืนทีบ่างแห่งมีปัญหา
ในการหาน้ําด่ืมสะอาดได้ยาก ให้ด่ืมนํ้าบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการกรองตะกอนและกลิ่นแล้วก็ได้ 
นํ้าที่ดีที่สุดสําหรับสมองคือนํ้าที่ไม่ใส่นํ้าแข็ง การด่ืมนํ้าที่ไม่แช่เย็น บ่อยๆเป็นเรื่องที่สําคัญย่ิงในการหา
วิธีเพ่ิมศักยภาพให้สมอง นํ้ามีราคาแสนถูก ด่ืมก็ง่าย และให้ผลอันเหลอืเช่ือ เป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบัน 
บริษัท โรงเรียน สถานพยาบาล และโรงงานต่างๆ ได้ติดต้ังเคร่ืองกรองนํ้าด่ืมและพยายามชักชวนให้
ทุกคนด่ืมนํ้ามากขึ้น ทั้งน้ีก็เพ่ือเสริมสร้างสขุภาพที่ดีของสมองและร่างกาย การด่ืมนํ้าจึงเป็นวิธีการท่ี
รวดเร็วและง่ายต่อการเพ่ิมการไหลเวียนของพลังงานในร่างกายและสมองโดยทันที แลว้ยังทําให้สมอง
เกิดความคิดโลดแล่นอีกด้วย 
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ภาพท่ี 108 แสดงภาพสมองกับการหายใจ 
(ที่มา ดุษฎี บรพัิตร ณ อยุธยา, 2548: 24) 

 

 10. สมองกับการหายใจ 
 สมองกับการหายใจ มสีาระสาํคัญ ดังน้ี 
 10.1 สมองของเราต้องการออกซิเจนในปริมาณมาก เพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ราว 1 ใน 4 ของออกซิเจนที่สูดเข้าไปจะถูกนําไปหล่อเลี้ยงสมอง อาการงัวเงีย เป็นผลจากร่างกาย
ได้รับออกซิเจนน้อยลง ทําให้สมองเร่ิมปิดสวิตช์การทํางานการได้รับออกซิเจนเพ่ิมขึ้น จะขจัด 
ความเฉื่อยชา และเพ่ิมความเฉียบแหลมเหลา เราทํางานซึ่งหมายถึงเพ่ิมประสิทธิภาพขึ้นด้วย 
(ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, 2548: 25) ผลจากการเฝ้าพฤติกรรมของนักศึกษาช้ีให้เห็นว่า 
 10.1.1 ผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจําทุกวัน ทําใหส้มองและร่างกายได้รับ 
การไหลเวียนจากออกซิเจน มักจะมีคะแนนเรียนดีกว่าผู้ที่ไม่ออกกําลังกายเลย 
 10.1.2 ผู้ที่ได้รับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายก่อนสอบเช่นเดียวกับนักกีฬาวอร์ม
ร่างกายก่อนการแข่งขัน จะรูส้ึกผ่อนคลายขึน้แต่มีสมาธิทดีี 
 10.1.3 ผู้ที่หายใจอย่างถูกวิธีจะเป็นผู้สนใจเรียนรู้ ไม่ต่ืนเต้นง่าย มีความ
มั่นใจ มีสุขภาพจิตและร่างกายที่ดีกว่า ผลจากการสอบและการทํางานอ่ืนๆก็ดีขึ้นด้วย 
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 10.1.4 ผู้ที่รู้จกัควบคุมความกลัวหรืออาการต่ืนตระหนกด้วยการฝึกหายใจ 
โดยเฉพาะการหายใจออกนั้นจะมีข้อได้เปรียบ 
 10.2 การขาดออกซิเจนในสมองเป็นสาเหตุหลักอย่างหน่ึงที่ทําให้การเรียนไม่ได้ผล 
รวมท้ังการออกกําลังกายไม่เพียงพอ อิริยาบถหรือท่าน่ังไม่เหมาะสม การหายใจต้ืนๆ ความวิตกกังวล 
และการทํางานในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท ล้วนเป็นสาเหตุทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอเพียง การน่ัง
ที่ถูกต้องต้องช่วยให้หายใจได้ดี เราไม่สามารถหายใจได้เต็มปอด ถ้าน่ังหลังงอเราควรน่ังยืดหลังให้ตรง 
เท้าสองข้างวางราบอยู่บนพ้ืนเพ่ือการหายใจได้สะดวกในขณะเรียนหนังสือ อ่านหนังสือหรือน่ังทํา
ข้อสอบ การหายใจและการเรียนที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อน่ังหลังตรงและผ่อนคลายบริเวณไหล่
และคอเพ่ือไม่ให้กล้ามเน้ือตึง 
 10.3 การหายใจแบบเป่าลูกโป่งเพ่ือให้สมองแข็งแรง คนส่วนใหญ่จะหายใจต้ืน 
หน้าอกส่วนบนหรือไหล่จะไหวกระเพ่ือมขึ้นและลงในขณะหายใจ การหายใจที่ดีน้ัน ควรจะเห็นซี่โครง
ช่วงล่างขยายออกและขยับขึน้ในขณะที่หายใจ ซี่โครงหดเข้าและขยับเขย้ือนลงล่างเมื่อหายใจออก 
ไหล่ทั้งสองผ่อนคลายเกือบจะไม่ขยับเขย้ือนเลย เวลาหายใจอย่างถูกต้อง ถ้าเอามือวางบนบริเวณ
ซี่โครงช่วงล่าง เราจะรู้สึกว่ากะบังลมขยายออกเหมือนเป่าลูกโป่ง ทุกคนควรได้รับประโยชน์จากการ
ฝึกหายใจแบบเป่าลูกโป่งบ่อยๆ จะช่วยให้ผ่อนคลายได้ดี เมื่อเราอยู่ในสภาวะเครียดและเมื่อเรารู้สกึ
เริ่มงัวเงียบหรือเบ่ือหน่าย 
 10.4 การหายใจออกยาวๆ เพ่ือให้สมองทํางานดีขึ้น การหายใจสั้นๆจะทําให้อากาศ
ที่ไม่บริสุทธ์ิถึง 1 ลิตรสะสมอยู่บริเวณด้านล่างของปอด ดังน้ัน เพ่ือให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึน้ 
เราจึงจําเป็นต้องขจัดอากาศไม่ดีที่หลงเหลอือยู่น้ีออกไป ด้วยการเพ่ิมออกซิเจนในการหายใจเข้าครั้ง
ต่อๆไป 
 10.5 การหายใจเข้าลึกๆ และการหายใจออกยาวโดยไม่ถูกวิธี อาจส่งผลให้เกิด
อาการหน้ามืดได้ เพราะเป็นการหายใจแบบหอบถ่ี การหายใจเข้าพร้อมกับนับ 1-4 และหายใจออก
พร้อมกับนับ 1-6 เป็นตัวอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหา 
 

 11. สมองกับดนตรี 
 สมองกับดนตรี มีสาระสําคญั ดังน้ี 
 11.1 ดนตรีบางประเภททําให้เกิดสภาวะผ่อนคลายที่ลึกมาก ซึง่ทําให้จดจําเรื่องราว 
โบร่ําโบราณที่มีความยาวได้อย่างมหัศจรรย์ คณะนักร้องหมู่ของกรีกโบราณขับลํานําเรื่องราวต่างๆ ที่
ยาวมากควบคู่ไปกับจังหวะของการเต้นของหัวใจ ทําให้ผูฟั้งสามารถจําคําร้องตามได้ด้วยวิธีการเรียนรู้
และการนําเสนอเร่ืองราวที่ยาวๆ ทํานองน้ีก็มีในประเพณีอินเดีย โดยใช้ชีตาร์เคร่ืองดนตรีโบราณ
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บรรเลงประกอบการเล่าเรื่อง การขับร้องของชาวเผ่าเมารีที่เรียกว่า “วากาปาปา” ซึ่งใช้เวลาหลายวัน 
พวกเขาจดจําได้โดยอาศัยการขับร้องให้เข้ากับจังหวะการเคาะไม้ “ไตอาฮา” ที่ใช้ประกอบในพิธี 
(ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, 2548: 27) 

 11.2 เพลงทีม่ีจังหวะเข้ากับการเต้นของหัวใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ผลงานวิจัยช้ีให้ว่า
ดนตรีเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างไร เมื่อเราฟังเพลงบรรเลงที่มีจังหวะ 1 เคาะต่อวินาที 
หัวใจจะปรับการเต้นให้เข้ากับจังหวะน้ัน ทําให้ร่างกายผ่อนคลาย สมองก็จะปล่อยคลื่นความถ่ีอัลฟา
และธีตามากข้ึน ดูเหมือนว่าพืชและสัตว์ก็ตอบสนองต่อจังหวะการเต้นที่เป็นสากลน้ีได้เช่นเดียวกัน ซึ่ง
ช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์จะมีคลื่นความถี่ที่ 7.5 รอบต่อวินาที และเป็นคลื่นความถ่ีเดียวกับสมอง
มนุษย์เมื่อฟังดนตรีที่ใช้จังหวะเคาะเข้ากับจังหวะการเต้นของหัวใจ  
 11.3 จังหวะที่ประสานสอดคล้องระหว่างสมองกับดนตรีน้ีเป็นหลักพ้ืนฐานของ
วิธีการเรียนรู้ที่มีช่ือเสียง ค้นพบโดยจอร์จิ โลซานอฟ (Georgi Lozanov) แห่งมหาวิทยาลัยโซเฟีย ซึง่
ปัจจุบันเป็นวิธีการเพ่ิมความสามารถในการจาํที่แพรห่ลายไปทั่วโลก ผลงานของนักแต่งเพลงยุคบาร็อก 
(ศตวรรษที ่17) มักมีจังหวะสอดคล้องกับจังวะเต้นของหัวใจ เช่น ในมูฟเม้นต่างๆ (largo, andante, 

ada-gio) ซึ่งจะพบในผลงานการประพันธ์ของ Bach, Handel, Corelli, Vivaldi, Telemann และ 
Albinoni ซึ่งสามารถชักนําร่างกายและสมองเข้าสู่สภาวะที่เก้ือกูลต่อการเรียนรู้ จังหวะของเบส 1 

ครั้งต่อวินาทีที่ต่อเน่ืองกันทําให้ร่างกายผ่อนคลาย ในขณะที่เครื่องดนตรีชนิดสายและเคร่ืองเป่าจะ
กระตุ้นสมองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับรู ้ นักศึกษาหลายคนมีผลการเรียนดีขึ้นชัดเจนเมื่อเลือกฟัง
เพลงยุคบาร็อกที่มีจังหวะช้าๆ ขณะท่องหนังสือ 
 11.4 ดนตรีที่เหมาะต่อการทํางาน เพลงที่ใช้จงัหวะสอดคล้องกับการเต้นของหัวใจ
น้ันเหมาะอย่างย่ิงสําหรับการทบทวนหนังสือ แต่ก็ยังมีรปูแบบการเรียนอ่ืนๆ ที่ต้องใช้การลงมือปฏิบัติ 
ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การวางแผน การออกแบบ การรวบรวมข้อมูล การจัดทาํโครงการ การคํานวณ
และการทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ถ้าใช้เพลงของโมสาร์จะได้ผลเลิศ จากผลการวิจัยแสดงว่า ทํานอง
เพลงที่ซับซ้อนและความหลากหลายในการใช้จังหวะของโมสาร์ช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่ทําหน้าที่
เช่ือมโยงและเปิดช่องทางในการส่งสัญญาณของสมอง ทําให้สมองทํางานอย่างมีระเบียบขึ้น ผูท้ี่กาํลัง
ใช้สมองแก้ปัญหาจะมีรูปแบบคล่ืนสมองทีค่ล้ายคลึงกับรปูแบบของเพลงโมสาร์ต ในทางกลับกันเพลง
ของโมสาร์สามารถจุดประกายการทํางานที่ดีในการเปิดเส้นทางเดินของสัญญาณในสมอง เพ่ือให้
แก้ปัญหาประสบความสําเร็จ ผู้ที่ไม่ประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาพบว่า มีรูปแบบของคล่ืน
สมองไม่เป็นระเบียบ 
 11.5 ดนตรีที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ดนตรีเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆ ให้แตกต่าง
กันได้ ดนตรีบางชนิดสามารถกระตุ้นสมองและร่างกายใหค้ิดและปฏิบัติงานในบางเรื่องได้ ส่วนดนตรี
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ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการเรียนรู้ เป็นเพลงบรรเลงที่มีจังหวะช้าๆ จะเกื้อกูลต่อสภาวะร่างกาย
และสมองได้ดีกว่า 
 11.6 การบรรยายคลอเสียงดนตรี  
 ภาพสแกนสมองช้ีให้เห็นว่า เมื่อเราอ่านหรือพูดให้คล้องจองกับดนตรีที่มี
จังหวะช้าๆ สมองส่วนที่เป็นคอร์เท็กซ์จะได้รับการกระตุ้นมากกว่าเมื่อฟังเพียงเสียงอ่านหรือพูด หรือ
ดนตรีล้วนๆ เมื่อนําดนตรี คําพูด ภาพ และการเคลื่อนไหวมาผสมผสานกัน สมองของเราจะเกิด 
การเช่ือมโยงทั้งสองซีกและการทํางานได้ผลสูงสุด โปรแกรมการเรียนรูเ้พ่ือให้สมองฉบัไวและแหลม
คมจึงมักจะเป็นการผสมผสานเพลงช้าๆ กับการบรรยายสรุป และการจดคําบรรยายเข้าด้วยกัน 
นักศึกษาสามารถบันทึกด้วยเสียงตนเอง โดยอ่านบทสรุปต่างๆ เช่น mindmap คําศัพท์ คํานิยาม 
โดยมีดนตรีที่มจีังหวะช้าๆ ประกอบไปด้วย ให้เปิดเทปบันทึกเมื่อต้องการศึกษา ทบทวน ขณะเดียวกัน
ให้อ่านสรุปที่จดไว้ควบคู่ไปด้วย วิธีน้ีจะให้ผลสูงสุดสําหรับความจําในระยะยาว 
 11.7 เลือกดนตรีให้เหมาะต่อการทํางานและการเรียนรู้ 
 ดนตรีทําให้สภาวะร่างกายและสมองสร้างสรรค์หรือเป็นอุปสรรคต่อการทาํงาน
และการเรียนรูก้็ได้ ดนตรีที่มีจังหวะช้าและนุ่มนวลเหมาะที่สุด เพราะสมองจะปลดปล่อยคลื่นอัลฟา
ออกมา มีผลต่อการเปิดรับข้อมูล ดนตรบีางอย่างที่จะเตรียมความพร้อมสมองสําหรบัวิธีคิดและวิธี
ทํางานบางอย่าง เลือกดนตรีที่เราชอบแต่ให้มั่นใจว่าเป็นดนตรีที่มีโครงสร้างหลากหลาย และเหมาะ
ต่อการทํางานให้เป็นผลสําเร็จ จังหวะดนตรีทําให้รา่งกายต่ืนตัวหรือสงบกไ็ด้ การเรียบเรียงท่วงทํานอง
จะส่งผลกระทบต่อวิธีการสื่อสารของสมอง การเลือกดนตรีเพ่ือการทํางานและเรียนรู้จะส่งเสริมให้
ร่างกายและสมองทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เราไม่ควรเลือกฟังดนตรีเพ่ือความเพลิดเพลิน
อย่างเดียว ผูต้ั้งใจเรียนมักสะสมเทปดนตรีหรือซีดีดนตรีอย่างหลากหลาย เพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสม
ตามกิจกรรม แนวทางในการทํางานและวิถีการเรียนรู้ทีแ่ตกต่างกันไป  
 มูฟเม้นต์ของเพลง ไม่ว่าจะเป็น largo, andante และadagio จากเพลงสมัย
บาร็อกมีจังหวะที่ใกล้เคียงกับจังหวะเต้นขณะพักผ่อน คอื 60 เคาะต่อนาที จังหวะที่สม่ําเสมอนี้จะทํา
ให้ร่างกายสงบ ท่วงทํานองจะกระตุ้นสมองและช่วยให้จดจําได้ง่าย ตลอดทั้งเพลงจะมีจังหวะเปลี่ยนไป
อย่างหลากหลาย เพ่ือคงความต่ืนตัวในการทํางานให้ต่อเน่ือง 
 11.7.1 ดนตรียุคสมัยบาร็อก ได้แก่ 
 11.7.1.1 เจ เอส บาค (J S Bach) เป็นจังหวะความคิดที่กระจ่างชัด 
และกระตุ้นระบบความจํา ทําความเข้าใจเร่ืองที่ซับซ้อน 
 11.7.1.2 แฮนเดิล (Handel) เป็นการทํางานเป็นกลุ่มและคิดในเชิง
บวก การคิดและการทํางานที่มีระบบระเบียบ 
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 11.7.1.3 วิลาลวดี (Vivaldi) เป็นการกระตุ้นและเพ่ิมพลังปราณ 

สร้างสรรค์ความคิดหลากหลาย ชัดเจน ไม่คลุมเครือ และสมบูรณ ์

 11.7.1.4 เพลงที่แต่งในยุคสมัยบาร็อก ความคิดที่กระจ่างชัด 
และการต้ังเป้าหมาย ความผ่อนคลาย 
 11.7.2 ดนตรีคลาสลิกและโรแมนติก ได้แก่ 
 11.7.2.1 โมสาร์ต (Mozart) งานวิจัยแสดงให้เราเห็นว่าทํานอง
ที่ซับซ้อนของดนตรีดมสาร์ตทาํให้เกิดผลต่อสภาพร่างกายและสมองเป็นพิเศษ (Mozart’s Effect) 

เพลงของโมสาร์ตเหมาะสาํหรับการทาํงานจัดเก็บ คัดแยกข้อมูล การคิดหาเหตุผลเชิงตรรกะ
หรือเหตุผลทางคณิตศาสตร์ การเขียน การคํานวณ และการออกแบบ 
 11.7.2.2 ไฮเด้ิน (Haydn) สร้างควาสนใจใฝ่รู้ การสํารวจ  
มองโลกในแง่ดีและการวางแผนงานที่เป็นประโยชน์ 
 11.7.2.3 บีโทเฟน (Beethoven) ควบคุมตนเองและสร้าง 
ความเช่ือมั่น เกิดพลังงาน ความกล้า ความสําเร็จ 
 11.7.2.4 เมนเดลซัน (Mendelssohn) ปลกุใจให้ฮึกเหิมและ
ก้าวไปข้างหน้า จินตนาการเป็นภาพและความจํา 
 11.7.2.5 บราห์ม (Brahms) สร้างเสริมความมุ่งมั่นบากบ่ัน  
ให้ความสนใจในเรื่องพ้ืนฐาน 
 11.7.2.6 ไซคอฟสกี้ (Tchailkovsky) สร้างสรรค์จินตนาการ  
ปลูกฝังความรักในการเรียนรูแ้ละการสื่อสาร 
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ภาพท่ี 109 แสดงภาพสมองกับการผ่อนคลาย 
(ที่มา ดุษฎี บรพัิตร ณ อยุธยา, 2548: 41) 

 

 12. สมองกับการผ่อนคลาย 
 จินตนาการให้เห็นเป็นภาพ เป็นวิธีการผ่อนคลายสมองวิธีหน่ึง โดยมีดังต่อไปน้ี 
 12.1 จินตนาการใหเ้ห็นเป็นภาพ 
 จินตนาการให้เห็นเป็นภาพ เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ที่ทรงประสทิธิภาพ ซึ่งคลา้ย
กับการใช้กลไกฝันกลางวัน การควบคุมมโนภาพต่างๆ จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
การ “เห็นภาพ” และ “ความรู้สึก” ที่เกิดขึน้ในใจ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือความคิดต่างๆ น้ัน ล้วนใช้
พ้ืนที่ในสมองเราทํางานมาก ดังน้ัน ไม่ว่าเราจะเผชิญกับเหตุการณ์จริงๆ หรอืจินตนาการใหเ้ป็นภาพว่า
เรากําลังเผชิญเหตุการณ์เหลา่น้ี จะถูกเก็บไว้ในสมองในรูปแบบเดียวกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึน้จริงมกัจะถูก

หายใจช้าๆและลึกๆ 
หายใจออกให้ยาวที่สุด 
ยิ้มอย่างอ่อนโยนและ
เปล่งเสียง (หรอื
จินตนาการว่าเปล่งเสียง)
ฮา ฮา ฮา ทําหลายๆครั้ง
เท่าที่จะทําได้ขณะผ่าน
ลมหายใจออก 

ฟังดนตรีเบาๆ จังหวะ
ช้าไปเรื่อยๆ หรือ
ดนตรีไร้รูปแบบที่เรียบ
เรียง เพ่ือคลายเครียด
หรือจะเป็นเสียงบันทึก
จากธรรมชาติได้

สูดกลิ่นหอมจากธรรมชาติ 
เช่น พืชไม้หอม สมุนไพร 
เคื่องเทศตากแห้ง เมล็ดกาแฟ 
ดอกไม้หอม นํ้ามันหอม
ระเหย กลิ่นหอมจาก
ธรรมชาติน้ีจะได้ผลดีกว่า 
กลิ่นนํ้าหอมสังเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและสมองให้สมดุล 

ใช้หลอดค่อยๆดูด (ไม่เป็น) 
จินตนการด้วยวาอยู่ใกล้น้ํา 
อาจจะเป็นนํ้าตก ทะเลสาบ ริม
ทะเลที่เงียบสงบ หรือนอนแช่
นํ้าอุ่นๆในอ่าง 

เดินกลางแจ้งท่ามกลางจากอากาศ
บริสุทธ์ิและแสงแดดอุ่นๆ ก็เป็น 
การคลายเครียดที่ดียิ่ง ถ้าไม่สามารถทํา
ได้ ให้จินตนาการว่ากําลังเดินอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติที่ต้องใจให้พักกาย
พักใจ ณ ที่น้ัน ด่ืมดํ่ากลิ่นเสยีง สัมผสั 
และสีสันทางธรรมชาติ
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เก็บไว้โดยตรงมากกว่า แต่บางครั้งภาพที่เกิดขึ้นในใจเราอาจมีความน่าสนใจมากกว่า อาจฝังใจ และอยู่
ในความทรงจําได้ดีกว่าเหตุการณ์จริง ความทรงจําทีเ่กิดจากจินตนาการใหเ้ห็นเป็นภาพสามารถแปลง
เป็นภาษาหรือสัญลักษณ ์เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารได้ไม่ยาก (ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, 2548: 41) 

 12.1.1 พลังมหาศาลของจินตนาการให้เห็นภาพ 
 12.1.1.1 บางคนสามารถจําช่ือหลายๆ คนที่เพ่ิงรู้จักกันได้  
ด้วยการเช่ือมโยงคนน้ันเข้ากับลักษณะของใบหน้า ซึ่งต่อมากลายเป็นความทรงจําในลักษณะภาพ 
 12.1.1.2 คนช่างจําจะสามารถจําช่ือและสูตรต่างๆ ได้เก่ง  
โดยจินตนาการเป็นภาพให้เป็นเร่องราวซึ่งจะเช่ือมโยงขอ้มลูต่างๆ ในรปูแบบที่มีทั้งสีสนั ความขบขนั 
ความน่าต่ืนตาต่ืนใจ หรือสร้างความซาบซึ้ง สะเทอืนใจ 
 12.1.1.3 หลักสูตรทางธุรกิจทีเ่ก่ียวกับการใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์จะ
สอนให้จนิตนาการเป็นภาพถึงความสําเรจ็ที่บรรลุวัตถปุระสงค์ ซึ่งเสมือนการบอกให้ร่างกายและสมอง
เตรียมการใหไ้ด้มาซึ่งความสําเร็จน้ัน 
 12.1.1.4 นักกีฬาที่ประสบความสําเรจ็มกัถูกฝกึฝนให้จนิตนาการให้เห็น
ภาพความสําเรจ็ของตน โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนการแขง่ขันครั้งสําคญัจะเริม่ขึ้น พวกเขาจะวาดภาพ
ว่าเล่นกีฬาได้ยอดเย่ียม เพ่ือปลุกเร้าตัวเองให้รู้สึกถึงการเป็นเจ้าสนาม 
 12.1.1.5 ความมหัศจรรย์ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเป็นเคร่ืองพิสูจน์  
อีกประการหน่ึงถงึความวิเศษของจินตนาการใหเ้ป็นภาพ ผู้ป่วยที่จินตนาการว่าได้รับการรักษาในขณะที่
กําลังอยู่ในสภาพผ่อนคลายระดับลึก ปรากฏว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไป และความสมดุลของร่างกาย
และสมองกลับคืนมาอีกครั้งหน่ึง 
 12.1.2 เรียนรู้ทีจ่ะจนิตนาการเป็นภาพ 
 เราแทบทุกคนสามารถสร้างภาพข้ึนในใจโดยธรรมชาติได้อยู่แล้ว 
ถึงแม้ว่าเราจะไม่เรียกว่า “จนิตนาการให้เป็นภาพ” ถ้าจะนําจินตนาการใหเ้ป็นภาพมาใช้ประโยชน์ใน
การเรยีนรู้เพ่ือให้สมองทํางานฉับไวและเฉยีบคม เราจําเป็นจะต้องได้รับการอบรมและฝึกฝน บางคน
ต่อต้านไม่ยอมปฏิบัติตาม เน่ืองจากผอ่นคลายตนเองไมไ่ด้ถึงระดับพอทีจ่ะทําให้เกิดกระบวนการขึ้นได้ 
บางคนอาจกลวัสูญเสีย การควบคมุเมื่อปลอ่ยให้ใจล่องลอยไป หรือไม่กร็ู้สึกว่าเป็นเรือ่งที่ไม่ถกูต้องตาม
หลักศาสนาของตน การจินตนาการใหเ้ป็นภาพเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น ขณะมีสติสมบูรณ์ เราสามารถขจดั
ความกลัวและอาการต่อต้านได้เมื่อทราบว่าตัวเราเป็นผู้ควบคมุให้เกิดการผอ่นคลายรวมทัง้สร้าง
จินตนาการให้เกิดภาพด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้วิธีจินตนาการให้เกิดภาพ เพ่ือจะได้นําไปสอนหรือ
แนะนําผู้อ่ืนในกระบวนการ “ชักนําให้เกิดจนิตนาการ” ซึ่งทําได้ดังน้ี 
 12.1.2.1 ให้เริม่ด้วยท่าทีส่บายและผอ่นคลาย 
 12.1.2.2 หลับตาเพ่ือลดการับรู้จากประสาทสมัผสั 
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 12.1.2.3 หายใจเข้าอย่างอ่อนโยนและหายใจออกเต็มที่ 
 12.1.2.4 ให้ฟังคําพูดที่จดุประกายให้เกิดภาพที่ดี 
 12.1.2.5 ปล่อยให้ภาพต่างๆ เปลี่ยนไปเองตามจินตนาการ 
 12.1.2.6 รับรู้การเคลื่อนไหว เสียง และภาพที่เกิดขึ้นในใจ 
 การจินตนาการให้เกิดภาพน้ีไมใ่ช่การสะกดจิตหรือสั่งจิตแต่อย่างใด 
สามารถควบคมุความคิดและภาพต่างๆ ขึ้นในใจเองได ้ ภาพท่ีเกิดขึ้นน้ันไม่มีอะไรผิดหรอืถูกแต่อย่างใด 
แม้ว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งเดียวกัน แต่ละคนมสีมองที่มลีักษณะเฉพาะตัว และภาพที่ปรากฏก็จะแตกต่าง
กัน ประเด็นทีส่ําคญั คอื ให้รู้ว่าภาพเหล่าน้ี สามารถเกิดขึน้ได้อย่างงง่ายดาย และให้รู้ถงึวิธีการที่จะนํา
ทักษะน้ีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรยีนรู้เพ่ือใหส้มองมีความฉับไวและเฉียบคม 
 12.2 ผลกระทบที่มีต่อความตึงเครียดของร่างกายและสมอง 
 ผลกระทบที่มีต่อความตึงเครียดของร่างกายและสมอง จะเป็นอุปสรรคต่อ 
การเรยีนรูแ้ละกระบวนการผอ่นคลายจะสามารถช่วยเหลือและเอาชนะอุปสรรคน้ีได้ อาจเป็นไปได้ว่า
ผลกระทบที่มมีากท่ีสุดต่อการวิธีการเรียนของบุคคล จากความเช่ือที่ว่า “ให้พยายามมมากกว่าน้ี” ซึง่
เป็นวิธีเดียวที่ทาํให้ผลการเรียนดีขึ้นได้ แต่บทเรียนที่เราได้จากการศึกษาเร่ืองราวต่างๆ ของผู้ทีค่วามเป็น
เลิศทางปัญญากลับพบว่า ผลการป้อนเข้าและการนําออก คือ การจําและการใช้ความจําจะมี
ประสทิธิภาพสงูสุดเมื่อบุคคลนั้นๆ อยู่ในสภาพท่ีผ่อนคลายความรู้ต่างๆ ที่เราเก่ียวกับสมองในตอนน้ี 
สามารถอธิบายสิ่งที่ดูเหมอืนเป็นความขัดแย้งน้ีได้ต่อไปน้ี 
 12.2.1 “พยายามให้หนักขึ้น” ดูเหมอืนว่าเป็นการใช้สมองซีกซ้ายที่เก่ียวข้องกับ
การใช้เหตุผล และการมุ่งความสนใจในรายละเอียด จะปิดก้ันการทํางานเชื่อมโยงกับสมองซีกขวา จนไม่
สามารถประมวลและเก็บข้อมลูด้วยการทํางานของสมองทั้งสองซกี 
 12.2.2 “ขยันใหม้ากข้ึน” ทําให้เกิดอาการตึงเครียดกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
ซึ่งลดปริมาณการไหลเวียนของเลือดในบริเวณคอร์เท็กซ ์ ผลก็คอืทําให้ปรมิาณของออกซิเจนและ
พลังงานทีส่มองควรจะได้รับมน้ีอยและทาํใหส้มองทํางานได้ไม่เต็มที ่
 12.2.3 การบีบคัน้และความหวาดกลวัทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัติ
ว่า ให้เราหนีหรือสู ้ ซึ่งเป็นสิง่สําคญัสําหรับสัญชาตญาณการอยู่รอดในสถานการณ์คุกคาม แต่กลับเป็น
การขัดขวางกระบวนการเกิดความคิดทีใ่ช้สติปัญญาและเป็นข้อจํากัดต่อความจําในการรบัข้อมลูและ
เรียกกลับมาใช้งาน 
 12.1.4 อาการวิตกกังวลแบบต่างๆ เช่น ต่ืนกลัวเกินเหตุ กลัวลนลานจนคมุ
ตัวเองไม่ได้และกลัวสุดขีดจนสติแตก ทําใหเ้กิดภาวะชะงักงันในการคิดอย่างสมเหตุสมผล คือ กลไล
การป้องกันตัวซึ่งสั่งการจากสมองโดยอัตโนมัติ เพ่ือรักษากลไกต่างๆ ที่ทาํงานโดยอัตโนมัติของทั้งสมอง
และร่างกายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ แม้กระทั่งในกรณีเกิดอาการช็อกหรือเกิดความผิดปกติอย่างรุนแรง  
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ส่วนที่ทําหน้าที่สําคญัๆ ของสมองก็ต้องปิดสวิตซ์การทํางานเช่นกัน 
 

 13. สมองกับสารอาหาร 
 สารอาหารที่ครบถ้วนทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ มสี่วน
บํารุงสมองทั้งสิ้น จึงไม่ควรขาดสารอาหารใดเลย โดยเฉพาะช่วงที่มีการสร้างเซลล์สมองขณะทารกอยู่
ในครรภ์และการสร้างเครือข่ายสายใยสมองเมื่อทารกอยู่นอกครรภ์ นมแม่ให้สารอาหารเหล่าน้ีครบถ้วน 
โดยที่แม่ต้องกินอาหารครบทุกหมู่เช่นกัน แต่มีสารอาหารบางอย่างที่ขาดไม่เพียงพอ เมื่อลูกตัวโตขึ้น
และลูกเริม่กินอาหารเสริมโดยที่นํ้านมแม่ เริ่มมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูก ควรได้รับ
สารอาหารดังต่อไปน้ี 
 13.1 พลังงานจากอาหารที่เพียงพอ พลังงานจากอาหารส่วนใหญ่จะได้มาจากอาหาร
จําพวกแป้งและไขมนั เมื่อจาํนวนพลังงานที่ได้จากอาหารไม่เพียงพอ การสร้างเซลลแ์ละเน้ือเย่ือต่างๆ 
จะเป็นไปได้ช้า เซลล์สมองก็เช่นกันก็จะถูกกระทบ จะทาํให้จํานวนเซลล์สมองน้อยลง และสายใน
ประสาทมีการสร้างที่ไม่ต่อเน่ือง 
 13.2 ธาตุเหล็ก ในนํ้านมแม่มีจํานวนธาตุเหล็กพอดี แต่ไม่มากพอจะให้สะสม เมื่อลูก
โตขึ้นราวอายุ 6-8 เดือน จํานวนธาตุเหล็กในนมจะไม่เพียงพอ อาหารท่ีเริ่มให้ลูกมาตั้งแต่อายุ 4 เดือน 
จึงควรเติมอาหารที่มีเหลก็มาก เช่น ตับหรือไข่ การขาดธาตุเหล็กจะพบมากในเด็กก่อนวัยเรียน และช่วง
วัยเรียนมีการศึกษามากมายพบว่า การขาดเหล็กทําให้ความจําและสมาธิของเด็กด้อยลง 
 13.3 DHA จากปลาช่วยบํารุงสมอง ความสัมพันธ์ระหว่างปลากับสมองได้ถูกนําไป
ศึกษากันมากโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ได้มีงานวิจัยซึ่งแสดงผลอย่างชัดเจนว่า 
สาร DHA หรือกรด decosapentaenoicacid ในนํ้ามันปลามสี่วนสําคญัในการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะ
ด้านความจํา และการเรียนรูท้ั้งน้ีเช่ือว่าสาร DHA ผ่านเข้าไปในสมองและเสริมสร้างการเจริญเติบโต
ของปลายประสาทท่ีเรียกว่า “เดนไดรต์” ซึ่งจะทําหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณ และผ่านข้อมูลระหว่าง
เซลลส์มองด้วยกัน ทําให้เกิดความจําและการเรียนรู้สาร DHA มีมากในปลาทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลา
โอลาย ปลาท ูฯลฯ การบริโภคปลาทะเลประมาณ 30 กรัม ต่อวันและ2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะสามารถ
เพ่ิมกรดไขมันจําเป็นโอเมก้า 3 ในอาหารได้สูงถึง 0.2-5.0 กรัมต่อวัน ซึ่งหมายถึงได้รับสาร DHA 

สูงขึ้นด้วย เน่ืองจากมีมากในกรดไขมันดังกล่าวสําหรับในประเทศไทย ปลาทะเลท่ีพบว่ามีกรดไขมัน
ชนิดโอเมก้า 3 ปริมาณสูงได้แก่ ปลาท ูปลาอีกา ปลากะพง ปลาตาเดียว จึงควรเติมเนื้อปลาทะเลใน
อาหารเสริมในบางมื้อของลูก เมื่ออายุได้ 6 เดือน 
 



341 

 

 13.4 วิตามินเอ วิตามินน้ีช่วยสร้างเซลล์เย่ือบุต่างๆ ทั่วทั้งร่างกายรวมทั้งช่วยทําให้
เซลล์ประสาทตาทํางานได้เต็มที่ การขาดวิตามินน้ีจะมีผล ทําให้ติดเช้ือโรคทางระบบทางเดินหายใจ
และระบบทางเดินอาหารได้ง่าย ซึ่งจะกอ่ให้เกิดผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อการพัฒนาของสมองได้
วิตามินน้ี สามารถสร้างจากสารคาร์โรทนี ซึง่จะพบมากในผักที่มสีีเหลือหรือสีแดง เช่น ฟักทอง แครอท 
เป็นต้น การทานแคโรทีนมากก็ไม่มีผลข้างเคียงเพียงแต่จะทําให้ผิวหนังโดยทั่วไปจะเป็นสีเหลืองเมื่อ
พบอาการเช่นน้ี ก็ควรทานให้ห่างขึ้น เน่ืองจากฟักทองเป็นอาหารไทย ที่หาง่ายราคาถูกและมีรสหวาน
ในตัว จึงนํามาผสมข้าวเป็นสว่นอาหารเสริมของลูกได้ดีต้ังแต่อายุ 4-5 เดือน 
 13.5 เกลือแร่และวิตามินอ่ืน กลุ่มวิตามินบี ได้แก่ วิตามินบี 1, วิตามินบี 2, ไนอะซีน 
ไพริดอกซีนและบี 12 มีส่วนช่วยในการทํางานของเซลล์ ในการเปลี่ยน นํ้าตาลกลูโคสให้เป็นพลังงาน 
การขาดวิตามินกลุ่มน้ีจึงมีผลให้เซลล์ทั่วร่างกายและเซลลส์มองมีการทํางานลดลง เช่ืองชา จะกระทบ
ต่อการเรียนรู้ แร่ธาตุอ่ืน เช่น เหล็ก ทองแดง แมกซีเนียม ฟอสฟอรัส ไอโอดีน และอื่นๆ มผีลต่อการ
ทํางานของเซลล์สมองเช่นกัน ซึ่งวิตามินและเกลือแร่เหล่าน้ี พบมากในกลุ่มอาหารเนื้อสัตว์ จึงควรหมั่น
เติมเน้ือสัตว์ เช่น ปลา ไก่ หมู หรืออาหารทะเลในอาหารเสริมของลูกเมือ่อายุ 5 เดือน 
 13.5 โคลีน เป็นสารที่พบมากในนมแม ่ผักตระกูลกะหล่ํา ข้าวสาลี เป็นส่วนสําคญัใน
การพัฒนาสติปัญญาของทารก ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกระท่ังถึง 5 ขวบ ทําหน้าทีค่ล้ายๆกับ DHA 

แต่ทว่ามากกว่า โดยที่สามารถไปยับย้ังการเกิดอนุมูลอิสระที่อาจจะทําลายเซลลส์มองได้อีกด้วย ดังน้ัน 
ทารกควรกินนมแม่หรอืได้รับการเสรมิโคลีนจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือจะได้มีสติปัญญาที่ดี 
 

 14. สมองกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา 
 สมองกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Physical 5 ตุลาคม 2559) 

 พวกทํางานเช้า 
 05.30 น. ต่ืนนอน หลังจากน้ันคร่ึงช่ัวโมงแรกคุณจะไมค่อ่ยมีสมาธิต่อ 
สิ่งต่างๆ ที่จะต้องทํานัก 
 6.00 น. หลังจากต่ืนนอนสักหน่ึงช่ัวโมงจะเป็นช่วงเวลาที่ดี 
 8.00 น. สมองต่ืนตัวเต็มที่ พร้อมสาํหรับการทํางานได้อย่างเต็ม
ประสทิธิภาพถอืเป็นช่วงที่ต้องใช้ความสามารถของสมองในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆ อย่างสูงสุด 
เริ่มต้ังแต่ 8.00 น. ไปจนถึง 12.30 น. เมื่อเลยช่วงน้ีไป คุณเองคงจะรู้สึกอ่อนล้า เครียด และไมม่ี
สมาธิในการทาํงานหรือในการตัดสินใจทําสิ่งต่างๆ ได้ เรียกว่า เป็นช่วงเวลาแย่ๆ ใน 1 วัน ของคุณ
ทีเดียว 
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 14.30 น. หลังจากผ่านช่วงแย่ๆ ของวันไปได้ คุณก็จะสามารถดึง
ความสามารถของสมองของคณุในการแก้ปัญหาได้อย่างดีอีกครั้งเช่นเดียวกับตอน 8.00 น. และหลังจาก
ภาระในการแก้ปัญหาการทาํงานของคุณผ่านไป 
 16.30 น. คุณจะกลบัมาสดช่ืนและแจ่มใสข้ึนอีกครั้งเมื่อได้ผ่อนคลายจาก
ความเครียด และการทํางาน เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนสมองจะทํางานในเชิงศิลปะ การอ่าน ได้
เป็นอย่างดี และเมื่อถึงช่วงเวลา 
 20.00 น. หากคุณยังไม่เข้านอนในเวลาน้ีจะเป็นอีกช่วงหน่ึงที่คุณจะอ่อน
ล้า และเหน่ือยอ่อน อีกครั้งเพราะร่างกายของคุณเรียกร้องการพักผ่อนน่ันเอง และคณุจะเหน่ือยอ่อน
ไปจนกระทั่งคุณเข้านอนพักผ่อนเพ่ือต่ืนข้ึนมาเริ่มต้นกับกิจวัตรประจําวันของคุณอีกครั้งหน่ึง 
 พวกชอบต่ืนสาย 
 คราวน้ีลองมาดูคนที่ต่ืนสายขึ้นอีกนิดบ้าง คุณจะมีช่วงเวลาแย่ๆ หลังต่ืน
นอน หากคุณต่ืนนอนประมาณแปดโมงเช้าสมองของคุณทํางานเช่นน้ี 
 8.00 น. ต่ืนนอนตอนแปดโมง เพ่ือที่จะพบว่าช่วง 2 ช่ัวโมงแรกของ 
การต่ืนนอนจะเป็นช่วงที่คุณไม่อยากทําอะไร หงุดหงิดและไม่มีสมาธิ จนกว่าจะผ่านช่วงน้ีไป
จนกระทั่งสมองของคุณเริ่มต้นทํางานในช่วงเวลาหลังสิบโมงเช้า 
 10.00 น. สมองเริ่มจะต่ืนตัว เริ่มทํางานได้อย่างเต็มที่ และทํางานได้
อย่างเต็มที่ไปจนกระทั่วถึง 13.00 น. 
 13.00 น. ช่วงเวลาแห่งความอ่อนล้าของทั้งคุณและสมองของคุณจน 
การแก้ปัญหาหรือสมาธิต่างๆ ลดลง ซึ่งช่วงน้ีจะอยู่กับคุณไปราวๆ 2 ช่ัวโมง 
 15.00 น. ที่น้ีคุณจะรู้สึกต่ืนตัวขึ้นสมองจะสามารถใช้ความสามารถใน
ทางด้านศิลปะ การอ่าน ดนตรี ไปจนกระทั่งถึงเย็น 
 18.00 น. หลังจากช่วงเวลาน้ีไปแล้วจะเป็นช่วงเวลาของสมองซีกขวา ที่
จะสามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ และช่วงเวลาน้ีจะยาวนานไปจนกระทั่งดึก 
 23.00 น. จะเป็นช่วงที่ร่างกายเรียกร้องการพักผ่อนอีกครั้ง เพ่ือให้สมอง
ได้พักผ่อนหลังจากใช้งานอย่างหนักมาทั้งวันด้วย 
 สมองของเราจะทํางานได้ดีเป็นช่วงๆ เวลา และมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป 

สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สมองของเราได้พัฒนาจากอาหารการกิน พันธุกรรมหรือ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ แล้วอีกประการหน่ึงที่สําคัญคือ การได้มีโอกาสใช้อยู่เสมอ เพราะการใช้สมองใน 
การคิดสิ่งต่างๆ ที่สร้างสรรค์อยู่เสมอจะส่งผลใหส้มองมีการพัฒนาได้เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเป็นเพราะเรามี 
การฝึกฝนและสมองเกิดการเรียนรู้และจดจาํเก็บไว้เป็นประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไป  
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สรุปบทท่ี 4 

 

 ระบบประสาทของมนุษย์เปรียบได้กับระบบชุมสายโทรศัพท์ เครือข่ายสามารถติดต่อ
รับและส่งข่าวสาร สั่งการได้ตลอดเวลา ระบบประสามประกอบด้วยไขสันหลัง ทําหน้าที่การถ่ายทอด
กระแสประสาท ศูนย์กลางของปฏิกิริยารรีเฟล็กซ ์ และสมอง แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนหน้า 
ส่วนกลาง และส่วนหลัง การทํางานของสมอง ต้ังแต่ระดับเซลล์ประสาทจนถึงหน้าที่ต่างๆ ของ
สมอง การทํางานของเซลล์ประสาทซึ่งมีอยู่ 1 แสนลา้นเซลล์ ใช้ระบบสารเคมีทําให้เกิดกระแสไฟฟ้า 
เซลล์ประสาทตัวที่หน่ึงอาจจะกระตุ้นการทํางานของเซลล์ประสาทตัวที่สองและเซลล์ประสาทตัวที่
สาม อาจจะยับย้ังการทํางานของเซลล์ประสาทตัวที่สอง ผลลัพท์ระหว่างการกระตุ้นและการยับย้ังจะ
สั่งให้เซลล์ประสาททํางาน ซึง่จะเป็นการกระตุ้นหรือยับย้ังก็ได้ พัฒนาการสมอง ในครรภ์มารดาจะมี
การเพ่ิมขึ้นของเซลล์ระบบประสาทสมองถึง 200,000-300,000 เซลล์ โดยวิวัฒนาการของสมอง เริ่ม
จากสมองส่วนแรก อาร์เบรน (R-brian) หรือเรปทิเลียนเบรน (Reptilian brain) แปลว่า มาจาก
สัตว์เลื้อยคลานหรือสมองสัตว์ช้ันตํ่า สมองส่วนที่สองเรียกว่า “ลมิบิกเบรน” (Limbic brain) หรอื
โอลด์แมมมาเลียนเบรน (Old Mammalian brain) คือ สมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สมองส่วนที่
สามเรียกว่า “นิวแมมมาเลียนเบรน” (New Mammalian brain) หรือสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมสมัยใหม ่ เส้นประสาทท่ีออกมาจากสมองมีทั้งหมด 12 คู่ เส้นประสาทเหล่าน้ี จะไปยังอวัยวะรับ
ความรู้สึก กล้ามเน้ือและต่อมที่อยู่ในบริเวณศีรษะ บริเวณอ่ืนๆในสมอง เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อม
ไพเนียล เป็นต้น  
 ประสาทรับความรู้สึก ประกอบด้วย Prefrontal Cortex และ Brodmann Area 

นอกจากน้ียังมีสารสื่อประสาท ได้แก่ อะเซทีลคลอรนี (Acetylcholine) โดปามีน (Dopamine) 

นอร์อีพีเนฟรีน (Norepinephrine) เซโรโตนิน (Serotonin) กรดอะมิโนหลายชนิดอย่าง เช่น ไกลซีน 
(Glycine) กลูตามิคแอซิด (Glutamic acid) แกมมา-อะมิโนบิวทีริค แอซิด (γ-aminobutyric acid) 

เป็นต้น การสร้างและการทํางานของสารสื่อประสาท อันได้แก่ การสังเคราะห์และการเก็บสารสื่อ
ประสาท กระบวนการหลั่งสารสื่อประสาท และกระบวนการกําจัดสารสื่อประสาท  
 การทํางานของสารเคมีในสมอง ได้แก่ กลุ่มกระตุ้นสมอง เช่น โดปามีน 

(Dopamine) เซโรโตนิน (Serotonin) อะเซทิลโคลีน (Acetylcholine) และเอนดอร์ฟิน (Endophin) 

กลุ่มกดการทํางานของสมอง เช่น คอรติซอล (Cortisol) จากการอธิบาย 1) ระบบประสาทส่วนกลาง  
อันประกอบด้วย ไขสันหลงัและสมอง พัฒนาการของสมอง ส่วนประกอบของสมอง ประสาทรับ
ความรู้สึกและสารสื่อประสาท 2) ระบบประสาทอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ระบบซิมพาเตติค 
(Sympathetic Nervous System) และระบบพาราซิมพาเตติค (Parasympathetic Nervous 
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System) จากการเรียนรู้เรื่องระบบประสาททําให้เข้าใจรายละเอียดมากย่ิงข้ึน เพ่ือความสอดคล้อง
ในการที่ใช้สมองไปในการฝึกสมอง เริ่มต้นจากการยุคของความหลากหลายทางสมอง ได้แก่ ยุคแห่ง
ความล้นหลามทางวัตถุ ความรุ่งเรืองของเอเชีย และเทคโนโลยี หน้าทีข่องสมองซีกซา้ย อธิบายไว้ว่า 
การทํางานในสายของวิชาทางวิทยาศาสตร ์เช่น การคิดในทางเดียว การคิดวิเคราะห ์การใช้ตรรกศาสตร์
และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ การใช้ภาษาสมองซีกขวา เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบ 
เส้นขนาน การคิดสังเคราะห์ การเห็นเชิงมิติ การเคลื่อนไหวของร่างกาย ความรัก ความเมตตารวมถึง
สัญชาติญาณและลางสังหรณ์ต่างๆ และแนะนําเก่ียวกับคลื่นสมอง ได้แก่ คลื่นเบตา คลื่นอัลฟา  
คลื่นธีตา และคลื่นเดลตา เป็นต้น  
 กิจกรรมการปิดสวิตช์ของสมอง ได้แก่ การขาดออกซิเจน น้ํา และพลังงาน ผลกระทบ
จากความเครียด เสียงจากสภาพแวดล้อม สนามแม่เหล็ก การออกกําลังกายหนักหน่วง แสงสว่างจาก
ไฟฟ้า เป็นต้น กิจกรรมการเปิดสวิตช์ของสมอง ได้แก่ ด่ืมนํ้า รับประทานอาหารท่ีบํารุงสมอง พักผ่อน 
หายใจให้อากาศบริสทุธ์ิ ฟังดนตรี ผ่อนคลายหรือน่ังสมาธิ ออกกําลังกายแบบแอโรบิก เป็นต้น  
 การพัฒนาสมอง ด้วย Brain Gym ได้แก่ การเคลื่อนไหวสลับข้าง การยืดส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย การเคลื่อนไหวเพ่ือกระตุ้น และท่าบริหารร่างกายง่ายๆ อีกอย่างในการฝึกสมอง นั่นคือ 
การบริหารสมอง (brain activation) ได้แก่ การบริหารปุ่มสมอง การเคลื่อนไหวสลับขา้ง  
และการผ่อนคลาย เป็นต้น  
 การเรียนรู้สมองกับความจํา รูปแบบของความจํา กระบวนการของข้อมูลใน 3 ระยะ 
ได้แก่ ความจําการรับสัมผสั ความจําระยะสั้น และความจําระยะยาว สมองกับความฉลาดและ
ความคิด สมองส่วนใดส่วนหน่ึงหรือจุดใดจดุหน่ึง มหีน้าทีเ่ก่ียวกับความฉลาดและความคิด เช่ือว่า สมอง
ส่วนใหมท่ี่เรียกว่า “นีโอคอร์เท็กซ”์มหีน้าที่เก่ียวกับความฉลาดและความคิด ความฉลาด (Intelligence) 

เป็นสิ่งที่เราใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ หรอืเป็นสิ่งทีม่าจากสมองและความรู้สกึนึกคิด ถ้าสมองยิ่ง
สลับซับซ้อนมากและพัฒนาได้สมบูรณ์ สมองจะมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้และมีประสบการณ์
มากขึ้น ขณะเดียวกันก็เก็บข้อมูลใส่กลับเข้าไปในสมอง ทําให้สมองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ประสบการณ์ที่เราได้มาน้ันทําให้พฤติกรรมการตอบสนองของเราต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
สมองกับนํ้า การด่ืมนํ้าจึงเป็นวิธีการที่รวดเร็วและง่ายต่อการเพ่ิมการไหลเวียนของพลังงานในร่างกาย
และสมองโดยทันที แล้วยังทําให้สมองเกดิความคิดโลดแล่น สมองกับการหายใจ การหายใจแบบเป่า
ลูกโป่งเพ่ือให้สมองแข็งแรง การหายใจที่ดีน้ัน ควรจะเห็นซี่โครงช่วงล่างขยายออกและขยับข้ึนใน
ขณะที่หายใจ ซี่โครงหดเข้าและขยับเขย้ือนลงล่างเมื่อหายใจออก ไหล่ทั้งสองผ่อนคลายเกือบจะไม่
ขยับเขย้ือนเลย การฝึกหายใจแบบเป่าลูกโป่งบ่อยๆ จะช่วยให้ผ่อนคลายได้ดี การหายใจออกยาวๆ 
เพ่ือให้สมองทาํงานดีขึ้น เพ่ือให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้น สมองกับดนตรี ดนตรีบางประเภททําให้
เกิดสภาวะผ่อนคลายที่ลึกมาก เพลงที่มีจังหวะเข้ากับการเต้นของหัวใจ จังหวะที่ประสานสอดคล้อง
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ระหว่างสมองกับดนตรี ดนตรีที่เหมาะต่อการทํางาน ดนตรีที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบรรยายคลอ
เสียงดนตรี และเลือกดนตรีให้เหมาะต่อการทํางานและการเรียนรู้ เป็นต้น สมองกับการผ่อนคลาย 
ได้แก่ จินตนาการให้เห็นเป็นภาพ เรียนรู้ทีจ่ะจินตนาการเป็นภาพ ผลกระทบทีม่ีต่อความตึงเครียดของ
ร่างกายและสมอง เช่น พยายามให้หนักขึ้น, ขยันให้มากข้ึน, การบีบคั้นและความหวาดกลัว,อาการวิตก
กังวลแบบต่างๆ เช่น ต่ืนกลวัเกินเหตุ กลัวลนลานจนคมุตัวเองไม่ได้ และกลัวสุดขีดจนสติแตก เป็นต้น 
สิ่งที่จะช่วยให้สมองเกิดการพัฒนา คือ สมองกับสารอาหาร ควรได้รับสารอาหารดังต่อไปน้ี พลังงาน
จากอาหารที่เพียงพอ ธาตุเหล็ก DHA จากปลาวิตามินเอ เกลือแร่และวิตามินอ่ืนๆ และโคลีน สมอง
กับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาพบว่าสมองของเราจะทํางานได้ดีเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปตาม
เวลาและความเคยชินของแต่ละบุคคลซึ่งสมอง ไม่ว่าจะเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวาต่างก็มีช่วงเวลาที่
จะสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดต่างกัน  
 สมองของเราจะมีการพัฒนาจากอาหารการกิน พันธุกรรมหรือสิ่งแวดลอ้มต่างๆ แล้ว
อีกประการหน่ึงที่สําคัญคือ การได้มีโอกาสใช้อยู่เสมอ เพราะการใช้สมองในการคิดสิ่งต่างๆ ที่
สร้างสรรค์อยู่เสมอจะส่งผลให้สมองมีการพัฒนาได้เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเป็นเพราะเรามีการฝึกฝนและสมอง
เกิดการเรียนรู้และจดจําเก็บไว้เป็นประสบการณ์ในการแกปั้ญหาในครั้งต่อๆไป  
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คําถามท้ายบทที่ 4 

 

 1. จงอธิบายส่วนประกอบของเซลล์ประสาท 
 2. ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยอะไรบ้าง อธิบาย 
 3. จงอธิบายปฏิกิริยารรีเฟล็กซ์  
 3. จงอธิบายการทํางานของไซแนปส ์
 4. จงอธิบายการทํางานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา 
 5. Glial cells หมายถึงอะไร 
 6. จงอธิบายวิวัฒนาการของสมอง 
 7. ซีรีบรัมมีหน้าที่อย่างไร 
 8. เส้นประสาทของสมอง มกีี่คู่ ทําหน้าที่อะไรบ้าง 
 9. สารสื่อประสาทกลุ่มกระตุ้นสมอมีอะไรบ้าง อธิบาย 
 10. สารสื่อประสาทกลุ่มกดการทํางานของสมองมีอะไรบ้าง อธิบาย 
 11. จงอธิบายการสร้างและการทํางานของสารสื่อประสาท  
 12. จงยกตัวอย่างการพัฒนาสมอง ด้วย Brain Gym 

 13. จงยกตัวอย่างบริหารสมอง brain activation 

14. นักศึกษาสาํรวจอย่างง่ายเกี่ยวกับความถนัดในการใช้ประสาทสัมผสัเพ่ือการเรียนรู้ ให้
เลือกระหว่างคําตอบ (V) (A) (K) ที่เห็นว่าเหมาะกับตัวเองที่สุด (ดุษฎี บรพัิตร ณ อยุธยา) 
 14.1 คุณชอบการพักผ่อนแบบใด 

 (V) อ่านหนังสอื ดูโทรทัศน์ หรือวิดีโอ 
 (A) สนทนากับผู้อ่ืน หรือฟังอะไรสักอย่าง 
 (K) ทํากิจกรรมหรือเล่นกีฬา 

 14.2 เมื่อมีใครถามเส้นทาง คณุจะอธิบายอย่างไร 
 (A) บอกเขาว่าจะต้องไปทางไหน อย่างไร 
 (V) อธิบายด้วยแผนที ่
 (K) ใช้มือประกอบการอธิบาย 
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 14.3 คุณรู้สึกเสียสมาธิมากทีสุ่ดเมื่อใด 
 (K) มีคนหรือสิง่ของวุ่นวายอยู่รอบตัว 
 (V) เห็นของที่ไม่ชอบใจ 
 (A) มีเสียงดังอึกทึก 

 14.4 เมื่ออยู่คนเดียว คุณชอบที่จะทําอะไร 
 (K) ทํากิจกรรมสักอย่าง ไม่อยู่น่ิงเฉย 
 (V) พูดโทรศัพท์หรือฟังวิทยุ 
 (A) อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือวีดีโอ 

 14.5 คุณมักแก้ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆ คือ 
 (A) พูดหารือถึงหนทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
 (K) การลงมือแก้ไขโดยใช้ประสบการณ์ 
 (V) ร่างภาพเพ่ือหาทางออกที่เป็นไปได้ 

 14.6 ระหว่างยืนรอเข้าคิว คุณมักจะทําอะไรบ้าง 
 (A) พูดหารือถึงหนทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
 (K) ดูผู้คนหรือชมทิวทัศน์ 
 (V) พูดกับตัวเองหรือกับผู้อ่ืน 

 14.7 คุณแสดงความเห็นใจหรือเสียใจกับผูอ่ื้นอย่างไร 
 (V) เลือกการ์ดเพ่ือส่งข้อความไปให ้
 (A) โทรศัพท์ไปหา 
 (K) ไปพบด้วยตนเอง 

 14.8 คุณพยายามสะกดคําศัพท์ยากๆ ด้วยวิธีใด 
 (A) อ่านออกเสียง 
 (K) เขียนแล้วใช้ความรู้สึกบอกว่าผิดหรือถูก 
 (V) เขียนแล้วใช้สายตาดูว่าผิดหรือถูก 

 14.9 คุณอยากให้ผลงานตัวเองเป็นอย่างไร 
 (V) ดูแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 (A) ฟังแล้วถูกต้อง 
 (K) รู้สึกว่าถูกต้อง 
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 14.10 ในช้ันเรียนคุณชอบทําอย่างไร 
 (A) ฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
 (K) ทําการทดลองและมีกิจกรรม 
 (V) ดูแผนภูมิ ภาพ วิดีโอ 

 14.11 คําถามที่คุณมักใช้บ่อยๆ 
 (K) คุณเข้าใจความคิดของผมไหม 
 (V) คุณเห็นแลว้หรือยังว่าผมหมายถึงอะไร 
 (A) คุณได้ยินสิง่ที่ผมพูดหรือไม่ 

 14.12 เมื่อเรียนรู้บทกวี คุณจะมีวิธีอย่างไร 
 (V) อ่านซ้ําหลายๆคร้ัง 
 (K) เคลื่อนไหวไปมาเพ่ือจับจังหวะของบทกวี 
 (A) อ่านออกมาดังๆ 

 14.13 คุณสังเกตว่าผู้อ่ืนกําลังอยู่ในอารมณ์ต่างๆ ได้อย่างไร 
 (V) ดูสีหน้า แววตา 
 (A) ฟังนํ้าเสียง 
 (K) สังเกตทาทาง 

 14.14 คุณชอบอารมณ์ขันประเภทใด 
 (A) นักแสดงตลกที่พูดเก่ง 
 (K) การแสดงตลกที่ออกท่าทาง 
 (V) เรื่องเบาสมองหรือการ์ตูนที่มีสีสัน 

 14.15 กิจกรรมท่ีคุณจะให้เวลามากที่สุดในงานเลี้ยงสังสรรค์ 
 (K) เดินไปเรื่อยๆ รอบงานหรือเต้นรํา 
 (V) เฝ้าสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
 (A) สนทนาหรือฟังผู้อ่ืนสนทนา 

 14.16 คุณมักอธิบายให้ผู้อ่ืนฟังด้วยวิธีใด 
 (V) แผนภูมิ รปูภาพ แผนที ่
 (A) คําพูด การบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 (K) แสดงตัวอย่างให้ดู 
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 14.17 คุณจะเล่าถึงการไปเที่ยวพักผ่อนให้ผูอ่ื้นทราบด้วยวิธีใด 
 (A) โทรศัพท์ไปพูดคุย 
 (V) ให้ดูภาพถ่าย 
 (K) ไปพบด้วยตนเองเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ 

 14.18 เมื่อซื้อเสื้อผ้า คุณจะ 
 (V) สแีละแบบเป็นเร่ืองสําคัญที่สุด 
 (K) ความรู้สึกว่าใส่สบายหรือไม่เป็นเร่ืองสําคัญที่สุด 
 (A) คําแนะนําที่ได้รับจากผู้อ่ืนเป็นเร่ืองสําคัญที่สุด 

 14.19 คุณจะรบัฟังเสียงได้ดีที่สุด เมื่อ 
 (K) สามารถเคลื่อนไหวไปมา 
 (A) หลับตา 
 (V) เห็นผู้พูดได้อย่างชัดเจน 

 14.20 คุณจําผูอ่ื้นได้ดีที่สุดในเรื่องใด 
 (A) สิ่งที่เขาพูด 
 (K) สิ่งที่เขาทํา 
 (V) บุคลิกลักษณะของเขา 

 

จํานวนข้อที่ตอบ  (V) visual.....................................................ข้อ 
แปลความหมาย ผู้ที่ถนัดการใช้สายตา 
จํานวนข้อที่ตอบ (A) auditory................................................ข้อ 
แปลความหมาย ผู้ที่ถนัดการใช้โสตประสาท 
จํานวนข้อที่ตอบ (K) kinesthetic............................................ข้อ 
แปลความหมาย ผู้ที่ถนัดการใช้ร่างกาย 
 

คําอธิบาย ถ้าคําตอบเป็น V หรือ A หรือ K จํานวนใกล้เคยีงกัน (ประมาณ 6-7 ข้อ) ใหถ้ือว่าไม่มี
ความถนัดในด้านใดที่ชัดเจน แต่ถ้า A หรือ V หรือ K 10 ข้อ หรือมากกว่า ให้ถือว่ามีความถนัดที่
ชัดเจนในด้านน้ันๆ  
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เอกสารอ้างอิงบทที่ 4 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 

การจัดการอารมณ์และความเครียด 
 

เวลาเรียน  6  ช่ัวโมง 
  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังน้ี 
 1. อธิบายความหมายของอารมณ์, หน้าที่ของอารมณ์, องค์ประกอบของอารมณ์, การจําแนก
ของอารมณ์, ปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับอารมณ์, ลักษณะของอารมณ์, ประเภทของอารมณ์, การเกิด
อารมณ์, การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเกิดอารมณ์, พัฒนาการทางอารมณ์, ทฤษฎีของอารมณ์, 

ความฉลาดทางอารมณ์, การวัดอารมณ์, ความเครียด, ภาวะที่เกิดจากความเครียด, เทคนิคการ
จัดการกับอารมณ์, วิธีคิดเทคนิคการจัดการกับอารมณ์ได้ 
 2. ฝกึปฏิบัติการจัดการกับอารมณ์, การควบคุมอารมณ์, และเทคนิคในการรู้จักและเข้าใจ
อารมณ์ของผู้อ่ืนใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

เนื้อหา 
 1. ความหมายของอารมณ์ 

 2. หน้าที่ของอารมณ์ 

 3. องค์ประกอบของอารมณ์ 

 4. การจําแนกของอารมณ์ 

 5. ปัจจัยทีม่ีส่วนสัมพันธ์กับอารมณ์ 

 6. ลักษณะของอารมณ์ 

 7. ประเภทของอารมณ์ 

 8. การเกิดอารมณ์ 

 9. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเกิดอารมณ์ 

 10. พัฒนาการทางอารมณ์ 

11. ทฤษฎีของอารมณ์ 

12. ความฉลาดทางอารมณ์ 

 13. การวัดอารมณ์ 

 14. ความเครียด 
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 15. ภาวะที่เกิดจากความเครียด 
 16. การจัดการกับอารมณ์ 

 17. การควบคุมอารมณ์ 

 18. เทคนิคในการรู้จักและเขา้ใจอารมณ์ของผู้อ่ืน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเล่นบทบาทสมมติในเรื่องอารมณ์ต่างๆ เช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์กลัว 
อารมณ์พึงพอใจ เป็นต้น  
 2. นักศึกษาลงคะแนนกลุ่มที่เล่นบทบาทสมมติที่ช่ืนชอบ สรุปบทเรียน 
 3. บรรยาย สรุปเน้ือหาสาระสําคัญประกอบการนําเสนอด้วย Microsoft Power Point 

ในหัวข้อ อารมณ์ 
 3. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับความเครียด การจัดการกับอารมณ์ และการควบคุม
อารมณ์ 
 4. นักศึกษาสนทนา-ซักถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคําถาม 
 5. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้า 
 6. ทบทวนโดยคําถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอน 
2. หนังสือ ตําราที่เก่ียวข้องจิตวิทยา 

 3. กิจกรรมกลุม่ 
 4. Microsoft Power Point ที่จัดทําในหัวข้อต่างๆ 
 5. คําถามท้ายบท 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 
1. อธิบายความหมายของอารมณ์, 
หน้าที่ของอารมณ์, องค์ประกอบของ
อารมณ์, การจําแนกของอารมณ์, 

ปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับอารมณ์, 

ลักษณะของอารมณ์, ประเภทของ
อารมณ์,การเกิดอารมณ์,  

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเกิด
อารมณ์, พัฒนาการทางอารมณ์, 

ทฤษฎีของอารมณ์, ความฉลาดทาง
อารมณ์, การวัดอารมณ์,  

ความเครียด,ภาวะที่เกิดจาก
ความเครียด, เทคนิคการจัดการกับ
อารมณ์, วิธีคิดเทคนิคการจัดการกับ
อารมณ์ได้ 
2. ฝึกปฏิบัติการจัดการกับอารมณ์, 

การควบคุมอารมณ์, และเทคนิคใน
การรู้จักและเขา้ใจอารมณ์ของผู้อ่ืน
ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

1. ซักถาม แลกเปลี่ยน 
สนทนาพูดคุย ตอบคําถาม 
2. ปฏิบัติงานในการศึกษา
ค้นคว้า 
3. ร่วมกิจกรรมบทบาทสมมติ
เก่ียวกับอารมณ์ 

4. การสังเกตพฤติกรรม 
การร่วมกิจกรรมการอภิปราย
รายกลุ่ม 
5. สังเกตการณ์นําเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
6. การมอบหมายงานคําถาม
ท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบคําถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ 80 

2. ศึกษาค้นคว้างานอยู่ใน
ระดับดี 
3. ร่วมกิจกรรมบทบาทสมมติ
เก่ียวกับอารมณ์อยู่ในระดับดี 
4. สังเกตพฤติกรรมใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่/
ความสนใจ/ความร่วมมืออยู่
ในระดับดี 
5. การนําเสนอหน้าช้ันเรียน
อยู่ในระดับดี 
6. นักศึกษาทําคําถาม 
ท้ายบทถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 5 

การจัดการอารมณ์และความเครียด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 110 แสดงภาพอารมณ์ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 พฤษภาคม 2559) 

 

อารมณ์ 
 ผู ้เข ียนขอกล่าวถ ึงเรื ่องอารมณ์ ได ้แก ่ ความหมายของอารมณ์ หน้าที่ของอารมณ์ 

องค์ประกอบของอารมณ์ การจําแนกของอารมณ์ ปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับอารมณ์ ลักษณะของ
อารมณ์ ประเภทของอารมณ์ การเกิดอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเกิดอารมณ์ 

พัฒนาการทางอารมณ์ ทฤษฎีของอารมณ์ การวัดอารมณ์ ความเครียด การจัดการกับอารมณ์  

การควบคุมอารมณ์ เทคนิคการจัดการกับอารมณ์ วิธีคิดเทคนิคการจัดการกับอารมณ์ และเทคนิคใน
การรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. ความหมายของอารมณ์ 
 ความหมายของอารมณ์ (Emotion of Meaning) อารมณ์ มาจากภาษาอังกฤษ 
“Emotion” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “emovere” ซึ่งแปลว่า ความป่ันป่วน ความวุ่นวาย หรือ
ความต่ืนเต้น (ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์,2556 : 120-121) 

 มีผู้ใหค้วามหมายของอารมณ์ ดังต่อไปนี้  
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524 : 249,902) อธิบายว่า อารมณ์ หมายถึง 
ความคิด ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เช่น เด๋ียวอารมณ์ดี เด๋ียวอารมณ์ร้าย 
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 นายแพทย์เทิดศักด์ิ เดชคง (2542 : 20) กล่าวถึง อารมณ์ว่า เป็นสภาวะทางจิตใจที่มี
ผลมาจากการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น ทั้งที่มาจากภายใน ได้แก่ ความสบาย ความเจ็บปวด และ
อาจมาจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น บุคคล อุณหภูมิ ดินฟ้าอากาศ อารมณ์ อาจมีความหมายได้หลายแง่ 
ทั้งแง่ดีและแง่ร้าย 
 เฟรคแมน (Feldman, 1994 : 320) กล่าวว่า อารมณ์เป็นความรู้สึกต่างๆ (feeling) 

เช่น สุข เศรา้ เสียใจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีผลต่อกระบวนการทางสรีระ และทางความคิด ซึ่งรวมกัน
ทั้งหมดมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม 
 ยัง (Young, P.T. , 1975 : 794) อารมณ ์เป็นกระบวนการหรือสภาวะทางด้านความรู้สึก
ที่ถูกทําให้หว่ันไหว ซึ่งแสดงออกมาโดยการเปลี่ยนแปลงทางรา่งกายในกล้ามเน้ือเรียบ (smooth muscles) 

ต่อมต่างๆ และพฤติกรรม 
 อารี เพชรพุด (2547: 210) อารมณ์ คือ ภาวะที่อินทรีย์ (Organism) ถกูเร้าทําให้เกิด
การตอบสนองที่เรียกว่า ผลจากสิ่งเร้า ไมว่่าผลกระทบอันน้ันจะหนักหรือเบาก็ตามก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยา
ขึ้นได้ และมีการแสดงออกได้ 3 อย่าง คือ 
 1. แบบที่เกิดขึ้นทันที (Emotional Experience) เช่น รู้สึกโกรธ กลัว ดีใจ 
 2. พฤติกรรมที่เป็นผลต่อเน่ือง (Emotional Behavior) เช่น เมื่อรู้สกึโกรธก็
กล่าวคําสบคําสาบาน หรืออาจชกต่อยคนที่ทําให้โกรธ หรือเวลาดีใจก็หัวเราะย้ิมแย้มแจ่มใส 
 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย (Physical changes) เช่น หน้าแดง 
ปากสั่น มือสั่น เป็นต้น 
 อารมณ์กับความรู้สึกเป็นสิ่งแยกออกจากกันไม่ได้ และยากแก่การท่ีจะแยกแยะ
ว่า อันไหนเป็นความรู้สกึ (feeling) อันไหนเป็นอารมณ์ (Emotion) เพราะเป็นภาวการณ์ที่ต่อเน่ืองกัน
จากความรู้สึกธรรมดา ไปจนถึงความรู้สึกรุนแรงที่สุด 
 พีรพล เทพประสิทธ์ิ (2549: 185-186) คําว่า อารมณ์ คอื ความว้าวุ่นใจ ป่ันป่วน เป็น
สภาวะที่บุคคลสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง เป็นความรู้สึกส่วนตัวภายในของบุคคลน้ันๆ เพราะ
มนุษย์ทุกคนมคีวามชอบธรรมที่ต้องได้รับการตอบสนองความต้องการทางอารมณ ์ เพราะความต้องการ
ทางอารมณ์เป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นเดียวกับความต้องการทางรา่งกาย อันเป็นสิ่งที่เกิดจากการมีปฏิสมัพันธ์ 
(Interaction) ของตนเองกับบุคคลอ่ืนกับสิง่แวดล้อม 
 ทั้งน้ี มีคําบางคําทีมีความหมายใกล้เคียงกับอารมณ์และมคีวามสัมพันธ์เก่ียวข้อง 
อย่างมาก ได้แก่ ความรู้สึก และจิตใจ โดยอธิบายได้ดังน้ี 
 ความรู้สึก (Felling) เป็นลักษณะอาการท่ีแสดงออกของอารมณ์ เป็นการแปล
ความหมายหรือตีความซึ่งแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกรัก ชอบ เกลียด พอใจ ไม่พอใจ ดีใจ 
เสียใจ หรือหมายถึงกระบวนการรู้สํานึกในเรื่องใดก็ได้ 
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 จิตใจ (Mind) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของคนเราที่มั่นคงถาวร มีสาระแท้จริง
และยากต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
 ดังน้ัน กล่าวได้ว่า อารมณ์เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและแทรกอยู่ในทุกกิริยาอาการ
ที่เราแสดงออกมาในการดําเนินชีวิตประจําวัน อารมณ์นั้นเป็นเคร่ืองรองรับจิตใจ แต่อารมณ์ไม่ใช่
จิตใจ เพราะอารมณ์และจติใจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และในขณะเดียวกันอารมณ์กับความรู้สึกก็ไมใ่ช่สิ่ง
เดียวกัน 
 (http://www.novabizz.com/NovaAce/Emotional/Emotional.htm 8 เมษายน 
2559) อารมณ์เป็นพลังที่ทรงอํานาจอย่างหน่ึงของมนุษย์ อารมณ์อาจเป็นต้นเหตุของสงคราม 
อาชญากรรม ความขัดแย้งเรื่องเช้ือชาติละความขัดแย้งอ่ืนๆ อีกหลายชนิดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 
ในทางตรงกันข้ามอารมณ์เป็นนํ้าทิพย์ของชีวิต ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่าง สวยสดงดงามและน่า
อภิรมย์ ความรัก ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลนิ ความพอใจ หรอืความตลกขบขัน ล้วนแต่ทําให้
ชีวิตมีคุณค่าและความหมายทั้งสิ้น อารมณ ์หมายถึง การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบ
หรือกระตุ้นให้เกิดมีการแสดงออกต่อสิ่งที่มากระตุ้น อารมณ์สามารถจําแนกออกได้ 2 ประเภทใหญ ่

 อารมณ์สุข คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความสบายใจ หรือ ได้รับความสมหวัง 
 อารมณ์ทุกข์ คอื อารมณท์ี่เกิดขึ้นจากความไม่สบายใจหรือได้รับความไมส่มหวัง 
 อารมณ์พ้ืนฐานของคนเรา ได้แก่ โกรธ กลวั รังเกียจ แปลกใจ ดีใจ และเสียใจ 
ซึ่งเป็นอารมณ์พ้ืนฐานที่มีในสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัมพันธ์กับการทํางานของระบบลิมบิก (limbic system) 

ในสมองส่วนกลาง ในคนเราน้ันพบว่ายังมีการทํางานของสมองส่วนหน้า บริเวณ prefrontal มา
เก่ียวข้องด้วย โดยมีการเช่ือมโยงกับระบบลิมบิกที่ซับซ้อนจึงทําให้คนเรามีลักษณะ อารมณ์ความรู้สึก 
ที่หลายหลากมากกว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
 ดังน้ัน สรุปได้ว่า อารมณ์ หมายถึง สภาวะด้านความรู้สึกต่างๆ เช่น สุข เศร้า เสียใจ 
เป็นต้น ที่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทั้งที่มาจากภายใน ได้แก่ ความสบาย ความเจ็บปวด หรือมา
จากสิ่งเร้าภายนอก เช่น บุคคล อุณหภูมิ ดินฟ้าอากาศ ทําให้มีความรู้สึกนึกคิดมผีลต่อการแสดง
พฤติกรรม 
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 2. หน้าท่ีของอารมณ์ 
 เหตุใดเราจึงมีอารมณ์ อารมณ์จะกระตุ้นเราจะช่วยให้เรารวบรวมประสบการณ์นําไปสู่
การกระทําและการสื่อสารถึงการกระทํา (Fridja, 1989) ดังน้ี (พีรพล เทพประสิทธ์ิ,2549 : 187-188) 

 2.1 เป็นตัวเร้าให้เกิดพฤติกรรม (arousal) เหมือนเป็นการให้สญัญาณว่าจะมบีางอย่าง
ที่สําคัญเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น สัตว์ที่ตกใจกลัวหรือต่ืนเต้นที่มีคนเข้ามาใกล้ มันก็จะเตรียมตัวโต้ตอบ 
เพ่ือเป็นการป้องกันตัวมันเอง ทําให้มีชีวิตรอด ส่วนมนุษย์ที่มีความรักก็จะผลิตลูกมากกว่าคนที่ไม่มี
ความรัก ฉะน้ัน อารมณ์จะทําให้มีการกระทําที่รุนแรงขึน้ เช่น อารมณ์โกรธจะทําให้ร่างกายมีความ
พร้อมที่จะกระทําทันทีทันใดได้ 
 2.2 เป็นตัวรวบรวมอารมณ์ จะทําให้การรับรู้ของเรามีสีสันกับตัวเราเองและคนอ่ืน 
และยังทําให้รวบรวมการคิดเป็นระบบที่รู้สึกได้ (Bower, 1981) ตัวอย่างเช่น ถ้าเรากําลังอยู่ใน
อารมณ์ดีทุกสิง่ทุกอย่างก็จะเป็นไปในด้านลบ ฉะน้ัน ความรู้สึกที่เรารู้สกึตัว จะเป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ ถ้าเราโกรธเราก็จะพบคนอ่ืนโกรธ แม้ว่าคนน้ันจะไม่โกรธก็ตาม (Bower, 1981) 

 2.3 เป็นตัวนําและเป็นตัวสนับสนุนให้มีการกระทําต่อไป เราจะพบว่าสัตว์ที่โกรธจะ
ต่อสู้คนที่กลัวจะหนี คนที่ร่าเริงสนุกสนานก็ยินดีและกระตือรือร้นในการทํางาน ฉะน้ันอารมณ์จึงเป็น
ตัวนําให้เกิดพฤติกรรม ตัวอย่างคนที่ชอบรับประทานอาหารท่ีมีรสหวาน จะส่งเสริมในคนนน้ันค้นหา
และรับประทานอาหารหวาน แม้ว่าจะมีอันตราย อารมณ์ยังเป็นตัวสนับสนุนและทาํให้มีพฤติกรรม
ต่อไปอีก ตัวอย่างเช่น ถ้าเรากลัว เราก็จะว่ิงนานขึ้นและเร็วขึ้นมากกว่าตอนที่เราเบ่ือ ฉะน้ันปฏิกิริยา
น้ีจะมีประโยชน์สําหรับหลีกเลี่ยงอันตรายได้ 
 2.4 การสื่อสาร สัตว์ส่วนมากจะเกีย่วข้องสญัญาณตางๆ เช่น กลิน่ ท่าทาง การแสดงออก
ทางหน้าตา สิ่งต่างๆ น้ีจะเป็นการสื่อข้อความหรือพฤติกรรมกับสัตว์อ่ืน สัญญาณและทา่ทางน้ีจะเป็น
สัญญาณสื่อสารสังคมด้วย ตัวอย่างเช่น สุนัขพูดไม่ได้ว่า “แกไปให้พ้น” มันจะทําเสียงขู่ เราก็ได้
ข้อความท่ีสื่อว่ามันไม่ชอบ สัญญาณของอารมณ์ก็เหมือนกับการแสดงของสีหน้า เสียงลักษณะของ
รูปร่างซึ่งมีความหมายในระดับหน่ึงได้ ตัวอย่างเช่น คนหน่ึงอาจจะพูดออกมาว่าเขาสนใจในเรื่องที่อีก
คนหน่ึงพูด แต่คนฟังไม่มองคนพูด แต่หาว สื่อให้เห็นว่าคนฟังเบ่ือที่จะฟัง 
 

 3. องค์ประกอบของอารมณ์ 
 3.1 องค์ประกอบของอารมณ์ ประกอบไปด้วย 3 ประการ คือ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Emotional/Emotional.htm 8 เมษายน 2559) 
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 3.1.1 องค์ประกอบด้านสรีระ (Physiological dimension) หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางร่างกายที่จะต้องเกิดขึ้น ควบคู่กับปฏิกิริยาทางอารมณ์ เช่น หัวใจเต้นเร็ว 
เหง่ือออกตามร่างกายหรือใบหน้าร้อนผ่าว เป็นต้น อารมณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระได้
มากทีสุ่ดคือ อารมณ์กลัวและอารมณ์โกรธ อารมณ์กลัวจะก่อใหเ้กิดการหล่ังของฮอร์โมน แอดรีนาลีน
จากต่อมแอดรีนัล (Adrenal gland) ส่วนอารมณ์โกรธ จะก่อให้เกิดการหลัง่ของฮอร์โมน นอร์แอดรีนาลีน 
(Noradrenalin) 

 3.1.2 องค์ประกอบทางด้านการนึกคิด (Cognitive dimension) หมายถึง การมี
ปฏิกิริยาด้านจิตใจที่เกิดขึ้น ต่อสถานการณ์ที่กําลังเป็นอยู่และเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมา เช่น ชอบ -ไม่
ชอบ หรือ ถูกใจ- ไม่ถูกใจ เป็นต้น 
 3.1.3 องค์ประกอบทางด้านการมีประสบการณ์ (Experiential dimension) 

หมายถึง การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลซึง่จะมีความแตกต่างกันไป การตอบสนองทาง
อารมณ์ ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 
 3.1.3.1 ปฏิกิริยาทางอารมณ์ เช่น การว่ิงหนีจากสิ่งที่เรากลัว 
 3.1.3.2 การตอบสนองทางระบบประสาทอิสระ เช่น หัวใจเต้นแรงขึ้น
และเหง่ือออก บริเวณฝ่ามือเมื่อตกใจกลัว 
 3.1.3.3 พฤติกรรมที่แสดงออกมา เช่น การย้ิม หน้าน่ิวคิ้วขมวด 
 3.1.3.4 ความรู้สึก เช่น ความโกรธ ความปีติ ความเศร้าโศก 
 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นระหว่างที่อามรณ์รุนแรงเป็นผลจาก 
การกระตุ้นของระบบประสาทเสร ี เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อม สําหรับภาวะฉุกเฉิน ปัจจุบันเช่ือว่า 
ระบบประสาทส่วนกลางของการตอบสนองทางอารมณ์ ถกูควบคมุโดยและซึ่งประกอบด้วยและอารมณ์
ยังข้ึนอยู่กับสารส่งต่อพลังประสาท ในสมองปัจจุบันน้ีเป็นที่ยอมรับกันว่า “อาการซึมเศร้า”เก่ียวข้อง
กับระดับของที่ลดลง ยาที่ทําให้ระดับของลดลง จะทําให้เกิดอาการซึมเศร้า ส่วนยาต้านซึมเศร้า ทําให้
ระดับของ สูงขึ้น 
 3.2 การเปลี่ยนแปลงของอารมณ ์

 เมื่อมีเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือสิ่งเร้าที่กระตุ้นด้านอารมณ์ การเกิดอารมณ์
จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังน้ี 
 3.2.1 ด้านการรับรู้ เป็นการทํางานร่วมกันด้านร่างกายของระบบประสาทรับ
ความรู้สึกจากสิ่งแวดล้อม สง่ผ่านขึ้นไปยังสมองเพ่ือแปลความหมายและรับรู้ว่าสิ่งกระตุ้นคืออะไร อา
จะเรียกว่าเป็นส่วนของความคิดที่เกิดขึ้นต่อสิ่งเร้าน้ัน ความคิดจะน้อมนําไปสู่การเกิดอารมณ์ตามมา 
ถ้าความคิดไปในทางบวก อารมณ์ที่ตามมาก็เป็นอารมณ์ทางบวกถ้าความคิดเป็นลบอารมณ์กเ็ป็นลบ 
เช่นกัน 
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 3.2.2 ด้านอารมณ์จากการรับรู้สิ่งเร้าอารมณ์ จะมีการเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์เดิม ทําให้เกิดความรู้สึกที่เป็นอารมณ์แสดงออกทั้งทางด้านจิตใจและด้านร่างกาย  
ด้านร่างกายจะกระทบระบบประสาทอัตโนมัติ ส่งผลต่ออวัยวะที่มีระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น  

หัวใจเต้นเร็ว หน้าแดง เหง่ือซึม เป็นต้น อารมณท์ี่เกิดขึ้นสามารถปรุงแต่งให้การรับรู้สิ่งเร้าหรือ
ความคิดต่อสิ่งน้ันย่ิงเป็นบวกหรือลบมากขึน้ เช่น เราไมช่อบสิ่งที่เพ่ือนทํากับเรา เกิดอารมณ์ไม่พอใจ 
อารมณ์อาจทําให้เราคิดถึงความไม่พอใจที่เคยมีต่อเพ่ือนคนน้ีมาก่อน ยิ่งมีอารมณ์ย่ิงคิด ย่ิงคิดมี
อารมณ์ เป็นวัฏจักร 
 3.2.3 แรงผลักดัน จากรประสบการณ์ด้านอารมณ์ จะมีผลต่อแรงผลักดัน
ภายในจิตใจ ทําให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่มาเร้าอารมณ์มีทั้งระดับอารมณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ตัวกระตุ้น และระดับอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม อันเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้และแรงผลักดัน
ภายในจิตใจ สง่ผลต่อลักษณะอารมณ์และแบบแผนของพฤติกรรมที่ตอบสนอง ตัวอย่าง เช่น บางคน
มีแรงผลักดันที่จะโทษว่าตนเองไม่ดี เมื่อทําอะไรผิดพลาดก็จะเกิดอารมณ์เศร้ารู้สึกผิดหวัง
ตนเอง ผลักดันให้เป็นคนไมก่ล้าทําอะไร เพราะกลัวว่าจะผิด 
 จากองค์ประกอบของอารมณ์ทั้งสามด้าน เมื่อมีสิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์แลเกิด
เป็นอารมณ์ขึ้น จะมีการแสดงออกของอารมณ์ทางน้ําเสียง แววตา สีหน้า ท่าทาง และกําหนดทศิ
ทางการแสดงออกของท่าทาง เช่น อารมณ์โกรธอาจจะแสดงท่าทางจ้องหน้า พูดเสียงดัง ทกุโต๊ะ 
ขว้างปาข้าวของ อารมณ์เศร้าแสดงท่าทางคอตก ฟุบหน้า ร้องไห้ พุดเสียงเบา อารมณ์ดี แสดงท่าทาง
กระโดดโลดเต้น ยกมีร้องไชโย เป็นต้น 
 สิ่งที่สําคัญคือ การเรียนรู้ความเข้าใจลักษณะทางอารมณ์ของตนเอง สังเกตและ
ติดตาม การเกิดอารมณ์ รวมท้ังการแสดงออก ที่ตอบสองต่อ อารมณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเกิด
อารมณ์ทางลบที่อาจทําให้เกิดการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมและส่งผลทางลบตามมาได้ การเรียนรู้จกั
อารมณ์ของตนเอง จะเป็นพ้ืนฐานในการปรบัเปลี่ยนอารมณ์ให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมต่อไป 
 

 4. การจําแนกของอารมณ์ 
 นักจิตวิทยาและนักสรีรวิทยาพยายามแยกแยะอารมณ์ต่างๆ ออกจากัน โดยอาศัย 
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย แต่ไม่ประสบผลสําเร็จ เพราะมีความยุ่งยากต่างๆ เกิดขึ้นเน่ืองจาก  
(อารี เพชรพุด,2547: 214) 

 4.1 อารมณ์รุนแรงต่างๆ เช่น โกรธ กลัว ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายหลายอย่างเหมือนกัน คือ โกรธก็หน้าซีด กลัวก็หน้าซีด บางคนไม่ว่าโกรธหรือกลัวก็เดินหนี
เหมือนกัน 
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 4.2 บุคคลคนหน่ึงอาจแสดงอารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึงได้หลายวิธี เช่น เวลา
กลัวอาจยีนแขง็ทื่อ หรือบางคร้ังอาจว่ิงหนี เวลาอยู่ในอารมณ์โกรธอาจกัดริมฝีปาก หรือไม่ก็กระทบื
เท้า หรือไม่ทําร้ายคนที่ทําใหโ้กรธ 
 4.3 การต้ังช่ืออารมณ์ขึ้นอยู่กับสิง่เร้าที่มีมาเร้าให้เกิดอารมณ์และการกระทําที่
เกิดขึ้นจากสิ่งเร้า เช่น ถ้าสิ่งเร้าเป็นสัตว์ดุร้าย บุคคลก็ตอบสนองออกมาเรียกว่า อารมณก์ลัว (Fear) 

และพยายามหนีถูกดูเยาะเย้ย ปฏิกิริยาตอบสนองก็เป็นอารมณ์โกรธ (Anger) แม้กระน้ันก็ตามการต้ัง
ช่ืออาจจะต้ังช่ือกันต่างๆ ออกไป 
 Ax ได้ทําการทดลองในปี 1953 เก่ียวกับอารมณ์โกรธและกลัว ใช้กลุ่มตัวอย่างใน 
การทดลอง 43 คน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในห้องทดลอง เช่น 
การเต้นของหัวใจ อุณหภูมติามผิวหนัง อุณหภูมิที่มือ การเกิดกระแสไฟฟ้าที่ผิวหนังและการทํางาน
ของกล้ามเน้ือที่ตา ฯลฯ ทั้งหมด 14 อย่าด้วยกัน ผลปรากฏว่าไม่ว่าจะเกิดอารมณ์โกรธหรือกลัว ผูถู้ก
ทดลองจะแสดงปฏิกิริยาเหมือนกัน 7 อย่าง แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะปฏิกิริยา
แตกต่างกันระหว่างอารมณ์โกรธกับอารมณ์กลัว การเกิดอารมณ์กลัวขึน้อยู่กับปฏิกิริยาของ adrenalin 

แต่อารมณ์โกรธอยู่กับปฏิกิริยาของ nonadrenalin การค้นพบความแตกต่างระหว่างอารมณ์โกรธและ
อารมณ์กลัวน้ีได้รบัการสนับสนุนจากการศึกษา adrenal medullas ของสัตว์ป่า กระต่ายป่าที่มีชีวิต
อยู่ได้ด้วยการว่ิงหนีเมื่อความกลัวมี adrenalin สูง ส่วนสิงโตและสัตว์ดุร้ายอ่ืนๆ ซึ่งมีพฤติกรรมแสดง
คล้ายความโกรธอยู่เรื่อยๆ ม ีnonadrenalin สูง  
 

 5. ปัจจัยท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับอารมณ ์

 ปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับอารมณ์ มีรายละเอียดดังน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Emotional/Emotional.htm 8 เมษายน 2559) 

 5.1 พันธุกรรม พันธุกรรมนอกจากมีส่วนในการกําหนดคนเราทางด้านร่างกายแล้ว 
ยังมีผลต่อลักษณะอุปนิสัยด้วย เด็กจะมลีักษณะอุปนิสัยและอารมณข์องเด็กที่มมีาแต่กํานิด ซึ่งเรียกว่า 
พ้ืนอารมณ์ 

 5.2 การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูก็มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กในระยะต่อไปเช่น กัน พ่อแม่จึงมีบทบาทอย่างมากต่อพัฒนาการ
ทางอารมณ์ของเด็ก โดยเฉพาะในช่วงต้นของชีวิต เด็กที่โยเย เลี้ยงยาก หากพ่อแม่ให้ความรัก 
ความอบอุ่น ยอมรับเด็กอย่างที่เด็กเป็นก็ย่อมจะทําใหพ้ื้นอารมณ์ที่รนุแรงน้ีเบาบางลงได้ แต่หาก 
พ่อแม่ไม่อดกลัน้ มีการใช้อารมณ์กับเด็ก ก็จะย่ิงทําให้เด็กมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงมากข้ึน 
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 5.3 การทํางานของสมอง ส่วนของสมองที่ทําหน้าที่เก่ียวข้องกับอารมณ์มีอยู่หลาย
แห่ง เช่น ระบบลิมบิก (limbic system) ทําหน้าทีร่ับรู้และประเมินสถานการณ์ต่างๆ บริเวณท่ี
เรียกว่า อะมิกดาลา (amygdala) เป็นจุดเช่ือมโยงที่สําคัญระหว่างการประเมินข้อมลูจากประสาท
รับรู้ต่างๆ ของสมองบริวเณคอร์ติคัล คอรเ์ท็ก (Cortical cortex) กับการแสดงออกด้านพฤติกรรม
ของอารมณ์ต่างๆ อะมิกดาลายังมีส่วนสําคญัในการรับรู้สิง่ที่เป็นอันตราย กระตุ้นให้รา่งกายมกีารต่ืนตัว
พร้อมที่จะรับมือต่อสิ่งน้ัน จากการทดลองพบว่า ในสัตว์ที่ดุร้ายเมื่อผ่าตัดเอาส่วนที่เป็นอะมิกดาลา
ออกไป สัตว์จะมีลักษณะเช่ือง เฉย ไม่ดุร้ายเหมือนเดิม 
 5.4 การทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ ของคนเราแบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่
ได้แก่ระบบซิมพาเธติกและระบบพาราซิมพาเธติก 
 5.4.1 ระบบซิมพาเธติก (Sympathetic nervous system) จะทํางานเมื่อ
คนเราสบกับภาวะเครียดหรือต่ืนเต้น โดยสารสื่อประสาทในสมองที่เก่ียวข้องคือ นอร์เอพิเนฟริน (nor 

epinephrine) หรือบางคร้ังเรียกว่าอะดรีนนาลีน (adrenaline) ทําให้มกีารใช้พลังงานในร่างกายเพ่ือ
การปรับตัวต่อสิ่งที่มากระตุ้นน้ี เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ขณะเดินเข้าบ้านในซอยเปลี่ยว 
มีชายแปลกหน้า 2 คน เดินเข้ามาหามีที่ประสงค์ร้าย ระบบซิมพาเธติกก็จะทํางานโดยหัวใจเต้นเร็ว 
ความดันเลือดเพ่ิม นํ้าตาลในเลือดสูงขึ้น หายใจลึกและเร็ว ม่านตาขยายตัว ปากคอแห้ง และ
กล้ามเน้ือเกร็งตัว เป็นต้น 
 5.4.2 ระบบพาราซิมพาเธติก (Parasympathetic nervous system)  

การทํางานจะเด่นเมื่อคนเราอยู่ในสภาวะผ่อนคลาย และเป็นภาวะท่ีมีการเก็บสะสมพลังงานไว้ในตัว 
โดยสารสื่อประสาทในสมองที่เก่ียวข้องคืออะเซทิลโคลีน (acetylcholine) การเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับข้างต้น เช่น หัวใจเต้นช้าลงกล้ามเนื้อผ่อนคลาย ระบบย่อย
อาหารและดูดซึมมีการทํางานมากข้ึน 
 ความผิดปกติของระบบทั้งสองน้ีส่งผลต่อภาวะอารมณ์ของคนเราได้ เช่น ใน
โรคไทรอยด์เป็นพิษจะมีการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามาก ซึ่งจะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งอะดรนีาลี
นอกมามาก ผู้ที่เป็นจะมีอารมณ์หงุดหงิดวิตกกังวลง่าย หรือแม้แต่ในกรณีทั่วๆ ไปผูท้ี่อยู่ในภาวะหิว
อาหาร นํ้าตาลในเลือดจะตํ่า ซึ่งจะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลังอะดรีนาลีนออกมามาก จะเกิดอารมณ์
หงุดหงิด ฉุนเฉียวได้ง่าย เป็นต้น 
 5.5 สภาวะจิต ปัจจัยที่กล่าวทั้ง 4 ประการข้างต้น ทําให้ดูเสมือนว่าอารมณ์เป็นเพียง
ปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติที่คนเรามีต่อสิ่งต่างๆ ที่มากระตุ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์
เรามีความสามารถในการกลัน่กรองจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลต่างๆ และนอกจากการรับรู้และ
การประเมินแล้ว การแสดงออกซึ่งอารมณ์ก็ยังไม่ได้เป็นไปในแบบอัตโนมัติตามสัญชาตญาณไปเสีย
ทั้งหมด หาแต่ยังมีปัจจัยด้านสภาวะจิต เช่น ความเหน่ียวรั้งคุณธรรม จริยธรรม มาประกอบด้วย ซึ่ง
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เป็นลักษณะที่เรียกว่ามีการกํากับด้วย “ปัญญา” ตัวอย่าง เช่น มีคนชักชวนให้เราร่วมมือในการโกง
การสอบโดยจะให้ค่าตอบแทน เรารู้สึกว่าค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวนมากและอยากได้เงินมาใช้คน
ชักชวนยังบอกว่าโอกาสถูกจับได้น้อยมาก และถ้าหากจับได้เขาจะไม่ชัดทอด ความรู้สกึอยากอย่างน้ี
หากไม่มีปัญญาช่วยกํากับจะทําให้มีพฤติกรรมตอบสนองไปตามความต้องการ แต่หากใช้ปัญญา
ไตร่ตรองผลท่ีตามมาโดยเฉพาะสภาวะจิตใจของเราเองที่ทําความผิดแมไ้ม่มีใครรู้ก็ตาม การพัฒนา
สภาวะจิตให้มีปัญญากํากับจงึช่วยให้การดําเนินชีวิตพ้นจากความทุกข์จากการยึดติดยึดมั่นในสิ่งต่างๆ 
 

 6. ลักษณะของอารมณ์ 
 ลักษณะของอารมณ์ (Emotion of Factor) เนล  คาร์ลสัน (Carlson, Neil R. 1993: 

400) เช่ือว่า มนุษย์มีอารมณพ้ื์นฐานอยู่ 3 ชนิด คือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 111 แสดงภาพอารมณ์โกรธ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 พฤษภาคม 2559) 

 

 6.1 ความโกรธ 
ความโกรธ (Anger) เป็นอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจอย่างแท้จริง มักเกิดขึ้นเน่ืองจาก

ถูกขัดขวางไม่ให้ทํากิจกรรมทีต่นต้องการ ในบุคคลแต่ละวัยความโกรธจะแตกต่างกันไป ในวัยเด็ก 
เรื่องที่ทําให้โกรธมักจะเป็นกิจกรรมที่เด็กกําลังทําอยู่ หรอืการอยากรู้อยากเห็น และการแสดงออกซึ่ง
ความโกรธก็จะแสดงออกในรปูของการก้าวร้าวทางกาย หน้าตาบูดบ้ึง ทุบตีสิ่งของ ต่อยตี ถ้าเป็น
วัยรุ่นและผูใ้หญ ่การโกรธจะเป็นเรื่องทางสงัคมและการแสดงอารมณ์โกรธจะออกมาในรูปวาจา พูดติติง 
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นินทา พูดจาเสียดส ี จะมีวัยรุ่นบางกลุ่มบางพวกยังชอบใช้การก้าวร้าวทางกายอีกด้วย ทั้งน้ีเน่ืองจากได้
เรียนรู้หรือได้รับการปลูกฝังในสังคมท่ีเขาเป็นอยู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 112 แสดงภาพอารมณ์กลัว 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 พฤษภาคม 2559) 

 

 6.2 ความกลัว  
ความกลัว (Fear) เป็นอารมณ์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกว่าเป็นอันตราย ซึ่งจะมี

อยู่มากมายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เด็กเล็กๆ จะกลวัเสียงดัง กลัวสิ่งแปลกประหลาด ถึงแม้จะ
เป็นเด็กโตก็ยังกลัว นอกจากน้ียังกลัวความมืด กลัวคําขู ่ กลัวถูกทอดทิ้งตามลําพัง ในเด็กตอนปลาย
เด็กจะกลัวคําเยาะเย้ยจากเพ่ือน กลัวตัวเองจะไม่เท่าเทียมกับเพ่ือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 113 แสดงภาพอารมณ์พึงพอใจ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 พฤษภาคม 2559) 
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 6.3 ความพึงพอใจ   
 ความพึงพอใจ (Pleasure) เป็นอารมณ์ของความรู้สึกที่มีความสขุร่าเริงอย่างมาก 
เป็นความสําเร็จหรือความสุขสดช่ืนที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับผลการตอบสนองตามที่ต้องการไม่
ว่าจะเป็นความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 114 แสดงภาพประเภทของอารมณ์ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 พฤษภาคม 2559) 

 

 7. ประเภทของอารมณ์ 
 เป็นเวลาหลายศตวรรษที่นักปรัชญาและนักจิตวิทยาพยายามค้นหาและจัดประเภท
ของอารมณ์ ดังน้ี 
 7.1 พีรพล เทพประสิทธ์,2549 : 186-187 ยังไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจน ดร.เบริ์ต 
พลูทชิค (Robert Plutchil) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องอารมณ์และเช่ือว่าอารมณ์มีพ้ืนฐาน 8 ชนิด คือ 
กลัว ประหลาดใจ เศร้า รังเกียจ โกรธ คาดหวัง รื่นเริง และยอมรับ อารมณ์พ้ืนฐานทั้ง 8 น้ียังแปร
เปลี่ยนไปตาระดับความเข้มข้นของอารมณ์และยังมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไปอีก เช่น อารมณ์เศร้า 
จะมีระดับต้ังแต่ เศร้า เสียใจ ทุกข์ใจ เป็นต้น อารมณ์ที่มีระดับความเข้มข้นน้อยๆ จะไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่าเป็นอารมณ์ใด นอกจากน้ีอารมณ์พ้ืนฐานทั้ง 8 อาจผสมผสานกันเป็นอารมณ์ทีซ่ับซ้อน
ขึ้นไปอีก ตัวอย่างเช่น เด็กชายคนหน่ึงกําลังแอบรับประทานขนมท่ีขโมยจากห้องครัวอยู่ จะเกิด
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อารมณ์ที่รื่นเริงผสมกับความกลัว คือ ความรู้สึกผิด (Guilt) หรืออารมณ์อิจฉาเป็นอารมณ์ที่ผสม
ระหว่างรัก โกระ และกลัว เป็นต้น 
 จาค แพงค์เซปป์ (Jaak panksepp) ได้เสนอแนวคิดการจําแนกอารมณ์แตกต่างไป
จากพลูทชิคโดดยเขาเสนอ ว่า อารมณ์พ้ืนฐานมีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ คาดหวัง เดือดดาล ตระหนก 
และหวาดกลัว โดยที่อารมณ์พ้ืนฐานแต่ละชนิดเกิดขึ้นสัมพันธ์กับตําแหน่งในสมองที่ต้ังอยู่บริเวณไฮโป
ทาลามัส ซึ่งในแต่ละตําแหน่งบนสมองจะสนองตอบต่ออารมณ์ต่างชนิดกัน โดยอาศัยการแปลข้อมูลที่
ถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมเป็นกระแสประสาทส่งไปยังระบบประสาทสั่งการ ทําให้เกิดการแสดงพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับอารมณ์ต่างๆ 
 จะเห็นได้ว่าการจําแนกอารมณ์น้ันเป็นเร่ืองซับซ้อนและยุ่งยาก เพราะมนุษย์มีสภาวะ
ทางอารมณ์หลายชนิดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และระดับทางอารมณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างกันไป ทั้งน้ีเพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ เราจงึสามารถแยกอารมณ์ออกได้เป็น 2 ประเภท 
โดยการแบ่งตามฐานที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย ได้แก่ 
 อารมณ์ที่พึงประสงค์ ได้แก่ อารมณ์ทีพึ่งปรารถนาหรือเบิกบานใจ เป็นอารมณ์ที่
ก่อให้เกิดความสุขและให้ประโยชน์ เป็นอารมณ์ที่บุคคลเกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะมีอารมณ์
เช่นน้ีอยู่เรื่อยๆ อารมณ์เหลา่น้ีจะไปกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทํางานตามปกติ ไม่มากและไม่
น้อยจนเกินไป อารมณ์ประเภทน้ีก็ เช่น อารมณ์สงบ อารมณ์เพลิดเพลนิ อารมณ์ปลอดโปร่ง อารมณ์
รัก อารมณ์สุข อารมณ์ต่ืนเต้น เป็นต้น 
 อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อารมณ์ที่ทําให้เกิดความทุกข์และไม่พึงประสงค์ บุคคล
หากมีอารมณป์ระเภทน้ีเพียงนิดก็สามารถให้โทษได้ บุคคลที่มีปรมิาณของอารมณ์ประเภทน้ีมากจึง
ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยต่อร่างกายได้ อารมณ์ประเภทน้ี เช่น อารมณ์ท้อแท้ อารมณ์ว้าวุ่น อารมณ์
รันทด อารมณ์วิตกกังวล อารมณ์เจ็บปวด อารมณ์เบ่ือ เป็นต้น อารมณ์เหล่าน้ีจะไปกระตุ้นอวัยวะ
ภายในให้มีการทํางานขึ้นมากขึ้นกว่าเดิม ทําให้รูส้กึไม่ดีและเป็นโทษต่อระบบประสาท ระบบ
กล้ามเน้ือ ระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบการเต้นของหัวใจ ระบบการขับถ่าย เป็นต้น 
 7.2 http://www.novabizz.com/NovaAce/Emotional/Emotional.htm  

8 เมษายน 2559 อารมณ์แบ่งได้เป็นกลุ่มๆ ตามระดับความรุนแรงของอารมณ์ โดยในแต่ละกลุ่ม เป็น
อารมณ์ใน กลุม่เดียวกัน แต่จะมีคําทีใช่แทนระดับของอารมณ์แตกต่างกัน ดังน้ี 
 7.2.1 กลุ่มอารมณ์โกรธ มีหลายลักษณะ เช่น ไม่ชอบใจ ไม่พอใจ ขุ่นเคือง  
ไม่สบอารมณ์ ฉุน โกรธ โมโห เดือดดาล คับแค้น เป็นต้น 
 7.2.2 กลุ่มอารมณ์กลัว มีหลายลักษณะ เช่น ไม่กล้า เกรงใจ หยาด หวาดกลัว 
ตระหนก ขวัญผวา อกสั่นขวัญแขวน เป็นต้น 
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 7.2.3 กลุ่มอารมณ์กังวล มีหลายลักษณะ เช่น ลังเล สองจิตใจสองใจ ไม่แน่ใจ 
ไม่มั่นใจ ห่วง กังวล สับสน อึดอัดใจ กระวนกระวาย ร้อนใจ เป็นต้น 
 7.2.4 กลุ่มอารมณ์เกลียด มีหลายลกัษณะ เช่น ไมช่อบ รังเกียจ เกลียด เหม็น
หน้า ชิงชัง เป็นต้น 
 7.2.5 กลุ่มอารมณ์ดี มีหลายลักษณะ เช่น ดีใจ สบายใจ ช่ืนใจ ร่าเริง 
สนุกสนาน คึกคัก อ่ิมเอิบใจ เป็นสุข ปิติ ต้ืนตันใจ ปลาบปลื้ม ซาบซึ้ง เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 115 แสดงภาพการเกิดอารมณ ์

(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 พฤษภาคม 2559) 

 

 8. การเกิดอารมณ ์

 นักวิทยาศาสตร์ นักสรีรวิทยา และนักวิวัมนาการต่างศึกษาระบบประสาทและได้
พยายามศึกษากลไกของสมอง (พีรพล เทพประสิทธ์,2549 : 188) เพ่ือที่จะหาคําตอบของการอธิบาย
เก่ียวกับที่มาของอารมณ์ พบว่า อารมณ์เป็นพลังชนิดหน่ึงและอารมณ์เกิดขึ้นเพราะสิ่งเร้าที่ถูกส่งเข้า
ไปในสมองโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า ทาลามสั (Thalamus)  อันเป็นสมองส่วนแรกของการรับรู้และ
ศูนย์กลางในการรับรู้ข้อมูลขา่วสาร จากน้ันข้อมูลก้จะเขา้สู่ระบบลิมปิก (Limbic System) สมอง
ส่วนอะมิกดาลา (amygdala) และสมองส่วนหน้า (Frontal lobe) โดยที่ระบบลิมปิกและสมอง
ส่วนอะมิกดาลา เน้นเป็นสมองส่วนที่เก่ียวข้องกับอารมณ์พ้ืนฐาน เช่น ก้าวร้าว โกรธ เป็นต้น 
นักวิทยาศาสตร์พบว่าเหตุการณ์น้ันๆ มีสว่นทําให้อะมิกดาลาเกิดการต่ืนตัวมากขึ้นเท่าไหร่ เราจะ
สามารถจดจําเหตุการณ์น้ันๆ ได้ดีที่สุด เรียกว่า ความทรงจํา อันเน่ืองจากอารมณ์ (Affective 
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Memory หรือ Emotional Memory) oอกจากน้ีในทางกายภาคสาสตร์ยังพบว่า บริเวณสมองส่วน
หน้าน้ันมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับอารมณ์ต่างๆ น่ันคือ 
 8.1 สมองส่วนหน้าบริเวณฐานสมอง (Orbital Frontal) รับผิดชอบเก่ียวกับสมาธิ  
การยับย่ังช่ังใจ และความมั่นคงทางอารมณ์ 

 8.2 สมองส่วนหน้าบริเวณผิวด้านนอก (Frontal Convexity) รับผิดชอบเก่ียวกับ 
การมีอารมณ์สนุทรีย์ และความไวต่ออารมณ์ 

 8.3 สมองส่วนหน้าบริเวณแนวกลาง (Medial Frontal) รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การควบคุมกลา้มเน้ือขาทั้งสองขา้ง แต่ไม่มีการศึกษาเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับอารมณ์ในสมองบริเวณน้ี 
 เมื่อสิ่งเร้าได้ถูกส่งเข้าในบริเวณต่างๆ ที่รบัรู้เก่ียวกับอารมณ์ ก็จะส่งข้อมูลน้ันกลับสู่ 
ทาลามัสอีกครัง้หน่ึง เพ่ือส่งต่อไปยังไฮโปทาลามัส โดยจะทําการปรับปลี่ยนความรู้สึกและพฤติกรรม
ตอบสนองตามสิ่งเร้าที่เข้ากระตุ้นในแต่ละชนิด จากนั้นไฮโปทาลามัสก็จะส่งความรู้สึกไปยังระบบ
ประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ และต่อมต่างๆ เพ่ือให้พร้อมแสดงออกเป็นพฤติกรรมทาง
อารมณ์ต่อไป 
 

 9. การเปล่ียนแปลงทางรา่งกายเม่ือเกิดอารมณ ์

 นักจิตวิทยามีความสนใจและทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเกิด
อารมณ์ ดังน้ี (อารี เพชรพุด,2547: 211-213) 

 9.1 เก่ียวกับการนําไฟฟ้าที่ผิวหนัง (Galvanic Skin Response) ในปี ค.ศ. 1888 นัก
วิทยาศาตร์ ชาวฝรั่งเศลช่ือ Vigouroux และ Fere ได้ทําการทดลองโดยเอา electrode ไปวาง
บริเวณผิวหนังแล้วต่อไปยังกัลวานอมิเตอร์ เมื่อวาง electrode ไว้บนฝ่ามือนักศึกษาชายแล้วให้เขา
สะกดช่ือคนรักของเขา ขณะที่เขาต่ืนเต้นเมื่อสะกดช่ือและนึกถึงคนรัก เข็มของกัลป์วานอมิเตอร์จะ
ส่ายผิดปกติ แสดงว่าพลังงานไฟฟ้าบนผิวหนังเพ่ิมขึ้น 
 9.2 การไหลของโลหิต (Blood Distribution) เมื่อเกิดอารมณ์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับความกดดันของโลหิตและการไหลวนเวียนของโลหิตตามบริเวณผิวหนังและภายในร่างกาย 
เช่น เมื่อ คนอายก็จะหน้าแดง เวลาโกรธจัดหน้าแดง คอแดง การเปลี่ยนแปลงเช่นน้ี เกิดขึ้นจาก
เส้นโลหิตฝอย บริเวณผิวหนังตรงนั้นขยายตัว และโลหิตถูกส่งไปหล่อเลี้ยงบริเวณผิวหนังมากขึ้น 
อาการตรงกันข้าม คือ คนทีม่ีความกลัวหรอืตกใจเส้นโลหิตจะหดตัว โลหิตไปเลี้ยงบริเวณผิวหนังน้อย
จะเห็นว่าหน้าซีด 
 9.3 การเต้นของหัวใจ (Heart Rate) หัวใจจะเต้นเร็วและแรงเมื่อคนเกิดอารมณ์ต่ืนเต้น 
หัวใจเต้นแรงเป็นสัญลักษณท์ี่แสดงให้สังเกตเห็นได้ง่ายเมื่อคนเกิดอารมณ์ 
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 9.4 การหายใจ (Respiratory) อัตราการหายใจเข้าออกและการหายใจลึกเป็นเคร่ือง
ช้ีให้เห็นถึงการเกิดอารมณ์ โดยเฉพาะอารมณ์ที่เก่ียวกับความขัดแย้งภายในใจ (conflicts) บางที
หายใจไม่ออก บางทีก็ถอนใจ 
 9.5 การเปลี่ยนแปลงของม่านตาดํา (Pupillary Response) ม่านตาดํามักจะขยาย
กว้างเมื่อคนมีอารมณ์โกรธ หรือเจ็บปวดหรือต่ืนเต้น และจะหดตัว เมื่อมีอารมณ์เศร้า 
 9.6 ปฏิกิริยาที่ต่อมนํ้าลาย (Salivary Secretion) จากผลการทดลองซึง่สอดคล้องกับ
การสังเกตพบว่า เมื่อเกิดอารมณ์ต่ืนเต้นจะรู้สึกคอแห้ง เพราะต่อมนํ้าลายผลิตปริมาณนํ้าลายลดลง
และออกมาน้อยลง 
 9.7 มีการขนลุก (Pilomotor Response) เมือ่เกิดอารมณ์บางอย่างทําให้เส้นขนตา
ตามตัวและเส้นผมลุกข้ึน 
 9.8 เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกระเพาะและลําไส้ (Gastrointestinal Motility) 

จากการตรวจสอบด้วยวิธี x-ray และวิธีใส่ลูกโป่งเข้าไปในกระเพาะอาหาร เพ่ือจะดูการเคลื่อนไหว
ของกระเพาะอาหารและลําไสเ้มื่อเกิดอารมณ์รุนแรง พบว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่าง
แรง บางครั้งทําให้มีการคลื่นไส้ หรือท้องเสีย บางคนที่มีอารมณ์ค้าง หรือตึงเครียดนานๆ จะทําใหผ้นัง
กระเพาะอาหาร ลําไส้เกร็ง อาจทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ 
 9.9 มีการเกร็งตัวและสั่นของกล้ามเน้ือ (Muscle Tension and Tremor) เมื่อคน
เกิดอารมณ์รุนแรง เช่น อารมณ์โกรธ อาจเกิดอาการเกร็งตัว และอาการสั่นของกล้ามเน้ือหรือบางคร้ัง
ถึงขั้นตัวแข็งจนกระดุกกระดิกไม่ได้ 
 9.10 เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของโลหิต (Blood composition) เพราะว่าเมื่อ
เกิดอารมณ์นั้น ต่อมไร้ท่อ คอื Adrenal Medulla จะทํางานเพ่ิมขึ้นโดยฉีดฮอร์โมนออกมามากว่า
ปกติ ทําให้ส่วนผสมของโลหิตเปลี่ยนแปลงไป ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าตาลในเลือดและ
ความสมดุลกรดและด่าง ฮอร์โมนที่ต่อม Adrenal Medulla ม ี 2 ชนิด คือ adrenalin และ 
noradrenalin ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเกิดอารมณ์ดังกล่าวมาแล้วข้างตันไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง
อิสระ จะเกิดเป็นแบบแผนทีค่ล้องจองเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบประสาท
และต่อมไร้ท่อ (Endocrine Glands) Walter B. Cannon นักสรีรวิทยาได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเวลาเกิด
ของอารมณ์รุนแรง เช่น เวลาโกรธเวลาจัด ร่างกายจะเตรียมพร้อม เพ่ือจะเตรียมรับเหตุฉุกเฉินและ
ป้องกันอันตรายเกิดขึ้น 
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 ตัวอย่างเช่น แมวที่กินอาหารอ่ิมใหม่ๆ  กําลงัพักย่อยอาหารถูกสุนัขจู่โจม ทําให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ดังน้ี 
 1. กระเพาะจะหยุดย่อยอาหาร 
 2. ความกดดันโลหิตเพ่ิมขึ้น 
 3. หัวใจเต้นเร็ว 
 4. adrenalin จะถูกฉีดเข้าผสมในโลหิต 
 ปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติที่เรียกว่า 
Sympathetic และ ฮอร์โมน adrenalin ทาํให้เกิดผลดังน้ีคือ 
 1. ความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น 
 2. น้ําตาลในโลหิตเพ่ิมขึ้น ทาํให้เพ่ิมพลัง และเหน่ือยช้า 
 3. หัวใจเต้นเร็ว 
 4. adrenalin จะถูกฉีดเข้าผสมในโลหิต 
 ปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของระบบประสารทอัตโนมัติที่เรียกว่า 
Syn-pathetic และ adrenalin ทําให้เกิดผลดังน้ี คือ 
 1. ความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น 
 2. นํ้าตาลในโลหิตเพ่ิมขึ้น ทาํให้เพ่ิมพลัง และเหน่ือยช้า 
 3. ทําให้โลหิตแข็งตัวเร็วเวลามีบาดแผล 
 ปฏิกิริยาอ่ืนๆ ที่แมวแสดงออก เช่น ทําเสียงขู่ กระดิกหางไปมา หลังโก่ง เตรียมพร้อม
ที่จะสู้ แต่อาการท่ีแสดงออกน้ีไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาท Sympathetic แต่เป็น
ส่วนหน่ึงที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอารมณ์ และพร้อมที่จะสู้ ถ้ามีบาดแผลโลหิตก็จะแข็งตัวอย่างรวดเร็ว 
 ปฏิกิริยาทั้งหมดที่แมวเตรียมต่อสู้ Cannon เรียกว่า ปฏิกิริยาฉุกเฉิน (Emergency 

reaction) อารมณ์ที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาเช่นน้ี อารมณ์ต่ืนเต้น (Excitement) เป็นต้น ในมนุษย์น้ันเวลา
มีอารมณ์โกรธจะทําให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง เพราะกระเพาะอาหารบีบตัวและหัวใจจะเต้น
เร็วผิดปกติ adrenalin จะต้องฉีดออกมาในเส้นเลือดมากและเมื่อมีบาดแผลเลือดจะแข็งตัวเร็ว เช่น 
เวลาคนตกใจไฟไหม้ อาจสามารถยกของหนักซึ่งในเวลาปกติยกไม่ได้ เป็นต้น ตุ่มนํ้า โอ่งข้าวสาร ตู้ 
หรือเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น ก็ไม่รู้สึกเจ็บเลือดแห้งเร็ว 
 ระบบประสาท Sympathetic division และ Parrasympathetic division 

มีประสาทอยู่ทีอ่วัยวะอย่างเดียวกัน แต่ทําหน้าที่ตรงกันข้าม Sympathetic division จะเป็นตัวเร่งให้
ร่างกายเกิดปฏิกิริยาเช่นทําให้หัวใจเต้นเร็ว Parrasympathetic division ทําให้ปฏิกิริยาคืนสู่สภาพ
ปกติทําให้หัวใจเต้นปกติ ดังน้ันสรุปได้ว่า Sympathetic division ทําให้เกิดอารมณ์แล้ว 
Parrasympathetic division ทําให้อารมณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ 
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 ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) มบีทบาทเก่ียวกับการแสดงออก
ทางอารมณ์เช่นกัน คือเก่ียวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเน้ือ ทําให้หน้าตาบูดเบ้ียว ตัวสั่น เสียง
ครวญคราง หัวเราะเสียงดังรื่นเริง ในการแสดงออกทางอารมณ์ ระบบประสาทส่วนกลางและ
ประสาทอัตโนมัติ จะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เช่ือกันว่าศูนย์ควบคุมของคนเรานั้นอยู่ที่ 
Hypothalamus เพราะจากผลการทดลองตัดส่วนประสาทที่ควบคุมความดุร้ายออก จะทําให้แมวที่
เคยเช่ืองกลายเป็นแมวที่ดุร้ายกัดแม้กระทั่งคนเลี้ยง 
 

 10. พัฒนาการทางด้านอารมณ ์

 พัฒนาการทางด้านอารมณ์ (อารี เพชรพุด,2547: 215-218) ที่ต้องอาศัยวุฒิภาวะ 
อารมณ์ตอนแรกของเด็กเป็นชนิดที่ไม่เฉพาะเจาะจง การแสดงตอบทางอารมณ์ก็ศกึษาได้มคีวามซับซ้อน
และจํากัดลงไปไม่ได้ อารมณ์ระยะแรกของเด็กเป็นการแสดงตอบต่อตัวเอง มีปัญหาว่ามีสิ่งเร้าอะไรท่ี
ก่อให้เกิดอารมณ์ซึ่งสิ่งเรา้ในระยะแรกๆมีน้อย เพราะฉะน้ันการแสดงตอบก็มีขอบเขตจํากัด นอกจากน้ี
แล้ว การแสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์แตกต่างกันออกไปโดยข้ึนอยู่กับลักษณะของตัวเด็กและประสบการณ์
ของเด็กด้วย จากการศึกษาและการสังเกตของนักจิตวิทยาเห็นพ้องต้องกันว่า เด็กแรกเกิดมีอารมณ์
ต่ืนเต้น (Excitement) เพียงอย่างเดียว 
 10.1 การศึกษาการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กทารก 
 จากการศึกษาการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กทารกเป็นเวลา 4 เดือน จํานวน 
60 คน คนที่ Montreal Hospital ซึ่งเป็นเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง 3 ขวบ ผลปรากฏว่า 
 10.1.1 เด็กแรกเกิดมีอารมณ์ต่ืนเต้น (diffuse excitement) 

 10.1.2 เมื่อเด็กอายุได้ 3 เดือน เด็กจะมีอารมณ์เพ่ิมขึ้นจากต่ืนเต้น คือ  
ความไม่พอใจ (distress) และดีใจ (delight) 

 10.1.3 เมื่อเด็กอายุได้ 5 เดือน ความไม่พอใจจะเพ่ิมขึ้นกลายเป็นความโกรธ 
(anger) และขยะแขยง (dissgust) 

 10.1.4 เมื่อเด็กอายุได้ 7 เดือน จะมีอารมณ์กลัว (fear) เพ่ิมขึ้น 
 10.1.5 เมื่อเด็กอายุได้ 10-12 เดือน เด็กจะมีอารมณ์รัก (affection)  

และความพอใจสนุกสนาน (elation) 

 10.1.6 เมื่อเด็กอายุได้ 15-16 เดือน เด็กจะมีอารมณ์อิจฉา (jealousy) เพ่ิมขึ้น 
 จะสังเกตเห็นได้ว่า การแสดงออกทางอารมณ์ในระยะแรกๆ ขึ้นอยู่กบัวุฒิภาวะเป็น
ส่วนใหญ ่ เมื่อเด็กโตขึ้นเด็กจะเรียนรู้เพ่ิมขึ้น การแสดงออกทางอารมณ์ก็เพ่ิมขึ้น มีการศึกษาเกี่ยวกับ
การแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กอายุ 10 ขวบ คนหน่ึง หูหนวก ตาบอด ต้ังแต่กําเนิด ไม่มีโอกาสรู้
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หรือเห็นการแสดงออกทางอารมณ์ของคนเลย แต่เมื่อเด็กคนน้ีมีอารมณ์ โกรธ กลัว ดีใจ ก็แสดงออก
ทางสีหน้าเหมือนเด็กทั่วไป ดังน้ัน แสดงว่า อารมณ์เกิดจากวุฒิภาวะ 
 10.2 การเรียนรู้อารมณ์ 
 10.2.1 การเรียนรู้ในการแสดงอารมณ์ 

 การเรยีนรูใ้นการแสดงอารมณ์แตกต่างกันออกไป (อารี เพชรพุด,2547: 

216) ตามการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เช่น เมื่อโกรธอาจจะมีการต่อสู้ อาจกล่าวคําหยาบ หรือไม่ก็เดิน
หนีไปเลย การเดินหนีออกจากห้องเมื่อโกรธเป็นการเรียนรู้การศึกษาเรื่องการเรียนรู้ในการแสดงออก
ทางอารมร์ในแต่ละวัฒนธรรม จะเห็นว่าแตกต่างกันมาก จากวรรณคดีจีนเขียนไว้ว่า 
 “ตานางเบิกโพลง” แสดงว่า นางมีความโกรธ 
 “เขาทั้งหลายแลบลิ้นออกมา” แสดงว่า เขาแปลกใจ 
 “เขาตบมือฉาดใหญ่” แสดงว่า เขากําลังกลุ้มใจหรือผิดหวัง 
 “เขาลูบคลําหแูละแก้ม” แสดงว่า เขามีความสุข 
 จากตัวอย่างดังกล่าวน้ี แสดงว่า คนในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม 
ถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ติดต่อกันมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นลกัษณะประจําชาติไป เด็กที่
เจริญเติบโตขึ้นมาในสังคมจะเรียนรู้แปลสญัญาณทางอารมณ์ที่คนอ่ืนๆ แสดงต่อเขาและพยายาม
แสดงเหมือนคนอ่ืนๆ เพราะฉะน้ันสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์ขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก 
 10.2.2 การเรียนรู้โอกาสแสดงอารมณ์ 

 คนเราเรียนรู้โอกาสท่ีจะแสดงอารมณ์ที่มีต่อเหตุการณ์ และสิ่งของบาง
ทีเราโกรธ บางทีเราก็เรียนรู้อารมณ์ที่จะไมแ่สดงความโกรธหรือความกลัว การแสดงออกทางอารมณ์
ขึ้นอยู่กับโอกาสเหมือนกัน เช่น สังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน ผู้ชายจะไม่ร้องไห้ไม่ว่าโอกาสแต่งงาน 
ฝังศพ สอบตก ฯลฯ แต่ผู้หญิงร้องไห้ในโอกาสดังกล่าวน้ี ถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่ผู้ชายฝรั่งเศสถือว่า
การร้องไห้เป็นเร่ืองธรรมดา แม้แต่ไปส่งคู่รักที่สนามบินก็ร้องไห้ได้ เพราะฉะน้ันการแสดงออกทาง
อารมณ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสและสถานที ่
 การเรียนรู้การแสดงออกทางอารมณ์ของเด็ก ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของ
เด็ก การเรียนรู้ในการแสดงออกทางอารมณ์ ส่วนมากเป็นการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไข (Conditioning) 

เช่นกรณีหนูน้อยอัลเบริ์ต ที่ Watson และ Raynor ทดลองในปี 1920 แรกทีเดียวหนูน้อยอัลเบร์ิตไม่
กลัวหนูและไมไ่ด้แสดงถึงสัญชาตญาณของความกลัว แต่ขณะที่เขากําลังสนใจหรือเลน่อยู่กับหนูหรือ
กําลังจะจับหนู เกิดมีเสียงดังขึ้น ทําให้เด็กตกใจจึงทําให้เด็กกลัวหนู กรณีเช่นน้ีก็เช่นเดียวกับที่เด็ก
กลัวสัตว์อ่ืนๆ หรือฟ้าแลบ เพราะเด็กรู้ว่าจะมีเสียงดัง ทําให้เกิดว่ิงหนี เด็กกลัวความมืดเพราะผู้ใหญ่
ใช้ความมืดเป็นเง่ือนไขกับเด็ก เช่น บอกว่าในความมืดมีผ ีมีสิ่งที่ดุร้าย เป็นต้น 
 



373 

 

 10.2.3 อารมณ์ในฐานะแรงจูงใจ 
 อารมณ์ในฐานะแรงจูงใจ (อารี เพชรพุด,2547: 217-218) ดังน้ี 
 10.2.3.1 อารมณ์กลัว  
 อารมณ์กลัว (Fear) ความกลัวเป็นอารมณ์ประเภทหนี คือ 
หนีอันตราย ในโลกน้ีมีอันตรายอยู่รอบตัว เราบางคร้ังเราไม่มองเห็น บางครั้งมองไม่เห็นโดยตรง 
ความกลัวเป็นอารมณ์ที่ธรรมดาที่สุดทุกคนเคยประสบมา นักจิตวิทยาบางคนกล่าวว่า ความกลัวเป็น
แกนของพฤติกรรมมนุษย์ ความกลัวน้ีเองทําให้โลกหมุนอยู่ได้ ความกลัวเกิดขึ้นเน่ืองจากเรามี
ความคิดหรือประสบการณ์เก่ียวกับอันตรายต่างๆ และบางคร้ังก็มีสิ่งมากระทําต่อเรา เมื่อคนมี 
ความกลัวจะขาดกําลังความสามารถท่ีจะจดัการกับสิ่งน้ันๆ จึงพยายามหนี แต่จะกลัวมากน้อยแค่ไหน 
ก็ขึ้นอยู่กับอันตรายน้ันว่า อยู่ใกล้หรือไกลตัวเพียงไร ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบๆ ตัวเราทําให้เกิด
ความกลัว ความกลัวเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งให้มนุษย์และสัตว์แสดงพฤติกรรม เพ่ือนําไปสู่ภาวะที่
ปลอดภัย จากการทดลองกับหนูโดยนําหนูมาใส่กรงซึ่งมี 2 ห้อง ระหว่างห้องมีประตูทะลุถึงกันได้  
ครั้งแรกปิดประตูและช๊อตด้วยไฟฟ้า หนูก็แสดงความหวาดกลัวออกมาและตะกายเพ่ือหาทางออกแต่
ไม่เป็นผล คราวต่อไปจับหนูใส่เข้าไปในกรงอีก ถึงแม้ไม่ช๊อตด้วยไฟฟ้า หนูก็แสดงอาการกลัวออกมา 
ความกลัวกลายเป็นแรงขับที่ปลูกฝังขึ้น เมื่อสอนให้หนูเกิดการเรียนรู้วิธีเปิดประตูทุกครั้งที่จับใสใ่น
กรงหนูจะพยายามเปิดประตูไปสู่อีกห้องหน่ึงทันที ถ้าคนเรากลัวอะไรจนถึงขีดสุดจะทําให้กลายเป็น
โรคจิต ทีเรียกว่า Phobia คนที่อยู่ในภาวะของโรคจิตชนิดน้ีอาจกลัวสิงที่ไม่มีอันตรายก็ได้เช่น กลัว 
ที่สูง กลัวที่แคบ กลัวที่โล่ง กลัวการเดินทาง เป็นต้น คนที่กลัวการเดินทางจะไม่ยอมไปไหนเลย แมแ้ต่
ออกจากประตูบ้าน  
 10.2.3.2 อารมณ์วิตกกังวล 
 อารมณ์วิตกกังวล (Anxiety) ความวิตกกังวลคล้ายคลึงกับ
ความกลัว แต่เป็นการกลัวต่อสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นหรือยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร มักจะเกิดขึน้กับสถานการณ์ที่
เราทํานายว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและมักเก่ียวข้องกับความคาดหวังของสังคม (Social Expectation) 

คนทุกคนเรียนรู้ถึงระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ เมื่อทําอะไรผดิไป ถึงแม้ใคร
จะไม่เห็นก็ทําให้ผู้ทํารู้สึกผิดและทํานายเหตุการณ์ในอนาคตไปต่างๆ นานา ทําให้เกิดความวิตกกังวล 
เช่น คนที่เตรียมตัวไม่พร้อมที่จะสอบเมื่อใกล้สอบ จะมีความวิตกกังวลมาก 
 10.2.3.3 อารมณ์ริษยา 
 อารมณ์ริษยา (Jealousy) เป็นลักษณะหน่ึงของความวิตก
กังวล อันเน่ืองจากความรู้สึกขาดความปลอดภัย (insecurity) อันเน่ืองจากรู้สึกกลัวสูญเสียความรัก 
เช่น ชายหนุ่มอิจริษยาชายหนุ่มคนอ่ืนมาแย่งความรักจากหญิงสาวที่ตนรักอยู่ ถ้าความริษยารุนแรง
อาจถึงขั้นทําร้ายร่างกายทําให้เสียชีวิต ความริษยามักจะเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบการแข่งขันชิงดี
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ชิงเด่นกันและทําให้เกิดอารมณ์ก้าวร้าวต้องการทําลาย ความริษยาต่างกับอิจฉา (Envy) ตรงที่อิจฉา
เป็นความรู้สึกที่เรามักอิจฉาที่ดีเด่นกว่าเขามิได้คิดทําลายเขา 
 10.2.3.4 อารมณ์โกรธ 
 อารมณ์โกรธ (Anger) ความโกรธ เป็นอารมณ์ทางด้านไม่ดี 
ความโกรธมักจะเกิดขึ้นเน่ืองจากถูกขัดขวางมิให้ไปถึงตนปรารถนาได้ วัยเด็กความโกรธมักจะเกิดขึ้น
จากกิจกรรมทีเ่ป็นกิจวัตรประจําวัน ผู้ใหญ่มักบังคับใหท้ํา เด็กไม่อยากทํา เมื่อเด็กโตขึ้นความโกรธ
อาจเกิดขึน้เน่ืองจากการติดต่อกับคนอ่ืนและสถานการณ์สังคม เมื่อเกิดอารมณ์โกรธอาจแสดงปฏิกิริยา
ต่างๆ ออกมาในรูปของการต่อสู้ การทําลาย หรือทุบตีขา้วของ กล่าวคําหยาบ ฯลฯ อารมณ์มผีลต่อ
การปรับตัวของมนุษย์ คนไหนท่ีมีอารมณ์ดีอยู่เสมอจะเป็นคนทีส่ามารถปรับตัวเข้ากับสภาพส่ิงแวดล้อม 
และจะทําให้การทํางานต่างๆ มีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้น แต่ทางตรงกันข้าม อารมณ์เสียหรือ
อารมณ์รุนแรง เช่น โกรธจัด ฯลฯ จะทําให้บุคคลขาดสมาธิในการทํางาน ไม่มีความต้ังใจ มักจะทาํ
อะไรผิดพลาด และปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยได้และอาจจะทําให้บุคลิกภาพเสื่อม  
 บางคนเมื่อเกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึง มักจะมีความรู้สึก
อยู่เป็นเวลานาน เช่น เสียใจอยู่เป็นเวลานาน ลักษณะอารมณ์ที่รู้สึกอยู่นานๆ เรียกว่า อารมณ์ค้าง 
(Mood) ซึ่งกระทบกระเทือนสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต เช่น ทําให้คิดมาก มีความกลัว ขาด
ความสุข ในทีส่ดุจะทําให้กลายเป็นชนิดหน่ึงเรียกว่า Psychosomatic disorders คือ เกิดความเจ็บป่วย
ทางร่างกาย เช่น ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารไม่ปรากฏสาเหตุทาง
ร่างกาย แต่ปรากฏว่าสาเหตุจากอารมณ์ค้าง เรียกว่า จิตกายาพาธ 
  

 11. ทฤษฎีอารมณ์  
 ทฤษฎีอารมณ์ (Emotion Theory) ประกอบด้วย ทฤษฎีอารมณ์ของเจมส์ แลง
ทฤษฎีอารมณข์องแคนนอน – บาร์ด ทฤษฎีอารมณ์ของแซตเตอร์ ซิงเกอร์ และทฤษฎีอารมณ์ว่าด้วย 
การใคร่ครวญและการเรียนรูข้องสมอง มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 11.1 ทฤษฎีอารมณข์องเจมส์ แลง  
 ทฤษฎีอารมณข์องเจมส์ แลง (James Lange Theory) (พีรพล เทพประสิทธ์ิ, 
2549 : 189 -190) เน้นว่า อารมณ์ ของเราเกิดข้ึนเน่ืองจากมีสิ่งเร้าเข้ามาเร้าอินทรีย์ หลังจากน้ัน
ร่างกายจะเกิดการเปล่ียนแปลงทําให้เกิดพลงัประสาท (Nerve Impulse) และรายงานการเปล่ียนแปลง
น้ีไปยังสมอง ส่งผลทําให้เกิดอารมณ์ขึ้น 
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 ทฤษฎีนี้อธิบายว่า มนุษย์จะมีการรับรู้สิ่งเร้าเป็นอันดับแรก ต่อมาจึงเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความรู้สึกของทฤษฎีนี้เสนอความคิดว่า อารมณ์จะเกิดขึ้นภายหลัง
จากมีปฏิกิริยาหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที่ 5 แสดงทฤษฎีอารมณ์ของเจมส์ แลง 
(ที่มา พีรพล เทพประสิทธ์ิ, 2549 : 189) 

 

 11.1.1 กระบวนการเกิดอารมณ์ของเจมส์ แลง เกิดตามลําดับดังต่อไปน้ี 
 11.1.1.1 สิ่งเร้าภายนอก 
 11.1.1.2 สิ่งเร้าที่สมองรับรู้ 
 11.1.1.3 ใยประสาทการเคลื่อนไหว 
 11.1.1.4 การรับรู้ทางร่างกายและการตอบสนอง 
 11.1.1.5 ใยประสาทรับความรู้สึก 
 11.1.1.6 เกิดอารมณ์ 

 ตัวอย่างของเกิดอารมณ์ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระมีมากมาย 
เช่น เมื่อเราเดินสะดุดบันได เรามักจะใช้มือจับราวบันไดโดยอัตโนมัติ เหตุการณ์ดังกล่าวน้ีจะเกิดขึ้น
ก่อนที่จะเกิดความรู้สึกหัวใจเต้นแรง หายใจหอบ มีความรูส้ึกว่าแขนขาอ่อนแรงหรือสั่น เป็นต้น 
 

 

 

 

สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าที่สมองรับรู้ 

ใยประสาทการ
เคลื่อนไหว

การรับรู้ทางร่างกาย 
และการตอบสนอง

ใยประสาทรับ 
ความรู้สึก 

เกิดอารมณ์ 
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 11.2 ทฤษฎีอารมณข์อง แคนนอน – บาร์ด  
 ทฤษฎีอารมณข์อง แคนนอน – บาร์ด (Cannon Bard Theory) เป็นทฤษฎีที่มี
ความเช่ือตรงกันข้ามกับทฤษฎีของเจมส์ แลง โดยทฤษฎีน้ีเช่ือว่า สมองส่วนไฮโปทาลามัส 
(Hypothalamus) จะควบคุมอารมณ์ของสิ่งมีชีวิต โดยเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะมีการส่งกระแส
ประสาทไปยังสมองส่วนน้ี จากน้ันกระแสประสาทจะแยกไป 2 ทาง ทางหน่ึงจะส่งไปยังอวัยวะตอบโต้
เกิดเป็นพฤติกรรม อีกทางหนึ่งจะส่งไปยังสมองส่วนคอร์เท็กซ์ (Cortex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที่ 6 แสดงทฤษฎีอารมณ์ของ แคนนอน – บารด์ 
(ที่มา พีรพล เทพประสิทธ์ิ, 2549 : 189) 

 

 11.2.1 กระบวนการเกิดอารมณ์ของแคนนอน – บาร์ด เกิดตามลําดับดังต่อไปน้ี 
 11.2.1.1 สิ่งเร้าภายนอก 
 11.2.1.2 สิ่งเร้าที่สมองรับรู้ 
 11.2.1.3 ความรู้สึกทางร่างกายและการตอบสนอง 
 11.2.1.4 ใยประสาทสั่งการ 
 11.2.1.5 ทําให้เกิดอารมณ์ 

 สาระสําคัญของทฤษฎีอารมณ์ของเจมส์ แลง และทฤษฎีอารมณ์ของ
แคนนอน – บาร์ด ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ในบางสถานการณ์ เช่น ในกรณีที่มนุษย์ประสบกับอันตราย
อย่างกะทันหัน การเกิดอารมณ์จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดพฤติกรรมชนิดที่เกิดโดยอัตโนมัติ
และในบางสถานการณ์ อารมณ์ของมนุษย์จะเกิดความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสรีระและเกิดก่อน
พฤติกรรมชนิดที่เกิดอัตโนมัติ เช่น อารมณ์กลัวเกิดขนลุกแล้วว่ิงหนี เป็นต้น 

สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าที่สมองรับรู้ อารมณ์ที่เกิดขึ้น 

ใยประสาทของ 
Motor และ Sensory

ความรู้สึกทางร่างกายและ 
การตอบสนอง
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 11.3 ทฤษฎีอารมณข์องแซตเตอร์ ซิงเกอร์  
 ทฤษฎีอารมณข์องแซตเตอร์ ซิงเกอร์ (Schachter Singer Theory) เป็นทฤษฎี
ที่จัดอยู่ในกลุ่มพุทธนิยม (Cognitive Theory) ซึ่งเน้นความสําคัญของสมองในการตีความหมายของ
สิ่งเร้าหรือสถานการณ์ที่พบเห็นว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ทฤษฎีนี้เสนอว่าสมองไม่จําเป็นต้องมี 
การตอบสนองทางอารมณ์ด้วยการมีพฤติกรรมที่เฉพาะตายตัว แต่การรับรู้และการเข้าใจต่างหากที่
ก่อให้เกิดการสร้างแบบแผนปฏิกิริยาทางอารมณ์ให้แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับตัวกระตุ้น
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 ดังน้ัน ทฤษฎีน้ีจึงเน้นว่าอารมณ์ คือ ความรู้สึกที่เกิดจากการประเมินของสิ่งเร้า
ที่สมองรับรู้ ซึง่เป็นการทําหน้าที่ควบคุมสมองขั้นต้นเพ่ือป้องกันรักษาชีวิต ตัวอย่างเช่น บทเพลงบาง
เพลงบางคนฟังแล้วร้องไห้ อาจเป็นเพราะเน้ือเพลงมีความคล้ายคลึงกับชีวิตของตนเอง หรือขณะที่
เรากําลังเชียร์กีฬาอยู่นั้น ความสนใจประกอบกับแรงเชียร์ที่พุ่งเป้าไปยังเกมส์กีฬาน้ันๆ หากเรา
สังเกตก็พบว่าเรากําลังหายใจถี่เร็ว หัวใจเต้นแรงเหง่ือออกเหล่าน้ีขึ้นอยู่กับอิทธิพลของความเข้าใจ
และการรับรู้คณุค่าของการแข่งขันน้ัน ทฤษฎีน้ีจึงเรียกอีกอย่างหน่ึงได้ว่า ทฤษฎีอารมณตู้์เพลง(Jubebox 

Theory) เพราะปุ่มเพลงที่กดเปรียบได้กับจังหวะ ท่วงทํานอง แนวทางที่แต่บุคคลตีความหมายผสมผสาน
กับประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัที่ 7 แสดงทฤษฎีอารมณ์ของแซตเตอร์ ซิงเกอร์ 
(ที่มา พีรพล เทพประสิทธ์ิ, 2549 : 191) 

 

 11.3.1 กระบวนการเกิดอารมณ์ของแซตเตอร์ ซิงเกอร์ เกิดตามลําดับดังต่อไปน้ี 
 11.3.1.1 สิ่งเร้าภายนอก 
 11.3.1.2 ร่างกายถูกกระตุ้นและเกิดการตอบสนอง, บุคคลเกิดการรับรู้ 
 11.3.1.3 เกิดอารมณ์ 

สิ่งเร้าภายนอก เกิดอารมณ์ 

ร่างกายถูกกระตุ้นและเกิด
การตอบสนอง

บุคคลเกิดการรับรู้ 
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 อารมณ์เป็นกระบวนการทางสมอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางอวัยวะแหล่งสําคัญที่
รับผิดชอบการเกิดของอารมณ์ เป็นฐานให้มีปฏิกิริยาทางร่างกายเพ่ือตอบสนองทางอารมณ์ และเพ่ือ
ปรับสมดุลในรา่งกาย ทั้งน้ีทฤษฎีทางอารมณ์ทั้งสามทฤษฎีกล่าวได้ว่าไม่มีทฤษฎีใดทีส่ามารถให้ความ
กระจ่างชัดว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ถึงแม้กระน้ันทัง้สามทฤษฎีข้างต้น ก็คงพอที่จะช่วยตอบข้อ
สงสัยในเร่ืองของการเกิดอารมณ์ได้ในระดับหน่ึง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่ 8 แสดงทฤษฎีอารมณ์ของเจมส์ แลง แคนนอน – บาร์ด และแซตเตอร์ ซิงเกอร์ 

(ที่มา ปรับปรุงจาก พีรพล  เทพประสิทธ์ิ, 2549 : 191) 

 11.4 ทฤษฎีอารมณว่์าด้วยการใคร่ครวญและการเรียนรู้ของสมอง 
 ทฤษฎีอารมณว่์าด้วยการใคร่ครวญและการรับรู้ทางสมองน้ีได้รับการพัฒนาโดย
นักจิตวิทยา ช่ือ ริชาร์ด ลาซารัส (Richard Lazarus, 1995: 183 - 197) ทฤษฎีน้ีเน้นว่า ส่วนสําคญั
ที่สุดของการเกิดอารมณ์ คือ การตีความหรือการประเมินของสมองต่อสิ่งเร้าที่ทําให้เกิดอารมณ์ 

ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของอารมณ์ รวมทั้งการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางกายจะเกิดขึ้นตามการประเมิน
ของสมอง (ศรวีรรณ จันทรวงศ์ ,2548 : 123) 

เห็นตะขาบ ทฤษฎีเจมส-์แลง 

ทฤษฎีแคนนอน-บาร์ค 

ทฤษฎีแซตเตอร์ ซิงเกอร์ เห็นตะขาบ 

เห็นตะขาบ 

หัวใจเต้นเร็วและว่ิงหนี 

ทาลามัส 

เกิดความกลัว 

เกิดความกลัว 

หัวใจเต้นเร็วและ
ว่ิงหนี

ต่ืนตัว 

แปลการรับรู้ เกิดความกลัว 
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 สําหรับลาซารัส อารมณ์ทุกชนิดเป็นผลมาจากการประเมินของสมองต่อ
เหตุการณ์หรือประสบการณ์กับความเป็นตัวคุณ ถ้าเราคิดว่าเราจะได้อะไรหรือจะเสียอะไร จะ
เกิดอารมณ์ ดังน้ัน การประเมินน้ันจึงเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับแรงจูงใจ  
 ซาโจง (Zajonc , Robert  B, 1984: 117 – 120) ที่ค้านกระบวนการรับรู้
ใครค่รวญของสมองและแย้งว่า ปฏิกิริยาที่เกิดอารมณ์ต่อสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์เกิดขึน้เกือบจะในเวลา
เดียวกับที่เผชิญสิ่งน้ันเร็วเกินไปที่สมองจะทําหน้าที่ประเมิน พวกเขาเสนอว่า คนเรารู้สึกก่อนแล้ว 
จึงคิด แม้ว่าจะเป็นที่ประจักษ์ว่า การประเมินของสมองก่อให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ต่างกัน 

ผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องอารมณ์มีความเห็นต่างกันในเรื่องความมากน้อยของบทบาทการรับรู้ทาง
สมอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 116 แสดงภาพความฉลาดทางอารมณ์ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 พฤษภาคม 2559) 

 

 12. ความฉลาดทางอารมณ์ 
 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) หรือ E.Q. (พีรพล  เทพประสิทธ์ิ, 
2549 : 193-195) เป็นคํากล่าวที่นิยมใช้กนัอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ในสมัยก่อนเมือ่พูดกันถึงเรื่อง
ของความฉลาด ทุกคนมักจะให้ความสาํคัญกับเฉพาะความฉลาดทางปัญญา (Intelligence 

Quotient) I.Q เสียเป็นส่วนใหญซ่ึ่งในที่น้ี นักจิตวิทยาได้ค้นพบว่า ความฉลาดที่แท้จริงไม่น่าจะเป็น
ปัจจัยเดียวที่บุคคลใช้ในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม ดังน้ัน จงึเกิดตัวแปรใหม่ในการเพ่ิมทักษะใน
การอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม ตัวแปร น่ันคือ ความฉลาดทางอารมณ์ 

 กรมสุขภาพจิตได้ให้ความหมายของคําว่า ความฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็นความสามารถ
ในการดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข บุคคลท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์จะมี
รากฐานที่พร้อมจะปรับตัวและเรียนรู้ทักษะชีวิตและนําไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆ 
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ทั้งในการศึกษา การดํารงชิวิตอย่างมีความสุขและสามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งน้ี กรมสุขภาพจิตได้เสนอองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ เก่ง ดี และมีความสุข 
 องค์ประกอบแรก เก่ง ได้แก่ บุคคลท่ีถือว่ามีองค์ประกอบความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นด้านน้ี จะต้องมีลกัษณะเด่นๆ คือ ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองได้ เห็นใจ
ผู้อ่ืน มีความรบัผิดชอบและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 องค์ประกอบสอง ได้แก่ ดี บุคคลที่ถือว่ามีองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์
เป็นด้านน้ี จะต้องมีลักษณะเด่นๆ คือ รู้จักและมแีรงจูงใจในตนอง มีการตัดสินใจและแก้ปัยหาได้ 
รวมท้ังสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ 
 องค์ประกอบสาม ได้แก่ มคีวามสุข บุคคลท่ีถือว่ามีองค์ประกอบความฉลาด
ทางอารมณ์ในด้านน้ี จะต้องมีลักษณะเด่นๆ คือ มีความภาคภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวิต และ
ความสงบทางจิตใจ 
 บุคคลที่มคีวามฉลาดทางปัญญา (I.Q.) สงูก็ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จได้เสมอไป ดัง
จะเห็นได้ว่า บุคคลที่ม ี I.Q. สูงไม่จําเป็นต้องมี E.Q. สูงตามไปด้วย แต่ทีน่่าสังเกตจะพบว่า บุคคลที่ม ี
E.Q. สูงมักจะมักจะสามารถพัฒนา I.Q. ใหสู้งไปด้วยไม่ยาก เน่ืองจาก E.Q. และ I.Q. เป็นคุณลักษณะ
ที่สําคัญย่ิงของบุคคล จากตารางเปรียบเทียบลักษณะเพศชายและหญิงที่มี E.Q. สูง และมี I.Q. สูง ซึ่ง
ในภาพรวมพบว่า เพศหญิงสามารถรับรู้และมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ได้มากกว่าเพศชาย ในขณะที่
เพศมีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าเพศหญิง 
 

เพศ E.Q.สูง I.Q.สูง 
ชาย ชอบสังคม เปิดแผย 

สามารถทําใหผู้้อ่ืนมีความสุขได้ง่าย 
ไม่หวาดกลัว รักษาคําพูด 

มั่นใจในตนเอง รอบรู้ในหน้าที่การงาน 
สนใจสิ่งที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
ชอบวิพากษ์และจู้จี้ 

หญิง มั่นใจในตนเองในระดับที่เหมาะสม 
เปิดเผยความรู้สึก ตรงไปตรงมา 
มีความรู้สึกที่ดีกับตนเอง และรู้สึกสนุกกับ
ชีวิต 

เช่ือมั่นในความคิดของตนเอง 
วิตกกังวลและคิดมาก 
บางครั้งไม่กล้าแสดงจุดยืน 
หรือความรู้สึกที่แท้จริง 

 

ตารางที่ 15 แสดงเปรียบเทียบเพศและ E.Q.กับ I.Q. 

(ที่มา พีรพล  เทพประสิทธ์ิ, 2549 : 194) 
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 ด้วยเหตุที่ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่เช่ือว่าพัฒนาได้เหมือนกับความฉลาดทาง
สติปัญญา เพราะความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนที่ได้มาแต่กําเนิดหรือติดมากับพันธุกรรม ดังน้ัน  
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถประสบความสําเร็จได้มากเพียงใดน้ันย่อมขึ้นอยู่กับ 
ตัวบุคคลและสิง่แวดล้อมว่า เก้ือหนุนมากน้อยเพียงใด  
 12.1 แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ อาจทาํได้ ดังน้ี 
 12.1.1 ฝึกการรู้จักคุณค่าในตนเอง รับรู้ตัวตนของตนเอง ตระหนักและช่ืนชม
ตนเองในแง่ดี 
 12.1.2 ฝึกการแยกแยะถึงลักษณะของอารมณ์ชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นอารมณ์ที่พึง
ปรารถนาและไม่พึงปรารถนา แล้วหาทางเลือกแสดงออกของพฤติกรรมทางอารมณ์ที่เหมาะสม 
 12.1.3 เรียนรู้การปฏิบัติตามกรอบของกติกาของสังคม 
 12.1.4 รู้จักฝึกลัเข้าใจธรรมชาติอารมณ์ของตน 
 12.1.5 ซื่อตรงต่อการแสดงออกทางอารมณ์ทั้งคําพูด การกระทํา และความคิด 
 12.1.6 ฝึกการยับย้ัง ควบคุม และระบายอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม รู้จักที่จะ
ไตร่ตรองก่อนจะแสดงออกในทุกครั้ง 
 12.1.7 ฝึกความอดทนและรอจังหวะที่จะแสดงออกของพฤติกรรมทางอารมณ์
ที่เหมาะสม 
 12.2 ประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ 
 ปรัชญาและหลักการของความฉลาดทางอารมณ์ คือ ยึดถือการรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง รู้จุดดีจุดด้อยของอารมณ์ตนเอง และมีทักษะทางอารมณ์ที่สามารถบริหารอารมณ์ของตนเอง
ได้ รวมท้ังสามารถสร้างกําลังใจและแรงจูงใจ ตลอดจนร่วมทํางานกับบุคคลในสังคมได้อย่างปกติสุข 
บุคคลใดก็ตามหากเป็นท่ีมีเชาวน์ปัญญาที่ผสมผสานกับความฉลาดทางอารมณ์ได้แล้ว ย่อมนํา
ประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ไปประยุกต์ใช้กับชีวิต ได้แก่ 
 12.2.1 สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีบุคลิกภาพที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่มีความเหมาะสมในทุกสถานการณ์ 
 12.2.2 สามารถประยุกต์เพ่ือการสื่อสารให้มีสัมพันธภาพ และประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รับฟังปัญหาของผู้อ่ืนอย่างต้ังใจ หรือย้ิม
ได้แม้จะมีความผิดหวัง เป็นต้น 
 12.2.3 สามารถประยุกต์เพ่ือพัฒนาองค์กรให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง ผ่อนปรน ยืดหยุ่น เคารพฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จกัเอาใจเขามาใส่
ใจเราได้มากขึ้น 
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 12.2.4 สามารถประยุกต์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําให้เกิดความสําเร็จในการบริหาร 
สามารถโน้มน้าวใจผู้อ่ืนให้ทาํในสิ่งที่ตนต้องการได้โดยท่ีไม่สร้างความคับข้องใจให้กับผู้ใด ผู้นําที่มี
ความฉลาดทางอารมณ์สูงจึงมักกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและถกูกาลเทศะ 
 

 13. การวัดอารมณ ์

 การวัดอารมณ์ (อารี เพชรพุด,2547: 217-218) เมื่อบุคคลมีอารมณ์จะทําให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากมาย เช่น ความตึงเครียดของกล้ามเน้ือ หรือหน้าแดง เป็นต้น 
เพราะฉะน้ันเมื่อต้องการวัดอารมณ์บางอย่างบางโอกาสจึงใช้เครื่องจับเท็จ เป็นเคร่ืองมือจับได้ ได้แก่ 
 The Lie Detector : เครื่องจับเท็จ สําหรับวัดความรู้สึกทางอารมณ์ เมื่อบุคคลถูก
กล่าวหาว่า ทําความผิดหรือประกอบอาชญากรรม เมื่อถูกนําเข้าไปในห้องเพ่ือสอบสวน ถ้าเขาถูกถาม
คําถามที่เขาจะตอบความจริงเขาก็จะตอบตามสบายโดยท่ีร่างกายจะไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าถาม
คําถามที่เขาต้องตอบโดยการกล่าวคําเท็จ ซึ่งเขาไม่เคยมาก่อน เขาจะรู้สึกไม่สบายใจ และอาจควบคุม
ความรู้สึกบางอย่างไม่ได้ ขณะที่เขาถูกสอบสวนโดยเครื่องมือจับเท็จวัด เครื่องมือจะบันทึก 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางร่างกาย เช่น การหายใจ ความดันโลหิต และการเปลี่ยนแปลง
กระแสไฟฟ้าบนผิวหนังซึ่งการวัดน้ีใช้ G.R.S การใช้เคร่ืองมือในการจับเท็จนี้ต้องใช้โดยผู้เช่ียวชาญจึง
จะได้รับผลเป็นที่พอใจ คือเมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้บันทึกจากเครื่องจับเท็จแล้วมักจะสารภาพ แต่ก็มีขอ้
ยุ่งยากอยู่มากในกรณีที่ผู้ถูกทดสอบพยายามปิดบังความรู้สึกที่แท้จริง และบางคร้ังก็มีอาการของ 
Psychosomatic disorder ปรากฏอยู่ด้วย จึงอ่านบันทึกให้ถูกต้องได้ยาก 
 Electroencephalogram (Egg) การวัดอารมณ์โดยใช้การตรวจคลื่นสมอง เพราะ
คลื่นสมอง เป็นคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดหน่ึงกระจายออกมาจากมันสมองในลักษณะของกัมมันตภาพ
คลื่นสมองมีช่ือเรียกว่า Electroencephalogram (Egg) นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ช่ือ เบอร์เกอร์ 
(Berger,1921) เป็นผู้ค้นพบ วิธีการคือนํา Electrode 2 อันมาวางที่ศีรษะอันหน่ึงวางที่ท้ายทอย อีก
อันหน่ึงวางที่ตรงไหนก็ได้ ที่วาง Electrode ต้องโกนผมท้ิง และต่อ Electrode กับหม้อแปลงไฟฟ้า
และเครื่องบันทึกคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางมากระทบกับ Electrode 

เครื่องมือบันทกึก็จะบันทึกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เมือ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าเดินทางมากระทบกับ Electrode 

เครื่องมือบันทึกก็จะบันทึกลงเป็นกราฟไว้ได้ คลื่นชุดแรกที่เบอร์เกอร์บันทึกไว้ได้มีจํานวนถี่ประมาณ 

10 ครั้งต่อ 1 วินาที และมกีําลังประมาณ 100 ไมโครโวลท์ และเรียกช่ือคลื่นสมองที่พบคร้ังแรกว่า 
แอลฟา 
 นักจิตวิทยาได้พยายามวัดคลื่นสมอง เพ่ือดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ชนิด
ต่างๆหรือไม่ และก็ได้พบว่า เมื่อเวลาปกติขณะไม่มีอารมณ์คลื่นสมองจะเป็นอย่างหน่ึง เวลานอนหลับ
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จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง และเมือ่เวลามีอารมณ์จะเป็นลักษณะอีกอย่างหน่ึง แต่ทว่าเมื่ออารมณ์แตกต่าง
กัน เช่น รัก กบั โกรธ คลื่นสมองก็มิได้แสดงความแตกต่างให้เห็นชัด 
 นักจิตวิทยายังได้พบว่า คลื่นสมองของคนคนหน่ึงจะเหมือนกันทุกครั้ง และบุคคลสอง
คนที่เป็นฝาแฝดแท้ (Identical Twins) ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน จะมีลักษณะคล่ืนสมองคล้ายคลึงกัน
มาก ในคนคนเดียวคลื่นสมองจะแตกต่างกัน ถ้าวาง Electrode ต่างที่กัน เวลาคนหลับหรือสลบ
เพราะดมยาคลื่นสมองจะช้าและสูง แต่ถ้าคนกําลังทํางานอย่างใดอย่างหน่ึงอยู่อย่างต้ังใจหรือกําลัง
ต่ืนเต้น คลื่นสมองจะเล็กละเอียด การใช้กัลป์วาโนมิเตอร์ (Galvanometer) แทจ้ริงแล้วมิใช่จะใช้
สําหรับจับเท็จอย่างเดียว เพราะถึงแม้อารมณ์ชนิดอ่ืนๆทีไ่ม่ใช่ความกลัว หรือ ตกใจเสียใจ หรือวิตก
กังวล แต่เป็นอารมณ์ทางด้านสนุกสนาน ร่าเริงช่ืนบาน ต่ืนเต้น ก็จะปรากฏผลออกมาเหมือนกัน 
เพราะฉะน้ัน G.R.S  จะบอกเราแต่เพียงว่าบุคคลน้ันกําลงัมีอารมณ์หรือไม่ และมีรุนแรงเพียงไร โดย
จะปรากฎขึ้นบนแผ่นกระดาษกราฟที่ใช้บันทึกเท่าน้ัน 
 จากการวัดอารมณ์แล้ว การวัดความรู้สึกทางอารมณ์ เมื่อบุคคลถูกกล่าวหาว่า ทําความผิด
หรือประกอบอาชญากรรม เพ่ือสอบสวน หรอืแม้อารมณ์จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
มากมาย เช่น ความตึงเครียดของกล้ามเน้ือ หรือหน้าแดง เป็นต้น ส่งผลต่อร่างกายทําให้เกิด
ความเครียด ผูเ้ขียนจึงขอเสนอรายละเอียดเก่ียวกับความเครียด มีดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 117 แสดงภาพความเครียด 
(ที่มา https://sarochafon159.wordpress.com 18 เมษายน 2559) 
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14. ความเครียด 
 ความเครียด (Stress) เป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้น เมื่อร่างกายถูกกระตุ้น และมี
ปฏิกิริยาตอบโต้เป็นปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา โดยระบบต่อมไร้ท่อที่หลั่งฮอร์โมนและ 
ระบบประสาทอัตโนมัติ ทําให้เกิด การเปลี่ยนแปลง ไปทัว่ร่างกาย  
 14.1 ความเครียดภายในใจ เมื่อเกิดความเครียดภายในจิตใจ มักส่งผลทําให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้อย่างชัดเจน เช่น (www.si.mahidol.ac.th อ้างถึงใน
http://www.novabizz.com/NovaAce/Stress 8 เมษายน 2559)  

 14.1.1 ทางกาย: ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบ่ืออาหาร หายใจไม่อ่ิม
หัวใจ เต้นเร็วขึน้ ความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น มอืเย็นเท้าเย็น เหง่ือออก ตามมือตามเทา้ หายใจต้ืนและเร็วขึน้ 
ใจสั่น ถอนหายใจบ่อยๆ กัดขากรรไกร ขมวดคิ้ว ตึงที่คอ ประสาทรับ ความรู้สึกหูไวตาไวขึ้น การใช้
พลังงานของร่างกายเพ่ิมข้ึน รู้สึกเพลีย ปวดศีรษะ ไมเกรน ท้องเสียหรือ ท้องผูก นอนไม่หลับ หรอื
ง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลา ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ เบ่ืออาหารหรือกินมากกว่าปกติ ท้องอืดเฟ้อ อาหาร
ไม่ย่อย ประจําเดือนมาไม่ปกติ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผิวหนังเป็นผื่นคัน เป็นหวัดบ่อยๆ  
แพ้อากาศง่าย 
 14.1.2 ทางจิตใจ : หงุดหงิด สับสน คิดอะไรไม่ออก เบ่ือหน่าย โมโหง่าย 
ซึมเศร้าสมองทํางานมากข้ึน ความคิดอ่านระยะสั้นดีขึ้น การตัดสินใจเร็ว ขึ้น ความจําดีขึ้น สมาธิดีขึ้น 
วิตกกังวล คิดมาก คิดฟุ้งซ่าน หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิ หงุดหงิด โกรธง่าย ใจ น้อย เบ่ือหน่าย ซึมเศร้า 
เหงา ว้าเหว่ สิ้นหวัง หมดความรู้สึกสนุกสนาน 
 14.1.3 ทางสังคม : บางคร้ังทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ชิด หรือไม่พูดจากับใคร 
จู้จี้ขี้บ่น ชวนทะเลาะ มีเรื่องขัดแย้งกับผู้อ่ืนบ่อยๆ 
 14.2 ชนิดของความเครียด 
 14.2.1 Acute stress คือความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีและร่างกายก็ตอบสนอง
ต่อความเครียดน้ันทันทีเหมอืนกันโดยมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียด เมื่อความเครียดหายไปร่างกาย
ก็จะกลับสู่ปกติเหมือนเดิมฮอร์โมนก็จะกลบัสู่ปกติ ตัวอย่าง ความเครียด 
(www.si.mahidol.ac.th อ้างถึงใน http://www.novabizz.com/NovaAce/Stress 8 เมษายน 
2559)  

 14.2.1.1 เสียง 
 14.2.1.2 อากาศเย็นหรือร้อน 
 14.2.1.3 ชุมชนที่คนมากๆ 
 14.2.1.4 ความกลัว 
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 14.2.1.5 ตกใจ 
 14.2.1.6 หิวข้าว 
 14.2.1.7 อันตราย 
 14.2.2 Chronic stress หรือความเครียดเร้ือรังเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวัน
และร่างกายไม่สามารถตอบสนองหรือแสดงออกต่อความเครียดน้ัน ซึ่งเมือ่นานวันเข้าความเครียดน้ัน
ก็จะสะสมเป็นความเครียดเร้ือรัง ตัวอย่าง ความเครียดเรื้อรัง 
 14.2.2.1 ความเครียดที่ทํางาน 
 14.2.2.2 ความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 14.2.2.3 ความเครียดของแม่บ้าน 
 14.2.2.4 ความเหงา 
 14.3 ฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับความเครียด 
 เมื่อมีภาวะกดดันหรือความเครียดร่างกายจะฮอรโ์มนที่เรียกว่า cortisol และ 
adrenaline ฮอร์โมนดังกล่าวจะทําให้ความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็ว เพ่ือเตรียมพร้อมให้ร่างกาย
แข็งแรง และมีพลังงานพร้อมที่จะกระทําเช่น การว่ิงหนีอันตราย การยกของหนีไฟถ้าหากได้กระทํา
ฮอร์โมนน้ันจะถูกใช้ไป ความกดดันหรือความเครียดจะหายไป แต่ความเครียดหรือความกดดันมักจะ
เกิดขณะที่น่ังทํางานขับรถ กลุ้มใจไม่มีเงินคา่เทอมลูก ความเครียดหรือความกดดันไม่สามารถกระทาํ
ออกมาได้เกิดโดยที่ไม่รู้ตัว ทาํให้ฮอร์โมนเหล่าน้ัน สะสมในร่างกายจนกระทั่งเกิดอาการทางกายและ
ทางใจ 

 14.4 ผลกระทบของอารมณ์ 

 14.4.1 ผลกระทบของอารมณ์ต่อร่างกายที่เห็นได้ชัดคือ รบกวนการทํางานของ
ความคดิ ในขณะท่ีสภาวะจิตใจเต็มไปด้วยอารมณ์ ประสทิธิภาพในการคิดจะลดลง ไม่ว่าจะเป็นความคิด
ด้วยเหตุผล หรือการใช้ความสามารถของสมองเพ่ือความคิดในด้านต่างๆ เช่น คํานวณ ความจํา  
เป็นต้น จะสังเกตว่าในสภาพท่ีมีอารมณ์ การรับรู้ข้อมูลต่างๆ จะแย่ลง เป็นลักษณะของการขาดสมาธิ 
อันเป็นผลจากประสิทธิภาพการทาํงานของสมองลดลงผลกระทบประการต่อมา ด้านร่างกายจะ
กระทบต่อระบบการทาํงานของอวัยวะอ่ืนๆ โดยเฉพาะอวัยวะที่อยู่ภายใต้การทํางานของระบบประสาท
อัตโนมัติ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร แต่ถา้ตกอยู่ภายใต้ภาวะอารมณ์ที่
กดดันเป็นเวลานานจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่ากาย ทําให้ร่างกายอ่อนแอลง มีความเสี่ยงต่อ
การเจ็บป่วย 
 14.4.2 ผลกระทบของอารมณ์ต่อจิตใจและพฤติกรรม เมือ่เกิดอารมณ์ทางลบ
ทําให้สภาพจิตใจของคนคนน้ันไม่แจ่มใส ไม่เบิกบาน ส่งผลต่อวิธีคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรม
ตามมา เช่นในคนที่มีความโกรธแค้นอย่างมาก อาจแสดงพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่สามารถพิจารณา
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ไตร่ตรองให้รอบคอบได้ ผลกระทบต่อจิตใจอีกประการหน่ึงเป็นผลจากการตกอยู่ภายใต้อารมณ์ทาง
ลบเป็นเวลานานจนไม่สามารถปรับตัวได้ อาจนําไปสู่สภาวะการเจ็บป่วยทางจิต โดยเฉพาะการเกิด
โรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นผลจากความกดดันทางอารมณ์เป็นเวลานานจนรู้สึกว่าไม่สามารถหารทางออกได้ 
เมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าลักษณะอารมณ์จะหดหู่ ไม่สามารถสนุกได้อย่างที่เคย เบ่ืออาหาร นอนไม่หลบั 
เก็บตัว มีความคิดทางลบต่อตนเอง และอาจคิดทําร้ายตนเอง 
 14.4.3 ผลกระทบของอารมณ์ต่อผู้อ่ืน การที่สภาวะอารมณ์เป็นบวกหรือเป็น
ลบส่งผลต่อบุคคลที่อยู่รอบข้าง โดยเฉพาะอารมณ์ทางลบมีผลต่อความสัมพันธ์ของบุคคล เน่ืองจาก
อารมณ์เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเกิดกับบุคคลใกล้ชิด  
คนในครอบครัวและคนอ่ืนๆที่มีความสัมพันธ์ทางสังคม ตัวอย่างเช่น การสื่อสารระหว่างแม่และทารก 
อารมณ์จะเป็นองค์ประกอบสําคัญของการสือ่สาร ซึ่งนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีได้ 
 

 15. ภาวะท่ีเกิดจากความเครียด 
 15.1 ภาวะซึมเศร้า 
 “ภาวะซึมเศร้า” เป็นพยาธิสภาพทางจิตที่มีระดับความรู้สึกเศร้ารุนแรงหรือ
เรื้อรัง รู้สึกหมด หนทาง มีภาวะสิ้นยินดี และมีอารมณ์หรือมีพฤติกรรมอ่ืนๆร่วมด้วย ซึ่งหากถกู
วินิจฉัยโดยแพทย์ จะถูกเรียกว่า “โรคซึมเศร้า” ในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสําหรับความผิดปกติทาง
จิต (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM) ที่เป็นหลักเกณฑ์การวินิจ 
ฉัยความผิดปกติทางจิต ซึ่งจัดทําโดยสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา (American Psychia tric 

Association: APA) กล่าวว่าอารมณ์เศร้า มักมรีายงานของความรู้สึกซึมเศร้า ความเศร้าโศก และ
หมดหวัง (http://haamor.com/th 24 เมษายน 2559) 

 โดยทั่วๆไป คําว่า ภาวะซึมเศร้า (Depression) และคําว่าความเศร้า (Sad) มี
ความหมายเหมือนกัน แต่ในทางคลินิกภาวะซึมเศร้าจะประกอบด้วยความรู้สึกมากกว่า 1 อย่างอาทิ 
ความโกรธ, ความกลัว, ความกังวล, ความสิ้นหวัง, ความรู้สึกผิด, ความไร้อารมณ์ และ/หรือความ
เศร้า ซึ่งเหล่าน้ีจัดเป็นภาวะท่ีอันตรายต่อร่างกาย และมีผลกระทบต่อการทํางานของสมอง 
 โรคซึมเศร้า (Depressive disorder) คือ ความผิดปกติของอารมณ์ที่ถูกวินิจฉัย
โดยแพทย์และเป็นพยาธิสภาพทางจิตที่มีลักษณะอารมณเ์ศร้ามากเกินไป รุนแรง ยาวนาน และเรื้อรัง
มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของผู้ที่อยู่ในสภาวะโรคน้ี ซึ่งจะมีลักษณะอาการได้แก่ เศร้ามาก  
เศร้าบ่อยๆ ขาดความสนใจจากสิ่งที่เคยสนใจ นํ้าหนักลดหรือเพ่ิมมาก นอนไม่หลับหรือหลับมากไป 
ขี้ลืม คิดอะไรไม่ค่อยออก เป็นต้น ซึ่งมักไมดี่ขึ้นเมื่อให้กําลังใจ บางรายอาจถึงขนาดคิดอยากตายหรือ
ฆ่าตัวตายได้ (http://haamor.com/th 24 เมษายน 2559) 
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 ความชุกจากกการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก เมือ่ ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 
2546) พบ ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามากถึง 150 ล้านคนทั่วโลก และพบว่าโรคซึมเศร้ายังเป็นสาเหตุ
ของภาวะทุพพลภาพในประชากรโลกอีกด้วย โดยปัจจุบันจัดลําดับโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุอันดับ 2 

ของปีสุขภาวะท่ีสูญเสีย หรอื DALYs (Disability Adjusted Life Years: DALYs ซึ่งเป็นการวัด
สถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม ที่วัดภาวะการสูญเสียด้านสุขภาพ หรือช่องว่างสุขภาพ 

/Health gap โดยแสดงถึงจาํนวนปีที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควร/Years of Life Lost - 

YLL รวมกับจาํนวนปีที่มีชีวิตอยู่กับความบกพร่องทางสุขภาพ/Years Life with Disability - YLD ) 

ในประชากรช่วงอายุ 15 - 44 ปีทั่วโลก 
 ในประเทศไทยจากผลการสาํรวจระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติโดยกรม
สุขภาพจิตเมื่อปี พ.ศ. 2551 พบว่าความชุกโรคซึมเศร้าในคนไทยอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศมี 
2.7% แบ่งรายภาคเป็น ภาคกลางความชุก 2.4% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือความชุก 2.7% ภาคใต้
ความชุก 2.3% ภาคเหนือความชุก 2.3% และกรุงเทพมหานครความชุก 5.1% 

 15.2 โรคซึมเศร้า มีรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 15.2.1 โรคซึมเศร้ารุนแรง เป็นภาวะซึมเศร้าที่มอีารมณ์หดหู่และไม่อยากทํา
กิจกรรมที่ปกติเคยชอบทํา มักจะหมกมุ่น มีความคิดหรือรู้สึกถึงการไม่มคีุณค่า ความเสียใจหรือรูส้ึก
ผิดอย่างไม่มีเหตุผล ช่วยเหลอืตัวเองไม่ได้ หมดหวัง และเกลียดตัวเอง ความต้องการทางเพศลดลง 
และมีความคิดเก่ียวกับความตายหรือการฆ่าตัวตาย ในรายที่รุนแรงจะแสดงอาการของภาวะทางจิต 
(Psychosis) และมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อครอบครัวผู้ป่วย ความสัมพันธ์ส่วนตัว การทํางานหรือ
การเรียน การนอนหลับและการรับประทานอาหาร และสุขภาพทั่วไป 
 15.2.2 โรคซึมเศร้าต่อเน่ืองยาวนาน มีความรุนแรงน้อยกว่าโรคซึมเศร้าแบบ
รุนแรงดังกล่าว แต่จะมีอาการต่อเน่ืองเร้ือรังเป็นเวลานาน จะมีอารมณ์ซมึเศร้า การปฏิบัติงานไม่ได้ดี
เท่าปกติ และมีอาการโรคซมึเศร้าอ่ืนๆ เช่น นอนไม่หลบั มองโลกในแง่ร้าย ขาดสมาธิ ไม่ค่อยสงัคม  
อาการเป็นเกือบทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ผู้ป่วยโรคซมึเศร้าเรื้อรังจึงแตกต่างจากผู้ป่วยโรคซมึเศรา้
รุนแรงตรงที่ผูป่้วยโรคซึมเศรา้เรื้อรังยังทําหน้าที่ต่างๆได้ตามปกติ ซึ่งคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเรื้อรังน้ี
สามารถเปลี่ยนเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงได้ 
 15.2.3 โรคซึมเศร้าทีม่ปีระสาทหลอน ผู้ป่วยชนิดน้ีจะมีอาการรุนแรงและมี
อาการประสาทหลอนหรืออาการหลงผิดเช่น มีความคิดว่าตนมีความผิดหรือบาปอย่างมากหรือมีหู
แว่วเป็นเสยีงตําหนิตนเอง หรือมีความคิดว่ามีคนจะทําร้าย เช่ือว่า คนอ่ืนล่วงรู้ความคิดของตนเอง 
โรคซึมเศร้าหลงัคลอด ผู้หญิงที่เพ่ิงคลอดบุตร บางคนจะร้องไห้อยู่ระยะหน่ึงถือเป็นเร่ืองปกติ ภาวะน้ี
จะสามารถหายไปได้เองในหนึ่งสัปดาห์โดยไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษา แต่ผูห้ญิงที่เพ่ิงคลอดจะมี
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โอกาสเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอด 1% ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดในช่วงปีแรกหลังคลอด ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าหลังคลอดจะมีอาการของโรคซึมเศร้าและไม่สนใจดูแลลูก ไม่มีความสุขกับลูกทัง้ที่เพ่ิงมีลูก 
 15.2.4  โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว คนทั่วไปอาจมีความรู้สึกซมึ
ได้เมื่อสภาพอากาศที่มืดมัว แต่ผู้ป่วยซึมเศร้าตามฤดูกาลจะมีความรู้สกึแย่กว่าความรู้สึกซมึเศร้าของ
คนปกติ ซึ่งสภาพอากาศจะทําให้ผู้ป่วยรู้สกึว่าพลังงานลดลง รู้สึกแย่แต่ไม่ถึงขั้นซึมเศร้า แต่บางราย
อาจเป็นเหมือนกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารุนแรง ซึ่งอาการน้ีสามารถดีขึ้นได้เมื่อได้รับการบําบัดด้วยการให้
แสงสว่าง 
 15.2.5 โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น อาการค่อนข้างแตกต่างจากผู้ใหญ่ ซึ่งใน
เด็กและวัยรุ่นบางรายซึมเศร้าจะไม่ซึม แต่จะมีอาการหงุดหงิด ฉุนเฉียว เจ็บป่วยทางร่างกายบ่อยๆ 
ไม่มีสมาธิในการเรียน เก็บตัวไม่เล่นกับเพ่ือนๆ 
 15.3 สาเหตุของโรคซึมเศร้า 
 สาเหตุของโรคซึมเศร้าในปัจจุบันทราบสาเหตุเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้เป็น 
การบอกว่าสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงจะทําให้เครียดหรือซึมเศรา้ แต่หลายๆปัจจัยประกอบกันทําให้เกิดโรค
ซึม เศร้าได้ ซึ่งปัจจุบันแบ่งสาเหตุโรคซึมเศรา้ออกได้ 3 สาเหตุได้แก่  
(http://haamor.com/th 24 เมษายน 2559) 

 15.3.1 สาเหตุทางกาย (Biological cause): 

 สารเคมีที่เป็นสารสื่อประสาทในสมองบางอย่างแปรปรวนไม่สมดุลก็
ทําให้เกิดซึมเศร้าได้ ซึ่งพบว่าระบบสารเคมีในสมองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีการเปลีย่นแปลงไปจาก
ปกติอย่างชัดเจน โดยพบมีสารสื่อประสาทท่ีสําคัญเช่น ซโีรโทนิน (Serotonin) และนอร์เอพิเนฟริน 
(Norepinephrine) ลดตํ่าลง อีกทั้งสาเหตุด้านกรรมพันธ์ุ ซึง่มีส่วนเก่ียวข้องสูงในโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะ 
ผู้มีครอบครัวเป็นโรคน้ีมีโอกาสป่วยด้วยโรคซึมเศร้า 2.8 เท่าของคนทั่วไป ซึ่งอาการซึมเศร้าจาก
สาเหตุน้ีมีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีอาการซึมเศร้าเป็นซ้ําหลายๆครั้ง เกิดอาการเป็นพักๆในช่วง
ระยะเวลาที่แน่นอนระยะหน่ึง หลังจากน้ันจะตามด้วยช่วงระยะปลอดอาการซึ่งจะกลับเป็นปกติ
สมบูรณ์โดยไมพ่บความแปรปรวนด้านบุคลิกภาพใดๆให้เห็น เกิดจากความผิดปกติเสียหายของสมอง
ซึ่งอาจมีสาเหตุได้หลายสาเหตุ เช่น โรคเส้นเลือดแข็งตัวผิดปกติ/โรคหลอดเลือดแดงแข็ง 
(Arteriosclerosis), โรคเส้นเลือดอุดตันหรือแตกในสมอง/โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดและ
ชนิดเลือดออก, โรคสมองซึ่งเกิดภายหลังอุบัติเหตุทางสมอง, โรคเน้ืองอกสมอง, หรือโรคทางสมองที่มี
อาการซึมเศร้าร่วมกับภาวะจิตเภทและลมชัก นอกจากน้ีความผิดปกติทางกายอ่ืนๆ ก็อาจทําให้
เกิดโรคซึมเศร้าได้ เช่น โรคตับอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคพาร์กนิสัน โรค SLE เป็นต้น 
รวมถึงผลข้างเคียงจากยาบางชนิดอาจเป็นผลให้เกิดภาวะซมึเศร้าในบางคนได้ เช่น ยา Corticosteroid, 

Propranolol เป็นต้น 
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 15.3.2 สาเหตุด้านจิตใจ (Psychological cause): 

 สาเหตุอ่ืนๆด้านจิตใจเช่น การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ผดิหวังในชีวิต 
ล้มเหลว ผิดพลาด มีความโกรธแค้นแล้วระบายออกไม่ได้จึงย้อนมากดดันรู้สึกผิดในตนเอง มีความคิด
บิดเบือน มีความคิดลบ ไมม่ีใครช่วยเหลอืได้ ไม่มีความหวังแล้ว เป็นต้น คนบางคนมีแนวโน้มเป็น 
โรคซึมเศร้าได้มากกว่าผู้อ่ืน แม้ว่าลักษณะภายนอกจะเป็นคนบุคลิกมัน่คง มีความทะเยอทะยาน มี
ความซื่อตรงในหน้าที่ ความประพฤติดีงาม แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาพจิตใจระดับลึกๆมคีวามลังเล 
สับสนและขาดความม่ันใจ กม็ีแนวโน้มให้ซมึเศร้าได้ โดยผู้ที่เป็นโรคน้ีต้องประสบกับภาวะเหตุการณ์
รุนแรงบางอย่างในชีวิตที่ตนเองไม่สามารถจัดการได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากครอบครัวตึงเครียด สะเทือน
ใจอย่างมาก ถกูคาดหวังสูง ถูกบีบคั้นอย่างมาก การหย่าร้าง ความสูญเสีย เป็นต้น 
 15.3.3 สาเหตุด้านสังคม (Social cause) เช่น ความกดดันจากสังคมจาก
เศรษฐกิจเป็นเวลานาน การไม่สามารถทําได้ตามการคาดหวังของสังคมเศรษฐกิจ 
 15.4 อาการของโรคซึมเศร้า 
 อาการเครียดสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป แต่ที่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์เครียดจน
อาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้แก่ 
 15.4.1 รู้สึกผดิหวัง สิ้นหวัง ไม่มีใครช่วยได้ 
 15.4.2 ไร้ความสนใจกจิวัตรประจําวันหรือสิ่งแวดล้อมจากที่เดิมเคยสนใจเช่น 

เคยดูทีวีแล้วสนุก ก็ไม่อยากดูทีวี 
 15.4.3 การกินและนํ้าหนักเปลี่ยนแปลง บางคนกินเยอะขึ้น บางคนเบ่ืออาหาร 

ทําให้นํ้าหนักเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
 15.4.4 ปัญหาการนอน เมื่อเกิดภาวะ/โรคซึมเศร้ามักจะมอีาการนอนไม่หลับ

ร่วมด้วย 
 15.4.5 โกรธและหงุดหงิดง่าย ซึ่งมักจะเกิดจากความอดทนต่อความเครียด

ตํ่าลง มักจะพบในวัยรุ่น 
 15.4.6 รู้สึกไร้ค่า รู้สึกผิด ตําหนิตนเองบ่อยๆ 
 15.4.7 ไร้พลัง มีความรู้สึกสญูเสียพลัง ไมม่ีพลังขับเคลื่อนให้ต้องทําอะไรใน

ชีวิตประจําวัน 
 15.4.8 พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เมื่อเศร้าแล้วบางคนหาทางออกด้านพฤติกรรม

เสี่ยง เช่น ติดยาเสพติด ติดพนัน ขับรถเรว็ เล่นกีฬาเสี่ยงตาย เป็นต้น 
 15.4.10 อาการทางร่างกายเช่น การเจ็บป่วย (เช่น ปวดท้อง มึนศีรษะ) และ/

หรือการเจ็บปวด (เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่) บ่อย โดยไม่
สามารถอธิบายสาเหตุทางร่างกายได้ 
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 15.5 สัญญาณเตือนว่าเริ่มเครียดหรือเริ่มซมึเศร้า 
 เมื่อใดที่คนเรารู้ตัวเองว่าตนเองไม่ปกติ ทุกข์อย่างมาก จนไม่สามารถที่ลด
ความเครียดลงได้ ส่งผลให้ทาํงานหรือเรียนตามปกติแย่ลง บางครั้งอาจไปทําให้คนอ่ืนเดือดร้อน จน
หาทางออกไม่ได้หรือไม่มีที่พ่ึงแล้ว นั่นคือ เริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตแล้ว และจะสังเกตเบ้ืองต้นก่อนจะ
เกิดเป็นโรคซึมเศร้า คนส่วนใหญ่มักมีความเครียด ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญท่ี่พบได้ค่อน ข้างบ่อย 
หลายคร้ังที่เราเอง “ไม่รู้สึกตัว” ว่ากําลังเครียด รอจนเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาจึงจะเริ่มรู้ตัวว่าเรา
กําลังเครียดเสียแล้ว ซึ่งสังเกตง่ายๆเมื่อเรามีความเครียดสัมพันธ์กับอาการ 3 อย่างดัง ต่อไปน้ี 
 15.5.1 การหายใจ หลายคนละเลยไม่เคยสังเกต เมื่อเราเครียด การหายใจ
ของเราจะผิดไปจากปกติ เราจะหายใจถี่ขึ้น ต้ืนขึ้นและหลายคร้ังเรา “กลั้นหายใจ” โดยไม่รู้สึกตัว ซึ่ง
หากเป็นแบบน้ีบ่อยๆ อากาศจะเข้าสู่ปอดน้อยลงเรื่อยๆ สดุท้ายคนที่เครยีดมักจะ “ถอนหายใจ” เพ่ือ
ระบายอากาศออกมาและบังคับให้หายใจเข้าลึกๆใหม่อีกครั้งหน่ึง ซึ่งบางคนก็ใช้เป็นการระบาย
ความเครียดได้ช่ัวคราว 
 15.5.2 อาการร้อนท้อง ปวดท้องหรือร้อนกระเพาะอาหาร :เกิดเน่ืองจากเวลา
เครียดจากการทํางาน รับงานมาทําเยอะๆ หรือฟังเรื่องร้ายๆ หรือถูกตําหนิบ่อยๆ จะเกิดอาการร้อน
ในท้อง แสบทอ้ง ซึ่งเกิดจากการหลั่งกรดมากในกระเพาะอาหาร 
 15.5.3 ปวดศีรษะ ปวดขมับ เกิดขึ้นได้บ่อยเวลาเครียด สาเหตุก็มาจาก 
การหายใจซึ่งทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เต็มที่ ทําให้ต้องสูบฉีดเลือดไปสมองเร็วขึ้นและเส้นเลอืด
บีบ ตัวมากขึ้น ทําให้เราปวดตุ๊บๆที่ศีรษะ 
 15.6 การรักษาโรคซึมเศร้า 
 15.6.1 การคลายความเครียด 
 ความเครียดมีผลกับร่างกาย 3 อย่างคือ การหายใจ ปวดท้อง และ
ปวดศีรษะ วิธีคลายเครียดหรือการดูแลความเครียดก็คือ วิธีทําให้ทั้ง 3 ระบบของร่างกายได้ผ่อน
คลาย เช่น ออกกําลังกาย ฝึกการหายใจเข้า-ออกลึกๆช้าๆ โยคะ ปลกูต้นไม้ รดนํ้าต้นไม้ ทํางาน
อดิเรกที่ตนเองชอบ พูดคุยกับเพ่ือน ฝึกเจริญสติตนเองได้ในระหว่างทํางาน เป็นต้น ซึ่งหากอยู่ในขณะ
ทํางานควรหาเวลาซัก 5 นาทีในการผ่อนคลายตนเอง จะทําให้ความเครียดไม่ก่อตัวรุนแรงขึ้นจน
กลายเป็นโรคได้ หากใครมคีวามสามารถในการจัดการกับความคิดตนเองหรือก็จะทําให้ความเครียด
บรรเทาเบาบางลงได้มาก หลายคนสามารถจัดการความเครียดได้ด้วยตนเองหรือมีบุคคลรอบข้างพูดคุย
ผ่อนคลายได้บ้างก็ไม่จําเป็นต้องพบแพทย์ก็ได้ ส่วนคนที่เครียดจนรบกวนชีวิตประจําวันของตนเอง
และผู้อ่ืนทั้งด้านการทํางาน การเรียน และการใช้ชีวิต ควรพบจิตแพทย์เพ่ือรับการช่วยเหลือกรณีเกิด
ความเครียดที่รุนแรงมากขึ้นจนไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเองกล่าวคือ จนกลายเป็นภาวะซึมเศร้า
หรือโรคซึมเศรา้ ควรไปพบแพทย์/จิตแพทย์ 
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 15.6.2 การรักษาโรคซึมเศร้า 
 15.6.2.1 รักษาอาการทางกายให้สงบ เช่น โรคกระเพาะอาการ โรค
ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการรักษาปลายเหตุแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําก่อน 
 15.6.2.2 แพทย์จะพูดคุยสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจ
สภาพจิต เพ่ือวินิจฉัยทางการ แพทย์และหาเหตุของปัญหา 
 15.6.2.3 การให้ยา ในกรณีที่บางคนมีปัญหาภาวะซึมเศร้าหรือ 
โรคซึมเศร้าร่วมกับมีอาการนอนไม่หลับ หรือมีอาการทางจิตอ่ืนๆที่แพทย์พิจารณาว่าจําเป็นต้องใช้ยา 
 15.6.2.4 การให้คําปรึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ 
ผู้ประสบปัญหา โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คําปรึกษาและผู้รับการปรึกษา ใช้เทคนิคการสื่อสาร 
ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา การรู้จกัใช้ศักยภาพของตนเองในการคิด ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 15.6.2.5 จิตบําบัด ซึ่งต้องได้รับการบําบัดโดยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา
บําบัดที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในกรณีทีเ่ครียดเรื้อรังจนเกิดภาวะซึมเศร้าหรือโรคซมึเศร้า 
เพ่ือผ่อนคลายความเครียดและอาการต่างๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาชีวิตให้สําเร็จและมกีารปรับตัวให้
เข้ากับบุคคลอ่ืนได้ดีโดยในการบําบัด ผู้บําบัดจะพูดคุยเพียงลําพังกับผู้ที่ซึมเศร้าครั้งละประมาณ 45 

นาที 8 - 12 ครั้ง ซึ่งจะมีการร่วมกันแกปั้ญหาและหาทางออกปัญหานั้นๆร่วมกันเพ่ือไม่กลับไปเกิด
ความรู้สึกหรือความคิดที่ทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือโรคซมึเศร้าได้อีก 
 15.6.2.6 จดัสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเช่น จัดโต๊ะทํางานให้ผ่อนคลาย
ได้ ทํางานพอเหมาะไม่หนักมากเกินไป ให้มเีวลาผ่อนคลายระหว่างทํางาน 
 15.7 วิธีป้องกันความเครียด ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า 
 ป้องกันความเครียด ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้าได้ดังน้ี 
 15.7.1 ตระหนักรู้ในตนเอง รู้จักว่าอารมณ์ตนเองเป็นอย่างไร ยอมรับตาม
อารมณ์ที่ตนเองเป็น (หากปฏิเสธอารมณ์ตนเองตามความเป็นจริงมักจะเกิดความขัดแย้งในใจ เกิด
ความเครียดและซึมเศร้าได้) 
 15.7.2 ฝึกจัดการอารมณ์ตนเองอย่างเหมาะสม มนุษย์ทุกคนล้วนมีอารมณ์กัน
ทั้งน้ัน การรู้เท่าทันอารมณ์อย่างเดียว บางรายอาจอดทนได้ไม่พอ ทําให้เกิดความเครียดหรือซึมเศร้า
ได้ การจัดการถอารมณ์ทีก่่อให้เกิดความเครียดจะทําให้ไมม่ีขยะทางอารมณ์คั่งค้างเช่น โกรธกร็ู้อารมณ์
และอาจไปปล่อยอารมณ์เชิงสร้างสรรค์จากการทํางานบ้าน คุยกับเพ่ือน เป็นต้น 
 15.7.3 ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เป็นการเตรียมพร้อมกายและใจเพื่อรองรับ
สภาวะอารมณ์ที่เครียดและซมึเศร้าในอนาคต และสามารถจัดการอารมณ์ได้ง่ายขึ้น 
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 15.7.4 การพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งการที่นอนไม่หลบั รา่งกายและสมองจะเกิด
ความเครียด และทําให้เกิดการเหน่ือยล้าทางกายและใจ ทาํให้ประสิทธิภาพการใช้ชีวิตตํ่าลงได้ ดังน้ัน 
การนอนอย่างเพียงพอสําคัญมากในการป้องกันความเครียด 
 15.7.5 ครอบครัวและเพ่ือน คือ บุคคลที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด หากเกิดสภาวะ
เครียดเล็กน้อย ก็ควรมีการพูดคุยเพ่ือไม่ให้สะสมจนกลายเป็นความเครียดเรื้อรังได้ 
 15.7.6 หางานอดิเรกทํา เป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือให้ตนเองมีความสุข และเป็นการ
เตรียมตัวเองเอาไว้ หากเครียดจะได้มีวิธีทําให้ตนเองมีความสุข งานอดิเรกเช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่น
คอมพิว เตอร์ ร้องเพลง เต้นรํา อ่านหนังสือ ฯลฯ 
 15.7.7 ท่องเที่ยวหาเวลาพักผ่อนไปท่องเที่ยวตามสมควรแล้วแต่ความพร้อม
เช่น อย่างน้อยเดือนละคร้ัง เข้าหาธรรมชาติ ทะเล นํ้าตก ภูเขา ฯลฯ 
 15.7.8 รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไม่เป็น
ประโยชน์เช่น แอลกอฮอล์ สารกระตุ้นประสาท เป็นต้น อาหารบางอย่างทําให้เกิดการบํารุงสมองได้
ทําให้ไม่เครียดเช่น กล้วย บลอ็กโคลี่ ผักโขม นม ธัญพืช สม้ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 118 แสดงภาพการจัดการอารมณ ์
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 16. การจัดการกับอารมณ์ 
 (http://www.novabizz.com/NovaAce/Emotional/Emotional.htm อ้างถึงใน 
สินีนาฏ กําเนิดเพ็ชร์,2544) ประเวช ตันติพิพัฒนสกุล ได้อธิบายถึงวิธีการจัดการอารมณ์ของคนเรา 
โดยกล่าวว่า เน่ืองจากอารมณ์เป็นสัญญาณที่บอกอะไรบางอย่างแก่เราได้ ดังน้ัน บทเรียนทางอารมณ์
จึงช่วยให้คนเราเข้าใจตนเองได้ดีขึ้น จึงนับเป็นประโยชน์ต่อเรา เพราะธรรมชาติของอารมณ์เป็น 
เรื่องจริง และเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องจัดกระทํากับอารมณ์ที่เรียกว่า “การจัดการอารมณ์” ด้วย
การรู้จักอารมณ์ของตนเอง เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมา 
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าความฉลาดทางสติปัญญาน้ัน มิได้เป็นปัจจัยช้ีขาดใน 

การบ่งช้ีถึงความสําเร็จในชีวิตของคนเรา การประสบกับความสําเร็จ ความสุขในชีวิตของคนเรานั้น
ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ อีกมากมายทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจยัภายใน ในแง่ของปัจจัยภายในน้ัน การมี
ทักษะอารมณ์ที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนหรือบางคร้ังอาจจะมากกว่าการมีสติปัญญาที่ดี  
ดังตัวอย่างที่มักพบเห็นได้ทั่วไปว่า บางคนมีการศึกษาสูง แต่เมื่อตกอยู่ภายใต้การกดดันทางอารมณ์
กลับทําสิ่งที่ไมน่่ากระทํา จนเกิดความเสียหายต่อตนเอง และผู้อ่ืนจนมคีําพูด ที่กล่าวว่า คนฉลาดทาํ
เรื่องโง่ๆ นี้ได้อย่างไร ทักษะทางอารมณ์ต่อไปนี้จะเริ่มจากทักษะขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการพัฒนาไปสู่
ทักษะในข้อต่อๆไปตามลําดับจนถึงท้ายสุดจะเป็นทักษะ ทางอารมณ์ที่สมัพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทักษะ
ทางอารมณ์ขั้นพ้ืนฐานที่ควรฝกึฝนมีดังต่อไปนี้ (พรรณพิมล หล่อตระกูล,2546) 

 16.1 การรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง หมายถึง การรู้เท่าทันว่าอารมณ์ของตนเองในแต่ละ
ขณะนั้นเป็นอย่างไรตนเองรู้สึกอย่างไร รู้เท่าทันอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมองอารมณ์ตนเองออกว่า
เป็นอย่างไร ข้อน้ีเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญทีสุ่ด เพราะจะเป็นการยับย้ังกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งผิด 
ในการทางตรงกันข้ามอารมณ์หรือความรู้สกึที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือตามสัญชาตญานน้ีได้มีส่วนไม่
มากก็น้อยในการช่วยปกป้องหรือทําให้เราอยู่มาได้จนถึงทุกวันน้ี เพียงต่อเราจะมีพัฒนาการขึ้นไปอีก
ระดับหน่ึง คือ จะให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นน้ีเป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงที่มีผลต่อพฤติกรรมตอบสนองของ
เราเท่าน้ัน 
 16.2 ยอมรับอารมณ์ของตนเอง ขั้นตอนน้ีเป็นการมองอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างยอมรับ
ตามท่ีเป็นจริง ยอมรับว่าเรามีความรู้สึกน้ันอยู่ เช่น เรามีความกลัว ความโกรธ ความคับข้องใจ หรอื
ความดีใจ สุขใจ เป็นการมองอย่างไม่ตัดสินถูกผิด จะเห็นว่า การยอมรบัอารมณ์ทางบวกเป็นเรื่องไม่ยาก 
แต่การยอมรับว่าตนเองมีอารมณ์ทางลบเป็นเร่ืองไม่ง่าย เช่น เรามีความอิจฉาเพ่ือน เวลาเห็นเพ่ือนมี
ความสาํเร็จเราไม่สามารถทําจิตใจให้ยินดีไปกับเพ่ือนได้ ถ้าเราไม่ยอมรับอารมณ์ตนเองอาจเบ่ียงเบน
ไปว่าไม่เห็นจะเป็นความสําเร็จอะไร แต่ในใจจริงๆ ของเราเป็นทุกข์กับความอิจฉาที่เกิดขึ้น หากเป็น
เช่นน้ี จะทําให้ไม่เข้าใจตนเอง ว่าทําไมเรามีความกดดันอยู่ลึกๆ ในใจ ที่จริงเป็นเพราะกดอารมณ์ 
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ทางลบเอาไว้ ไม่กล้ายอมรับว่าเราอิจฉา การยอมรับอารมณ์จะนําไปสู่การหาวิธีจัดการกับอารมณ์ให้
เหมาะสมข้ึน 
 การฝึกปฏิบัติในข้อ 16.1 และ 16.2 ข้างต้นน้ีจะเป็นการง่ายหากเริ่มขณะที่ตนเองมี
จิตใจที่สงบพอสมควร อาจเป็นช่วงต่ืนนอนใหม่ๆหรือก่อนเข้านอน โดยให้สังเกตว่า ณ ขณะนั้น 
ตนเองมีอารมณ์ความรู้สึกเช่นไร ต่อจากน้ันให้มองอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้นานขึ้นด้วยท่าทีเป็นกลาง  
ไม่หงุดหงิด หรือพยายามกดอารมณ์เมื่อตนเองเกิดอารมณ์ด้านลบหรือช่ืนชม อยากให้อารมณ์ด้าน
บวกอยู่กับตนนานๆ กล่าวคอื ไม่ไปต่อเสริมอารมณ์ที่เกิดขึ้น ควรฝึกสังเกตติดตามอารมณ์ให้ได้นาน
อย่างน้อยรอบละ 5-10 นาที และค่อยๆ เพ่ิมจํานวนรอบขึ้น เมื่อฝึกปฏิบัติจนชํานาญแล้วจึงนํามาฝึก
ปฏิบัติในช่วงกลางวันซึ่งมีสิ่งเร้าต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 ขั้นตอนต่อมาของการยอมรับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้แก่ การยอมรับว่าอารมณ์
น้ันๆ เป็นของตนเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ไม่โทษว่าเป็นเพราะสิ่งโน้นสิ่งน้ีทําให้เรามีอารมณ์
ความรู้สึกเช่นน้ี เราแมใ้นระยะแรกสุดเราจะเกิดอารมณ์ซึ่งในบางส่วนเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่อาจ
เกิดโดยอัตโนมัติ แต่หากเรามคีวามรู้เท่ากันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เราย่อมเป็นผู้ที่สามารถจะกําหนดได้
ว่าเราจะอยู่ในอารมณ์น้ัน และมีการแสดงออกตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรอืเลือกที่หันเหอารมณ์ความรู้สึก 
อีกทั้งมีการแสดงออกในลักษณะอ่ืน กล่าวคือ เราเลือกที่จะเป็นผู้กําหนดอารมณ์ มิได้เป็นผู้อยู่ภายใต้
การครอบงําของอารมณ์ 
 ตัวอย่างของการยอมรับอารมณ์ของตนเอง 
 “ฉันรู้สึกผิดหวัง” แทนที่จะเป็น “เขาน่าจะบอกฉันต้ังแต่เมื่อวานน้ีเขามาช่วยไม่ได้”
และ “ฉันจะมัว่แต่ผิดหวังอยู่อย่างย่ิงน้ีหรือจะทํางานที่ค้างให้เสร็จเสีย” แทนที่จะเป็น “เขาต้องทําตัว
ให้ดีกว่าน้ี ฉันทนต่อไปไม่ได้อีกแล้ว” 

 16.3 การควบคุมอารมณ์ เป็นความสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะอารมณ์ในทางลบ เช่น ความโกรธ ฉุนเฉียว อารมณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นกับเราได้ แต่
มิใช่จะแสดงออกไปทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา ผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ย่อมสามารถควบคุมอารมณ์
ที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมตามแต่สถานการณ์ รู้จกัระบายอารมณ์ออกในรูปแบบที่เหมาะสม 
 16.4 เติมพลังใจให้ตนเอง ทักษะทางอารมณ์มิใช่การเพียงคอยจัดการกับอารมณ์ตาม
สถานการณ์เทา่น้ัน หากแต่ยงัหมายถึงการเติมพลังให้จิตใจของตนเอง อันจะเป็นการส่งเสริมพ้ืนอารมณ์
ให้อยู่ในระดับบวก หากในสถานการณ์อ่ืนๆ เช่น หากเครียดเน่ืองจากที่ทํางานมีการเปลี่ยนหัวหน้า
งานใหม่ ซึ่งไม่ค่อยรับฟังหรือเห็นความสําคัญของตนเองเหมือนแต่ก่อน แนวทางในการแก้ไขคือ 
การทํางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดี มีผลงานให้หัวหน้ารู้สึกว่าเราไว้วางใจได้ ในขณะเดียวกัน แทนที่
จะให้จิตใจตกอยู่กับอารมณ์หงุดหงิด ขุ่นมัวอยู่ตลอด เราก็ควรหากิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น เสาร์-
อาทิตย์ก็อาจไปเที่ยวในสถานที่ที่ตนเองเคยสนใจแต่ยังไม่ได้ไปบ้าง หางานอดิเรกทํา เช่น เลี้ยง
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ปลา เล่นดนตรี พบปะสังสรรค์กับเพ่ือนที่ไม่เคยเจอกันนาน เหล่าน้ีจะทําให้จิตใจผ่อนคลายความตึง
เครียดลดลง ซึ่งก็จะส่งผลมาถึงสภาพอารมณ์ในทีท่ํางานให้ดีขึ้นตามไปด้วย พึงตระหนักว่า การเติม
พลังใจให้ตนเองนี้เป็นสิ่งที่ต้องจัดเวลาให้พอเหมาะพอควร มีอยู่ 2 กิจกรรมที่การทําสม่ําเสมอจะให้
ผลดี ได้แก่ การออกกําลังกายและการทําใจให้สงบเย็น 
 16.5 มีเจตคติและความคิดในเชิงบวก เจตคติและความคิดมีส่วนสัมพันธ์กับภาวะ
อารมณ์อย่างแยกกันไม่ออก ในทางพุทธศาสนาได้ยกสัมมาทิฐิไว้ว่า เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดใน
การดําเนินชีวิตที่ดีงาม หรือดังคํากล่าวว่า “คิดดี ย่อมพูดดี ทําดี” ในที่น้ีคือ การมองสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในทางบวก รู้จักมองบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่มุมอ่ืนที่ต่างไปจากเดิม ฝึกตนเองให้มี
อารมณ์ขัน การฝึกคิดหรือมองสิ่งต่างๆ ในหลายๆ แง่มมุจะทําให้เราไม่ติดกรอบหรือติดกับมายาคติที่
สร้างขึ้น เช่น ถ้าเราติดอยู่กับมุมมองแต่ว่าเพ่ือนร่วมงานคนน้ีเป็นคนเห็นแก่ตัว พอเขาทําอะไรท่ีส่อ
ลักษณะเช่นน้ัน เราก็จะไปเสริมข้อมลูเดิมของเราทันที ขณะที่ในเวลาอ่ืนเขาไม่มีท่าทีเช่นน้ันเรากลับ
มองไม่เห็น เรียกว่าสมองเราไม่ได้จัดโปรแกรม ใหร้ับข้อมลูที่เก่ียวกับคนๆ น้ีในด้านบวก 
 16.6 การรู้สึกดีต่อตนเอง ผู้ที่รู้สึกดีต่อตนเองจะมีความรู้สึกพึงพอใจกับสภาพปัจจุบัน
ของเขา เขาไม่จําเป็นต้องมีเงินทองหรือมีความสะดวกสบายมากมาย เขาอาจไม่เป็นคนฉลาดหรือเก่ง
มาก แต่เขายอมรับตัวเองโดยไม่รู้สึกเสียหน้าหรือตีโพยตีพายว่าคนไม่เข้าใจตนเอง หรือโทษโน่นโทษน่ี 
เขาไม่วิตกกังวลที่ตนเองไม่สมบูรณ์แบบ เพราะเข้าใจดีว่าคนเราย่อมมีจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละด้านแตกต่าง
กันไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 119 แสดงภาพการควบคุมอารมณ ์

(ที่มา https://www.google.co.th/search 2 พฤษภาคม 2559) 
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 17. การควบคุมอารมณ ์

 เทพ สงวนกิตติพันธ์ุ (2549) กล่าวว่า เมื่อเราไม่สามารถลว่งรู้ได้ว่าจะได้เจอกับอารมณ์
ที่เข้ามาให้เรารับรู้อย่างไรบ้างในแต่ละวัน เราควรหมั่นฝกึให้มีสติ คือระลึกรู้อยู่เสมออย่าประมาทใน
การดําเนินชีวิต เมื่อมีอะไรเข้ามากระทบทําให้เราเกิดความคิดและอารมณ์ที่ไม่ดี ก็ควรจะใช้สติใน 
การขบคิดพิจารณา เพ่ือให้เราเท่าทันและไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์นั้น โดยการกําหนดอารมณ์และ
ความรู้สึกของเรา ไม่ให้ส่งผลไปถึงการแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรวิธีควบคุมอารมณ์ของเรา
อาจทําได้หลายวิธี ได้แก่ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Emotional/Emotional.htm 8 เมษายน 2559) 

 17.1 ให้มีสติอยู่เสมอเพ่ือควบคุมอารมณ์ที่รุนแรงให้คลายลง เช่น อารมณ์วิตกกังวล 
อารมณ์โกรธ อิจฉาริษยา การใช้อารมณ์ของคน หากใช้เพียงเล็กน้อยแลว้พยายามควบคุมมันให้ได้โดย
ใช้ “สติ” หรอืหลักธรรมะเข้ามาช่วยในการเผชิญกับเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆ ก็จะทําให้เหตุการณ์
หรือปัญหาต่างๆน้ันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ ในทางตรงกันขา้มหากผูใ้ดใช้อารมณม์ากหรือรุนแรงเกินไป ก็
อาจจะทําให้เหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่กลบัเลวร้ายลงไปได้เช่นกัน 
 17.2 ใช้คําพูดแสดงความรู้สึกแทนการกระทํา (เทคนิคการแสดงออกที่เหมาะสม) 
เช่น โกรธเพ่ือนที่ผิดนัด ไม่ควรแสดงออกโดยการตําหนิดุด่า แต่ควรใช้คําพูดแทนว่า “ฉันโกรธมากที่
เธอผิดนัดเมื่อวาน” หรือ ถูกเพ่ือนตําหนิบางเร่ืองที่ทําให้โกรธ ก็ไม่ควรแสดงออกโดยการทะเลาะกับ
เพ่ือน แต่ควรใช้คําพูดแทนว่า “คําพูดของเธอทําให้ฉันรูส้ึกโกรธมากและมันจะทําลายความเป็นเพ่ือน
ของเราด้วย” เป็นต้น 
 17.3 ให้ยืดเวลาออกไปก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไป หรือพยายามหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ทีก่่อให้เกิดอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์เสีย บางคนอาจใช้วิธีการนับหน่ึงถึงสิบหรือถึงร้อย
ในใจเพื่อยึดเวลาให้อารมณ์ทีรุ่นแรงลดลง จะช่วยให้การแสดงออกที่รุนแรงลดลงไปได้ หรืออาจจะใช้
วิธีออกจากเหตุการณ์ตรงนั้นไปก่อน รอให้อารมณ์ลดความรุนแรงลงแล้วจึงกลับมาเผชิญเหตุการณ์
น้ันอีกครั้ง ก็จะทําให้เรามีสติมากขึ้นในการตัดสินใจกระทาํสิ่งต่าง ๆ ลงไป 
 17.4 ใช้การข่มใจ การให้อภัยและมองโลกในแง่ดี ให้คิดถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น ถ้าเรา
แสดงอะไรออกไปด้วยอารมณ์ที่รุนแรง รูจ้ักให้อภัยและพยายามฝึกมองสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆ ในด้านดี 
ถ้าทําได้จะทําให้เรามีอารมณ์ที่เป็นสุขมากย่ิงขึ้น หรือถ้าข่มใจไม่อยู่จริงๆ ก็อาจใช้วิธีระบายออกโดย
การเลี่ยงไปแสดงออกกับสิ่งอ่ืนๆ แทนก็ได้ เช่น เขียนระบายอารมณ์ในกระดาษ แอบร้องไห้
ปลดปล่อยอารมณ์หรือต่อยตีกระสอบทราย (อาจใช้ตุ๊กตาแทน) แต่อย่าให้กลายเป็นการทําร้ายตนเอง
หรือผู้อ่ืน 
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 17.5 เมื่อมีเรื่องทุกข์ใจหรือเครียดควรปรึกษาเพ่ือนสนิทที่ไว้ใจได้หรือผู้ใหญท่ี่เราให้
ความเคารพนับถือ การที่คนเรามีความทุกข์หรือความเครียดแล้วเก็บกดไว้ในใจตนเองอยู่เสมอ 
เปรียบเสมือนลูกโป่งที่ถูกอัดอากาศเข้าไปเรื่อยๆ หากไม่มีการปลดปลอ่ยลมออกมาเสียบ้าง ไม่นาน
ลูกโป่งก็จะแตก เช่นเดียวกันหากคนเรามีแต่ความทุกข์เก็บสะสมไว้มากเกินไป สักวันหน่ึงก็อาจจะ
กลายเป็นโรคประสาท หรือโรคจิตต่อไปได้ จึงควรปลดปล่อยความทุกข์ทีม่ีอยู่ออกไป 
 

 18. เทคนิคในการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ผู้อ่ืน 
 การฝึกสังเกตอารมณ์ผู้อ่ืนจะทําให้เราสามารถแสดงอารมณ์ของเราตอบสนองผู้อ่ืนได้
เหมาะสม โดยเฉพาะกับคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดควรทําความเข้าใจการแสดงออกทางอารมณ์ จะ
ทําให้มีความสขุในการใช้ชีวิตร่วมกัน ส่งผลให้สภาพอารมณ์ทั้งของเราและผู้อ่ืนดีขึ้น  
เทคนิคในการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ผู้อ่ืนทาํได้ ดังน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Emotional/Emotional.htm 8 เมษายน 2559) 

 18.1 ให้ความสนใจการแสดงออกของผู้อ่ืน โดยการสังเกตสหีน้า แววตา ทา่ทาง การพูด 
นํ้าเสียง ตลอดจนการแสดงออกอ่ืนๆ โดยเฉพาะการออกด้านร่างกายมกับอกอารมณไ์ด้โดยตรง เพราะ
บางครั้งเขาอาจไม่พูดบอกความรู้สึกของตนเอง เช่น พ่อ แม่ อาจมีความเครียดบางเรื่อง แต่ไม่เล่าให้
ลูกๆ ฟัง หากเราสังเกตการณ์แสดงออกจะรับรู้ได้ และถา้ตอบสนองด้วยการเข้าหา ดูแลเอาใจใส่ท่าน 
อาจช่วยคลายความตึงเครียดลง ในบ้านจะมีบรรยากาศทีดี่ขึ้น 
 18.2 อ่านอารมณ์ความรู้สึกผู้อ่ืน จากการสังเกตสนใจแสดงออกของผู้อ่ืนจะทําให้พอ
ทราบว่าเขารู้สึกอย่างไรแต่บางสถานการณ์อาจต้องถามเพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราคิดตรงกับ ความรู้สกึ
จริงของเขาหรือไม่ เช่น ใกลส้อบเราเห็นน้องเงียบลง คงจะเครียดเร่ืองอ่านหนังสือไม่ทัน หากเราเขา้
ไปปลอบน้องว่าอ่านไปเรื่อยๆ อาจไม่ตรงกับความรู้สึกของน้องที่กังวลอยู่ ควรใช้วิธีพูดคุยซักถามด้วย
ความเอาใจใส ่ น้องอาจกังวลไม่เข้าใจคณติศาสตร์ที่จะต้องสอบเราจะได้สามารถหาทางช่วยให้ตรงจุด
ที่เป็นปัญหา 
 

 

 

 

 

 

 



398 

 

สรุปบทท่ี 5 

 

 อารมณ์ มาจากภาษาอังกฤษ “Emotion” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน 

“emovere” ซึ่งแปลว่า ความป่ันป่วน ความวุ่นวาย หรือความต่ืนเต้น อารมณ์ สภาวะด้านความรู้สึก
ต่างๆ เช่น สุข เศร้า เสียใจ เป็นต้น ที่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทั้งที่มาจากภายใน ได้แก่  
ความสบาย ความเจ็บปวด หรือมาจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น บุคคล อุณหภูมิ ดินฟ้าอากาศ ทําให้มี
ความรู้สึกนึกคิดมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม หน้าที่ของอารมณ์ ได้แก่ เป็นตัวเร้าให้เกิดพฤติกรรม เป็น
ตัวรวบรวมอารมณ์ เป็นตัวนําและเป็นตัวสนับสนุนให้มกีารกระทําและการสื่อสาร องค์ประกอบของ
อารมณ์ ประกอบไปด้วย 3 ประการ คือ ด้านสรีระ ด้านการนึกคิด ด้านการมีประสบการณ์  

การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ อารมณ์ และแรงผลักดัน ปัจจัยที่มสี่วนสัมพันธ์กับ
อารมณ์ นั่นคือ พันธุกรรม การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม การทํางานของสมอง ลกัษณะของอารมณ์ 

ซึ่งมีอารมณ์พ้ืนฐาน ได้แก่ อารมณ์โกรธ อารมณ์กลัว และอารมณ์พึงพอใจ ประเภทของอารมณ์ มี 2 

ประเภทได้แก่ อารมณ์ที่พึงประสงค์ เช่น อารมณ์รัก อารมณ์สงบ อารมณ์เพลิดเพลิน อารมณส์ุข 
อารมณ์ต่ืนเต้น อารมณ์ปลอดโปร่ง เป็นต้น อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อารมณ์ท้อแท ้ อารมณ์
ว้าวุ่น อารมณ์รันทด อารมณวิ์ตกกังวล อารมณ์เจ็บปวด อารมณ์เบ่ือ เป็นต้น  
 การเกิดอารมณ์ ในทางกายภาคสาสตร์ยังพบว่า บริเวณสมองส่วนหน้าน้ันมีหน้าที่
รับผิดชอบเก่ียวกับอารมณ์ต่างๆ น่ันคือ สมองส่วนหน้าบริเวณฐานสมอง (Orbital Frontal) 

รับผิดชอบเก่ียวกับสมาธิ การยับย่ังช่ังใจและความมั่นคงทางอารมณ์, สมองส่วนหน้าบริเวณผิว 
ด้านนอก (Frontal Convexity) รับผิดชอบเก่ียวกับการมีอารมณ์สุนทรีย์ และความไวต่ออารมณ์, 
สมองส่วนหน้าบริเวณแนวกลาง (Medial Frontal) รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมกล้ามเน้ือขาทั้ง
สองข้าง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเกิดอารมณ์ ดังน้ี การนําไฟฟ้าที่ผิวหนัง, การไหลของโลหิต, 
การเต้นของหัวใจ, การหายใจ, การเปลี่ยนแปลงของม่านตาดํา, ปฏิกิริยาที่ต่อมนํ้าลาย, มีการขนลกุ, 
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกระเพาะและลําไส้, มีการเกร็งตัวและสั่นของกล้ามเน้ือ, และเกิด 
การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของโลหิต  
 พัฒนาการของอารมณ์ของวัยทารกแรกเกิดมีอารมณ์ต่ืนเต้น เด็กอายุ 3 เดือน  

มีอารมณ์เพ่ิมขึน้ คือ ความไม่พอใจ (distress) และดีใจ (delight) เด็กอายุ 5 เดือน เพ่ิมขึ้น คือ 
ความโกรธ (anger) และขยะแขยง (dissgust) เด็กอายุ 7 เดือน จะมีอารมณ์กลัว (fear) เพ่ิมขึ้น เด็ก
อายุ 10-12 เดือน เด็กจะมีอารมณ์รัก (affection) และความพอใจสนุกสนาน (elation) เด็กอายุ  
15-16 เดือน เด็กจะมีอารมณ์อิจฉา (jealousy) เป็นต้น  
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 ทฤษฎีอารมณ ์ได้แก่ กระบวนการเกิดอารมณ์ของเจมส์ แลง เกิดตามลําดับดังต่อไปน้ี 
สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าที่สมองรับรู้ ใยประสาทการเคลื่อนไหว การรับรู้ทางร่างกายและการตอบสนอง 
ใยประสาทรับความรู้สึกเกิดอารมณ์ กระบวนการเกิดอารมณ์ของแคนนอน – บาร์ด เกิดตามลําดับ
ดังต่อไปน้ี สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าที่สมองรับรู้ ความรู้สึกทางร่างกายและการตอบสนอง ใยประสาท 
สั่งการ ทําให้เกิดอารมณ์ ลําดับสุดท้ายกระบวนการเกิดอารมณ์ของแซตเตอร์ ซิงเกอร์ เกิดตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ สิ่งเร้าภายนอก ร่างกายถูกกระตุ้นและเกิดการตอบสนอง บุคคลเกิดการรับรู้ เกิดอารมณ์ 

 การวัดอารมณ์โดยใช้การตรวจคลื่นสมอง เพราะคลื่นสมอง เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ชนิดหน่ึงกระจายออกมาจากมันสมองในลักษณะของกัมมันตภาพคลื่นสมอง เมื่อวัดอารมณ์อาจ
ค้นพบในเรื่องความเครียด เมื่อเกิดความเครียดมักส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้อย่าง
ชัดเจน เช่น ทางกาย ทางใจ ทางสังคม ส่งผลต่อการเป็นโรคซึมเศร้า อารมณ์หดหู่และไม่อยากทาํ
กิจกรรมที่ปกติเคยชอบทํา มักจะหมกมุ่น มีความคิดหรือรู้สึกถึงการไม่มคีุณค่า ความเสียใจหรือรูส้ึก
ผิดอย่างไม่มีเหตุผล ช่วยเหลอืตัวเองไม่ได้ หมดหวัง และเกลียดตัวเอง ความต้องการทางเพศลดลง 
และมีความคิดเก่ียวกับความตายหรือการฆ่าตัวตาย วิธีป้องกันความเครียด ภาวะซึมเศร้า โรคซมึเศร้า 
ได้ดังน้ี ตระหนักรู้ในตนเอง ฝึกจัดการอารมณ์ตนเองอย่างเหมาะสม ออกกําลังกายสม่ําเสมอ การ
พักผ่อนให้เพียงพอ ครอบครัวและเพ่ือน หางานอดิเรกทํา ท่องเที่ยวหาเวลาพักผ่อน รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์  
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คําถามท้ายบทที่ 5 
 

 1. จงอธิบายความหมายของอารมณ์ และคาํที่เก่ียวข้องกับอารมณ์ 

 2. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเกิดอารมณ์ 

 3. หน้าที่ของอารมณ์มีกี่ประการ อะไรบ้าง 
 4. จงอธิบายความแตกต่างของทฤษฎีทางอารมณ์ทั้งสามทฤษฎีว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
พร้อมยกตัวอย่าง 
 5. อารมณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร อธิบาย 
 6. จงอธิบายพัฒนาการทางอารมณ์ของมนุษย์มาพอสังเขป 
 7. ความฉลาดทางอารมณ์คืออะไร และสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง 
 8. โรคซึมเศร้ามีกี่รูปแบบ และสามารถป้องกันได้อย่างไร 
 9. การควบคุมอารมณ์มีวิธีการใดบ้าง อธิบายเป็นข้อๆ 
 10. นักศึกษาสาํรวจแบบประเมินโรคซึมเศรา้ 9Q ของกรมสุขภาพจิต 
 

ข้อ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่นมารวมทั้ง
วันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน ไม่มี

เลย 

เป็น
บางวัน 

1-7 

วัน 

เป็น
บ่อย 

>7 วัน

เป็นทุก
วัน 

รวม 
คะ แนน 

1 เบ่ือ ไม่สนใจอยากทําอะไร 0 1 2 3  

2 ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท ้ 0 1 2 3  

3 หลับยาก หรือหลับๆต่ืนๆ หรอืหลับ
มากไป 

0 1 2 3 
 

4 เหน่ือยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง 0 1 2 3  

5 เบ่ืออาหาร หรือกินมากเกินไป 0 1 2 3  

6 รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คดิว่าตนเอง
ล้มเหลวหรือทาํให้ตนเองหรือ
ครอบครัวผิดหวัง 

0 1 2 3 

 

7 สมาธิไม่ดีเวลาทําอะไรเช่น ดูโทรทัศน์ 
ฟังวิทยุ หรือทํางานที่ต้องใช้ความต้ังใจ 
 

0 1 2 3 
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ข้อ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่นมารวมทั้ง
วันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน ไม่มี

เลย 

เป็น
บางวัน 

1-7 

วัน 

เป็น
บ่อย 

>7 วัน

เป็นทุก
วัน 

รวม 
คะ แนน 

8 พูดช้า ทําอะไรช้าลง จนคนอ่ืน
สังเกตเห็นได้ หรือกระสับกระส่าย ไม่
สามารถอยู่น่ิงได้เหมือนที่เคยเป็น 
 

0 1 2 3 

 

9 คิดทําร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไป
คงจะดี 

0 1 2 3 
 

       

 

การแปลผล 
 

ระดับคะแนน การแปลผล การดูแลเบื้องต้น 
คะแนนน้อยกว่า 7 คะแนน ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า ป้องกันอาการซึมเศร้า 

คะแนน 7 - 12 คะแนน 
มีอาการของโรคซึมเศร้า 
ระดับน้อย 

จัดการอารมณ์เบ้ืองต้น หรือพบ
จิตแพทย์หรือผู้เช่ียวชาญ 

คะแนน 13 - 18 คะแนน 
มีอาการของโรคซึมเศร้า 
ระดับปานกลาง 

พบจิตแพทย์หรือผู้เช่ียวชาญ 

คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 19 

คะแนน 
มีอาการของโรคซึมเศร้า 
ระดับรุนแรง 

พบจิตแพทย์หรือผู้เช่ียวชาญ 

 

 กรมสุขภาพจิตได้ให้ช่องทางการคลายเครียด 24 ช่ัวโมงโดยโทรศัพท์สายด่วน 1323 

แต่หากท่านรู้สกึว่าจัดการความเครียดเองไม่ได้ สับสน ไม่รูจ้ะแก้ปัญหาชีวิตอย่างไร ควรไปพบแพทย์
ใกล้บ้านหรือจติแพทย์ อีกอย่างหากท่านทําแบบทดสอบ 9Q แล้วพบว่า มากกว่า 7 คะแนนให้
พิจารณาว่าควรพบจิตแพทย์ 
 

 

 



402 

 

11. นักศึกษาประเมินแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข : 2544, 45) มีคําตอบ 4 คําตอบ สําหรับ

ข้อความแต่ละประโยค ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่
ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด 
 

ลําดับ คําถาม/คําตอบ ไม่
จริง 

จริง
บาง 
ครั้ง 

ค่อน
ข้าง
จริง 

จริง
มาก 

คะ 
แนน 

1 เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ฉันรับรู้ได้ว่าเกิด
อะไรข้ึนกับฉัน 

     

2 ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรทําให้ฉันรู้สึกโกรธ      

3 เมื่อถูกขัดใจ ฉนัมักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุม
อารมณ์ไม่ได้ 

     

4 ฉันสามารถคอยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ      

5 ฉันมักมีปฏิกิรยิาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียง
เล็กน้อย 

     

6 เมื่อถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่ไมช่อบ ฉันจะ
อธิบายเหตุผลจนผู้อ่ืนยอมรับได้ 

     

 รวม      

7 ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมอีารมณ์
เปลี่ยนแปลง 

     

8 ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อ่ืน ที่ฉันไม่รูจ้ัก      

9 ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อ่ืนทําต่างจากที่ฉันคิด      

10 ฉันยอมรับได้ว่าผู้อ่ืนก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่
พอใจการกระทําของฉัน 

     

11 ฉันรู้สึกว่าผู้อ่ืนชอบเรียกร้องความสนใจมาก
เกินไป 

     

12 แม้จะมีภาระทีต้่องทํา ฉันก็ยินดีรับฟังความ
ทุกข์ของผู้อ่ืนที่ต้องการความช่วยเหลือ 

     

 รวม      
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ลําดับ คําถาม/คําตอบ ไม่
จริง 

จริง
บาง 
ครั้ง 

ค่อน
ข้าง
จริง 

จริง
มาก 

คะ 
แนน 

13 เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อ่ืนเมื่อมี
โอกาส 

     

14 ฉันเห็นคุณค่าในนํ้าใจที่ผู้อ่ืนมต่ีอฉัน      

15 เมื่อทําผิดฉันสามารถกล่าว “ขอโทษ” ผู้อ่ืนได้      

16 ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อ่ืนได้ยาก      

17 ถึงแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็
ยินดีที่จะทําเพ่ือส่วนรวม 

     

18 ฉันรู้สึกลําบากใจในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือ
ผู้อ่ืน 

     

 รวม      

19 ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร      

20 แม้จะเป็นงานยาก ฉันก็มั่นใจว่าสามารถทําได้      

21 เมื่อทําสิ่งใดไมส่ําเร็จ ฉันก็มั่นใจว่าสามารถทํา
ได้ 

     

22 ฉันรู้สึกมคีุณคา่เมื่อได้ทําสิ่งต่างๆ อย่างเต็ม
ความสามารถ 

     

23 เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง 
ฉันก็จะไม่ยอมแพ้ 

     

24 เมื่อเริ่มทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด ฉันมักทําต่อไปไม่
สําเร็จ 

     

 รวม      

25 ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จรงิของปัญหาโดย
ไม่คิดเอาเองตามใจชอบ 

     

26 บ่อยคร้ังที่ฉันไม่รู้ว่าอะไรทําให้ฉันไม่มี
ความสุข 

     

27 ฉันรู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยาก
สําหรับฉัน 
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ลําดับ คําถาม/คําตอบ ไม่
จริง 

จริง
บาง 
ครั้ง 

ค่อน
ข้าง
จริง 

จริง
มาก 

คะ 
แนน 

28 เมื่อต้องทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน 
ฉันตัดสินใจได้ว่าทําอะไรก่อนหลัง 

     

29 ฉันลําบากใจเมือ่ต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือ
คนไม่คุ้นเคย 

     

30 ฉันทนไม่ได้เมือ่ต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือ
คนไม่คุ้นเคย 

     

 รวม      

31 ฉันทําความรู้จกัผู้อ่ืนได้ง่าย      

32 ฉันมีเพ่ือนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน      

33 ฉันไม่กล้าบอกความต้องการของฉันให้ผู้อ่ืนรู้      

34 ฉันทําในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ทําให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน 

     

35 เป็นการยากสําหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อ่ืน แม้
จะมีเหตุผลเพียงพอ 

     

36 เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อ่ืน ฉันสามารถอธิบาย
เหตุผลที่เขายอมรับได้ 

     

 รวม      

37 ฉันรู้สึกด้อยกว่าผู้อ่ืน      

38 ฉันทําหน้าที่ได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด      

39 ฉันสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด      

40 ฉันไม่มั่นใจในการทํางานที่ยากลําบาก      

 รวม      

41 แม้สถานการณ์จะเลวร้าย ฉนัก็มีความหวังว่า
จะดีขึ้น 

     

42 ทุกปัญหามักมทีางออกเสมอ      

43 เมื่อมีเรื่องที่ทําให้เครียด ฉันมกัปรับเปลี่ยนให้
เป็นเรื่องผ่อนคลายหรือสนุกสนานได้ 
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ลําดับ คําถาม/คําตอบ ไม่
จริง 

จริง
บาง 
ครั้ง 

ค่อน
ข้าง
จริง 

จริง
มาก 

คะ 
แนน 

44 ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุด
สัปดาห์และวันหยุดพักผ่อน 

     

45 ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อ่ืนได้รับสิง่ดีๆ มากกว่าฉัน      

46 ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่      

 รวม      

47 ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรทํา เมื่อรู้สึกเบ่ือหน่าย      

48 เมื่อว่างเว้นจากภาระหน้าที่ ฉันจะทําในสิ่งที่
ฉันชอบ 

     

49 เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์
ได้ 

     

50 ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหน็ด
เหน่ือยจากภาระหน้าที่ 

     

51 ฉันไม่สามารถทําใจให้เป็นสขุได้จนกว่าจะได้
ทุกสิ่งที่ต้องการ 

     

52 ฉันมักทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น      

 รวม      

การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที ่1 ได้แก่ ข้อ 
 

1 4 6 7 10 12 14 15 17 20 22 23 25 28 

31 32 34 36 38 39 41 42 43 44 46 48 49 50 

 

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
 ตอบไม่จริง ให ้ 1 คะแนน 
 ตอบจริงบางครั้ง ให ้ 2 คะแนน 
 ตอบค่อนข้างจริง ให ้ 3 คะแนน 
 ตอบจริงมาก ให ้ 4 คะแนน 
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กลุ่มที ่2 ได้แก่ ข้อ 
 

2 3 5 8 9 11 13 16 18 19 21 24 

26 27 29 30 33 35 37 40 45 47 51 52 

 

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
 ตอบไม่จริง ให ้ 4 คะแนน 
 ตอบจริงบางครั้ง ให ้ 3 คะแนน 
 ตอบค่อนข้างจริง ให ้ 2 คะแนน 
 ตอบจริงมาก ให ้ 1 คะแนน 
 

การรวมคะแนน 
ด้านดี  หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง  

รู้จักเห็นใจผู้อ่ืนและมีความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม 
ด้านเก่ง หมายถึง  ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ

แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืน 

ด้านสุข หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 
 

ด้าน องค์ประกอบย่อย การรวมคะแนน ผลรวมคะแนน 
ดี 1.1 ควบคุมตนเอง ข้อ 1-6  

1.2 เห็นใจผู้อ่ืน ข้อ 7-12  

1.3 รับผิดชอบ ข้อ 13-18  

เก่ง 2.1 มีแรงจูงใจ ข้อ 19-24  

2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา ข้อ 25-30  

2.3 สัมพันธภาพ ข้อ 31-36  

สุข 3.1 ภูมิใจในตนเอง  ข้อ 37-40  

3.2 พอใจชีวิต ข้อ 41-46  

3.3 สุขสงบทางใจ ข้อ 47-52  
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เมื่อนักศึกษารวมคะแนนแต่ละด้านเสร็จแล้ว ให้นําคะแนนท่ีได้ไปลงบนตําแหน่งเส้นกราฟ แล้ว
ลากเส้นให้ต่อกันและพิจารณาคะแนนด้านใดที่สูงหรือตํ่ากว่าช่วงคะแนนปกติ (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข : 2544, 45) 

 

กราฟแสดงความฉลาดทางอารมณ์ (อายุ 12-17 ปี) 0   5   10    15    20    25 คะแนนเฉล่ีย
แต่ละด้าน 

1.1 ควบคุมตนเอง            ช่วงคะแนนปกติ 13-18 …………………………. 15.5 

1.2 เห็นใจผู้อ่ืน                ช่วงคะแนนปกติ 16-21 …………………………… 18.1 

1.3 รับผิดชอบ                ช่วงคะแนนปกติ 17-22 …………………………… 19.3 

2.1 มีแรงจูงใจ                 ช่วงคะแนนปกติ 15-20 …………………………… 17.3 

2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา  ช่วงคะแนนปกติ 14-19 …………………………… 16.1 

2.3 สัมพันธภาพ              ช่วงคะแนนปกติ 15-20 …………………………… 17.3 

3.1 ภูมิใจในตนเอง           ช่วงคะแนนปกติ 9-13 …………………………… 11.0 

3.2 พอใจชีวิต                 ช่วงคะแนนปกติ 16-22 …………………………… 18.9 

3.3 สุขสงบทางใจ             ช่วงคะแนนปกติ 15-21 …………………………… 17.8 

 

กราฟแสดงความฉลาดทางอารมณ์ (อายุ 18-25 ปี) 0   5   10    15    20    25 คะแนนเฉล่ีย
แต่ละด้าน 

1.1 ควบคุมตนเอง            ช่วงคะแนนปกติ 13-18 …………………………… 15.5 

1.2 เห็นใจผู้อ่ืน                ช่วงคะแนนปกติ 16-21 …………………………… 18.1 

1.3 รับผิดชอบ                ช่วงคะแนนปกติ 17-22 …………………………… 19.6 

2.1 มีแรงจูงใจ                ช่วงคะแนนปกติ 15-20 …………………………… 18.0 

2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา  ช่วงคะแนนปกติ 14-20 …………………………… 16.8 

2.3 สัมพันธภาพ              ช่วงคะแนนปกติ 15-20 …………………………… 17.5 

3.1 ภูมิใจในตนเอง           ช่วงคะแนนปกติ 9-14 …………………………… 11.4 

3.2 พอใจชีวิต                 ช่วงคะแนนปกติ 16-22 …………………………… 19.0 

3.3 สุขสงบทางใจ             ช่วงคะแนนปกติ 15-21 …………………………… 18.1 
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กราฟแสดงความฉลาดทางอารมณ์ (อายุ 26-60 ปี) 0     5     10     15     20    

25 

คะแนนเฉล่ีย
แต่ละด้าน 

1.1 ควบคุมตนเอง            ช่วงคะแนนปกติ 14-18 …………………………… 15.6 

1.2 เห็นใจผู้อ่ืน                ช่วงคะแนนปกติ 16-21 …………………………… 18.5 

1.3 รับผิดชอบ                ช่วงคะแนนปกติ 18-23 …………………………… 20.4 

2.1 มีแรงจูงใจ                 ช่วงคะแนนปกติ 15-21 …………………………… 18.8 

2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา  ช่วงคะแนนปกติ 15-21 …………………………… 18.1 

2.3 สัมพันธภาพ              ช่วงคะแนนปกติ 15-21 …………………………… 17.8 

3.1 ภูมิใจในตนเอง           ช่วงคะแนนปกติ 10-14 …………………………… 12.1 

3.2 พอใจชีวิต                 ช่วงคะแนนปกติ 16-22 …………………………… 19.4 

3.3 สุขสงบทางใจ             ช่วงคะแนนปกติ 16-22 …………………………… 19.2 

(กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข : 2544, 45) 
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เอกสารอ้างอิงบทที่ 5 

 

ธรณินทร์ กองสุข และคณะ. ความนา่เชื่อถือและความเท่ียงตรงของแบบประเมินอาการโรค
ซึมเศร้า ด้วย 9 คําถามเม่ือเทียบกับแบบประเมิน Hamilton Rating Scale for 

Depression (HRSD-17). นําเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 9 

ประจําปี 2553 

พีรพล เทพประสิทธ์ิ. (2549). จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพฯ : ทริปเพ้ิล กรุ๊ป. 
มาโนช หล่อตระกูล. (2550). เรื่องน่ารู้ เก่ียวกับโรคซึมเศร้า. กรุงเทพฯฯ : วิสุทธ์ิการพิมพ์. 

มาโนช หล่อตระกูล,และปราโมทย์ สคุนิชย์. (2548). จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี พิมพ์ครั้งที่ 2 

 (หน้า 143-159). กรุงเทพฯฯ : บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์ จํากัด. 
วารุณี ภูวสรกุล. (2547). จิตวิทยา. กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พรินท จํากัด. 
สมภพ เรืองตระกูล. (2548). ตําราจิตเวชศาสตร ์พิมพ์ครัง้ที่9. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์. 

สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล. (2550). สาเหตุและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดโรคซึมเศร้า.  
(โรคซึมเศร้า จากการทบทวนวรรณกรรม). กรุงเทพฯ : ศิรธิรรมออฟเซ็ท. 

อารี เพชรพุด. (2547). จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
American Psychiatric Association. (2000). Diagnosis and statistical manual of mental 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 

บุคลิกภาพและการวางตัวเพื่อความเหมาะสม 
 

เวลาเรียน  6  ช่ัวโมง 
  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังน้ี 
 1. อธิบายความหมายของบุคลิกภาพ, ความสําคัญของบุคลิกภาพ, องค์ประกอบของ
บุคลิกภาพ, บุคลิกภาพกับความแตกต่างระหว่างบุคคล, การพัฒนาบุคลิกภาพได้ 
 2. อภิปรายทฤษฎีบุคลิกภาพและการวางตัวเพ่ือความเหมาะสมได้ 

3. ประเมินวิธีการประเมินและการวัดบุคลิกภาพ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

เนื้อหา 
 1. ความหมายของบุคลิกภาพ 

 2. ความสําคัญของบุคลิกภาพ 

 3. องค์ประกอบของบุคลิกภาพ 

 4. บุคลิกภาพกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 5. ทฤษฎีบุคลกิภาพ 

 5.1 กลุ่มทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางจิต 
 5.1.1 ทฤษฎีจติวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
 5.1.2 ทฤษฎีจติวิเคราะห์ของคาร์ล จุง 
 5.1.3 ทฤษฎีจติวิทยาของรายบุคคลของอัลเฟรด แอดเลอร์ 
 5.2 กลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามประเภท 
 5.2.1 ทฤษฎีจติวิทยาของเชลดอน 
 5.2.2 ทฤษฎีจติวิทยาของแฮนส์ ไอแซงค์ 
 5.2.3 ทฤษฎีจติวิทยาของอัลพอร์ต 
 5.2.4 ทฤษฎีลกัษณะเฉพาะของเรมอนด์ บี แคทแทลล ์
 5.3 กลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพเชิงมนุษยนิยม 
 5.3.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล โรเจอร ์
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 5.4 กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
 5.4.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพของมาสโลว์ 
 5.5 กลุ่มทฤษฎีการวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์ 
 5.5.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์ของเบร์ิน 
 6. วิธีการประเมินและการวัดบุคลิกภาพ 

 6.1 การประเมินบุคลิกภาพ 

 6.2 การวัดบุคลิกภาพ 

 7. การวางตัวเพ่ือความเหมาะสม 
 7.1 การวางตัวที่เหมาะสมของเพศหญิงและเพศชายในสังคมไทย 
 7.2 วิธีการปฏิบัติตนของเพศหญิงในสังคมไทย 
 7.3 วิธีการปฏิบัติตนของเพศชายในสังคมไทย 
 7.4 การวางตัวที่เหมาะสมในสถานที่ต่างๆ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นําเสนอคลิปวิดีโอ บุคลิกภาพดีและไม่ดี 
2. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อภาพบุคลิกภาพดีและไม่ดี 
3. บรรยาย สรุปเน้ือหาสาระสําคัญประกอบการนําเสนอด้วย Microsoft Power Point 

ในหัวข้อความหมายของบุคลิกภาพ, ความสําคัญของบุคลกิภาพ, บุคลิกภาพกับ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล, วิธีการประเมินและการวัดบุคลิกภาพ, การวางตัวเพ่ือ 
ความเหมาะสม 

 4. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Jigsaw เพ่ือร่วมกันศึกษา ใน
หวัข้อ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ต่อไปน้ี กลุ่มทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางจิต กลุม่ทฤษฎีบุคลิกภาพ
แบ่งตามประเภท กลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพเชิงมนุษยนิยม กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
กลุ่มทฤษฎีการวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์  

 5. นักศึกษาแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน สนทนา-ซักถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตอบคําถาม 

 6. ส่งงานท่ีมอบหมายและทบทวนโดยคําถามท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอน 
2. หนังสือ ตําราที่เก่ียวข้องจิตวิทยา 

 3. กิจกรรมกลุม่ 
 4. Microsoft Power Point ที่จัดทําในหัวข้อต่างๆ 
 5. คําถามท้ายบท 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 
1.อธิบายความหมายของบุคลิกภาพ, 

ความสําคัญของบุคลิกภาพ, 

องค์ประกอบของบุคลิกภาพ, 

บุคลิกภาพกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล, การพัฒนาบุคลิกภาพได้ 
2. อภิปรายทฤษฎีบุคลิกภาพและ
การวางตัวเพ่ือความเหมาะสมได้ 
3. ประเมินวิธีการประเมินและ 
การวัดบุคลิกภาพ ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 

1. ซักถาม แลกเปลี่ยน 
สนทนาพูดคุย ตอบคําถาม 
2. ปฏิบัติงานในการศึกษา
ค้นคว้า 
3. การสังเกตพฤติกรรม 
การร่วมกิจกรรมการอภิปราย
รายกลุ่ม 
5. สังเกตการณ์นําเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
6. การมอบหมายงานคําถาม
ท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบคําถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ 80 

2. ศึกษาค้นคว้างานอยู่ใน
ระดับดี 
3. สังเกตพฤติกรรมใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่/
ความสนใจ/ความร่วมมืออยู่
ในระดับดี 
5. การนําเสนอหน้าช้ันเรียน
อยู่ในระดับดี 
6. นักศึกษาทําคําถาม 
ท้ายบทถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 6 

บุคลิกภาพและการวางตัวเพื่อความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 120 แสดงภาพบุคลกิภาพ (1) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 เมษายน 2559) 

 

บุคลิกภาพ 

 บุคลิกภาพเป็นลักษณะโดยรวมของบุคคลทั้งรูปลักษณ์ทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
และพฤติกรรม ซึ่งทําให้มีลกัษณะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บุคลิกภาพบางอย่างก็ติดตัวมาแต่กําเนิด
และบางอย่างก็ได้รับผลจากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสภาพแวดล้อมหรือในสังคมท่ีใกล้ชิด ซึ่ง
แต่ละคนมีการพัฒนาและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน บุคลิกภาพจึงมีลักษณะเป็นของเฉพาะตัว 
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลอย่างน้อยจะแสดงออกให้ปรากฏ 3 ด้าน คือ 1) แสดงบุคลิกภาพด้าน
รูปร่างหน้าตาสีผมสีผิว เพศอายุและจากอิทธิพลของต่อมในร่างกาย 2) แสดงบุคลิกภาพในด้านจิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์และความรู้สึก 3) แสดงทางด้านสังคม อุปนิสัยใจคอ ความนิยมชมชอบ ระเบียบ
แบบแผนและประเพณี (http://management.aru.ac.th) ไม่มีบุคคลใดที่มคีวามเหมือนกันกับอีก
บุคคลหนึ่งทุกประการแม้กระทั่งฝาแฝด คนทุกคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งสิ้น ทั้งในด้าน
รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง อารมณ ์ ความรู้สึก รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออก ซึง่บุคคลจะมีแบบ
แผนของบุคลิกภาพในตนเอง แต่อาจมีความคล้ายคลึงกันบ้างในบางประการ ซึ่งน่ันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทํา
ให้คนทั่วไปสามารถแยกแยะความแตกต่างของบุคคลแต่ละคนได้ บุคลิกภาพน้ันเป็นการสั่งสมลักษณะ
ต่างๆ ตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ ดังน้ัน บุคลิกภาพก็น่าเกิดพร้อมๆ กับพัฒนาการของบุคคล คือ เมือ่
บุคคลมีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งเร้าเกิดความพร้อมและเรียนรู้ทีจ่ะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามข้ันของพัฒนาการ
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ได้ (พีรพล เทพประสิทธ์,2549 : 197) ผู้เขียนขอกลา่วถึงเรื่องบุคลิกภาพ ได้แก่ ความหมายของ
บุคลิกภาพ ความสําคัญของบุคลิกภาพ องค์ประกอบของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ วิธีการประเมินและการวัดบุคลิกภาพ และ
การวางตัวเพ่ือความเหมาะสม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ความหมายของบุคลิกภาพ 

 ความหมายของบุคลิกภาพ (Personality of meaning) คําว่า บุคลิกภาพ (พีรพล 
เทพประสิทธ์ิ,2549 : 197) ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Personality มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า 
Persona แปลว่า หน้ากาก ซึ่งใช้ในการแสดงบทละครคลาสสิกของกรีก ใช้ในการแสดงละครเพ่ือ
บวงสรวงเทพเจ้า ดังน้ัน หากบุคคลใดสวมหน้ากากเป็นตัวละครตัวใดแล้ว ก็จะแสดงลักษณะกิริยา
อาการเป็นตัวละครน้ันๆ หากเปรียบกับวัฒนธรรมไทยแล้ว Persona ก็จะเปรียบได้หัวโขนที่ใช้
สําหรับใส่เล่นละคร 
 ศรีเรือน แก้วกังวาล (2531 : 5) กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล
ในด้านต่างๆท้ังส่วนภายนอกและส่วนภายใน ส่วนภายนอก คือส่วนทีม่องเห็นชัดเจน เช่น รูปร่าง 
หน้าตา กริิยามารยาท การแต่งตัว วิธีการพูด การน่ัง การยืน ฯลฯ ส่วนภายในคือ ส่วนที่มองเห็นได้ยาก 
แต่อาจทราบโดยอนุมาน เช่น สติปัญญา ความถนัด ลักษณะอารมณ์ประจําตัว ความใฝ่ฝัน ปรัชญา
ชีวิต ค่านิยม ความสนใจ ฯลฯ 
 คลักฮอห์น (Kluckhohn) (อ้างถึงในสุรางค์ โค้วตระกูล,2545 : 31) กล่าวว่า 
บุคลิกภาพของมนุษย์ทั่วไป จะมีลักษณะร่วมที่เหมือนกันในฐานะเป็นมนุษย์และจะมีลักษณะ
ส่วนหน่ึงคล้ายกับทุกคนในสังคมและวัฒนธรรมที่ตนเป็นสมาชิก แต่ขณะเดียวกันจะมีคุณสมบัติที่
พิเศษ เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร เช่น คนไทยคนใดคนหน่ึงที่เหมือนคนไทยโดยทั่วไป แต่ทุกคนจะ
มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคอืเป็นบุคลิกภาพพิเศษของตนโดยเฉพาะ 
 ออลพอร์ต (Allport 1955) (อ้างถึงในสุรางค์  โค้วตระกูล,2545 : 31) บุคลิกภาพ ว่า
เป็นการจัดรวบรวมเกี่ยวกับระบบทางร่างกายและจิตใจ (Psychophysical Systems) ภายในตัวของ
แต่ละบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ยังผลให้แต่ละคนมีการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็น
เอกลักษณ์ไมซ่้าํแบบกับคนอ่ืน 
 ศรีวรรณ จันทรวงศ์ (2548 :129) บุคลิกภาพ คือ ลกัษณะรวมของพฤติกรรมทั้งที่
เปิดเผยและซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นเครื่องกําหนดแบบแผนของการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม ทาํให้เกิดบุคลิกภาพขึ้นในแต่ละบุคคลที่มลีักษณะที่แตกต่างกัน  
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 พีรพล เทพประสิทธ์ิ (อ้างถงึในพีรพล เทพประสิทธ์ิ,2549 : 197) บุคลิกภาพ คอื 
ลักษณะโดยส่วนรวมท้ังหมดของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะภายนอก เช่น รปูร่าง หน้าตา 
กิริยาท่าทาง เป็นต้น ซึ่งลักษณะทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นตัวกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออก
จนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งส่งผลให้บุคคลน้ันๆ มีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน 
 ศรีเรือน  แก้วกังวาล (2547 : 322) บุคลิกภาพ คือ 
 1.1 การผสมผสานระบบต่างๆ ภายในตัวบุคคล ทั้งส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น  
การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา ลักษณะการพูด ฯลฯ และระบบภายในซึ่งเห็นได้ไม่ชัดเจน เช่น ลักษณะ
อารมณ์ จิตใต้สํานึก วิธีคิด ความรู้สึกและค่านิยม ฯลฯ ประสบการณ์ พันธุกรรม การเรียนรู้ 
ประสบการณ์วัยเด็ก ลักษณะสังคมวัฒนธรรม หลอมบุคคลแต่ละคนให้มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน
ออกไปจนมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน นอกจากน้ันยังมีลักษณะองค์รวมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
กลุ่มคนในสังคมวัฒนธรรมน้ันๆ 
 1.2  บุคลิกภาพมีสว่นที่เป็นโครงสร้าง (Construct) ซึ่งเป็นบุคลิกภาพของบุคคลคน
ใดคนหน่ึง ส่วนน้ีเป็นส่วนที่เราสามารถทําการสงัเกตและทําการสังเกตและทําการวัดได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น ความเฉลียวฉลาด ความถนัด นิสัยส่วนลึก ฯลฯ ส่วนโครงสร้างน้ีมีความแตกต่างไป
ในแต่ละบุคคล 
 1.3 บุคคลแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะเฉพาะบางประการที่ค่อนข้างคงรูป เขาจะแสดง
บุคลิกลักษณะด้านน้ันออกมาในสถานการณ์ต่างๆ กัน เช่น ความเพ้อฝัน ถือดี เหน็แก่ตัว มักใหญ่  
ใฝ่สูง เป็นต้น 
 1.4 เมื่อเรารู้จักแบบของบุคลิกภาพของบุคคล เราสามารถอธิบายเข้าใจและทํานาย
พฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆได้ 
 1.5 วิธีการปรับตัวและวิถีชีวิตของบุคคลจะเป็นเช่นไรข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะตัวของ
บุคลิกภาพของคนคนน้ัน ในวงการจิตวิทยา การศึกษาบุคลิกภาพ คือ การศึกษาความคงที่ 
(Consistency) ความซับซ้อน (Complexity) ความหลากหลายและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของบุคคลและกลุ่มบุคคล การศึกษาบุคลิกภาพทั้งในศาสตร์จิตวิทยาและศาสตร์อ่ืนๆ มีประวัติความ
เป็นมายาวนาน เพราะความรู้เก่ียวกับบุคลิกภาพมีความสําคัญในวิถีชีวิตของบุคคลและสังคมใน
มุมมองอันหลากหลาย สําหรบัในศาสตร์จิตวิทยา การศึกษาบุคลิกภาพได้เริ่มจริงจังเมื่อประมาณร้อย
กว่าปีมาน้ี เน่ืองเพราะความซับซ้อนและความหลากหลายของบุคลิกภาพ 

 สรุปได้ว่า บุคลิกภาพ คือ ลักษณะของมนุษย์ที่มีการจัดรวบรวมระบบทางร่างกายและ
จิตใจทั้งส่วนภายนอกและภายในเป็นของการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่กับแต่ละบุคคล 
มีความแตกต่างกัน 
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ภาพท่ี 121 แสดงภาพบุคลกิภาพ (2) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 เมษายน 2559) 

 

 2. ความสําคัญของบุคลกิภาพ 

 บุคลิกภาพมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ดังจะพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ (พีรพล เทพประสทิธ์ิ,2549 : 198-199) 

 2.1 เกิดการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคคลมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน
น้ัน จะต้องอาศัยการสังเกตจากสิ่งที่มองเห็นก่อน คือ พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เป็นสิ่งที่เกิด
อย่างสมํ่าเสมอในแต่ละบุคคล เช่น ครรชิตชอบเดินแกว่งมือ ประภาชอบเดินหลังโกง เป็นต้น 

บุคลิกภาพช่วยให้คนเราสามารถจดจาํและเข้าใจบุคคลแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนทราบถึง
วิธีที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลเหล่าน้ันได้ ทาํให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 2.2 เกิดตระหนักในเอกลักษณ์ของบุคคล ความสําคัญของบุคลิกภาพทําใหบุ้คคลแต่
ละคนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งบุคลิกภาพบางอย่างอาจเป็นต้นแบบให้กับบุคคลอ่ืนๆ รอบขา้ง
ได้ เช่น เด็กชายมักจะเลียนแบบบุคลิกภาพของพ่อ หรือเด็กหญิงมักจะเลียนแบบบุคลิกภาพของแม ่
เพ่ือการพัฒนาการทางเพศที่สมบูรณ์ เป็นต้น 
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 2.3 สามารถพยากรณ์พฤติกรรมได้ บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลทําให้บุคคลโดยท่ัวไป
มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับคนๆ น้ันได้ และทําให้สามารถพยากรณ์ได้ว่าหากมีสถานการณ์บางอย่างที่
เกิดขึ้นกับเขา ก็น่าที่จะพบการตอบสนองจากบุคคลน้ันๆ ในลักษณะใดมากที่สุด เช่น บางคนเมื่อโกรธ
จะแสดงกิริยาก้าวร้าว ในขณะที่บางคนเมื่อโกรธอาจเงียบขรึม เก็บตัว เป็นต้น 
 2.4 เกิดความม่ันใจในตัวเอง การที่บุคลิกภาพที่ดีน้ันจะส่งผลให้บุคคลเกิดความม่ันใจ
ในการแสดงออก รวมถึงรู้แนวทางของการปฏิบัติที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เช่น บุคคลทีม่ี
บุคลิกภาพกายที่ดี เช่น เดินตัวตรง แต่งกายดี ก็ย่อมท่ีจะได้รับความสนใจและความเช่ือมั่นจากบุคคล
ที่พบเห็น ดังน้ัน โอกาสของการที่จะประสบความสําเร็จก็มีมากข้ึน และผู้เป็นเจ้าของบุคลิกภาพก็จะ
เกิดความม่ันใจได้มากขึ้นในการแสดงออก 
 2.5 สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ บุคลิกภาพมีส่วนสําคัญในการช่วยให้บุคคล
สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น เช่น บุคคลที่มีบุคลิกเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ก็
ย่อมจะเป็นที่ช่ืนชอบต่อบุคคลทั่วไป การท่ีจะต้องปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย 
เน่ืองจากสถานการณ์เอ้ืออํานวยต่อการเกิดความสัมพันธ์ที่ดี และอีกประการหน่ึงน้ัน การที่เรารู้
บุคลิกภาพของผู้อ่ืน ก็จะทําให้เกิดการปรับตัวเข้ากับบุคคลน้ันๆ ได้ง่ายขึน้ 
 2.6 การยอมรับของกลุ่ม บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดีมักเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

โอกาสของการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนก็ย่อมมีมากขึ้น ทําให้ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน ตลอดจนทําให้เกิดความม่ันคงทางจิตใจ 
 2.7 บุคลิกภาพทําให้เกิดความสําเร็จ มีคําพูดที่มักจะได้ยินอยู่เสมอว่า บุคคลทีมี
บุคลิกภาพดีมักจะได้เปรียบคนอ่ืนๆ เสมอ เพราะการที่มีบุคลิกภาพดีน้ันจะทําให้ได้รับความเช่ือมั่น
และศรัทธาจากผู้พบเห็นเป็นทุนเดิมแล้ว ยังจะส่งผลใหก้ารประสานงานใดๆ ย่อมสําเร็จได้ง่ายขึ้น 
และได้รับความร่วมมือจากทกุคนมากกว่าคนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี 
 

 3. องค์ประกอบของบุคลกิภาพ 

 องค์ประกอบของบุคลิกภาพ  มีดังน้ี (http://management.aru.ac.th/) 

 3.1 ลักษณะทางกาย ได้แก่ รูปรา่ง หน้าตา สัดส่วน ผิวพรรณ สีผม ความสูง น้ําหนัก 
เป็นลักษณะ ประจําตัวของบุคคล  
 3.2 ลักษณะทางใจ ได้แก่ ความคดิ ความจํา จินตนาการ ความสนใจ ความต้ังใจ  
การตัดสินใจ สติปัญญา เป็นเร่ืองเก่ียวกับสมอง  
 3.3 อุปนิสัย ได้แก่ความสุภาพอ่อนโยน ความซือ่สัตย์เช่ือถือได้ ความเคารพสิทธิ  
ส่วนบุคคลไม่เห็น แก่ตัว มีศีลธรรมจรรยา ซึ่งเป็นกิริยาที่สอดคล้องกับสภาพของสังคม  
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 3.4 อารมณ์ ได้แก่ ความรู้สึกแห่งจิตที่ก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ต่ืนเต้น ตกใจ โกรธ 
กล้าหาญ หวาดกลัว ร่าเริง หดหู่ หงุดหงิด วิตกกังวล ฯลฯ  
 3.5 การสมาคม คอื กิริยาท่าทีอาการที่บุคคลแสดงต่อผู้อ่ืน เช่น เป็นคนชอบคบหา
สมาคมกับผู้อ่ืน หรือเป็นคนเก็บตัว เห็นใจผู้อ่ืน ไม่แยแสผู้อ่ืน ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 122 แสดงภาพบุคลกิภาพกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 เมษายน 2559) 

 

 4. บุคลิกภาพกับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 หากจะเปรียบเทียบคนในแต่ละคนแล้ว จะเห็นได้ว่าแต่ละคนว่าก็มีอวัยวะที่เหมือนกัน
ทุกประการ (พีรพล เทพประสิทธ์ิ,2549 : 199-200) แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วจะพบว่าคนเราจะ
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) อยู่เป็นอันมาก เช่น ระดับทางสติปัญญา 
รูปร่างหน้าตา สีผม สผีิว เป็นต้น ไม่มีมนุษย์คู่ใดๆ เหมือนกันได้หมดทุกทาง ลูกก็ไม่เหมือนกับพ่อแม ่
แม้กระทั่งฝาแฝดที่เกิดมาจากไข่ใบเดียวกัน (Identical Twins) กม็ีความแตกต่างกัน 
 จากความหมายของบุคลิกภาพ จะเห็นได้ว่า บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคลที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีความแตกต่างกันไป และสาเหตุที่ทําให้บุคลิกภาพของแต่ละคน
แตกต่างกันน้ัน เน่ืองมาจากปัจจัยสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ พันธุกรรม (Heredity) และสิ่งแวดล้อม 
(Enviroment) 

 4.1 อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีบุคลิกภาพของบุคคล ส่วนใหญแ่ล้วจะพบว่า บุคลิกภาพ
ในส่วนของลักษณะภายนอกทั้งหลาย เช่น รูปร่างหน้าตา สีผม สผีิว ลักษณะทางเพศ ความสูงตํ่า 
รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บบางประการก็ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมเช่นกัน เช่น ตาบอดส ีเบาหวาน ฮีโมฟีเลยี 
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นอกจากน้ีบุคลิกภาพภายในบางส่วนน้ันก็เช่ือว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมด้วย เช่น ระดับ
สติปัญญา เป็นต้น 
 4.2 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบุคลิกภาพของบุคคล สําหรับสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็น
ปัจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการกําหนดบุคลิกภาพมากกว่าพันธุกรรม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมซึ่งประกอบด้วย ครอบครัว สถานศึกษา ศาสนา สือ่มวลชน รวมไปถึงสังคมทุกระดับที่บุคคลได้
มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หรือเก่ียวข้องด้วย โดยส่ิงแวดล้อมเหล่าน้ีจะให้ประสบการณ์ต่างๆ 
แก่บุคคลสั่งสมขึ้นเป็นบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลน้ันซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวเป็น 2 ประเภท คือ 
 4.2.1 ประสบการณ์ร่วม (Experiences Common to Culture) หมายถึง 
ประสบการณ์ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันจะได้รับในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เช่น วัฒนธรรม ความเช่ือ 
ทัศนคติ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียบประเพณี สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะถูกถ่ายทอดในลักษณะของมรดกทาง
สังคมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหน่ึง รียกว่า อิทธิพลทางวัฒนธรรม 
 การที่บุคคลในสังคมมีประสบการณ์ร่วมแบบเดียวกันก็ไม่จําเป็นว่า
บุคลิกภาพในรายละเอียดของแต่ละคนจะต้องมีความเหมือนกันเสมอไป เช่น คนที่มาจากสังคมไทยไม่
จําเป็นต้องมีบุคลิกภาพย้ิมง่าย อ่อนโยน รกัสนุก และชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนเช่นน้ีทุกคน ความแตกต่างใน
รายละเอียดเกิดเน่ืองมาจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่ 
 4.2.1.1 วัฒนธรรมที่แต่ละบุคคลได้รับการถ่ายทอดนั้น แม้ว่าจะเป็น
วัฒนธรรมเดียวกันแต่หากผู้ถ่ายทอดมีลักษณะที่แตกต่างกัน ก็จะส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพที่ไม่
เหมือนกันได้ 
 4.2.1.2 บุคคลในแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์เฉพาะด้านบางประการ 
ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
 4.2.2 ประสบการณ์เฉพาะ (Individual Experience) บุคคลจะมคีวามแตกต่าง
กันทางพันธุกรรมแล้ว แต่ละบุคคลยังต้องผ่านกระบวนการอบรมส่ังสอนจากสถานบันครอบครัวและ
บุคคลอ่ืนๆ ในสังคม ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นที่ต้องการและ
ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญใ่นสังคม แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า บุคคลทางสงัคมที่ทําหน้าที่
ในการให้ประสบการณ์เฉพาะนั้น ไม่สามารถทําหน้าที่ของตนให้บรรลุความสําเร็จเสมอไป เช่น พ่อแม่
ของแต่ละครอบครัวจะมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนไม่เหมือนกัน ซึ่งก็จะส่งผลให้บุตรหลาน
ของตนเกิดการสร้างบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปด้วย และในบางคร้ังบุคคลที่ทําหน้าที่ถ่ายทอด
ประสบการณ์เฉพาะเหล่าน้ี อาจมีบุคลิกภาพที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ตนอบรมสัง่สอน เช่น สอนไม่ให้สูบบุหร่ี 
แต่ผู้สอนกลับสูบเสียเอง 
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 จะเห็นได้ว่า บุคลิกภาพที่แตกต่างของแต่ละคนจะเป็นผลมาจาก
การได้รับประสบการณ์เฉพาะจากที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ในสังคมที่แตกต่างกัน ปัจจัยอ่ืนๆ 
ที่บุคคลแต่ละคนประสบจะยังมีส่วนเก่ียวข้องต่อการกําหนดรูปแบบบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลน้ันอีก
ด้วย เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของแต่ละครอบครัว บรรยากาศและสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว รวมถึงสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคล เป็นต้น 
 

 5. ทฤษฎีบุคลิกภาพ  

 ผู้เขียนขอกล่าวถึงเรื่องทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ได้แก่ ทฤษฎีจติ
วิเคราะห์ของฟรอยด์ ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล จุง ทฤษฎีจิตวิทยารายบุคคลของอัลเฟรด แอดเลอร์ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพของเชลดอน ทฤษฎีบุคลิกภาพของแฮนส์ ไอแซงค ์ ทฤษฎีอุปนิสัยของอัลพอร์ต 
ทฤษฎีลักษณเฉพาะของเรมอนด์ บี แคทเทลส ์ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล โรเจอร ์ทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของอับบาฮัม มาสโลว์ ทฤษฎีการวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์ของเบร์ิน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 5.1 กลุ่มทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางจิต (Psychodynamic Theories) 

 5.1.1 ทฤษฎีจติวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
 5.1.1.1 โครงสร้างบุคลิกภาพตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 โครงสร้างบุคลิกภาพตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ มี 3 

ลักษณะคือ Id Ego Superego ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตและเป็นพลังผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรม
ต่างๆ จนหลอมเป็นบุคลิกลกัษณะของบุคคล พลังทั้ง 3 น้ี ทํางานสัมพันธ์กันไม่แยกจากกันโดย
เด็ดขาดบุคลิกภาพของใครจะเป็นเช่นไร เป็นผลจากการปะทะสังสรรค์ของพลังทั้ง 3 น้ี  
(ศรีเรือน แก้วกังวาล,2547 : 323) 
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ภาพท่ี 123 แสดงภาพ Id Ego Superego 

(ที่มา จากภาพ Plotnik 1993, หน้า 438 อ้างในศรีเรือน  แก้วกังวาล,2547 : 323) 

 

 Hall และ Lindzey (1978) (ศรีเรือน แก้วกังวาล,2547 : 326-327) กลา่วว่า ฟรอยด์
เป็นนักทฤษฎีบุคลิกภาพคนแรกอธิบายขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ เขาย้ําหนักหนาว่า 
ลักษณะพัฒนาการและประสบการณ์ในวัยทารกและวัยเด็กเป็นรากฐานบุคลิกภาพของมนุษย์เมื่อเป็น
ผู้ใหญ่ การพัฒนาการวัยเด็กจากผู้ใหญท่ี่ประสบปัญหาทางอารมณ์และจติใจเป็นเวลานาน โดยสืบสาว
หาต้นเง่ือนของปญัหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่ยังเป็นเด็ก ฟรอยด์ เช่ือว่า ความต้องการทางร่างกายเป็น
ความต้องการตามธรรมชาติของคน ซึ่งมทีัดเทียมกับสัตว์ประเภทอ่ืนๆ ความต้องการน้ีเป็นพลังชีวิต 
ทําให้คนแสวงหาความสุขความพอใจจากสว่นต่างๆ ของร่างกาย (zone) ที่แตกต่างไปตามวัย พัฒนา
ไปเป็นขั้นตอนตามลําดับ เริ่มต้นจากแรกเกิดจนสิ้นสุดในวัยรุ่น พัฒนาการน้ีเรียกว่า “Psychosexual 

Development stage” บุคคลใดพัฒนาไปตามขั้นตอนดังกล่าวด้วยดี กจ็ะทําให้บุคคลผู้น้ันมีพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพที่สมบูรณ ์หากไม่เป็นไปก็จะเกิดสภาวะ “ติดข้องอยู่” (Fixation) อาจเป็นการติดข้อง
อยู่ในขั้นใดขั้นหน่ึงหรือหลายขั้นก็ได้ ผู้ใดติดข้องอยู่ในวัยใดขั้นใด ก็จะยังคงแสวงหาความพอใจ ในขัน้

Id : Seeking Pleasure Ego : Function in the World 

Superego : Playing by the Rules 
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ที่ติดข้องอยู่ต่อไปแม้ว่าจะผ่านวัยน้ันๆที่เป็นไปตามขัน้ตอนแล้ว สภาพ “ติดข้องอยู่” มผีลต่อพัฒนาการ
ด้านบุคลิกภาพในแง่ลบ แต่บุคคลสามารถเปลี่ยนพลังน้ีให้เป็นบวกได้ หากเขารู้จักปรับตัว 
 5.1.1.2 ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ ฟรอยด์ได้อธิบายถึงขั้นตอน 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 5 ขั้นดังต่อไปนี้ (ศรีเรือน แก้วกังวาล,2547 : 326-327) 

 (1) ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะปาก (Oral stage) ช่วงน้ี
อายุโดยประมาณต้ังแต่คลอดจนถึง 18 เดือน ทารกมีความสุขในชีวิตโดยทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยปาก 
เช่น การดูด เคี้ยว กัดเล่นด้วยเสียง ผู้ที่มีพัฒนาการขั้นน้ีไม่สมบูรณใ์นช่วงวัยน้ี เมื่อโตเป็นผู้ใหญก่็
ยังคงชอบแสวงหาความสุขด้วยปาก เช่น ชอบกินจุบจิบ ชอบพูดคุย ชอบเคี้ยวหมากฝร่ัง ชอบนินทา 
ชอบสูบบุหรี่ ฯลฯ 
 (2) ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะทวารหนัก (Anal stage) 

ช่วงน้ีอายุโดยประมาณต้ังแต่ 18 เดือน ถึง 3 ปี เป็นช่วงที่ทารกหาความสุขโดยทํากิจกรรมที่ใช้ 
ทวารหนัก หากช่วงเวลาน้ีมีพัฒนาการไม่สมบูรณ์ ทารกน้ันจะโตเป็นผู้ใหญท่ี่มีบุคลิกภาพเป็นคนเจ้า
ระเบียบ จู้จี้พิถีพิถัน รักความสะอาดอย่างมาก 
 (3) ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะเพศปฐมภูมิ (Phallic stage) 

ช่วงน้ีอายุโดยประมาณต้ังแต่ 3 ปีถึง 6 ปี เด็กมีความพึงใจทํากิจกรรมทีเ่น่ืองด้วยอวัยวะเพศ เช่น เล่น
กับอวัยวะเพศของตน กิจกรรมนี้อาจทําให้พ่อแม่ตกใจ ควรทําความเข้าใจว่าเป็นการเล่นขั้นหน่ึงใน
การพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่ออายุผ่านพ้นไปแล้วเด็กก็เลิกเลน่ การเลน่อวัยวะเพศมผีลต่อพัฒนาการ
ด้านอ่ืน ได้แก่ การสํานึกรู้ถงึเพศตนว่าตนเป็นหญิงหรือชาย ต่อไปก็เลียนแบบบทบาททางเพศ คือ 
เด็กเลียนแบบผู้ใหญ่เดียวกับตน ซึ่งตนรู้สึกรัก ใกล้ชิดสนิทสนม ถ้าพ่อแม่เป็นตัวแบบของเด็กจะเป็น
ยุคเด็กชาย “ติดแม่” และ “เอาอย่างพ่อ” เป็นพิเศษ ส่วนเด็กผู้หญิง “ติดพ่อ” และ “เอาอย่างแม่” 

เป็นพิเศษเช่นเดียวกัน ช่วงเวลาน้ีฟรอยด์เช่ือว่า เป็นช่วงเวลาวิกฤติ (Critcal period) สําหรับเลียน
บทบาททางเพศให้คล้อยตามเพศของตนเอง เด็กหญิงเด็กชายที่ละเลยการเลียนแบบให้ถูกแนวใน
ระยะเวลาน้ี จะโตเป็นหญิงสาวชายหนุ่มที่มีบทบาททางเพศตรงกันข้ามกับเพศทางกายจริงของตน 
ฟรอยด์เช่ือว่า การรู้จักผูกรักกับเพศตรงข้ามมีต้นกําเนิดในช่วงเวลาน้ีเช่นกัน พร้อมๆ กับการเลียน
บทบาททางเพศ เด็กเริ่มพัฒนาความก้าวร้าว อยากเป็นตัวของตัวเองและเร่ิมแสวงหา 
อัตลักษณ์แห่งตน (Self identity) 
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 (4) ขั้นแสวงหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว (Latency  

stage) ช่วงน้ีอยู่ระหว่างอายุประมาณ 6 ถึง 11 ปี เป็นระยะที่พัฒนาการส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เป็นไปอย่างเช่ืองช้าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา เด็กเริ่มพัฒนาชีวิตสังคมนอกครอบครัว ดังน้ัน 
แสวงหาความพึงพอใจ จากการติดต่อกับผู้คนรอบตัวและเพ่ือร่วมวัย เพ่ือนสนิทมักเป็นเพศเดียวกัน
มากกว่าต่างเพศ ทั้งน้ีเป็นการสืบเน่ืองจาการเลียนแบบและเรียนบทบาททางเพศต่อจากขั้นที่ 3  

 (5) ขั้นแสวงหาความสุขจากกระตุ้นของทุติยภูมิทางเพศ 
(Gential stage) เด็กอายุประมาณ 12 ถึง 20 ปีย่างเข้าสู่วัยรุ่นและเริม่เป็นผู้ใหญ่ ลกัษณะทุติยภูมิ
ทางเพศบรรลุวุฒิภาวะสมบูรณ์ทํางานได้เต็มที่ (เช่น เด็กหญิงมีระดู หน้าอกขยาย รังไข่ผลิตไข่เพ่ือสบี
พันธ์ุ เด็กชายถึงณะเดียวกันก็พยายามประพฤติตนให้สมบทบาททางเพศ โดยเลียนแบบบุคคลเพศ
เดียวกับที่ตัวนิยม ระยะน้ีมักเห็นชัดเจนว่าเด็กคนใดแสดงบทบาททางเพศผิดปกติ ได้แก่ ผู้นิยมแสดง
บทบาททางเพศตรงข้ามเพศจริงของตน และไม่มีเย่ือใยต้องใจบุคคลต่างเพศ) 
 5.1.2 ทฤษฎีวิเคราะห์ของคาร์ล จุง 
 คาร์ล จุง (Carl Jung) เป็นจิตแพทย์ชาวสวิส จุงเช่ือว่ามนุษย์ไม่จําเป็น 
ต้องถูกลิขิตด้วยประสบการณ์ มนุษย์สามารถกําหนดโชคชะตาอนาคตของตนได้ บุคลิกภาพบางส่วน
ของมนุษย์เป็นผลสืบเน่ืองมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์จากช่ัวอายุหน่ึงไปยังอีกช่ัวอายุหน่ึง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 124 แสดงภาพคาร์ล จุง (Carl Jung) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 



426 

 

 แนวคิดที่สําคญัคือ องคป์ระกอบของจิต (Structural Components of 

Psyche) มี 3 ระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Theory_Carl_Jung.htm 30 มีนาคม 
2555) 

 5.1.2.1 โครงสร้างทางบุคลิกภาพ  

 โครงสร้างทางบุคลิกภาพ (Structure of Personality) 

ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ สําคัญได้แก่ ตัวตน (Ego) ประสบการณ์ไร้สํานึก (Personal Unconscious) 

จิตไร้สํานึกที่สะสมมาแต่อดีตกาล (Collective Unconscious) หน้ากาก (Persona) ลักษณะของ
หญิงที่มีอยู่ในชาย (Anima) และเงา (Shadow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 125 แสดงภาพโครงสร้างทางบุคลกิภาพ 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

(1) ตัวตน   

 ตัวตน (Ego) เป็นการรบัรู้ในตนเองมีการระ ลึกรู้ เป็น
จิตสํานึก (Conscious Mind) ประกอบด้วยการรู้สํานึกในการรับรู้สิ่งต่างๆ ได้แก่ ความเข้าใจความจํา 
และระลึกรู้ในการแสดงพฤติกรรมตลอดจนความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ ์และบทบาทของตนเองซึ่งถือว่า 
Ego เป็นศูนย์กลางของความรู้สํานึก ทําให้เกิดบุคลิกภาพและปม (Complex) ที่หมายถึงการรวบรวม
ความคิดต่างๆ เข้ามาเป็นเอกลักษณ ์ ซึ่งเกิดจากความรู้สึกทั่วๆ ไป Ego ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของจิต 
(Psyche) ที่ทาํให้บุคคลรับรู้พฤติกรรมของตน 
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(2) จิตไร้สํานึกของบุคคล  
 จิตไร้สํานึกของบุคคล (Personal Unconscious) 

เป็นส่วนที่ติดอยู่กับ Ego ที่ประกอบด้วยประสบการณ์ซึ่งคร้ังหน่ึงยังอยู่ในจิตสํานึก (Conscious) แต่
บุคคลพยายามเก็บกดไว้ (Represses ) การสะกดไว้จนลืม (Forgotten ) หรือการเพิกเฉยไม่รับรู้ 
(Ignored) จากเหตุผลบางประการ เช่น เป็นประสบการณ์บางเร่ืองที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ เมื่อเวลาผ่าน
ไปจะทาํให้กําลังอ่อนลง ในระยะแรกจะทําให้เกิดการรับรู้อยู่ในระดับจิตสํานึก ลักษณะของ
ประสบการณ์สามารถจะนําขึ้นมารับรู้ได้อีก เมื่อมีสิ่งเร้าที่เหมาะสมมากระตุ้น และเร่ืองปม 
(Complex) หมายถึง การรวบรวมความคิดให้เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นกลุ่มของการจัดระบบ
ทางความคิด การรับรู้ ความจํา การคิดต่างๆ ที่มีอยู่ในระดับจิตไร้สํานึกเป็นศูนย์กลางซึ่งมีการกระทาํ
เสมือนแม่เหลก็ที่คอยดึงดูดกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ เช่น ปมเกี่ยวกับแม ่ (Mother Complex) จะ
ประกอบด้วยประสบการณ์ในอดีตของเช้ือชาติที่ตนอยู่ และเผ่าพันธ์ุทีม่ีกับแม่กับอีกส่วนหน่ึงมาจาก
ประสบการณ์ของเด็กกับแม่ความรู้สึกต่างๆ ความทรงจาํ ฯลฯที่เก่ียวข้องจากความสัมพันธ์กับแม ่ทํา
ให้บุคคลเกิดความรู้สึกนึกคิดที่มีแม่เป็นศูนย์กลาง เป็นปมเก่ียวกับแม่ว่ามีความย่ิงใหญ่และมี
ความสําคัญมคีวามเข้มแข็ง และมคีวามอ่อนโยน ภาพของแม่จะถูกระลึกในจิตใจ และมีความหมาย
อย่างสูงต่อบุคคลโดยไม่รู้ตัว แต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นจิตสํานึกได้ในเวลา และสถานการณ์ที่เหมาะสม  

(3) จิตไร้สํานึกที่สะสมมาแต่อดีตกาล 
 จิตไร้สํานึกที่สะสมมาแต่อดีตกาล (Collective 

Unconscious) เป็นเสมือนที่รวบรวม และสะสมความทรงจําที่ซ่อนอยู่ภายใน และติดตามสืบต่อ 
ตลอดจนตกทอดเป็นมรดกจากบรรพบุรุษในอดีตก่อนกําเนิด เป็นพลังจิตส่วนที่เหลือหรือตกค้าง มา
จากพัฒนาการ และวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นซ้ําๆ กัน จากคนรุ่น
หน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง มนุษย์จะสืบทอดประสบการณ์ในอดีตของคนรุ่นก่อนๆ มาเป็นแนวโน้มที่ทําให้
เกิดกําหนดพฤติกรรม Jung เช่ือว่า Collective Unconscious เป็นรากฐานของโครงสร้างทาง
บุคลิกภาพ ทีก่่อรูปร่างให้กับมนุษย์อย่างเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่กําเนิด ซึ่งเป็นเสมือนภาพที่ติดตัว โดยมี
สิ่งที่เรียกว่า รูป หรือ แม่พิมพ์ หรือ แมแ่บบ (Archetype) จะเป็นส่วนประกอบของ Collective 

Unconscious ซึ่งมีช่ือเรียกต่างๆ กันไป ได้แก่ สิ่งที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ (Dominant) ภาพใน
เทพนิยาย (Mythological Images) หรือ รูปแบบในการแสดงพฤติกรรม (Behavior Pattern) โดยท่ี 
Archetype จะเป็นความคิดที่กว้างขวางของมนุษย์ ซึง่ได้ก่อตัวข้ึนเป็นจินตนาการหรือรูปภาพต่างๆ 
(Image or Visions) โดยรูปภาพเหล่าน้ีจะสอดคล้องกับความสํานึก และการรับรู้ตามปกติ ในชีวิตซึ่ง
อยู่ในสถานการณ์ที่รู้ตัว เช่น ภาพแม ่ (Mother Archetype) ที่บุคคลสร้างขึ้นเป็นภาพ จะเป็น
เอกลักษณ์ของแม่ตามความเป็นจริง กับความคิดที่ก่อตัว ซึ่งเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ 
และประสบการณ์ของทารกกับแม่ ที่ทําให้เกิดภาพแม่ (Mother Archetype) ที่เป็นผลผลิต
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ของประสบการณ์จากเช้ือชาติ และเผ่าพันธ์ุในอดีต กับประสบการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นเช่นเดียวกัน
มาหลายช่ัวอายุคน มาอยู่ในความทรงจํา และการระลึกไว้ ด้วยความสวยงาม ด้วยความดี ในภาพรวม
ของแม่ (Mother Archetype) ว่าแม่เป็นพระพรหมของลูก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 126 แสดงภาพหนา้กาก (Persona) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

(4) หน้ากาก 
 หน้ากาก (Persona) เป็นสิ่งที่ตัวละครใช้สวมไว้ เพ่ือ
แสดงบทบาทต่างๆ ในการแสดงหน้ากากยังแสดงปฏิกิริยา หรือตอบโต้กับข้อเรียกร้องทางสังคม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือตอบสนองความต้องการของ Archetype ภายในตนเอง และเพ่ือให้
สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมท่ีต้องการทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ หน้ากากจึงมลีักษณะ
ของการประนีประนอม ระหว่างความต้องการต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมกับรากฐานความเป็นจริงที่อยู่
ภายในแต่ละบุคคล และแสดงบทบาทหลายๆอย่าง ในชีวิตประจําวันที่จะช่วยควบคุมพลังรุนแรง 
เป็นต้น ตอนแรกๆของอุปนิสยัต่างๆ ที่มีอยูใ่น Collective Unconscious และมจีุดมุ่งหมายเพ่ือให้
เกิดความประทับใจกับคนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเสมือนบุคลิกภาพสาธารณะ (Public Personality) ซึ่งเป็น
พฤติกรรมต่างๆ ที่บุคคลแสดง โดยใช้ความเห็นของสาธารณชน ซึ่งตรงกันข้ามกับบุคลิกภาพส่วนตัว 
(Private Personality) แต่ในเวลาเดียวกัน หน้ากากก็มีสว่นเสีย เพราะทําให้บุคคลเรยีนรู้ที่จะปิดบัง
ตัวตนที่แท้จริงไว้ นอกจากน้ี ยังทําให้บุคคลปิดบังศักยภาพ หรือพลังความสามารถต่างๆ ที่อาจทําให้
บุคคลสญูเสีย ความเป็นตัวของตัวเองไป ในประเด็น ดังกล่าวหากเราสังเกตจากตัวเราเอง จะพบว่า
เมื่อไรก็ตามที่เราสวมหน้ากาก หรือแสดงพฤติกรรมตามบทบาทของสังคมท่ีกําหนดไว้มากๆ เราอาจทํา
ให้รู้สึกอึดอัด และขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่สามารถพูด ทํา หรือ แสดงออกตามตัวตนที่เป็นจริง



429 
 

ของเรา ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี จะเป็นการสกัดก้ันความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่ในตนเอง และเป็นผลเสียต่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพในที่สุด 
 (5) ลักษณะของหญิงที่มีอยู่ในชายและลักษณะของชายที่มี
อยู่ในหญิง  
 ลักษณะของหญิงที่มีอยู่ในชาย (Anima) และลักษณะ
ของชายที่มีอยู่ในหญิง (Animus) หรืออาจเรียกว่าลักษณะเพศแฝงเร้น ซึ่งเป็นการอธิบายถึง
ลักษณะความเป็นหญิงในบุคลิกภาพของผู้ชาย เช่น ความอ่อนโยน ความน่ิมนวล เป็นต้น ลักษณะความ
เป็นหญิงที่มักแฝงไว้ในชาย (Anima) และลักษณะความเป็นชายในบุคลิกภาพของผู้หญิง เช่น ความ
เข้มแข็ง ความเด็ดเดี่ยว ที่มักแฝงไว้ในตัวหญิงเช่นกัน (Animus) หากจะพิจารณาในด้านสรีระจะ
พบว่า ในเพศชายจะมีทั้งฮอร์โมนเพศชาย และฮอร์โมนเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงก็จะมี
ฮอร์โมนเพศหญิง และฮอร์โมนเพศชายอยู่เช่นกัน ซึ่ง Jung อธิบายว่า ลักษณะความเป็นหญิงใน
บุคลิกภาพของชาย หรือความเป็นชายในบุคลิกภาพของหญิงเกิดจาก Archetype คอืรูปของผู้หญิง
ในชาย (Feminine Archetype) ที่เรียกว่า Anima หรือรูปของผู้ชายในผู้หญิง (masculine 

Archetype) ที่เรียกว่า Animus รูปต่างๆ เหล่าน้ี อาจเกิดจากโครโมโซมเพศ (Sex Chromosomes) 

และการทํางานของต่อมเพศ (Sex Glands) แต่สาเหตุสาํคัญ Jung เช่ือว่าเป็นผลของประสบการณ์
ทางเช้ือชาติ และเผ่าพันธ์ุของมนุษย์ระหว่างชายกับหญิง ซึ่งมีชีวิต และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมา โดย
หมายความว่า ประสบการณ์ในอดีตที่เพศชายมีชีวิตอยู่กับเพศหญิง ทําให้ผู้ชายรับลักษณะ 
ความเป็นหญิงไว้ในตนเอง ในขณะที่ประสบการณ์ของการอยู่ร่วมกัน ทําให้ผู้หญงิรับลักษณะของ
ความเป็นชายไว้ในตนเองทําให้เพศหญิง มีความเข้มแข็งมีความอดทนและกล้าหาญ ในขณะที่เพศ
ชายเองก็มีความอ่อนโยนและนุ่มนวลแฝงอยู่สิ่งเหล่าน้ี เป็นสาเหตุให้แต่ละเพศแสดงคุณลักษณะ
ของเพศตรงข้ามในตัวตน 
 (6) เงา  
 เงา (Shadow) เป็นรูป (Archetypes) เป็นสิ่งที่
เรียกว่า สัญชาตญาณพ้ืนฐานที่มีคล้ายกับสัตว์ เมื่อมีวิวัฒนาการจนกลายเป็นมนุษย์ๆ จึงรับ และสืบ
ทอดมาจากวิวัฒนาการ จากรูปแบบทีตํ่่ากว่ามาสู่ความเป็นมนุษย์ทาํให้มนุษย์มแีนวโน้มที่จะทําสิ่ง
เลวร้าย และผดิศีลธรรม เป็นส่วนของจิตที่อยู่ลึกที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น Shadow  

 Jung เช่ือว่า Shadow เป็นด้านของความเป็น
สัตว์ (Animal Side) ที่อยู่ในธรรมชาติของมนุษย์และเป็นจุดเร่ิมต้นของความคิดของมนุษย์ใน
ส่วนที่เป็นความช่ัวร้ายซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นในลักษณะภายนอก ทําให้เป็นพฤติกรรมที่ยังไม่ได้ 
ขัดเกลาหรือพฤติกรรมที่แสดงความรู้สึกก้าวร้าว พฤติกรรมที่เป็นศัตรูกับผู้อ่ืน หรือเป็นพฤติกรรมที่
ไม่น่าช่ืนชมรวมถึงความคิด ความรู้สึกและการกระทําที่สังคมไม่ยอมรับ เพราะเป็นการแสดงส่ิงที่
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ไม่เหมาะสม Shadow เหล่าน้ีจะถูกปิดบังโดยใช้หน้ากาก (Persona) หรือเก็บลงสู่จิตไร้สาํนึกของ
บุคคล (Personal Unconscious)  

 5.1.2.2 ตน  
 ตน (Self) เป็นจุดศูนย์กลางของบุคลิกภาพ หมายถึง รูป 

(Archetype) ซึ่งนําบุคคลไปสู่การแสวงหาวิธีการต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้ถึง
จุดสูงสุด(Self Realization) และเป็นวิถีทางของบุคคล (Way of Individual) ที่ทําให้
บุคลิกภาพมีความเป็นเอกภาพ และมคีวามสมดุล และมั่นคง การทํางานของ Self จะเป็นเช่นเดียวกับ 
Archetype อ่ืนๆ คือ จูงใจให้เกิดพฤติกรรม  
 ตน ทําหน้าที่ เป็นเป้าหมายของชีวิต และเป็นเป้าหมาย
สุดท้ายที่มนุษย์พึงแสวงหา ถือว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลมุ่งไปสู่ความเข้าใจตนเอง ซึ่งการที่
บุคคลจะเข้าใจตนเองน้ัน จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นค่อนข้างยาก ทําให้บุคคลแสวงหาเป้าหมาย
น้ีตลอดเวลา ความเข้าใจตนเองจะยังไม่เกิดกับบุคคลที่อายุน้อย เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และ
บุคคลจะพยายามแก้ไขปัญหาตลอดจนความคิดขัดแย้งหลายๆ อย่างทีเ่กิดขึ้นในจิต และกม็ีคนเป็น
จํานวนน้อยที่จะบรรลุถึงความเขา้ใจตนเองได้ ทั้งน้ี ตนยังจะไม่แสดงออกอย่างชัดเจน จนกว่าจะถึงวัย
กลางคน ซึ่งเป็นวัยที่บุคคลเริ่มต้น ที่จะมีความพยายามอย่างจริงจัง ที่จะเปลี่ยนศูนย์กลางของ
บุคลิกภาพ จากการรับรู้ตนเอง (Ego) มาเป็นความเข้าใจในตนเอง (Self Realization) 

 5.1.2.3 ระบบความสัมพันธ์ภายใน  
 ระบบความสัมพันธ์ภายใน (Interdependent Systems) 

ระบบความสัมพันธ์ภายในของบุคคลประกอบด้วย รูปแบบทางจิตวิทยาของบุคคลที่เป็นเจตคติพ้ืนฐาน 
(Basic Attitudes) โดยสามารถแบ่งบุคลิกภาพ ของบุคคล ออกเป็น 2 ประเภท คอื (Two 

Psychological Type) (พีรพล เทพประสทิธ์ิ,2549 : 203) 

(1)  บุคคลประเภทชอบสังคม (Extravert) 

 บุคคลประเภทชอบสังคม จะมีลักษณะเป็นคนเปิดเผย  
ร่าเริง ชอบออกสังคม ไม่ชอบเก็บตัว เป็นบุคคลที่สร้างความเช่ือมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง มี
อุปนิสัยที่เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสิง่แวดล้อม และพร้อมที่จะเปลี่ยนตามสถานการณ์ใหม่ๆ  
ที่เหมาะสม เมือ่เกิดความคับข้องใจ มักมีพฤติกรรมในรูปของการต่อสู้ (Defense) 

(2) บุคคลประเภทเก็บตัว (Introvert) 

 บุคคลประเภทเก็บตัว จะมีลักษณะเป็นคนท่าทางลึกลับ 
ชอบเก็บตัวและผูกพันกับตนเองมากกว่าที่จะผูกพันกับสังคม เป็นบุคคลที่มีกฎเกณฑ์แน่นอนใน 
การควบคุมอุปนิสัยตนเอง เป็นคนที่เช่ือถือตนเอง และมักจะมีการตัดสินใจโดยเน้นความคิดของ
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ตัวเองเป็นหลัก เมื่อเกิดความคับข้องใจมักมีพฤติกรรมแบบหลบหนี แยกตัวเองออกไปจากสังคม 
(Isolation) 

 5.1.3 ทฤษฎีจติวิทยารายบุคคลของอัลเฟรด แอดเลอร์ 
 ทฤษฎีจิตวิทยารายบุคคล (Individual Psychology) ของอัลเฟรด  
แอดเลอร์ อดีตแพทย์ที่ผันตัวมาเป็นนักจิตวิทยา แต่เดิมน้ันแอดเลอร์เคยเป็นศิษย์ของฟรอยด์มาก่อน 
แต่เขาเกิดมีความคิดที่แตกต่างและได้ประกาศทฤษฎีใหมม่ีที่มีความแหวกแนวกว่าของฟรอยด์  
แอดเลอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกแนวทางการศึกษาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์ที่
เน้นอิทธิพลของสัมพันธภาพระหว่างบุคลหรือพฤติกรรมทางสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 127 แสดงภาพอัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfed Adler) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 แอดเลอร์กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของบุคคลน้ันม ี 3 ปัจจัย
สําคัญ ได้แก่ (พีรพล เทพประสิทธ์ิ,2549 : 204-206) 

 5.1.3.1 ลําดับการเกิด  
 ลําดับการเกิด (Order of Birth) แอดเลอร์ให้ความสําคัญกับ
สังคม ด้วยเหตุที่สังคมน้ันจะเป็นสิ่งกําหนดบุคลิกภาพ เขาสังเกตเห็นว่าบุคลิกภาพของเด็กที่มีลําดับ
การเกิดแตกต่างหัน จะมีบุคลิกภาพที่มีเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเขาได้อธิบายความแตกต่าง
เหล่าน้ีว่า เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของเด็กแต่ละคนในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคม ซึ่งเข้าได้ให้
ข้อสรุป ดังน้ี 
 (1) ลูกคนโต เน่ืองด้วยเป็นลูกคนแรกของครอบครัว ลูกคนโต
จึงได้รับความสนใจอย่างมากจนกระทั่งเมื่อมีน้องคนลําดับถัดมา เด็กจะมีความรู้สึกว่าความรักที่คนใน
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ครอบครัวมีใหก้ับเขาน้ันถูกลดความสําคัญและถูกแบ่งปันให้กับน้องใหม่ ซึ่งประสบการณ์น้ีจะทําให้
เด็กบุคลิกข้ีอิจฉาและเกลียดชังผู้อ่ืน รู้สึกไม่มั่นคง พยายามปกป้องตนเอง ลูกคนโตจะสนใจที่จะจดจํา
อดีตเมื่อสมัยที่เขายังเป็นศูนย์กลางแห่งความสนใจ ดังน้ัน หากพ่อแม่สามารถเตรียมการในการจัดการ
สถานการณ์น้ีได้ล่วงหน้า ก็จะทําให้ลูกคนโตมีความพร้อมกับการเกิดของน้องใหมแ่ละพัฒนาบุคลิกภาพ
ไปในทางที่พึงประสงค์ได้ เช่น มีความรับผดิชอบสูง เช่ือมั่นในตนเอง ชอบช่วยเหลือปกป้องคุ้มครอง 
ผู้ที่ด้อยกว่า 
 (2) ลูกคนกลาง มักมีลกัษณะของความทะเยอทะยาน มมีานะ 
ที่จะมคีวามสามารถลํ้าหน้ากว่าพ่ีคนโต ลกูคนกลางจะมแีนวโน้มสูงที่จะเป็นคนด้ือรั้นและมคีวามอิจฉาพ่ี
น้องของตน แต่ส่วนใหญแ่ล้วจะปรับตัวได้ดีกว่าบรรดาพ่ีน้องด้วยกัน 
 (3) ลูกคนเลก็ เน่ืองจากเป็นลกูคนสุดท้อง จงึมักได้รับการตามใจ
และความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวอยู่เสมอ ทําให้มีลักษณะเอาแต่ใจตัวเอง ชอบขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ไม่รู้จักโต เป็นต้น 
 (4) ลูกคนเดียวหรือลูกโทน เน่ืองจากเป็นลูกเพียงคนเดียวจึง
ได้รับการตามใจจากครอบครัว เช่น น้องคนเล็ก และได้รับการเอาอกเอาใจโดยเฉพาะจากผู้เป็นแม ่
เมื่อโตขึ้น อาจมีปัญหาเร่ืองมนุษยสัมพันธ์ ถา้เขาไม่ถูกเอาใจและยกยอเหมือนกับที่เคยได้รับมาก่อน 
 5.1.3.2 ประสบการณ์วัยเด็ก  
 ประสบการณ์วัยเด็ก (Childhood Experience) จากวิชาชีพ
แพทย์ที่เคยทําในอดีต เขามีความเช่ือว่า ประสบการณ์ในวัยเด็กมีอิทธิพลต่อลักษณะนิสยั บุคลิกภาพ 

ปมเด่น ปมด้อย ความสนใจทางสังคม และวิถีชีวิตของคนทุกคน แอดเลอร์ให้ข้อคิดเห็นว่เด็ก 3 

ประเภทที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีปัญหา ได้ดังน้ี 
 (1) เด็กที่มีปมด้อย (Children with Inferiorities) จะเติบโต
เป็นบุคคลที่มคีวามฝังใจว่า ตนเป็นผู้มีเคราะห์กรรม ต้องพบกับความล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา แอดเลอร์
ได้อธิบายว่า ถ้าผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเขา คอยประคับประคองให้กําลังใจก็จะสามารถทําให้เขามีความคิดใน
แง่ดีขึ้นมาได้ 
 (2) เด็กที่ถูกตามใจจนเสียเด็ก (Spoiled Children) มักเติบโต
เป็นบุคคลที่เอาแต่ใจตนเอง เป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวจัด อยากเป็นนายอยู่เหนือทุกคนและทุกเวลา 
เรียกร้องความสนใจจากผู้อ่ืน คอยเป็นแต่ผูร้ับ ไม่รู้จักเป็นผู้ให ้
 (3) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง มักเติบโตเป็นบุคคลที่มีความรู้สึกฝังอยู่ใน
จิตใจว่าตนเป็นผู้ที่คนอ่ืนๆ รังเกียจเหยียดหยาม ไม่สามารถทําใจใหร้ักบุคคลหรือหลกัการใดๆ อย่าง
สนิทใจ ไม่ว่าเป็นความรักในรูปแบบใดๆ มีความรู้สึกอยากแก้แค้นสงัคมและผู้อ่ืนอยู่ในส่วนลึกของ
จิตใจตลอดเวลา 
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 5.1.3.3 ความปรารถนาปมเด่นและความรูส้ึกถึงปมด้อย (Striving for 

Superiority & Inferiority Feelings) แอดเลอร์น้ันลงความเห็นว่า มนุษย์ทุกคนต่างก็มีแรงจูงใจ
สําคัญอยู่ประการหน่ึง ซึ่งครอบงําพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่และลักษณะบุคลิกภาพของตน แรกเริ่มน้ัน
เขา เช่ือว่า แรงจูงใจน้ันคือ ความก้างร้าว ต่อมาเปลี่ยนเป็นความใฝ่อํานาจ และในทา้ยที่สุดเขาก็ลง
ความเห็นว่า แรงจูงใจน้ันคือ ความปรารถนามีปมเด่น แอกเลอร์อธิบายว่าคนทุกคนอยากมีความเด่น
อย่างน้อยประการหน่ึงซึ่งมีความแตกต่างไปในแต่ละบุคคล เช่น เด่นทางกีฬา เด่นทางการเรียน เด่น
ทางรูปร่างหน้าตา เป็นต้น มนุษย์ทั้งปกติและไม่ปกติต่างมีความปรารถนาประภทน้ีเป็นแนวทางใน
ชีวิต 
 ความปรารถนาที่จะมีปมเด่นน้ันมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกถึงปมด้อย
และการแสวงหาสิ่งชดเชย เขาสังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญม่ีจุดอ่อนทางร่างกายไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือพัฒนาการที่ไม่สมบูรณก์็ได้ แอดเลอร์กล่าวว่า คนเรามีจุดอ่อนไม่เฉพาะแต่ทางร่างกายเท่าน้ัน แต่
อาจเป็นทางสังคม อารมณ์หรือจิตใจก็ได้ ซึ่งจุดอ่อนเหล่าน้ีรู้จักในช่ือ ปมด้อย (Inferiority) ปมด้อย
และการสร้างปมเด่นเพ่ือชดเชยปมด้อยน้ันไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติ มนุษย์ทกุคนพยายามหาทางชดเชยปม
ด้อยด้วยการสร้างปมเด่นขึ้นมา แอดเลอร์เช่ือมั่นว่า ปมด้อยและความปรารถนาปมเด่นเป็นแรงผลกัดันที่
สําคญั ซึ่งทําให้คนแสดงพฤติกรรมต่างๆ หรอืสร้างแบบแผนการดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างมีความหมาย 
 5.2 กลุ่มทฤษฎีบุคลกิภาพแบ่งตามประเภท (Type Theory) 

 5.2.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพของเชลดอน 
 วิลเลียม เชลดอน (William H. Sheldon) เป็นนักจิตวิทยาและแพทย์ 
ชาวอเมริกันได้ศึกษาคน้คว้าเรือ่ง ลักษณะความสมัพันธ์ของโครงร่างของมนุษย์กับการแสดงออกใน
ลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ (http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Theory15 

ตุลาคม 2555) 
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ภาพท่ี 128 แสดงภาพวิลเลยีม เชลดอน (William H. Sheldon) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 ทฤษฎีบุคลิกภาพของเชลดอน เป็นทฤษฎีที่ได้รับการนิยมลดลงในลักษณะ
โครงสร้างทางร่างกาย (Constitutional types) ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (ศรีวรรณ จันทรวงศ์,2548 

:152-153) 

 5.2.1.1 Endomorphy เป็นพวกที่มีโครงสร้างทางร่างกายอ้วนเต้ีย มี
ลักษณะตัวกลมเน้ือมากไขมนัมากร้อนง่ายเคลื่อนย้ายไม่คล่องตัว ชอบการรับประทานและรับประทานจุ 
ชอบสนุกสนาน รักความสะดวกสบาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 5.2.1.2 Mesomorphy ลักษณะของคนแข็งแรงมกีล้ามเน้ือเป็นมดัอย่าง
เห็นได้ชัดชอบออกกําลังในกิจกรรมต่างๆ ชอบการผจญภัยประเภทใช้กําลัง เป็นคนกระตือรือร้น 
ตัดสินใจเร็วกลา้หาญ ใจหนักแน่น พูดตรง ไปตรงมา ค่อนข้างก้าวร้าว ไม่ชอบอยู่ในที่แคบ 
 5.2.1.3 Ectomorphy เป็นพวกที่มีลักษณะคนผอมไม่ค่อยมีกล้ามเน้ือ 
ไม่ชอบเข้าสังคม มีความสขุ ที่อยู่เป็นที่ทาง มีระเบียบ บางครั้งหยุมหยิม ฉลาด มีความรับผิดชอบสูง 
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 5.2.2 ทฤษฎีบุคลิกภาพของไอแซงค์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 129 แสดงภาพแฮนส์ ไอแซงค์ (Hans Eysenck) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 ทฤษฎีบุคลิกภาพของไอแซงค์ (Eysenck’s Theory) แฮนส์ ไอแซงค ์ (Hans 

Eysenck) ได้พัฒนาทฤษฎีว่าด้วยบุคคลที่มีความแตกต่างกันทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมลักษณะ
ทางบุคลิกภาพจะประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ (ศรีเรือน  แก้วกังวาล,2547 หน้า 332) 

 5.2.2.1 เก็บตัว (Introvert) – แสดงตัว (Extraverted) 

 5.2.2.2 แนวโน้มโรคประสาท (Neuroticism) – ความมั่นใจ (Stability) 

 แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วยลักษณะนิสัย (Trait) อีกหลายลกัษณะ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



436 

 

ไม่ม่ันคง 
(มีอาการประสาทอ่อน) 

UNSTABLE 

ขี้โมโห Moody       Touchy อ่อนไหว 
กระวนกระวาย Anxious      Restless ไม่ผ่อนคลาย 
ยึดมั่นถือมั่น Rigid       Aggressive ก้าวร้าว 
เคร่งครัด Sober       Excitable ต่ืนเต้น 
มองโลกในแง่รา้ย Pessimistic     Changeable เปลี่ยนแปลง 
ไว้ตัว Reserved       Impulsive ยํ้าคิดยํ้าทํา 
ไม่ชอบสังสรรค์ Unsociable     Optimistic เห็นโลกในแง่ดี 
เงียบ Quiet       Active กระฉบักระเฉง 
เก็บตัว INTROVERTED      EXTRAVERTED แสดงตัว 
เงียบเฉย Passive       Sociable ชอบสังสรรค์กับคน 
ระมัดระวัง Careful       Outgoing ชอบไปโน่นมานี่ 
ใช้ความคิด Thoughtful      Talkative ช่างพูด 
สงบ Peaceful       Responsive ตอบโต้ 
ควบคุมตนเองได้ Controlled     Easygoing ง่ายๆ เป็นกันเอง 
เช่ือถือได้ Reliable       Lively มีชีวิตชีวา 
อารมณ์ไม่ขึ้นลง Even-tempered     Carefree ไม่ทุกข์ร้อน 
เยือกเย็น Calm       Leadership เป็นผู้นํา 

STABLE 

ม่ันคง 
ภาพท่ี 130 แสดงภาพกลุ่มลักษณะนิสัยตามแนวคิดของไอแซ้งค์ 

(ที่มา Goldstein, 1994 หน้า 608 อ้างในศรีเรือน  แก้วกังวาล,2547 หน้า 332) 

 

 บุคคลที่มลีักษณะแสดงตัว เป็นคนชอบสังคม ไม่ไว้ตัว มีเพ่ือนมาก ชอบงานที่
เสี่ยงและท้าทาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติตรงกันข้ามกับบุคคลทีม่ีลักษณะเก็บตัว คนพวกน้ีค่อนข้างเงียบเฉย
ไว้ตัว ไม่ชอบอยู่ในกลุ่มคนมากๆ ส่วนบุคคลท่ีมีความโน้มเอียงไปทางเป็นโรคประสาท มักเป็นคนเจ้า
อารมณ์และเมือ่ระเบิดอารมณ์ออกมาแล้ว ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะหวนกลับสูภ่าวะอารมณ์ปกติ 
คนที่มีอารมณม์ั่นคง เป็นคนที่ใจสงบ น่าเช่ือถือ ไว้วางใจได้ นอกเหนือจากลักษณะใหญ่ 2 ลักษณะ
ดังกล่าวแล้ว ไอแซงค์ยังได้เสนอลักษณะบุคลิกภาพอีกลักษณะหน่ึงซึ่งเรียกว่า “psychoticism” 
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บุคคลที่มีบุคลกิลักษณะอยู่ในกลุ่มน้ีมแีนวโน้มที่จะเห็นแก่ตัว ก้าวร้าว ชาเย็น ไม่ค่อยคิดถึงคนอ่ืน 
ทฤษฎีของไอแซงค์คล้ายกับทฤษฎีเทรทของท่านอ่ืนๆ ตรงที่มีการวิเคราะห์บุคลิกภาพและพฤติกรรม
โดยกระบวนการทางสถิติ แต่มีความต่างจากทฤษฎีอ่ืนในประเด็นที่เขาได้ให้ความสําคัญต่อปัจจัยทาง
ชีวภาพว่าเป็นตัวกําหนดลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลมากกว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดสําคัญ
ในทฤษฎีเทรทอ่ืนๆ อาทิ เขาอธิบายว่า คนที่เก็บตัวและแสดงตัว จะมีระบบประสาทต่างกันโดยระบบ
ประสาทของคนเก็บตัวจะต่ืนตัวถูกเร้าได้ง่ายกว่าคนแสดงตัว ดังน้ัน คนเก็บตัวจะชอบทํากิจกรรมที่
เงียบๆ ที่จะไม่ทําให้เขาประสาทต่ืนมากนัก ในทางตรงกันข้ามคนแสดงตัวนิยมแสวงหากิจกรรมที่ 
เร้าใจ พ่ือไม่ใหรู้้สึกเบ่ือ แนวคิดเรื่องระบบประสาทที่มีผลต่อลักษณะแสดงตัว เก็บตัวของบุคคล ได้รบั
การสนับสนุนว่ามีความเป็นจริงจากงานวิจัยหลายช้ิน (Goldstein, 1994 หน้า 609) 

(ศรีเรือน แก้วกังวาล,2547 หน้า 332-333) 

 5.2.3 ทฤษฎีอุปนิสัยของอัลพอร์ต  
 ทฤษฎีอุปนิสัยของอัลพอร์ต (Allport’s Trait Theory) เจ้าของทฤษฎี 
คือ กอร์ดอน อัลพอร์ต (Gordon Allport) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ทฤษฎีอุปนิสัยของอัลพอร์ต เป็น
ทฤษฎีเทรท หลักการเบ้ืองต้นทฤษฎีที่จัดอยู่ในกลุม่แนวคิดรู้คิด บุคลกิภาพที่มมีุมมองกว้างทําให้มอง
บุคลิกภาพได้หลากหลายรูปแบบ เขามีความเช่ือว่าบุคลิกภาพ คือ ปริศนาที่ไม่มีคาํตอบเบ็ดเสร็จ 
ได้แก่ อาจจําแนกบุคคลตามแนวโน้มลักษณะนิสัย เช่น คนข้ีเหนียว จะมีความมุ่งมั่นในการใช้จ่ายให้
น้อยที่สุด เขาจะมุ่งรักษาผลประโยชน์เรื่องเงินๆ ทองๆ ทกุวิถีทาง คนข้ีบ่น ก็จะหาเรืองบ่นในแทบทุก
สถานการณ์ เป็นต้น อัลพอร์ตได้เสนอทฤษฎีเทรท ดังน้ี 
 5.2.3.1 ลักษณะเด่นของทฤษฎีเทรท คือ 
(ศรีเรือน แก้วกังวาล,2547 : 329) 

 (1) ความคงที่ (Consistency) แต่ละบุคคลมีคุณลักษณะโดด
เด่นหลายๆ อย่างภายในตัวและจะแสดงคุณลักษณะน้ันออกมาในสถานการณ์ต่างๆกัน ดังน้ัน เมื่อเรา
กล่าวว่า คนน้ันหรือคนน้ีเป็นคนสะอาดเรียบร้อย ขี้อาย ก้าวร้าว ฯลฯ เรากําลัง “ติดตรา” ให้แก่เขา
ด้วยเทรท ซึ่งอธิบายว่า บุคคลมีพฤติกรรมเช่นไรมาแล้วแต่หนหลังและในปัจจุบัน นอกจากน้ีเรายัง
สามารถเดาได้ ว่าเขาจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในอนาคต 
 (2) มีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences) 

ทฤษฎีเทรทมคีวามคิดว่า แต่ละคนประกอบด้วยกลุ่มลักษณะหลายอย่างซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัว โดย
ที่ไม่มีใครเหมอืนใคร ทฤษฎีเทรทมีหลายกลุ่มและทุกๆกลุ่มมแีนวคิดร่วมกัน คือ ค้นหาและอธิบาย
ลักษณะเทรทพ้ืนฐานของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ืออธิบายบุคลิกภาพของบุคคลน้ัน 
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 อัลพอร์ต อธิบายว่า อุปนิสัย (Traits) ของมนุษยชาติน้ันมีมากกว่า 
5,000 ชนิด อัลพอร์ตเช่ือวา ไม่มีอุปนิสัยใดตายตัวในแต่ละบุคคล บุคคลจะแสดงลักษณะใดที่โดดเด่น
ออกมาน้ัน ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) และพลังกดดันทางสังคม 
(Social Pressure) ในสถานการณ์นั้นๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 131 แสดงภาพกอรด์อน อัลพอรต์ (Gordon Allport) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 5.2.3.2 อุปนิสัยของบุคคล 
 อัลพอร์ต ได้จําแนกอุปนิสัยของบุคคลออกเป็นส่วนๆ จํานวน 2 

ประเภท ได้แก่ อุปนิสัยสามญั (Common Traits) และอุปนิสัยส่วนบุคคล (Personal Disposition 

Traits) (พีรพล เทพประสิทธ์ิ,2549 : 207) 

 (1) อุปนิสัยสามัญหรืออุปนิสัยพ้ืนฐาน (Common Traits) 

หมายถึง อุปนิสัยของบุคคลทีมีความคล้ายคลึงกัน เน่ืองจากเกิดและเติบโตภายในสังคมและวัฒนธรรม
เดียวกัน ส่งผลทําให้มลีักษณะนิสัยส่วนหนึ่งที่คล้ายคลึงกัน เช่น ลักษณะนิสัยโดยรวมของคนไทยจะ
เป็นคนชอบความสบาย ย้ิมง่าย ชอบพ่ึงพิง ลักษณะนิสัยโดยรวมของคนอเมริกันจะรักความอิสระ มี
ความเป็นตัวของตัวเอง เป็นต้น แต่ลักษณะนิสัยดังกล่าวน้ีเป็นเพียงลักษณะที่อธิบายบุคลิกภาพของ
บุคคลได้อย่างหยาบๆ เท่าน้ัน 
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 (2) อุปนิสัยส่วนบุคคล (Personal Disposition Traits) 

หมายถึง อุปนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลซึ่งจะมคีวามแตกต่างกันออกไป เมื่อเป็น
เช่นน้ีจึงไม่สามารถนําอุปนิสัยส่วนน้ีของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันได้ ดังน้ัน ในการศึกษาบุคลิกภาพ
ของบุคคลจึงถือว่า อุปนิสัยส่วนน้ีเป็นปัจจัยสําคัญที่จะใช้ศกึษาร่วมกับอุปนิสัยร่วม ซึ่งในกรณีนี้อัลพอร์ต 
ได้แบ่งอุปนิสัยส่วนบุคคลไว้ 3 ระดับตามอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล ดังน้ี 
 1) อุปนิสัยหลัก (Cardinal Disposition Traits) เป็นกลุ่ม
อุปนิสัยที่โดดเด่นในตัวของบุคคลแง่ใดแง่หน่ึง ซึ่งยากที่จะลบล้างหรือปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้ จึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลน้ันเกือบทุกด้าน เช่น เมื่อเอ่ยถึงขุนแผนอุปนิสัยหลักคือ เจ้าชู้ เมื่อเอ่ย
ถึงศรีธนชัย อุปนิสัยคือ ความฉลาดเจ้าเล่ห ์เป็นต้น 
 2) อุปนิสัยร่วม (Central Traits) เป็นกลุ่มอุปนิสัยของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมีอยู่ภายใต้บุคคลมากบ้างน้อยบ้างในสถานการณ์หน่ึงๆ ไม่ได้แสดงออกมาซึง่
อุปนิสัยทั้งหมดสามารถอธิบายถึงบุคลกิภาพของบุคคลน้ันได้ใกล้เคยีงมากท่ีสุด เช่น เมื่อเอ่ยถึงขุนแผน
จะนึกถึงความเจ้าชู้ กล้าหาญ รักแผ่นดิน ฉลาด เข้มแข็ง เป็นต้น 
 3) อุปนิสัยทุติยภูมิ (Secondary Traits) เป็นอุปนิสัยที่ไม่
โดดเด่นมากนักในตัวของบุคคล เป็นอุปนิสัยแบบกว้างๆ โดยทั่วไปมักเก่ียวกับความคิดเห็น ทัศนคติ 
รสนิยมในด้านใดด้านหน่ึง เมื่อบุคคลชอบสิ่งใดสิ่งหน่ึง เขามักจะให้ข้อคิดเห็นที่ดีในขอบข่ายที่
เก่ียวข้องกับสิ่งน้ันๆ เช่น สมใจชอบพรรคการเมือง A จึงแสดงออกด้วยการเชียร์และสนับสนุนพรรค
การเมือง A มาตลอดหรือวินัยไม่ชอบสินค้าต่างประเทศ จึงนิยมใช้แต่สินค้าไทยและต่อต้าน
ต่างประเทศ เป็นต้น 
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 5.2.4 ทฤษฎีลกัษณะเฉพาะของเรมอนด์ บี แคทเทลล ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 132 แสดงภาพเรมอนด์ บี แคทเทลล์ (Raymond B. Catteell) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 เรมอนด์ บี แคทเทลล์ (Raymond B. Catteell) (1965) ได้พยายามศึกษา
ค้นหาว่า ม ีTraits ใดบ้างที่เป็นเทรทกลางๆ (ศรีเรือน แก้วกังวาล,2547 : 330) ซึ่งเราสามารถนํามา
อธิบายบุคลิกภาพของบุคคลทั่วไปได้ เขาได้นําลักษณะ Trait ต่างๆ ถึง 1800 ลักษณะ เท่าที่ปรากฎ
ในภาษาอังกฤษมาแยกแยะโดยกระบวนการทางสถิติที่เรยีกว่า Factor analysis จนเหลือลักษณะ
บุคลิกภาพพ้ืนฐาน 16 ลักษณะ ที่เรียกว่า Source Trait ซึ่งเป็นลักษณะบุคลิกภาพที่ซึมลึกภายในตัว
บุคคล เป็นตัวเร้าสําคัญที่ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพ (ซึง่บางคร้ังเป็นบุคลิกภาพส่วน
ผิวพ้ืน) ลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 16 ลักษณะดังกล่าว แคทเทลล์ได้สร้างแบบทดสอบเพ่ือวัด เรียกว่า 16 

PF ทฤษฎีของแคทเทลล์ครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ด้านมิติบุคลิกภาพแทบทุกมิติ เช่น พันธุกรรม 
สิ่งแวดล้อม บุคลิกภาพส่วนผิวพ้ืนและส่วนซึมลึกรวมทั้งการวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ แต่แนวคิดของ 
แคทเทลล์ค่อนข้างเข้าใจยาก เพราะมีส่วนของกระบวนการทางสถิติที่ซับซ้อน ตามแนวคิดเรื่องการวัด
บุคลิกภาพ 16 ลักษณะ เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบันโดยจะเห็นจากมีผู้แปล
แบบทดสอบน้ีเป็นภาษาต่างๆ หลายสิบภาษา 
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ภาพท่ี 133 แสดงภาพเทรท 16 ลักษณะของแคทเทลล ์
(ที่มา Goldstein, 1994 หน้า 607 อ้างในศรีเรือน  แก้วกังวาล,2547 หน้า 330) 

 

 แบบทดสอบ 16 PF ได้รับความนิยมอย่างมากในการนําไปใช้เป็นเกณฑ์ใน 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อหรือทํางานให้ตรงกับบุคลกิ ลักษณะนิสยั โดยมีการศึกษา Trait ที่
เหมาะกับนิสัยของคนอาชีพต่างๆหลายอาชีพ ตัวอย่างในรูป 9-2 คือ Trait ของกลุ่มคน 3 อาชีพ : 

นักบิน ศิลปินที่มีหัวสร้างสรรค์ และนักเขียน 
 

 

 

 

ไว้ตัว     เป็นกันเอง, ชอบสังคม 
ปัญญาทึบ    ฉลาด เฉียบแหลม 
อารมณ์มั่นคง    อ่อนไหวง่าย, เจ้าอารมณ์ 

ถ่อมตัว     โอ้อวด แสดงตัว 
เคร่งขรึม    สบาย ไม่ทุกข์ร้อน 
เอาเปรียบ เห็นแก่ได้   มีมโนธรรม 
ขี้อาย     ชอบผจญภัย ใจกล้า 
ใจแข็ง     ใจอ่อน 
ไว้วางใจ     ขี้สงสัย 
ปฏิบัติได้จริง    ดีแต่ฝัน 
ซื่อ (จนเกือบเซ่อ)   มีปฏิญาณไหวพริบ 
(ตรงไปตรงมา) 
มั่นใจในตัวเองอย่างมาก   ไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง 
ยึดมั่นในประเพณีนิยม   ชอบทดลอง 
(ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง) 
อิงกลุ่ม     พ่ึงตนเอง 
ไม่มีวินัยในตนเอง   มีวินัย 
ผ่อนคลาย    ตึงเครียด 
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   Airline pilots นักบิน (1) 

 .................  Creative artisis ศิลปินที่มีหัวสร้างสรรค์ (2) 

   Writters นักเขียน (3) 

 

ไว้ตัว Reserved       Outing ชอบสังคม, เป็นกันเอง 
ปัญญาทึบ Less intelligent     More intelligent ฉลาด
อ่อนไหวง่าย Affect by emotion     Emotionally stable มั่นคง 
ยอมให้ผู้อ่ืน Submissive      Dominant ควบคุมผู้อ่ืน 
จริงจัง Serious       Happy go lucky ตามสบาย 
เห็นแก่ได้ Expedient      Conscientious มีมโนธรรม 
ขี้อาย Timid       Venturesome ชอบผจญภัย  
ใจแข็ง Tough minded      Sensitive หว่ันไหวง่าย 
ไว้ใจได้ Trusting       Suspicious น่าระแวง 
ปฏิบัติได้จริง Practical      Imaginative ดีแต่ฝัน 
ตรงไปตรงมา Forthright      Shrewd ฉลาดเฉียบคม 
มั่นใจในตนเอง Self-assured     Apprehensive ไม่ค่อยมั่นใจ 
ยึดมั่นในประเพณีนิยม Conservative    Experimenting ชอบทดลอง 
ตามกลุ่ม Group dependent     Self sufficient ชอบทดลอง 
ไม่มีวินัยในตนเอง Uncontrolled     Controlled มวิีนัย 
ผ่อนคลาย Relaxed      Tense เครียด 
             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ภาพท่ี 134 แสดงภาพการใช้แบบทดสอบ 16 PF คัดเลอืกความถนัดในอาชีพของบคุคล 
(Goldstein, 1994 หน้า 624 อ้างในศรีเรือน แก้วกังวาล,2547 หน้า 331) 
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 5.3 กลุ่มทฤษฎีบุคลิกภาพเชิงมนุษยนิยม (Humanism Theories) 

 5.3.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล โรเจอร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 135 แสดงภาพคาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล โรเจอร์ ได้รับตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์
ทางด้านจิตวิทยาและสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State University) มีความเช่ียวชาญ
ในทฤษฎีการให้คําปรึกษาเน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered Counseling) ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 1940 – 1945 ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล โรเจอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2539 : 123-132)  

 5.3.1.1 ตัวตนของบุคคล  
 ประสบการณ์เฉพาะตน (Self) ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดผสมปม
กันเข้าเป็น “ตัวตน” ของบุคคลคนน้ัน มนุษย์ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ ได้แก่ 

(1) ตนที่ตนมองเห็น  
 ตนที่ตนมองเห็น (Self concept) คือ ภาพของตนที่
เห็นว่าตนเป็นคนอย่างไร คือใครมีความรู้ความสามารถลกัษณะเฉพาะตนอย่างไร เช่น คนสวย คนเกง่  
คนร่ํารวย คนมีชาติตระกูล คนตํ่าต้อยวาสนา คนช่างพูด คนขี้อาย คนเก็บตัว คนเงียบ ฯลฯ 
โดยทั่วไปคนรับรู้มองเห็นตนเองหลายแง่มุม อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือภาพที่คนอ่ืนเห็น เช่น คนที่
ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

(2) ตนตามท่ีเป็นจริง  
 ตนตามท่ีเป็นจริง (Real Self) คือ ลักษณะตัวตนท่ี
เป็นไปตามข้อเท็จจริง บ่อยครั้งที่ตนไม่มองเห็นข้อเท็จจรงิของตน เพราะเป็นกรณีทีท่ําให้รูส้ึกเสียใจ 
เศร้าใจ ไม่เทียมหน้าเทียมตากับบุคคลอ่ืนๆ รู้สึกผิดเป็นบาป ฯลฯ 
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(3) ตนตามอุดมคติ  
 ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) คือ ตัวตนที่อยากมี
อยากเป็น แต่ยังไม่มีไม่เป็นในสภาวะปัจจุบัน เช่น นาย ก. เป็นคนขับรถรับจ้าง แต่นึกฝันอยากจะเป็น
เศรษฐีมคีนขบัรถให้ขี่, นาง ข. ถูกสามีทอดทิง้หวังจะมคีรอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าสามแีละลูก ,นางสาว 
ค.เป็นคนชอบเก็บตัว แต่นึกอยากเป็นคนเก่งในสังคม เป็นต้น 
 1) ตนที่ตนมองเห็นกับตนตามที่เป็นจริง  
มีความแตกต่างกันบุคคลน้ันมีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลก่อปัญหาให้แก่ตัวเองและผู้อ่ืน ในรายที่มีความ
แตกต่างกันรุนแรง เขาอาจเป็นโรคประสาท โรเจอร ์ อธิบายว่า ประสบการณ์ทําจติบําบัดทําให้เขา
สามารถยืนยันได้ว่า คนที่มีปัญหาทางจิตใจและบุคลิกภาพ คือ คนทีม่ขี้อขัดแย้งระหว่างตนที่เป็นจริง
กับตนที่ตนมองเห็นอย่างรุนแรง ความสลบัซับซ้อนของความขัดแย้งน้ีทําให้กลไกทางจิตมีความลี้ลบั
ซับซ้อน มีปมและเง่ือนแง่ ซึง่ทําให้เขามีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และบุคลิกภาพ ปัจเจกชนผู้มองตน 
ตีราคาตนเองสูงกว่าตนตามที่เป็นจริง เขาย่อมไม่เห็นข้อบกพร่องของตน ฉะน้ัน ปิดทางปรับปรุง
ตนเองให้ดีขึ้น เมื่อบุคคลอ่ืนๆ ทํากิจเก่ียวกับปัจเจกชน เขาปฏิบัติต่อปัจเจกชนนั้นในระดับดังต่อไปน้ี 
 (1) ปัจเจกชนตนตามที่เป็นจริง ต่างจากตนที่
ปัจเจกชนมองเห็นตนเอง จึงเกิดข้อขัดแย้งในสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นการถาวร  
 (2) ปัจเจกชนผู้มองตนสูงกว่าตน ตามท่ีเป็น
จริง มีความโน้มที่จะมองตนตามอุดมคติอย่างเพ้อฝัน ไม่มีลู่ทางดําเนินไปประสบความสําเร็จ ฉะน้ัน
มักทําอะไรไม่สมหวังอยู่เสมอ ก็โทษบุคคลหรือสถานการณ์อ่ืนๆ เป็นต้นเหตุความไม่สมหวัง  
 (3) ปัจเจกชนผู้มองเห็นตนเองตรง หรือ
ใกล้เคียงกับตนตามที่เป็นจริง ยอมรับความเด่นและความด้อยของตัวเองอย่างไม่หลงตน ย่อมเห็นทาง
ปรับปรุงตน ย่อมเห็นตนตามอุดมคติ ในวิสยัที่ดําเนินไปถึงได้โดยมีโครงการที่ปฏิบัติได้จริง ฉะน้ันมัก
เป็นผู้ได้รับความสําเร็จและสมหวังจากการทํางานดําเนินชีวิตตน ถ้าไม่มีกรณีไม่สมหวัง มองเห็น
อุปสรรคและเห็นทางแก้ไขอุปสรรคได้ แมว่้าไม่น่าเป็นไปได้ แต่มีปรากฏการณ์บ่อยๆ ว่า ปัจเจกชน
จํานวนไม่น้อย เป็นผู้มองเหน็ตนเองตํ่าต้อยกว่า ตน ตามท่ีเป็นจริง ต้นเหตุที่ทําให้เกิดการมองเห็นตน
ผิดไปดังน้ี น่าจะเป็นเพราะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นไปในทางลบ เช่น ความหวาดกลัว (ตาม
แนวคิดฟรอยด์) ปมด้อย (ตามแนวคิด แอดเลอร์) และการแสดงอํานาจความเป็นใหญ่ (Authority 

Power ตามแนวคิดฟรอยด์) รวมท้ังระเบียบแบบแผน (Red tape) ที่ปิดทางริเริ่มของปัจเจก (ผู้น้อย) 
ซึ่งอาจมีได้ต้ังแต่สัมพันธภาพในครอบครัวไปจนถึงสังคม เศรษฐกิจทกุระดับเหตุเหล่าน้ี อาจทําให้
ปัจเจกชนบางคนคร่ันคราม ยอมแพ้ ถดถอย ไม่ได้ใช้ หรอืไม่มีโอกาสใช้สมรรถภาพและคุณสมบัติที่มี
ในตนตามเป็นจริง ผู้ยอมถดถอยมักวาดภาพในอุดมคติทางตํ่าลง เพราะไม่เช่ือสมรรถภาพของตนเอง 
หากมีหวังอะไรได้อย่างคาด เช่น ได้จากการพนัน ซึ่ง“สุดแล้วแต่ดวง” ที่ร้ายคือการสิ้นหวังในชีวิต  
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โรเจอร์เช่ือว่า เป้าหมายหลักในการทําจิตบําบัดตามแนวของเขาคือ การคลี่คลายความซับซ้อนใน
กลไกทางจิตให้แก่ผู้ป่วยจนทําให้ส่วนตนทีเ่ป็นตัวจริงแท้และส่วนของตนท่ีตนมองเห็น และปรับตัวตน
ทั้ง 2 แบบน้ีให้สามารถผสมผสานกลมกลนืได้ โรเจอร์อธิบายว่า ผู้ที่มาขอรับการบําบัดทางจิตของเขา 
เกือบร้อยละร้อยเป็นผู้ที่มีตัวตนทั้งสองแบบแตกต่างกัน 
 ผลดีของการปรับตัวที่ตนมองเห็นให้ตรงกับตนตามเป็นจริง 
ทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและทั้งในการทําจิตบําบัด ได้แก่ ความมั่นคงของอารมณ์และบุคลิกภาพ 

การมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี มีสมรรถภาพสูงในการประกอบกิจหน้าที่ ไม่ค่อยมีความวิตกกังวล ไม่ค่อยใช้
กลไกป้องกันตนเอง ฯลฯ บุคคลที่มองเห็นตนเองตรงกับตนตามความเป็นจริง มักมองเห็นตนตามอุดม
คติที่ค่อนข้างเป็นไปได้ ทําให้การดําเนินชีวิตของเขาเป็นไปอย่างมีความมุ่งหวัง กระตือรือร้นและสมใจ
หวังอยู่เสมอ เขาจึงพอใจในตนเองอยู่มาก มักจะนําไปสู่ความพอใจในบุคคลอ่ืน ส่วนบุคคลซึ่งสร้าง
ภาพของตนตามอุดมคติห่างไกลตนตามเป็นจริง มักประสบความผิดหวังในตนเองและผู้อ่ืนอยู่เรื่อยไป
ทําให้มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่ลบ มีเพ่ือนน้อย คบหาสมาคมกับใครๆ ยาก บุคคลประเภทน้ี มักมี 
ข้อสับสนและขัดแย้งในตนเอง 
 5.3.1.2 จุดรวมของประสบการณ์  

 จุดรวมของประสบการณ์ (The organism) โรเจอร์ อธิบายว่า 
บุคลิกภาพของมนุษย์ถูกหล่อหลอมและผลกัดันจากประสบการณ์ของบุคคลต้ังแต่แรกเกิดเป็นต้นมา 
และตลอดไปจนจบชีวิต กล่าวได้ว่า ประสบการณ์ของบุคคลเป็นแกนนําบุคลิกภาพ ประสบการณ์เป็น
สิ่งที่บุคคลสํานึกรู้เฉพาะตน (Phenomenal field) ผู้อ่ืน สามารถล่วงรู้และเรียนรู้ถึงประสบการณ์
ของคนอ่ืนได้เฉพาะบางส่วนบางมุม พฤติกรรมใดๆของบุคคลอยู่ใต้อิทธิพลของประสบการณ์เฉพาะตัว
ของเขามากกว่าข้อเท็จจริง เช่น เด็กที่ร้องไห้กลัวหมาเช่ือง เพราะเขาเคยถูกหมาดุกัด หรือหญิงหม้าย
ไม่กล้าที่แต่งงานใหม่ทั้งที่คนดีมาชอบมากมาย เพราะเคยมีประสบการณ์ชีวิตคู่อันขมข่ืนประสบการณ์
ของบุคคลมีทั้งส่วนจิตสํานึกและจิตใต้สํานึก คนสื่อสาร ประสบการณ์ที่ตนสํานึกรู้ต่อตัวเองและต่อ
ผู้อ่ืนด้วยระบบสัญลักษณ์ ประสบการณ์ส่วนจิตใต้สํานึกบางอย่างบุคคลไม่สามารถสื่อสารด้วย
ระบบสัญลักษณ์ใดๆ ได้ทั้งต่อตัวเองและผู้อ่ืน 
 คาร์ล โรเจอร์ให้ความสําคัญต่อความสามารถในการสื่อสาร
ประสบการณ์เป็นอย่างย่ิง เขาเช่ือว่า บุคคลไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ ่ มีความแปรปรวนทางอารมณ์และ
บุคลิกภาพเพราะไม่สามารถส่ือสารประสบการณ์เฉพาะตน ดังน้ัน จุดมุ่งหมายหน่ึงของการทํา 
จิตบําบัด คือ สร้างสถานการณ์อันทําให้ผู้รบัการบําบัดพัฒนาความสามารถในการสื่อสารประสบการณ์
เฉพาะตนของเขาต่อตัวเขาเองและผู้อ่ืนใหส้ามารถรับรูแ้ละเข้าใจได้ อันเป็นแนวทางหน่ึงในการนําไปสู่
ความเข้าใจตนเอง 
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 5.3.1.3 เป้าหมายในชีวิตของบุคคล  
 เป้าหมายในชีวิตของบุคคล ( Person of goal in life ) โรเจอร์
เช่ือว่า มนุษย์ทุกคนต่างมีเป้าหมายของชีวิตร่วมกัน คือแนวโน้มที่จะตระหนักรู้จักตนและพออกพอใจ
ในตนเอง โดยกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตให้เต็มศักยภาพที่ตนได้รับมาแต่กําเนิด โรเจอร์ อธิบายว่า 
ข้อพิสูจน์ง่ายๆต่อความเช่ือ เมื่อเด็กเกิดมาแม้ยังมีประสบการณ์จํากัด แต่เด็กทุกคนมีความอยากรู้
อยากเห็น อยากทดลอง อยากช่วยตนเอง อยากโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งกายและใจ อยากมีอิสรเสร ีแนวโน้ม
ดังกล่าวเหล่าน้ีมิได้สูญหายเมื่อพ้นวัยเด็ก แต่การแสดงออกของความปรารถนาเปลี่ยนเป็นรูปอ่ืนๆ 
 ความปรารถนาจะประจักษ์ รู้จักตนและทําให้ตนให้เป็นคนเต็ม
สมบูรณ์จนมคีวามพออกพอใจ มักไม่สมใจปรารถนาเสมอไป อุปสรรคขัดข้องนานาประการ บางอย่าง
เป็นสิ่งที่บุคคลไม่สามารถเลือกหรือหลีกเลี่ยงได้ เช่น การปกครองอันกดข่ี อยุติธรรม บรรยากาศใน
ครอบครัว ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ได้รับการเลี้ยงดูแบบทิ้งๆ ขว้าง จากพ่อแม่ หรอืในทางตรงกัน
ข้ามเอาอกเอาใจเกินไปจนเด็กขาดโอกาสพิสูจน์ตนเอง ฯลฯ ความปรารถนาดังกล่าวจึงถูกเก็บกด 
หรือไม่ได้รับการตอบสนองทําให้กลายเป็นคนเกลียดตนเองและผู้อ่ืน ถ้าสภาพการณ์เช่นน้ีเป็นไป
รุนแรงจะหล่อหลอมบุคลิกภาพของเขาให้ปรารถนาเป็นคนเลว หรืออาจทําให้ก่ออาชญากรรม 
 5.3.1.4 บุคลิกภาพพัฒนา  
 บุคลิกภาพพัฒนา (Development Personality)  

ความคิดเห็นของโรเจอร์ อธิบายไว้ดังต่อไปน้ี 
 (1) มนุษย์มีธรรมชาติใฝ่ดี ดังน้ันมนุษย์ทุกคนมีความปรารถนา
พัฒนาเพ่ือเป็นคนเต็มสมบูรณ์ตามศักยภาพเฉพาะตน คนใฝ่ตํ่าไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เพราะ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมชักนําทําให้เป็นไป (เช่น การเลี้ยงดูของพ่อแม่, คบเพ่ือนช่ัว) ดังน้ัน ธรรมชาติที่
แท้ของเขาจึงถูกบิดเบือน 
 (2) เด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองเลี้ยงดูด้วยความรักความเอาใจใส่
อย่างบริสทุธ์ิใจ จะทําให้เด็กพัฒนาตัวตนตามทีม่องเห็น ตัวตนตามทีเ่ป็นจริง และตัวตนตามอุดมคติ 
อย่างกลมกลืนกัน ลักษณะเช่นนี้เป็นบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ เพราะเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นของการ
พัฒนาบุคลิกภาพ บุคคลน้ันปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี มีประสิทธิภาพ มีสุขภาพจิตดี จิตใจ
มั่นคงเข้มแข็ง 
 (3) ส่วนพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูลูกแบบไม่คงเส้นคงวา ต้ังความมุ่งหวัง
กับลูกมากเกินไป ลูกเป็นสิ่งชดเชยความรักหรือความขาดแคลนของพ่อแม่แง่ใดแง่หน่ึง มักทําให้เด็กมี
ตัวตนอันสับสน ดังน้ันตัวตนจริงจึงแตกต่างจากตัวตนที่มองเห็นและตัวตนตามอุดมคติ บุคคลเหล่าน้ี 
มีบุคลิกภาพด้อยการพัฒนา พัฒนานิสัยใจคอในทางลบแบบต่างๆ ได้ง่าย เช่น ชอบหลอกตัวเองและ
บุคคลอ่ืน ชอบกล่าวโทษผู้ อ่ืน หนีสังคม มีลับลมคมใน เกลียดชังเพ่ือนมนุษย์ มักมองเห็น
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สังคมและผู้คนรอบข้าง ไม่น่าไว้วางใจ โรเจอร์เช่ือว่า ลักษณะความสมัพันธ์แบบ Unconditioned 

positive regards นอกจากจะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก นักทําจิตบําบัดแบบผู้ขอรับ
การบําบัดเป็นศูนย์กลางการบําบัด ยังสามารถสร้างสถานการณ์เช่นน้ีให้เกิดขึ้นได้ ในบรรยากาศเช่นน้ี 
ผู้ทําบําบัดจะยอมรับฟังเร่ืองราวความนึกคิด ความรู้สึกต่างๆ ของผู้ขอรบัการบําบัด อย่างไม่ตําหนิติ
เตียน แต่เต็มไปด้วยการยอมรับ ความเข้าอกเข้าใจ ความรักความเมตตา ความจริงใจ ความต้ังใจ
รับรู้ และความเห็นอกเห็นใจ ฯลฯ โรเจอร์เช่ือว่า วิธีการเช่นน้ีจะทําให้ผู้รับการบําบัดเข้าใจตนเอง 
เห็นตนเองตามความเป็นจริงทัง้ด้านบวกและด้านลบ มองเห็นปัญหาตนเองและวิธีแก้ไขปัญหาของตน
ด้วยตนเอง เขาสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเขาด้วยตนเองเพ่ือการปรับตน และเขายัง
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนไปสู่พัฒนาด้วยตัวตนเอง 
 (4) บุคลิกภาพที่มีบุคลิกภาพพัฒนา คือ บุคคลท่ีคอยสํารวจ
ตนเองและวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง โดยเฉพาะที่เก่ียวกับค่านิยมที่ตนเองยึดถืออยู่และสามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงบุคลิกภาพของตนไปสู่แบบแผนของบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีกว่าสูงส่งกว่า 
และมั่นคงกว่า 
 (5) บุคคลที่สขุสบายทั้งกายและจิตใจ คือ บุคคลที่มสีติสํานึก
รู้อยู่ตลอดเวลา การมีสติสาํนึกรู้ตน ไม่ได้เป็นสิ่งติดตัวมาแต่กําเนิด แต่เกิดจากการฝึกอบรม 
ข้อเขียนของเขาในบ้ันปลายชีวิตได้ เน้นความสําคัญของการฝึกฝนและพัฒนาสติ ความสํานึกรู้ตน เขา
เช่ือว่าความมีสติสํานึกรู้ตนเป็นมรรควิธีทีจ่ะนําไปสู่ความมัน่คงทางจิตใจ อารมณ ์ และบุคลิกภาพอย่าง
แท้จริง 
 5.3.1.5 ชีวิตที่ดี  
 ชีวิตที่ดี (Good of life) ตามแนวคิดของโรเจอร์ ดังน้ี 
 (1) เปิดตาเปิดใจรับรู้ความคิดความรูส้ึกของตนอย่างจริงใจ ด้วย
ความมีสติสัมปชัญญะ ไม่ว่าความคิดความรู้สึกน้ันจะเป็นด้านบวกหรือลบ ทั้งยังมีความสามารถ
ในการจัดการกับความคิดความรู้สึกน้ัน เช่น ความโกรธ ความรัก ความอิจฉา ความดีใจ ความต่ืนเต้น 
ความกังวลใจ ได้อย่างเหมาะสม 
 (2) มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ไม่ผูกมัดตนเองกับประสบการณ์อดีต
มากเกินไป หรอืไม่หมกมุ่นต่อสิ่งที่จะมีจะเป็นในอนาคต 
 (3) ตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตหรือการกระทําใดๆ ด้วยความคิด 
สติปัญญาของตน แต่เขาก็มิใช่คนด้ือรั้นหรือหลงตนเอง เขารับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน รับกฎเกณฑ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการเลือกของเขา 
 (4) รู้สึกอิสรเสรีที่จะทํากิจอะไร ที่จะรับบทบาทอะไรๆ แต่
ความเป็นอิสรเสรีน้ีต้องคู่ขนานกับความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองเสมอ เช่น เสรีทีจ่ะ
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เลือกคู่ครองตามความพอใจของตน ต้องรับผิดชอบต่อคู่ครองและชีวิต ครอบครัวของตน ทั้งน้ีต้องอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ของศีลธรรมจรรยา 
 (5) มีความคิดสร้างสรรค์ ได้การไม่ทําอะไร คิดนึกอะไรๆ ตาม
รูปแบบค่านิยมของประเพณี วัฒนธรรมอย่างผูกมัด หรือเป็นทาส 
 

 5.4 กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 136 แสดงภาพอับบาฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 5.4.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพของมาสโลว์  
 อับบาฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เกิดที่เมืองบรุกลิน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีแนวคิดจากการศึกษาการเข้าใจมนุษย์อย่างถ่องแท้ ต้องศึกษาจากบุคคลที่มี
สุขภาพจิตดี มีอารมณ์ จิตใจและบุคลิกภาพมั่นคง ประสบความสําเร็จและความสุขในชีวิต เพ่ือ
ค้นหาว่าคุณลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีน้ันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีแนวทางพัฒนาอย่างไร จึง
ขอนําเสนอคําอธิบายเก่ียวกับธรรมชาติมนุษย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2539 : 103 -110) 

 5.4.1.1 มนุษย์ใฝ่ดีและมีความกระหายใคร่สร้างสรรค์ มาสโลว์เช่ือ
ว่า จิตใจพ้ืนฐานของมนุษย์ต้ังแต่แรกเกิด คือความใฝ่ดี อยากเป็นคนดี อยากทําความดี มนุษย์ไมม่ี
สัญชาตญาณความก้าวร้าวและความต้องการทําลายล้างผูอ่ื้น นอกจากใฝ่ดีแล้วมนุษย์ยังมีธรรมชาติ
ความใคร่ทํากิจกรรมสร้างสรรค์ มนุษย์สูญเสียธรรมชาติใฝ่ดีและธรรมชาติสรรค์สร้าง เพราะอิทธิพล
ของสังคม และการศึกษาที่มีรูปแบบเบ็ดเสร็จ สมรรถภาพในการสร้างสรรค์สามารถแสดงออกได้
หลายวิธี ในกิจกรรมทุกประเภท เช่น การเขียน การทําอาหาร การปลูกต้นไม้ ฯลฯ  
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 5.4.1.2 มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่นๆ มาสโลว์เช่ือว่า มนุษย์
มีคุณสมบัตินานาประการที่ไมเ่หมือนสัตว์ มนุษย์มีความสามารถในการคิดได้อย่างซับซ้อน ความรู้จักผดิ
ชอบช่ัวดี ความละอายบาป ความมีศิลปะและรู้จักซาบซึ้งในศิลปะ ความจําอันดีเย่ียม และความรอบรู้
ในศิลปะวิทยาการต่างๆ และสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความทันสมยั ก้าวทันต่อโลก
และเหตุการณ์ 

 5.4.1.3 มนุษย์ทุกคนฝักใฝ่เพ่ือสนองความต้องการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ 
ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ เป็นความต้องการสูงสุดของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ใฝ่ดี 
มาสโลว์เช่ือว่า มนุษย์ทุกคนต้องการพัฒนาไปให้ถึงภาวะน้ี ซึ่งคนที่ประจักษ์ในศักยภาพของตน 
ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มที่จนสามารถทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน แต่การที่มนุษย์
ทุกคนไม่สามารถบรรลุถึงจุดหมายน้ีได้นั้น เพราะความรู้สึกบีบคั้นอันเกิดจากความยุติธรรมของสังคม 
ธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นเน้ือแท้คือ “ความใฝ่ดี” ของมนุษย์จึงถูกบิดเบือนหรือถกูปฏิเสธ แต่การที่
มนุษย์ประสบสุขภาพจิตเสื่อมจนกลายเป็นโรคเครียด โรคจิต โรคประสาท เพราะอิทธิพลความช่ัวของ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม มาสโลว์ยอมรับว่า สังคมมนุษย์มคีวามอยุติธรรมทุกที ่ เขาจึงพยายามเผยแพร่
แนวคิดต่างๆ เพ่ือลดความอยุติธรรมของสังคม เพ่ือให้มนุษย์มีความงอกงามทางบุคลิกภาพ  

 5.4.1.4 ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ภาวะน้ี
เป็นลักษณะสูงสุด เป็นบุคลิกภาพที่เป็นอุดมคติ มาสโลว์ได้สรุปว่าคุณสมบัติที่ทําบุคคลให้เป็น 

“มนุษย์โดยสมบูรณ”์ มี 16 ประการ ดังน้ีคือ 
 (1) รู้จักปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริง 
 (2) ยอมรับตนเอง บุคคลอ่ืนและกฎธรรมชาติตามสภาพที่เป็นจริง 
 (3) มีความแน่วแน่มากเมื่อจะทําอะไรก็ทําตามความรู้สึกที่ทํา 
 (4) แก้ปัญหาใดๆ โดยวางศูนย์กลางวิจารญาณที่ตัวปัญหา 
  ไม่วางศูนย์กลางน้ันไว้ที่ตัวเอง 
 (5) ไม่รู้สึกติดพันเกินไป ต้องการแต่ลําพังตนเอง 
 (6) เป็นตัวของตัวเองและรู้สึกเป็นอิสระ 
 (7) ปลูกสร้างความนึกนิยมผู้คนและสรรพสิ่งต่างๆใหม่ๆ 
  ไม่ยึดสิ่งซ้ําซาก จําเจน่าเบ่ือ 
 (8) คนเหลา่น้ีส่วนมากมีประสบการณ์ต่อสิ่งลี้ลับลกึซึ้งหรือสภาพ

เป็นเชิงนามธรรม 
 (9) ทําตัวสนิทชิดเช้ือกับมนุษยชาติ 
 (10) สมัพันธภาพระหว่างเขากับคนที่เขารักใคร่พอใจเป็นพิเศษ 
 (11) ค่านิยมและเจตคติของเขาเป็นประชาธิปไตย 
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 (12) ไม่เอาวิธีการทํางานกับผลที่จะได้ในปลายทางของงานน้ัน
ไปสับปะปนกัน 

 (13) มีอารมณข์ันในเร่ืองที่คดิแล้วขําขัน 
 (14) มคีวามสขุุม ความคิดสร้างสรรค์ไม่จบสิ้น 
 (15) ต่อต้านการยึดรูปแบบพิธีที่ขัดต่อความก้าวหน้า 
 (16) นิยมทําตนเหนือสิ่งแวดล้อมมากกว่าการกระทําเพียงเข้า

ปะทะระรานกับสิ่งเหล่าน้ัน 
 5.5 กลุ่มทฤษฎีการวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์ 
 5.5.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์ของเบร์ิน 
 ทฤษฎีการวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์ (Transactional Analysis Theory) 

บุคคลท่ีเป็นตนเองในแนวความคิดของเบิร์น (Berne) คือ ผูท้ี่สามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถแสดงออก
หรือค้นพบความสามารถของตนเอง ทฤษฎี T.A. ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 2 ลักษณะ คอื 
(ศรีวรรณ จันทรวงศ์,2548 : 141,145-150) 

 5.5.1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างทางบุคลิกภาพ 

 การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ (Structural Analysis) ซึ่ง
เก่ียวพันธ์กับความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากสภาวะ Ego (Ego 

State) เพ่ือช่วยให้คนแต่ละคนเรียนรู้ถึงภาวะอีโก้ของเขาว่ามีรูปแบบอย่างไรและสภาวะอีโก้
นั้น กําหนดพฤติกรรมใดของเขา (ศรีวรรณ จันทรวงศ์,2548 :145-150) 

 โครงสร้างบุคลิกภาพ เบิร์น (Berne) เช่ือว่า บุคลิกภาพของคน
เกิดจากการสะสมเหตุการณ์ ความรู้สึกพฤติกรรม ประสบการณ์ต่างๆ สิง่เหล่าน้ีค่อยๆ รวมตัวเข้าเป็น
รูปแบบ (Pattern) ภายในตัวคนเราจึงม ี 3 รูปแบบใหญ่ๆ  แต่ละรปูแบบ เรยีกว่า Ego State ซึ่งมีอยู่  
3 ส่วน คือ 

(1) สภาวะที่เป็นเด็ก  
 สภาวะที่เป็นเด็ก (Child ego state) ประกอบด้วย
ส่วนย่อย 3 ส่วน คือ 
 1) สภาวะที่เป็นเด็กตามธรรมชาติ (The Natural child) 

เป็นส่วนที่ยังไม่ได้ขัดเกลา จงึเป็นส่วนที่แสดงอารมณ์และความต้องการของตนออกมาอย่างโจ่งแจ้ง 
 2) สภาวะที่เป็นเด็กได้รับการขัดเกลา (The Adapted child) 

เป็นส่วนที่พัฒนาขึ้นเพราะเด็กที่มีสัมพันธภาพกับพ่อแม่ ได้รับการขัดเกลาควบคุมจากพ่อแม่ 
 3) สภาวะที่เป็นเด็กมีเหตุผล (The Little professor) 

เป็นส่วนที่แสดงออกถึงลักษณะความเป็นผู้ใหญ ่มีการใช้เหตุผลพิจารณาในการกระทําสิ่งต่างๆ 
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 (2) สภาวะที่เป็นผู้ใหญ่  
 สภาวะที่เป็นผู้ใหญ ่ (Adult ego state) เป็นสภาวะที่
บุคคลใช้หลักแห่งเหตุผลในการพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ไม่นําเอาความรู้สึกเข้ามา
เก่ียวข้อง เมื่อเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตาม บุคคลที่ถูกควบคุมด้วยสภาวะที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult ego 

state) จะต้ังคําถามว่า “อะไร” “ทําไม”  “อย่างไร” โดยจะไม่เอาความรู้สึกมาคํานึง 
 (3) สภาวะที่เป็นบิดามารดา  
 สภาวะที่เป็นบิดามารดา (Parent ego state) เป็น
สภาวะทีป่ระกอบด้วยเจตคติและพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้อ่ืนในเชิงตําหนิ บังคับ วิพากษ์วิจารณ์ 
ชอบสร้างข้อจํากัด และกฎเกณฑ์ สร้างค่านิยม ชอบวิจารณ์ ซึ่งจะเรียกสภาวะที่เป็นบิดามารด 
ว่า Critical Parent (CP) หรือจะแสดงด้วยท่าทางเป็นมิตร มีนํ้าใจ โอบอ้อมอารี ท่าทางทีแสดงออก
จะดูอบอุ่น อ่อนโยน มีเมตตา เป็นลักษณะของ Nuturing Parent (NP) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 
อ้างถึงใน www.thaiskiplus.com 21 กุมภาพันธ์ 2555) 

 5.5.1.2 การวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์  
 การวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์ (Transactional Analysis)  

มีรูปแบบอยู่ 3 แบบ คือ 
 (1) การสื่อสัมพันธ์แบบสอดคล้อง 
 การสื่ อสัม พันธ์แบบสอดคล้อง  
(Complementary Transactional) เป็นการติดต่อสื่อสัมพันธ์ที่คนหน่ึงส่งสภาวะ ego ลักษณะ
หน่ึงไปยังอีกคนหน่ึง ขณะทีส่่งเขาก็หวังว่าจะได้รับสภาวะ ego ลักษณะอะไร แล้วเขาก็ได้รับสมที่หวัง 
การติดต่อสัมพันธ์ก็จะดําเนินต่อไป 
 (2) การสื่อสัมพันธ์แบบขัดแย้งกัน  
 การสื่อสมัพันธ์แบบขัดแย้งกัน (Crossed Transactional) 

หมายถึง การสื่อสัมพันธ์ฝ่ายหน่ึงส่งไปโดยมุ่งหวังที่จะได้รับการตอบสนองในสภาวะที่ตนต้องการ แต่
ฝ่ายที่รับกลับโต้ตอบมากจากอีกสภาวะหน่ึงสวนทางกัน 
 (3) การสื่อสมัพันธ์แบบซ่อนเร้นหรือแอบแฝง  
 การสื่อสัมพันธ์แบบซ่อนเร้นหรือแอบแฝง 
(Ulterior Transactional) หมายถึง การส่งสภาวะ ego ชนิดหน่ึงไป แต่ว่ามีความหมายไปเป็น
อีกอย่างหน่ึง ความหมายกับที่พูดน้ันไม่เหมอืนกัน เรียกว่ามีความหมายทีซ่่อนอยู่ 
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 6. วิธีการประเมินและวัดบุคลิกภาพ 

 การประเมินและวัดบุคลิกภาพน้ัน มีจุดประสงค์สําคัญที่ต้องการให้บุคคลได้รับรู้ถึง
ตัวตนว่าเป็นอย่างไร (พีรพล เทพประสิทธ์ิ,2549 : 216-219) อีกทั้งยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
และปรับปรุงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล เน่ืองจากบุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลจากพัฒนาการและ
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมผสมผสานกันเกิดเป็นลักษณะทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะบุคลิกภาพ
ส่วนใหญ่น้ันมาจากลักษณะทางภายในจิตใจ ซึ่งมทีั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้นอยู่ ดังน้ัน นักจิตวิทยาจงึ
พยายามค้นหาวิธีการต่างๆ ทีจ่ะสามารถอธิบายบุคลิกภาพของบุคคลได้อย่างชัดเจน 
 6.1 การประเมินบุคลิกภาพ (Personality Evaluation) สามารถทําได้หลายวิธีที่
สําคัญ ได้แก่ 
 6.1.1 การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการประเมินบุคลิกภาพที่กระทําโดยผู้
สังเกตที่ได้รับการฝึกหัดมาโดยตรง ซึ่งจะต้องมีหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการแปลความหมายที่
แน่นอน คือ จะต้องไม่นําความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องอย่างเด็ดขาด พฤติกรรมที่สังเกตอาจ
เป็นพฤติกรรมทั่วไป หรืออาจสังเกตพฤติกรรมเฉพาะอย่างก็ได้ 
 ข้อดีของการใช้วิธีการประเมินโดยการสังเกตน้ันเพ่ือจะได้เห็นถึงพฤติกรรมโดย
ธรรมชาติ ทําให้ทราบบุคลิกภาพที่แท้จริงของบุคคลน้ัน ข้อที่ควรคํานึงในการใช้วิธีการประเมินวิธีน้ี 
คือ จะต้องไมใ่ห้ผูถู้กสังเกตรูตั้วว่าตนเองกําลังถูกสังเกตอยู่ และควรใช้ระยะเวลาในการสังเกตยาวนาน
พอสมควร เพ่ือดูความถี่จากพฤติกรรมทีแ่สดงออก จนสามารถช้ีชัดลงไปได้ว่าพฤติกรรมน้ันๆ เป็น
พฤติกรรมที่แท้จริง 
 6.1.2 การสัมภาษณ์ (Interview) วิธีการประเมินประเภทน้ีเป็นการสนทนาซึ่ง
มีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึง โดยใช้การพูดโต้ตอบระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นหลัก 
อาจใช้วิธีการประเมินแบบสังเกตสอดแทรกเข้าไปด้วย การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 วิธี คือ  
 6.1.2.1 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview)  

เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการเจาะจงและวางแผนไว้แล้วล่วงหน้าตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังหวังไว้ ผู้สัมภาษณ์
อาจสร้างสถานการณ์หรือต้ังคําถามเอาไว้แล้ว เพ่ือใหผู้้ถูกสัมภาษณไ์ด้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์หรือ
แสดงทักษะประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นต่อสถานการณ์หรือคําถามเหล่าน้ัน 
 6.1.2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview)  

เป็นการสัมภาษณ์ที่จะใช้การต้ังคําถามอย่างกว้างๆ ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปไม่มีการเจาะจงเฉพาะ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการตอบอย่างเต็มที่ 
 วิธีการสัมภาษณ์น้ีมีข้อดีตรงที่เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ได้สนทนาพูดคุย
โต้ตอบซึ่งกันและกัน ทั้งยังมโีอกาสสังเกตกิริยาท่าทาง นาํเสียง ความคดิ ความรู้สึก ความเช่ือ ฯลฯ 
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ทําให้เราสามารถประเมินบุคลิกภาพของบุคคลน้ันได้ใกล้เคียงพอสมควร แต่ข้อเสียทีผู่ส้ัมภาษณ์มักจะ
พยายามตอบคําถามให้ดีที่สุดที่คิดว่าจะทําให้ผู้สัมภาษณ์พอใจ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ 
การประเมินบุคลิกภาพอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ถ้าผู้ถูกสัมภาษณเ์กิดความรู้สึกไปในทิศทางบวก
หรือลบต่อผู้ถกูสัมภาษณ ์

 6.2 การวัดบุคลิกภาพ (Personality Measurement) เป็นวิธีการตรวจสอบบุคลิกภาพ
ของบุคคล โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่นักจิตวิทยาสร้างขึ้นเพ่ือตรวจสอบหาบุคลกิภาพที่แท้จริง 
โดยเฉพาะส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายใน 
 แบบทดสอบบุคลิกภาพเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดคุณลักษณะของบุคคลที่
เก่ียวข้องกับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก แรงจูงใจ ทศันคติ ค่านิยม การปรับตัว และคุณลักษณะ
เฉพาะอ่ืนๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพที่นิยม
แพร่หลาย ได้แก่ 
 6.2.1 แบบทดสอบบุคลิกภาพประเภทแบบสอบถาม (Personality 

Questionnaires) เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน แบบสอบถามที่นิยมใช้กัน 
ได้แก่ 
 6.2.1.1 แบบสาํรวจบุคลิกภาพรวมมิเนโซต้า (Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory ; MMPI) เป็นแบบทดสอบทีส่ร้างขึ้นเพ่ือช่วยวินิจฉัยความแปรปรวนทาง
พฤติกรรมของบุคคลทั้งที่ปกติและผิดปกติ ลักษณะแบบสอบถามมีข้อคําถาม 550 ข้อ โดยแต่ละข้อ
จะมีคําตอบให้เลือกว่า จริง ไม่จริง หรือไม่แน่ใจ ตัวอย่างเช่น 
 A : ฉันรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องอยู่ในห้องที่คับแคบ 
 B : ฉันวิตกกังวลในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ 
 6.2.1.2 แบบสํารวจทางจิตวิทยาแคลิฟอร์เนีย (California Psychological 

Inventory ; CPI) เป็นแบบทดสอบที่มีความคล้ายคลึงกับ MMPI แต่จะใช้วัดกับบุคคลที่ปกติเท่าน้ัน 
แบบสํารวจน้ีประกอบไปด้วยคําถาม 450 ข้อ โดยบางส่วนเป็นคําถามที่ได้มาจากแบบทดสอบ MMPI 

ตัวอย่างเช่น 
 C : ฉันชอบงานสังคมเพ่ือต้องการเพ่ือน 
 D : ฉันมักสงสยัว่าฉันเป็นผู้นําที่ดีหรือไม่ 
 6.2.1.3 แบบทดสอบบุคลกิภาพของเอ็ดเวริ์ด (Edward Personal 

Preference Schedule ; EPPS) เป็นแบบทดสอบที่วัดความสนใจหรือทศันคติของบุคคล แบบทดสอบ
จะมี 225 ข้อ แต่ละข้อจะมี 2 ข้อความ ซึ่งผู้ตอบจะต้องเลือกเพียงข้อความท่ีมีความใกล้เคียงกับ
ตัวเองมากท่ีสุด ตัวอย่าง เช่น 
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 E : ฉันรู้สึกเศร้า 
  A : เศร้าโศกเมื่อผิดหวัง 
  B : ปูดต่อหน้าฝูงชน 
 6.2.1.4 แบบสอบถามองค์ประกอบทางบุคลิกภาพทั้ง 16 (Sixteen 

Personality Factor Questionnaires) เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างโดยแคทเทลล์ ประกอบด้วยคําถาม
มากกว่า 100 ข้อ ผู้รับการทดสอบจะต้องตอบคําถามว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ จากน้ันจึงนําคําตอบมา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติที่เรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ตัวอย่างเช่น 
  F : ฉันรู้สึกเศร้า 
  A : ใช่ 
     B : ไม่แน่ใจ 

C : ไม่ใช่ 
 ปัญหาที่พบได้ในแบบทดสอบประเภทน้ี ได้แก่ 

1) ความจริงใจและความซื่อสัตย์ในการตอบ เช่น แนวโน้มในการตอบ
เพ่ือให้สังคมยอมรับ (Social Desirability) 

2) ผู้ตอบอาจจะไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับตนเอง เช่น ผู้ตอบไม่รู้ว่าตนเอง
เป็นคนก้าวร้าว จึงประเมินตนเองในระดับตํ่าหรือสูงเกินไป เป็นต้น 

3) ผู้ตอบไม่เข้าใจภาษาหรือแบบทดสอบมีคําพูดยากเกินไป 
4) ผู้ตอบไม่อาจจะตอบเองได้ เพราะการตอบมีผลต่อความม่ันคง
ปลอดภัยของชีวิตและหน้าที่ จึงทําให้เกิดความระมัดระวังใน 
การตอบ 

 6.2.2 แบบทดสอบบุคลิกภาพประเภทฉายภาพ (Projective Test) แบบทดสอบ
ชนิดน้ี นักจิตวิทยาและจิตแพทย์นิยมใช้เพ่ือวัดพลังจิตใต้สํานึกที่ซ่อนเรน้ภายในตัวบุคคล แนวคิดใน
การทดสอบน้ันต้ังอยู่บนฐานความเช่ือว่า บุคคลจะสะทอ้นส่วนของจิตใต้สํานึกในแง่มุมต่างๆ ออกมา
จากการมองเห็นสิ่งเร้าที่คลุมเครือ (Non Structure) และไม่ชัดเจน (Ambiguous) ลักษณะของ
แบบทดสอบจะเป็นรูปภาพแบบคลุมเครือ ไม่รู้ว่าภาพสื่อความหมายใดกันแน่ ผู้ถูกทดสอบมีเสรีภาพ
ในการตอบและจะตอบอย่างไร ที่นิยมกันมากและแพร่หลาย ได้แก่ 
 6.2.2.1 แบบทดสอบหยดหมึกของรอร์ชาช (Rorschach’s Inkblot 

Test) เป็นแบบทดสอบที่มช่ืีอเสียง สร้างโดยจิตแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ช่ือ เฮอร์แมน รอร์ชาช 
(Hermann Rorschach) แบบทดสอบจะประกอบไปด้วยแผ่นภาพหยดหมึกทั้งสิ้น 10 ภาพ ไม่ซ้ํากัน 
โดยแบ่งเป็นรูปสี 5 ภาพ และรูปขาวดําอีก 5 ภาพ ผู้ตอบจะต้องบรรยายภาพที่เห็นว่าคล้ายหรือ
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เหมือนกับอะไรในความคิดของตน การทดสอบจะไม่มีการจํากัดเวลาและคําตอบผู้ทดสอบจะต้อง
ได้รับการฝึกฝน อบรมถึงความชํานาญพิเศษทัง้การใช้แบบทดสอบเพ่ือทดสอบและการแปลผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 137 แสดงภาพตัวอย่างแบบทดสอบหยดหมึกของรอร์ชาช 
(ที่มา พีรพล เทพประสิทธ์ิ,2549 : 219) 

 

 6.2.2.2 แบบทดสอบทีเอที (Thematic Apperception Test ; TAT ) 

เป็นแบบทดสอบที่สร้างโดยเฮนร่ี มอร์เรย์ (Henry Murry) และคริสตินา มอร์แกน (Christina 

Morgan) ประกอบด้วยรูปแสดงสถานการณ์ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจําวันทั่วไปประมาณ 20 รูป โดย
จะมีแผ่นการ์ดว่างๆ 1 แผ่น แต่ละรูปภาพน้ันจะมีลักษณะคลุมเครือ ไมชั่ดเจน แต่ละรูปภาพน้ันจะถูก
ระบุว่าควรใช้กับผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเด็ก โดยผู้ถูกทดสอบน้ันจะบรรยายรูปได้อย่างอิสระ ผู้ทดสอบก็
จะจดคําบรรยาย และกิริยาท่าทางระหว่างการบรรยายรูปอย่างละเอียด เพ่ือนําข้อมูลเหล่าน้ันมา
วิเคราะห์หาบุคลิกภาพของบุคคลน้ัน 
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ภาพท่ี 138 แสดงภาพตัวอย่างแบบทดสอบประเภทฉายภาพแบบ TAT 

(ที่มา พีรพล เทพประสิทธ์ิ,2549 : 219) 

 

 จากข้อมูลของบุคลิกภาพข้างต้น ทําให้เกิดการศึกษาบุคลิกภาพของมนุษย์ได้อย่างถ่องแท้
ลําดับต่อไปผู้เขียนขอนําเสนอ เรื่อง การวางตัวเพ่ือความเหมาะสม เพ่ือสอดคล้องกับบุคลิกภาพและ
การใช้ชีวิตในประจําวันอย่างเหมาะสม ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 7. การวางตวัเพื่อความเหมาะสม 
 การวางตัวเพ่ือความเหมาะสม ควรมลีักษณะบุคลิกภาพที่ดี ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี 
 ลักษณะของผูม้ีบุคลิกภาพดี ผู้มีบุคลิกภาพดีเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานด้านสุขภาพดี
สามารถปรับตัวได้ดีและส่งผลทําให้บุคลิกภาพดีด้วย ผู้มีบุคลิกภาพดีจะมีคุณลักษณะและ
ความสามารถทางจิตใจที่สําคัญ ดังน้ี  
 7.1.1 ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพเป็นจริงอย่างถูกต้อง บุคคลที่มี
สุขภาพจิตสมบูรณ์จะม ี ความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจสภาพความจริงทั้งความจริงภายนอกและ
ความจริงภายใน เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม ความรู้สกึและความต้องการของตัวเรา  
 7.1.2 การแสดงอารมณ์ในลกัษณะและขอบเขตทีเ่หมาะสม ผูท้ี่มีสุขภาพจิตดี
จะสามารถควบคุมอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสม แต่การควบคุมอารมณ์มากเกินกว่าเหตุจะมีผลร้ายคอื 
ทําให้มีอารมณเ์ครียดผิดปกติซึ่งจะ ทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินชีวิตและไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ของตนเอง และขาดการยับย้ังช่ังใจ  
 7.1.3 ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม โดยธรรมชาติของ
มนุษย์จะไม่ชอบอยู่ลําพัง จะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในสงัคม ต้องการได้รับการยกย่อง
และมีช่ือเสียงเป็นที่รักของทุกคน ตลอดจนทําให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ และได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้อ่ืน  
 7.1.4 ความสามารถในการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสว่นรวม 
คนเราจําเป็นต้องเลือก ประกอบอาชีพที่ตนถนัด เพ่ือใหใ้ช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองในการ ทํางาน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
 7.1.5 ความรักและความต้องการทางเพศ มีความสําคัญต่อสุขภาพจิตและ
ส่งผลต่อบุคลิกลักษณะของ บุคคล ความรักจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความรักใครผู่กพัน
จะสร้างความปรารถนาและอุทิศตัวใน การอยู่ร่วมกัน และผูกพันกับผูอ่ื้น ซึ่งจะสร้างความสุขความ
พอใจ และเกิดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง และ สร้างสมัพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนด้วย  
 7.1.6 ความสามารถในการพัฒนาตน ตนในที่นี้หมายถึง ตนที่แท้จริงและตนที่
แสดงออกต่อผู้อ่ืน ดังน้ันผู้ มีสุขภาพจิตสมบูรณ์จะมีความรู้สึกต่อตนเองในแง่ดีและเข้าใจตนเอง ใน
บางครั้งคนเราก็อาจจะเกิดความรู้สึก ขัดขืน ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ตนต้องกระทํา แต่ต้องปฏิบัติตนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะทํา ให้กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกและความต้องการ
ของตนเอง 
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 7.2 ลักษณะของบุคลิกภาพทางกาย ทางอารมณ์และจิตใจ และทางวาจาที่ดี 
 ลักษณะของบุคลิกภาพทางกาย ทางอารมณ์และจิตใจ และทางวาจาที่ดี มีดังน้ี 
 7.2.1 ลักษณะบุคลิกภาพทางกาย เป็นลักษณะที่มองเห็นได้โดยง่าย  
ซึ่งประกอบด้วย  
 7.2.1.1 รูปร่าง หน้าตา เป็นลักษณะภายนอกที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่บุคคลรอบข้าง และผู้ที่มา ติดต่อ บุคคลที่มรีูปร่างหน้าตาดีย่อมได้เปรียบบุคคลอ่ืน แต่จะต้อง
อาศัยลักษณะอย่างอ่ืน เช่น กิริยามารยาท ดีมีความเป็นกันเอง มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมี
ความสามารถในการพูดที่ดีเป็นส่วนประกอบด้วย  
 7.2.1.2 การแต่งกาย ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะต้องแต่งกายให้ถูก
กาลเทศะ มีรปูแบบของเสื้อผ้าและสสีันที ่ เหมาะสมตลอดจนมีความสะอาด การแต่งกายเป็นตัวแทน
อย่างหน่ึงของคนซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ง่ายและรวดเร็ว รวมท้ังเคร่ืองแต่งกายเป็น
ตัวกําหนดระเบียบของสังคม การแต่งกายให้เหมาะสมเป็นการให้ เกียรติกัน และใหค้วามเคารพต่อ
สถานที ่ 
 7.2.1.3 ความสะอาดและสุขภาพอนามัย อวัยวะส่วนต่างๆ  
ในร่างกายนับต้ังแต่ศีรษะ จรดปลายเท้า จะต้องสะอาดทุกๆ ส่วน ซึ่งจะส่งผลใหสุ้ขภาพอนามัยดี 
มีความสมบูรณ์  
 7.2.1.4 กิริยาท่าทาง เป็นลักษณะอย่างหน่ึงซึ่งจะสามารถสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้พบเห็นหรือมา ติดต่อได้ดังน้ันบุคคลจึงควรจะมีกริิยาท่าทางที่แสดงออกถึง
ความรวดเร็ว คล่องแคล่วว่องไว  
 7.2.2 บุคลิกภาพทางอารมณ์และจติใจ เป็นสิ่งที่สง่เสริมให้บุคลกิภาพทางกาย
ให้งดงาม น่าศรัทธา เช่ือถือมากย่ิงขึ้น จึงควรมีบุคลิกภาพดังน้ี  
 7.2.2.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ คือ ความสามารถใน 
การควบคุมอารมณ์ โลภ โกรธ หลง ไม่ใหเ้กิดขึ้นเพราะหากไม่สามารถควบคุมความโลภของตนเองไว้
ได้ก็จะเกิดการคดโกงหรือหากเกิดอารมณ์ โกรธจะเกิดอาการหงุดหงิดไม่สามารถควบคุมสติขาด 
การย้ังคิดก็อาจจะทําให้การตัดสินใจผิดพลาดหรือทํางานบกพร่อง และการหลงงมงายในอบายมุข 
สิ่งเสพติด จะทําให้ละทิ้งหน้าที่การงานละทิ้งครอบครัว จนอาจทําให้ครอบครัวแตกแยกในที่สุด 
ดังน้ัน บุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส และมมีนุษย์สัมพันธ์ดี
ต่อคนใกล้ชิดและคนรอบข้าง  
 7.2.2.2 มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน การที่บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อ
งาน จะทําให้มจีิตมุ่งมั่นในการทํางานทุ่มเทในการทํางานทั้งร่างกายและจิตใจและพร้อมที่จะฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ ทํางานด้วยใจรักและทํางานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ กย็่อมได้  
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 7.2.2.3 มีความสามารถในการตัดสินใจ บุคคลท่ีมคีวามสามารถใน 
การตัดสินใจสว่นใหญ่จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มองเห็นผลที่
จะเกิดขึ้นตามมาจากการตัดสินใจของตน ซึ่งส่วนใหญ่จะให้เกิดความเสยีหายน้อยที่สุดหรือองค์กร
ได้รับผลประโยชน์สูงสุด  
 7.2.3. บุคลิกภาพทางวาจา ลักษณะทางวาจาที่ดี ควรมีต่อไปน้ี 
 7.2.3.1 วาจาสุภาพนุ่มนวล การพูดที่ดีจะต้องพูดสุภาพนุ่มนวล และมี
หางเสียง จะทําให้เป็นที่ช่ืนชม รักใคร่ของคนท่ัวไป และสามารถทําให้เกดิมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน 
 7.2.3.2 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและจดจําได้ง่าย บุคคลท่ีจะต้องติดต่อ
พบปะกับผู้อ่ืน จํานวนมาก จําเป็นต้องสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจและแปลความหมายได้อย่างถูกต้อง จดจํา
ง่าย จําเป็นต้องใช้ภาษาหรือคําพูดที่ เหมาะสมกับผู้ฟัง จะทําให้เข้าใจได้ง่ายไม่สับสน หรืออาจจะต้อง
มีศิลปะในการจูงใจเป็นการสร้างบุคลิกภาพใน การพูดได้อย่างดียิ่ง  
 7.2.3.3 น้ําเสียงและคําพูดที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่สาํคัญอีกอย่างหน่ึงที่ 
ผู้พูดจะต้องระมัดระวังให้อยู่ใน ลักษณะที่พอดี ไม่แข็งกระด้างหรืออ่อนหวานเกินไป เช่น กระด้าง จน
เหมือนกับการเกรี้ยวกราดหรือนุ่มนวลมากจนเหมือนการเสแสร้งมจีริตมายาเกินพอดีซึ่งจะเป็นผลเสีย
ต่อผู้พูดและจะต้องเลือกใช้คําพูดที่เหมาะสม สุภาพไม่กระทบต่อจิตใจของผู้ฟัง  
 7.2.3.4 ใช้ภาษาที่เหมาะสม การพูดกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะต่างสถานะ
กันอย่างไรก็จะต้องใช้นํ้าเสียงหรือภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลน้ัน จะต้องรู้ส่งใดควรพูด สิ่งใดไม่ควร
พูดและในการพูดจะต้องเลือกภาษาที่ถูกต้อง และเหมาะส 
 7.3 การวางตัวของผู้หญิงในสงัคมไทย 
 7.3.1 การวางตัวในสังคม ทุกชนชาติต่างยกย่องให้เกียรติผู้หญิงที่วางตัวดี  
มีกิริยามารยาทดี และถ้ามีคุณสมบัติของหญิงไทยที่รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ อ่อนโยน และ
อ่อนหวานร่วมด้วยแล้วก็จะย่ิงเป็นที่ช่ืนชอบมากขึ้น เด็กผู้หญิงได้รับการสอนให้รักนวลสงวนตัว  
การจะให้ความสนใจกับใครควรมีขอบเขต และควรมคีวามระมัดระวังไม่ไปไหนกับผู้ชายแปลกหน้า  
ไม่ควรให้ผู้ชายถูกเน้ือต้องตัวและควรรักษามารยาทเมื่ออยู่ในทีส่าธารณะ ไม่ควรพูดเสยีงดังหรือตะโกน
พูดกัน เพราะเป็นกิริยาที่ไม่น่าดู 
 7.3.2 การแต่งกายที่เหมาะสมกับวัย วัยรุ่นยุคน้ีนิยมแต่งกายตามแฟช่ัน
ต่างประเทศที่บางครั้งไม่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย เด็กผู้หญิงไทยควรจะแต่งกายให้งามตาม
แบบไทยและสร้างแฟช่ันของเราเอง เพราะในสังคมยุคใหมค่นที่มีความเช่ือมั่นในตัวเองเท่าน้ัน จึงกล้า
ทําแต่คนที่ขาดความเช่ือมั่นจะทําตามอย่างและเลียนแบบผู้อ่ืน 
 7.3.3 เด็กผู้หญิงไทยควรเรียนรู้บทบาทของแม่บ้าน การช่วยแม่ทํางานบ้าน จะ
ทําให้เป็นคนทีม่ีความสามารถในการทํางานและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี นอกจากน้ี
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ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้ปรึกษาปัญหาต่างๆกับแม่ดีกว่าปรึกษาเพ่ือนที่เป็นวัยเดียวกัน และขาด
ประสบการณ์ คนที่เช่ือตัวเองและเช่ือเพ่ือนมากเกินไป ขาดผู้แนะนาํที่เช่ือถือได้ อาจปฏิบัติตนไม่
ถูกต้อง นอกจากน้ันการช่วยงานบ้านยังได้ประโยชน์คือ ได้ความรู้ในการดูแลบ้าน การทํากับข้าว ซึง่
จะเป็นประโยชน์เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ งานบ้านจึงนับว่าเป็นงานท่ีสําคัญ 

 7.4 การวางตัวของผู้ชายในสังคมไทย 
 7.4.1 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ เด็กผู้ชายควรเลียนแบบบทบาทการทาํหน้าที่
ของพ่อบ้าน ด้วยการช่วยพ่อทํางานเพ่ือจะได้มีโอกาสปรึกษาพ่อถึงปัญหาต่างๆ ดีกว่าปรึกษาเพ่ือนวัย
เดียวกัน พ่อจะเป็นผู้ช้ีแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า รวมท้ังสามารถแนะนําการวางตัว การปฏิบัติ
ตัวเมื่อโตขึ้นให้มีลักษณะเป็นสุภาพบุรุษที่มคีุณลักษณะทีผู่้ชายควรมีอีกด้วยนอกจากเรียนนอกเวลาที่
ได้จากพ่อ ยังช่วยให้เรารู้ว่าชอบและไม่ชอบอะไร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเลือกอาชีพเมื่อโตขึ้น บาง
คนได้เรียนรู้ธุรกิจของครอบครัวต้ังแต่ยังเล็กจึงสามารถเข้าใจระบบงานและขยายออกไปได้ในอนาคต 
ผู้ชายได้รับการยอมรับในสังคมให้เป็นผู้นํา การฝกึปฏิบัติหน้าที่และมคีวามรับผิดชอบจึงถือว่ามีบทบาท
สําคัญ เพ่ือให้โตขึ้นเป็นหลักของครอบครัวได้ และเป็นผู้นําที่ดีของสังคมต่อไป 
 7.4.2 การเล่นของเด็กผู้ชาย เด็กผู้ชายควรมีกิจกรรมการเล่นที่ต้องตัดสินใจ มี
การเคลื่อนไหว เพ่ือให้กล้ามเน้ือได้พัฒนาตามวัย นอกจากน้ันเด็กผู้ชายเมื่อโตขึ้นมักจะมีความรู้สกึ
ทางเพศมากกว่าเด็กผู้หญิง การฝึกเล่นกีฬาและการออกกําลังกายจึงเป็นทางออกที่ดีต่อสุขภาพ ดังน้ัน
จึงควรเล่นกีฬาและออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ 
 7.4.3 ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ เด็กผู้ชายมักชอบเล่นรุนแรงหรือ
กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือขาดเหตุผล ซึ่งไม่เป็นคุณลักษณะทีดี่ของผู้ชายในวันข้างหน้า ควร
ฝึกตัวเองให้คิดอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ ให้สามารถช่วยคนอ่ืนพ้นภัยได้หรือคิดทํางานใหญ่ที่มี
อันตรายได้ เพราะรู้ดีว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองและผู้อ่ืนได้ 
(http://www.baanmaha.com/community/threads/36843 16 กันยายน 2559) 

 7.5 การวางตัวเพ่ือเหมาะสมในสถานที่ต่างๆ 
 การวางตัวที่เหมาะสมในสถานท่ีต่างๆ (http://www.oeauk.net/home/ 

16 กันยายน 2559) ดังน้ี 
 7.5.1 ที่โรงเรียน 
 7.5.1.1 ในห้องเรียน เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ไม่
มาสาย ต้ังใจเรียน กล้าพูด กล้าถามในสิง่ที่ไม่เข้าใจ กล้าตอบคําถาม กล้าแสดงความคิดเห็น หลกั
ความคิดที่สําคญัคือ ต้องไม่กลัวผิดเพราะผิดเป็นครู หากพูดผิดก็จะทําให้ครูรู้ว่าเราผิดตรงไหน จะได้
ช่วยแก้ไข บอกสิ่งที่ถูก ทําให้เราได้พัฒนาและเรียนรู้มากขึ้น 
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 7.5.1.2 นอกห้องเรียน ที่โรงเรียน จะมีห้องรับแขกหรอืสถานที่ที่จัดไว้
ให้เข้าไปน่ังพักผ่อน พูดคุยกัน หรือเป็นสถานที่ออกกําลังกาย มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เหล่าน้ี 
เป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยกับเพ่ือน มีสัมพันธภาพอันดีต่อเพ่ือน 
 7.5.2 ที่บ้านพัก หรือหอพัก 
 ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ เสนอตัวเข้าช่วยเหลือพ่อแม่เท่าที่เราจะทํา
ได้ ซึ่งจะทําใหพ่้อแม่ ผู้ปกครอง เอ็นดู รักใคร่ และทําใหจ้ะได้รับความช่วยเหลือถ้าเกิดปัญหาใดไม่ว่า
เล็กหรือใหญ ่หากมคีวามจําเป็นต้องไปค้างคืนที่อ่ืน ต้องขออนุญาตจากพ่อแมผู่้ปกครอง จากครอบครัว
ที่พักอาศัย และสํานักงานผู้ดูแลฯ ก่อนในทกุครั้ง 
 7.5.3 มารยาทในการใช้ห้องนอน อยู่ในห้องนอนเมื่อถึงเวลานอน ไม่ควรเก็บตัว
อยู่ทั้งวันแต่ในห้องนอน ดังน้ัน หากเป็นช่วงเวลาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เวลานอน ควรลงไปน่ังที่ห้องน่ังเล่นหรือ
ไปร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสมาชิกของครอบครัว เช่นร่วมทํางานบ้าน ช่วยทําครัว ร่วมน่ังดู
โทรทัศน ์ฯลฯ ควรดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องนอนของตัวเอง จัดที่นอนของตัวเอง
ทุกครั้งหลังจากต่ืนนอนตอนเช้า 
 7.5.4 มารยาทในการใช้ห้องนํ้า ไม่ควรอาบนํ้าในช่วงดึกเกินไป เพราะอาจจะ
เกิดเสียงรบกวนคนในบ้าน โดยเฉพาะหากเป็นบ้านขนาดเล็ก หรือบ้านที่มีเด็กเล็ก ทุกครั้งหลังใช้
ห้องนํ้า ควรดูแลความสะอาดเพ่ือให้เป็นมารยาทที่ดีสําหรับคนที่จะใช้ห้องนํ้าถัดไป เช่น เด็กผู้ชาย 
ควรยกที่น่ังชักโครกข้ึนเมื่อจะปัสสาวะและทําความสะอาดก่อนออกจากห้องนํ้าทุกครั้งทุกครั้งที่
อาบนํ้าต้องระมัดระวังไม่ให้น้ําหกหรือกระเด็นออกไปนอกลงพื้นห้องน้ํา ในส่วนที่ไม่ใช่เป็นส่วนที่
อาบนํ้าทําความสะอาดพ้ืนห้องน้ําส่วนดังกล่าวให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือคนอ่ืนที่เข้าห้องนํ้าถัด
จากเราจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดขยะแขยง 
 7.5.5 มารยาทในการรับประทานอาหาร ควรมาร่วมโต๊ะอาหารเย็นให้ตรงเวลา 
และควรแจ้งให้พ่อแม่ ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าทุกครั้ง หากบางคร้ังโรงเรียนจะจัดกิจกรรมในช่วงเย็น
หลังเลิกเรียน  
 7.5.6 มารยาทในการใช้โทรศพัท์ ไม่ควรใช้โทรศัพท์ในสถานที่ไม่เหมาะสม เช่น 
ห้องเรียน ห้องประชุม เป็นต้น  
 

 8. การปฏบิตัิตนต่อผู้อ่ืนในทางท่ีดี 
 การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนในทางที่ดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce 16 กันยายน 2559) 
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 8.1 ให้ความสนใจเพ่ือร่วมงาน คือบุคคลส่วนใหญ่ชอบให้ผู้อ่ืนสนใจ ดังน้ัน จึงควรให้
ความสนใจเพ่ือนร่วมงานโดยการทักทายปราศรัย ถามในสิ่งดีๆ ของเพ่ือนร่วมงาน เช่น ผลงานที่ได้รับ
ความสําเร็จ ครอบครัวที่อบอุ่น ลูกๆ ที่เจรญิก้าวหน้า ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้เพ่ือนร่วมงาน รู้สึกพอใจ และ
เป็นสุข 
 8.2 ยิ้มแย้ม คือ การย้ิมของบุคคลที่ให้แก่อีกฝา่ยหน่ึง มักแสดงให้เห็นถึงความนิยม  
ชมช่ืน ชอบพอ รักใคร่ จึงเห็นได้ว่า การย้ิมเป็นหัวใจ สําคัญของการสร้างสัมพันธภาพ โดยไม่จํากัด
สถานะ เช้ือชาติ เพศ หรือวัย แต่ขณะเดียวกัน ก็ควรใช้การย้ิมให้เหมาะสมกับกาลเทศะด้วย ถ้าย้ิมผิด
เวลาผิดที่ก็อาจทําลายความสัมพันธ์กันได้ เช่น เพ่ือน กําลังมีความทุกข์แต่เรายิ้ม เพ่ือนกําลังถูกสั่งพัก
งาน เราก็ยิ้มกับคําสั่งน้ัน เช่นน้ีเรียกว่าย้ิมผิดเวลา 
 8.3 แสดงการจําได้ วิธีการแสดงการจําได้ เช่น จําช่ือ จําเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ดีๆ 
ที่เคยเกี่ยวข้องกัน จําความสําเร็จที่เพ่ือนได้รับ จําวันเกิด วันสมรสของเพ่ือนได้ ฯลฯ ซึ่งเมื่อมีโอกาสก็
ทักทายหรือคุยเรื่องเก่าที่เก็บไว้ในความทรงจาํหรืออวยพอในโอกาสวันสําคัญ ซึ่งจะช่วยสร้างความรูส้กึ
ที่ดีต่อกันได้มากขึ้น 
 8.4 เป็นคู่สนทนาที่ดี การแสดงตนเป็นคู่สนทนาที่ดีของเพ่ือนร่วมงานน้ัน อาจโดยทํา
ตัวเป็นผู้ฟังที่ดี ปล่อยให้อีกฝา่ย ได้พูดคุยตาม ความต้องการของเขา ทั้งน้ีโดยต้อง ฟังอย่างต้ังใจฟัง 
เพ่ือให้จับใจความได้ และตอบสนองตอบคําพูดของคู่สนทนา ไม่ขัดจังหวะ ไม่ขัดคอ ซึง่หน้าจะช่วยให้
ผู้พูดมีความสุข แต่ควรระวังงดการพูดเสริม เมื่อมีการนินทาบุคคลทีส่าม เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นต่อไป 
 8.5 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน คือไม่ผูกขาดอยู่กับความคิดของตนเองข้างเดียว ผู้ที่
ผูกขาดความคิดเห็น ของตนมักเป็นคนที่ชอบ เอาชนะเมื่อแสดงความคิดเห็น ถือเอา ความเห็นของตน
ว่า สําคัญกว่าความเห็นของผู้อ่ืน มักโต้แย้งความเห็นของผู้อ่ืน ฯลฯ การแสดงต่อผู้อ่ืน โดยวิธีนี้มักทํา
ให้ขาดเพ่ือน ไม่มีใครอยากคบหาสมาคม หัวหน้า งานก็มักไม่อยาก มอบหมายงาน ให้ทํางานสําคัญ 

เพราะมีลักษณะ “เข้าที่ไหนวงแตกที่นั่น” จงึควรทําในสิ่งตรงข้าม คือ พยายามรับฟัง และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 8.6 แสดงการยอมรับนับถือผู้อ่ืนตามสถานภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากเพ่ือนร่วมงานของ 
เรานั้น บางคนมีอาวุโสด้านอายุ อาจสูงส่งด้วยชาติตระกูล อาจมีความรู้สูง อาจมีทักษะ ประสบการณ์
เหนือผู้อ่ืน หรอือาจมีตําแหน่งงานเหนือใครอยู่บ้าง ผู้มีจิตใจสูง มีวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ ควรให้
เกียรติ และเคารพในศักด์ิศรขีองเพ่ือนร่วมงานตามสถานภาพนั้นๆ หรืออย่างน้อยก็ยอมรับ ในศักด์ิศรี
ของความเป็น เพ่ือนมนุษย์ และเพ่ือนร่วมงาน 
 8.7 แสดงความมีนํ้าใจ ซึ่งการมนี้ําใจต่อผู้อ่ืน อาจแสดงออกได้หลายแนวทาง เช่น
การเป็นผู้ให ้ ให้ความรัก ใหค้วามห่วงใย แบ่งปัน ช่วยเหลือ ให้อภัย ให้กําลังใจ คุณลักษณะต่างๆ 
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เหล่าน้ี เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยซึ่งควรรักษาไว้ และแสดงต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้
สัมพันธภาพเป็นไปด้วยดี 
 8.8 แสดงความช่ืนชมยินดี เน่ืองจากเพ่ือนร่วมงานแต่ละคนในหน่วยงาน มักมี 
วันพิเศษหรือเหตุการณ์สําคัญของชีวิตด้วยกันทั้งน้ัน เช่น อาจจะเป็นวันรับรางวัลพิเศษ การได้เหรียญ
เชิดชูเกียรติ ฯลฯ ความพิเศษดังกล่าว เหล่าน้ีบุคคลควรหาโอกาส แสดงความช่ืนชม ยินดีต่อเพ่ือน
ร่วมงานด้วยความจริงใจ ซึ่งจัดว่าเป็นการแสดงนํ้าใจให้ความสนใจ และยอมรับเพ่ือนร่วมงานใน
ความสําเร็จน้ันๆ ด้วย 
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สรุปบทท่ี 6 

 

 บุคลิกภาพ คอื ลักษณะของมนุษย์ที่มีการจัดรวบรวมระบบทางร่างกายและจิตใจ ทั้ง
ส่วนภายนอกและภายใน เป็นของการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่กบัแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
บุคลิกภาพมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ดังต่อไปนี้ เกิดการยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เกิดตระหนักในเอกลักษณ์ของบุคคล สามารถพยากรณ์พฤติกรรมได้ เกิดความม่ันใจ
ในตัวเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ การยอมรับของกลุ่ม และบุคลิกภาพทําให้เกิดความสําเร็จ 
 องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ได้แก่ ลักษณะทางกาย ลักษณะทางใจ อุปนิสัย อารมณ์ 
และการสมาคม เป็นต้น บุคลิกภาพกับความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ พันธุกรรม (Heredity) และ
สิ่งแวดล้อม (Environment)  

ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ได้แก่ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล จุง ทฤษฎีจิตวิทยารายบุคคลของอัลเฟรด แอดเลอร์ ทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของเชลดอน ทฤษฎีบุคลิกภาพของแฮนส์ ไอแซงค์ ทฤษฎีอุปนิสัยของอัลพอร์ต ทฤษฎีลักษณเฉพาะ
ของเรมอนด์ บี แคทเทลส ์ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล โรเจอร์ ทฤษฎีบุคลกิภาพของอับบาฮัม  
มาสโลว์ และทฤษฎีการวิเคราะห์การสื่อสัมพันธ์ของเบร์ิน 
 วิธีการประเมินบุคลิกภาพ สามารถทําได้หลายวิธีที่สําคัญ ได้แก่ การสังเกต และ 
การสัมภาษณแ์ละการวัดบุคลิกภาพ ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพประเภทแบบสอบถาม (Personality 

Questionnaires) เช่น แบบสํารวจบุคลกิภาพรวมมิเนโซต้า แบบสํารวจทางจิตวิทยาแคลิฟอร์เนีย 
แบบทดสอบบุคลิกภาพของเอ็ดเวริ์ด แบบสอบถามองค์ประกอบทางบุคลิกภาพทั้ง 16 เป็นต้น 
แบบทดสอบบุคลิกภาพประเภทฉายภาพ แบบทดสอบหยดหมึกของรอร์ชาช และแบบทดสอบทีเอที  
 ลักษณะของผูท้ี่มีบุคลิกภาพที่ดี ดังน้ี ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพเป็น
จริงอย่างถูกต้อง, การแสดงอารมณ์ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม, ความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคม, ความสามารถในการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม, ความรัก
และความต้องการทางเพศ, และความสามารถในการพัฒนาตน 
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คําถามท้ายบทที่ 6 
 

 1. จงอธิบายความหมายของบุคลิกภาพ 

 2. บุคลิกภาพมีความสําคัญอย่างไร 
 3. จงอธิบายข้ันพัฒนาการบุคลิกภาพของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
 4. จงอธิบายสาเหตุที่ทําให้เกิดความแตกต่างของบุคลิกภาพในแต่ละบุคคลมีอะไรบ้าง 

อธิบายโดยสังเขป 
 5. เชลดอนแบ่งประเภทบุคลิกภาพออกเป็นก่ีลักษณะ อะไรบ้ง อธิบาย 
 6. ประเภทของบุคลิกภาพในทัศนะของจุงมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 7. บุคลิกภาพของทฤษฎีของไอแซงค์มีกีแ่บบ อะไรบ้าง อธิบาย 
 8. ลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์มีกี่ขัน้ อะไรบ้าง 
 9. การประเมินบุคลิกภาพที่นิยมมีกี่วิธี อะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป 
 10. การวัดบุคลิกภาพที่นิยมมีกี่วิธี อะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป 
 11. การวางตัวที่เหมาะสมในสังคมไทย ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
 12. อธิบายการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนในทางที่ดี ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
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เอกสารอ้างอิงบทที่ 6 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 

การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 

เวลาเรียน  6  ช่ัวโมง 
  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังน้ี 
 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, สาเหตุโดยทั่วไป
ของการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ขั้นตอนของการเกิดความสัมพันธ์, คุณค่าของสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล, คุณลักษณะสําคัญในการสัมพันธภาพระหว่างบุคคล, ความหมายของมนุษยสัมพันธ์, 
ลักษณะของมนุษยสัมพันธ์, องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์, และอิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล
ได้ 
 2. อภิปรายทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับมนุษยสัมพันธ์, วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ 
 3. ปฏิบัติทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล, การติดต่อสื่อสาร และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

เนื้อหา 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 1.1 ระดับคนรู้จัก 
 1.2 ระดับเพ่ือน 
 1.3 ระดับลึกซึ้ง 
 2. การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 2.1 ทฤษฎีอธิบายการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 3. สาเหตุโดยทั่วไปของการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 3.1 การมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน 
 3.2 ความต้องการใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 3.3 ความพอใจในกิจกรรมของผู้อ่ืน 
 3.4 กาส่งเสริมสถานภาพส่วนตัว 
 3.5 การลดความวิตกกังวล 
 3.6 การใช้ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน 
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 4. ขั้นตอนของการเกิดความสัมพันธ์ 
 4.1 การเริ่มความสัมพันธ์ 
 4.2 การสร้างความสัมพันธ์ 
 4.3 การกระชับความสัมพันธ์ 
 4.4. การจบความสัมพันธ์ 
 5. คุณค่าของสมัพันธภาพระหว่างบุคคล 
 6. คุณลักษณะสําคัญในการสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 7. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล 
 7.1 การเปิดเผยตนเอง 
 7.2 ความไว้วางใจและความน่าไว้วางใจ 
 8. ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ 
 9. ลักษณะของมนุษยสัมพันธ์ 
 10. องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
 11. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ 
 11.1 ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของอิริค ฟรอมม ์
 11.2 ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว์ 
 11.3 ทฤษฎีความต้องการความสัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด์ 
 11.4 ทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟรเดอริค เฮอร์เบริ์ก 
 11.5 ทฤษฎี ERG ของอัลเดอร์เฟอร์ 
 11.6 ทฤษฎีความต้องการของมอร์เรย์ 20 ประการ 
 11.7 ทฤษฎีความคาดหวังของวิตเตอร์ วรูม 
 11.8 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมาวิน 
 12. อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล 
 13. วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 14. การติดต่อสื่อสาร 
 14.1 ความหมายของการติดต่อสื่อสาร 
 14.2 ความสําคัญของการติดต่อสื่อสาร 
 14.3 องค์ประกอบของของการติดต่อสื่อสาร 
 14.4 กระบวนการติดต่อสื่อสาร 
 14.5 ปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร 
 14.6 ความแตกต่างระหว่างแบบของพฤติกรรม 
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 14.7 ความแตกต่างระหว่างการรับสาร 
 15. การเพ่ิมประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร 
 15.1 การฟัง 
 15.2 ภาษาท่าทาง 
 15.3 การสบตา 
 15.4 การแสดงสีหน้า 
 15.5 การสัมผสั 
 15.6 การเข้าใจมุมมองของผูอ่ื้น 
 15.7 การให้และรับข้อติชมในการติดต่อสื่อสาร 
 15.8 เทคนิคการสื่อสารกับบุคคลที่มแีบบพฤติกรรมต่างกัน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ยกตัวอย่างและให้ดูคลิปวิดีโอของบุคคลที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดี เช่น พิธีกร กะลาแม  
พัชรศรี เบญจมาศ เน็ก เศรษฐสวัสด์ิ ปาลกะวงษ์ เป็นต้น 
 2. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบุคคลที่มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ดี 
 3. บรรยาย สรุปเน้ือหาสาระสําคัญประกอบการนําเสนอด้วย Microsoft Power Point 

ในหัวข้อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 4. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Jigsaw เพ่ือร่วมกันศึกษา 
ในหัวข้อ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ต่อไปน้ี ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของอิริค ฟรอมมม์
ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว์, ทฤษฎีความต้องการความสัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด์, ทฤษฎี
สององค์ประกอบของเฟรเดอริค เฮอร์เบริ์ก, ทฤษฎี ERG ของอัลเดอร์เฟอร์, ทฤษฎีความต้องการของ
มอร์เรย์ 20 ประการ, ทฤษฎีความคาดหวังของวิตเตอร์ วรูม, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน 
พันธุมาวิน 
 5. นักศึกษาสรุปกิจกรรม สนทนา-ซักถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคําถาม 
 6. นักศึกษาปฎิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ใช้เกม ล่ารายช่ือ 
 7. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้า เรื่อง การติดต่อสื่อสาร 
 8. ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายและทบทวนโดยคําถามท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอน 
2. หนังสือ ตําราที่เก่ียวข้องจิตวิทยา 

 3. กิจกรรมกลุม่ 
 4. Microsoft Power Point ที่จัดทําในหัวข้อต่างๆ 
 5. คําถามท้ายบท 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล, การเกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล, สาเหตุโดยทั่วไปของการเกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ขั้นตอน
ของการเกิดความสัมพันธ์, คณุค่า
ของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล, 
คุณลักษณะสําคัญในการสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล, ความหมายของ
มนุษยสัมพันธ์, ลักษณะของมนุษย
สัมพันธ์, องค์ประกอบของมนุษย
สัมพันธ์, และอิทธิพลของมนุษย
สัมพันธ์ต่อบุคคลได้ 
2. อภิปรายทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
มนุษยสัมพันธ์, วิธีการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ได้ 
3. ปฏิบัติทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล,  
การติดต่อสื่อสาร และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน 

1. ซักถาม แลกเปลี่ยน 
สนทนาพูดคุย ตอบคําถาม 
2. ปฏิบัติงานในการศึกษา
ค้นคว้า 
3. การสังเกตพฤติกรรม 
การร่วมกิจกรรมการอภิปราย
รายกลุ่ม 
4. สังเกตการณ์นําเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
5. ร่วมกิจกรรม 
การติดต่อสื่อสารโดยการเล่น
เกม 
6. การมอบหมายงานคําถาม
ท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบคําถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ 80 

2. ศึกษาค้นคว้างานอยู่ใน
ระดับดี 
3. สังเกตพฤติกรรมใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่/
ความสนใจ/ความร่วมมืออยู่
ในระดับดี 
4. การนําเสนอหน้าช้ันเรียน
อยู่ในระดับดี 
5. การติดต่อสื่อสารโดยการ
เล่นเกมอยู่ในระดับดี 
6. นักศึกษาทําคําถาม 
ท้ายบทถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 7 

การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 139 แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน เป็นสิ่งจําเป็นในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ พัฒนาการทาง
สังคมและความคิดความเข้าใจของบุคคลพัฒนาขึ้นจากการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน เอกลักษณ์ของ 
แต่ละบุคคล ความสําเร็จในอาชีพ การค้นพบความหมายของชีวิตและสุขภาพจิต ล้วนได้รับผลกระทบ
จากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมนุษย์แต่ละคนถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ให้มีความคิด ความเช่ือ 
ทัศนคติและคา่นิยมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คน จึงต้องอาศัยความ
เข้าใจถึงปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพท่ีมีระหว่างกัน เพ่ือบุคคลทั้งสองฝ่ายจะได้ประสบ
ความสําเร็จในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship 9 กันยายน 2559) 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 ในชีวิตของเราต้องสัมพันธ์อยู่กับบุคคลหลายประเภท แต่ละประเภทล้วน มีปทัสถาน
ในการปฏิบัติต่างกันออกไป นักวิชาการได้จัดจําแนกประเภท ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยอาศัย
ระดับความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์จากผิวเผินไปสู่ลึกซึ้ง การจัดประเภทเช่นน้ี จะทําให้เรารู้ล่วงหน้าว่าจะ 
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คาดหวังอะไรจากกันและกันได้และจะเตรียมตัวติดต่อกันอย่างไร จึงจะไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ในที่น้ีจําแนกเป็น 3 ระดับ คือ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal.htm 9 กันยายน 2559) 

 1.1 คนรู้จัก คนรู้จักน้ันเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผิน การสื่อสารกันมักเป็นเร่ืองของ 
ข้อเท็จจริงและจาก ข้อเท็จจริงก็จะประเมินว่า ควรจะสร้าง ความสัมพันธ์ ในระดับต่อไปหรือไม่  
คนรู้จักกันน้ันจะใช้ยุทธวิธีในการสื่อสาร เพ่ือหาข้อเท็จจริง จากกันและกันใน 3 ประเภท 
 ประเภทแรก เป็นการต้ังรับ หมายถึง ใช้การสังเกตการกระทําของคนอ่ืนแทนที ่
จะซักถามหรือเข้าไปร่วมในสถานการณ์ 

 ประเภทที่สอง แบบรุก หมายถึง การเข้าไปจัดการกับสถานการณ์ทางสังคม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น เช่น ใช้การคุย การถาม หรือการสัมภาษณ ์

 ประเภทที่สาม แบบปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ใช้การสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นระหว่างกันและกัน ควบคู่กันไปกับการสังเกต (Berger,1978) 

 จากข้อมูลที่ได้มาไม่ว่าจะโดยวิธีใด คนเราจะใช้ข้อมูลเหล่าน้ันเพ่ือกรองว่าเรา
จะสัมพันธ์กับคนผู้น้ันต่อไปในระดับใด ความสัมพันธ์อาจเป็นไปในระดับเดิม หรือเพ่ิมระดับไปสู่ 
ความลึกซึ้ง หากข้อมูลที่รับมาก่อให้เกิดความพอใจ แต่หากข้อมูลที่รับมาเป็นข้อมูลที่ไมน่่าพอใจเราก็
อาจเลือกที่จะไม่พบกันต่อไปอีก 
 1.2 เพ่ือน คําว่าเพ่ือนเป็นคําที่พูดง่ายแต่ให้ความหมายยาก เพราะเพ่ือนเป็นบทบาทท่ี
เกิดขึ้นได้ในคู่สัมพันธ์ทุกประเภท ต้ังแต่เพ่ือนกับเพ่ือนจริงๆ เพ่ือนในระหว่างสามีภรรยา นายกับ
ลูกน้อง ครูกับศิษย์หรือแม้แต่พ่อแม่กับลูก เมื่อเอ่ยถึงคําว่าเพ่ือน นักมนุษยสัมพันธ์ได้เสนอว่า หมายถึง 
ความสัมพันธ์ ที่มีลักษณะพิเศษ ดังน้ี (Reardon, 1987) 

 1.2.1 เพ่ือนมีสถานะพิเศษในชีวิต เป็นคนที่เราไว้ใจและเป็นที่ยอมรับ ยิ่งไป
กว่าน้ัน ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนเป็นความสมัพันธ์แบบไม่เอาเปรียบ ทั้งน้ีมิได้หมายความว่า คนเรา
จะไม่รับสิ่งใดจากเพ่ือน แต่การได้สิ่งใดจากเพ่ือนน้ันเป็นการได้มาโดยไม่ทําให้อีกฝ่ายหน่ึงรู้สึกว่าตน 
ถูกบังคับหรือขู่เข็ญ 

 1.2.2 เพ่ือนมีฐานอยู่บนความเท่าเทียมกัน หมายถึงว่า ระหว่างเพ่ือนไม่มีใครมี
อํานาจหรืออิทธิพลเหนือใคร แม้ว่าอีกคนหน่ึง จะมีสถานภาพเหนือกว่าและตรงจุดน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงที่
ทําให้บุคคลมีเพ่ือนที่มีสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจต่างจากตนเองมากๆ ได้ เน่ืองจากอาจเกิด
ความขัดแย้งระหว่างบทบาทขึ้น 
 1.2.3 เพ่ือนต้องยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะรู้ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของ
อีกฝ่ายหนึ่งว่า คล้อยตามกฏของความเป็นเพ่ือนหรือไม่ กฏของความเป็นเพ่ือน โดยทัว่ไปประกอบด้วย 
เมื่อมีข่าวใดๆ เก่ียวกับความสําเร็จก็บอกให้เพ่ือนรู้ 



473 

 

 แสดงการสนับสนุนทางอารมณ์ 
 เสนอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 พยายามทําให้มีความสุขเมื่ออยู่ร่วมกัน 
 เสนอตัวทํางานแทนถ้าเพ่ือนขาดไป 
 1.3 ระดับลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ในระดับน้ีเป็น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆ เปิดตนเอง
ต่อกันมาก ขึ้นต่อกันและกันสูง มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเก่ียวข้องมาก ความสัมพันธ์เช่นน้ีปรากฏอยู่
ในสาม-ีภรรยา พ่อแม-่ลูก พ่ี-น้อง เพ่ือนสนิท คู่รัก หรอืลักษณะอ่ืนๆ มีข้อค้นพบทีน่่าสนใจสําหรบั
ความสัมพันธ์ประเภทน้ี ดังน้ี 
 1.3.1 คู่สัมพันธ์ระดับลึกซึ้ง มักคาดหวังจากกันและกันสูงเกินกว่าขอบเขตที่
เป็นจริง เมื่อไม่เป็นไปตามท่ีคาดก็มักกล่าวโทษอีกฝ่ายหน่ึง ความสัมพันธ์ระดับน้ีมิได้ขึ้นอยู่กับคู่
สัมพันธ์อย่างเดียว การสื่อสารจากคนอ่ืนๆ ก็มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์น้ันด้วย ความสัมพันธ์ระดับ
ลึกซึ้งที่เรียกว่า ความรักน้ัน จาํแนกได้เป็น 3 ประเภทย่อยและแต่ละประเภทก็มีลักษณะต่างกัน ดังน้ี 
 1.3.3.1 รักแบบหลงไหล ซึ่งปรกติจะอยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นเรือ่ง
ของอารมณ์แทม้ากกว่าเหตุผล มักกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองอย่างฉับพลัน พฤติกรรมระหว่างคู่
สัมพันธ์มักพยากรณ์ไม่ได้และไม่เป็นฐานความสัมพันธ์ที่ย่ังยืน การได้อยู่ร่วมกันเป็นประจําหรือ
การที่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศสมํ่าเสมอจะทําให้ความต่ืนเต้นอันเกิดจากความหลงไหลลดลง 
 1.3.3.2 รักแบบความจริง เป็นความรักที่พัฒนามาจากแบบแรก เกิดขึน้
ทีละน้อยและอยู่ภายใต้การควบคุมของคนที่เข้ามาเก่ียวข้อง มีการตอบแทนกันและกัน มองความสัมพันธ์
ในลักษณะสมดุล 
 1.3.3.3 รักแบบเอ้ืออาทร เป็นรักที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน ซึ่งจะมสี่วน
เพ่ิมชีวิตชีวาให้กับความรักแบบที่สอง พฤติกรรมที่สื่อใหเ้ห็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งน้ัน เป็นได้ทั้งภาษา
ถ้อยคําและท่าทาง ภาษาเหล่าน้ี ส่อให้เห็นว่า คู่สัมพันธ์มีความใกล้ชิดกัน ทั้งกายและใจ อาจเห็นได้
จากการมองตา การใช้เวลาอยู่ร่วมกันมาก การย้ิม การยืนใกล้กันหรือการสัมผสั เป็นต้น 
 

 2. การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 การที่บุคคลจะเลือกมีความสมัพันธ์กับใคร เป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาสังคมให้ความสนใจ
มาก นักวิชาการในสาขานี้ได้พัฒนาทฤษฎีและข้อคิดเห็นเพ่ือนํามาอธิบาย ดังน้ี  
(Organ & Hamner, 1982) 

(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal.htm 9 กันยายน 2559) 
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ภาพท่ี 140 แสดงภาพการเกิดความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

  

 2.1 ทฤษฎีอธิบายการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 2.1.1 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 
 ทฤษฎีนี้ได้อธิบายการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรูปของกําไร
และต้นทุนโดยที่กําไร หมายถึง สิ่งที่เราได้จากการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ขณะที่ต้นทุน หมายถึง 
สิ่งที่ไม่น่าพอใจในการสร้างความสัมพันธ์น้ัน เช่น ความลา้ เบ่ือ วิตกกังวล เป็นต้น คนเราจะประเมิน
กําไรจาก ความสัมพันธ์โดยอาศัยมาตรฐาน 2 ประการ ประการแรก ได้แก่ ระดับของการเปรียบเทียบ
ในอดีต ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยได้รับจากการมีความสัมพันธ์ในอดีต เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน และประการ
ที่สอง ได้แก่ ระดับการเปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืนๆ ในปัจจุบัน ในข้อน้ีหมายถึงว่า บุคคลจะเลอืก
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใดต้องคํานึงแล้วว่า ระหว่างคนต่างๆ ที่แวดล้อมอยู่ผู้ใดจะทําให้ได้สิ่งที่ต้องการ 
มากที่สุด ไมว่่าความสัมพันธ์กับคนปัจจุบันจะทําให้ได้ผลดีแค่ไหนก็ตาม หากบุคคลคิดว่าการสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนใหมใ่ห้ผลดีกว่า เขาก็มีแนวโน้มที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่หรือกลุ่มใหม ่
ในทางตรงข้ามแม้ความสมัพันธ์ในปัจจุบันจะทําให้ไม่พอใจขนาดใดก็ตามบุคคลจะยังคงความสัมพันธ์
น้ันไว้ หากเปรียบเทียบแล้วว่าการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่อาจทาํให้ได้ผลร้ายกว่าเดิม 
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 2.1.2 ความคล้ายคลึงของเจตคติ 
 ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ผู้ที่มีเจตคติคล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากันและเป็น
องค์ประกอบสําคัญของการคบหากัน 
 2.1.3 การเติมความแตกต่างให้สมบูรณ ์

 ในบางกรณีพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกิดขึ้นได้แมจ้ะมีความ
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงลักษณะเช่นน้ี อธิบายด้วยหลักของการเติมให้สมบูรณ์ โดยทฤษฎีน้ีกล่าวว่า 
ลักษณะทีแ่ตกต่างกันของบุคคลน้ันหากสามารถตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายหน่ึงได้ ความต่าง
จะกลายเป็นเสมือนสิ่งดึงดูดใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์ด้วย ทฤษฎีนี้สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน เน่ืองจากลักษณะของอีกฝ่ายหน่ึงจะถือว่า เป็นกําไรของอีกฝ่ายหน่ึงที่มิได้เป็น
เจ้าของลักษณะน้ัน 
 2.1.4 การเปรียบเทียบทางสังคม 
 ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า คนเราแต่ละคนมีความต้องการที่จะประเมินตนเอง 
ดังน้ัน จึงต้องการทดสอบตนเองกับคนอ่ืนๆ เพ่ือทราบว่าสิ่งที่เรามีหรือเราคิดหรือเราเป็นสอดคล้อง
กับความเป็นจริงทางสังคมหรือไม่ และการที่จะกระทําเช่นน้ีได้จําเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับ 
คนอ่ืนๆ 
 2.1.5 ตัวแบบเสริมแรง 
 ทฤษฎีตัวแบบเสริมแรงน้ีเสนอว่า ความดึงดูดระหว่างบุคคลน้ัน
ส่วนหน่ึงมาจากประสบการณ์ที่ได้รับการเสริมแรงเมื่อมคีวามสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทฤษฎีน้ีเสนอว่า 
คนเราจะชอบบุคคลที่มีความสัมพันธ์อยู่กับสิ่งเร้าที่ทําให้เราพอใจ นักทฤษฎีน้ีต้ังข้อเสนอว่า 
ปฏิกิริยาซึ่งเป็นความชอบพอที่เราจะตอบสนองต่อบุคคลหรือวัตถุเกิดขึ้นได้โดยการวางเง่ือนไขด้วย
ความใกล้กันในแง่ของพ้ืนที่หรือเวลา ตัวอย่างเช่น เราอาจมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อใครคนหน่ึงได้เพียง 
เพราะเขามาปรากฏตัวอยู่ในขณะที่เรามีประสบการณ์ที่น่ายินดีและพึงพอใจ 
 

 3. สาเหตุโดยท่ัวไปของการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 สําหรับสาเหตุโดยทั่วไปที่ควรจะนํามาพิจารณาประกอบด้วย 
 3.1 การมีจุดมุง่หมายที่สอดคล้องกัน 
 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครน้ันอาจเกิดขึ้นได้เพราะการมองเห็นประโยชน์ซึ่ง
อาจได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เป็นเช่นน้ันเพราะว่าทั้งคู่มีจุดมุ่งหมายที่เข้ากันได้ 
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 3.2 ความต้องการใฝ่สมัพันธ์ 
 หากรับรู้ว่า การมีความสัมพันธ์กับใครสามารถจะตอบสนองความต้องการท่ีจะ
ได้รับความรัก ความเป็นมิตรและการได้ผูกพัน ก็มีแนวโน้มที่เราจะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับคน 
ผู้น้ัน 
 3.3 ความพอใจในกิจกรรมของผู้อ่ืน 
 กิจกรรมทีผู่้อ่ืนทําอยู่เป็นสาเหตุที่ทําให้มผีู้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์ด้วย 
เน่ืองจากการมีความสัมพันธ์น้ันเป็นโอกาสให้ได้เข้าไปทํากิจกรรมที่ตนพอใจ 
 3.4 การส่งเสริมสถานภาพส่วนตัว 
 ในบางกรณีแมตั้วบุคคลที่ต้ังใจจะมีความสัมพันธ์ด้วยน้ัน ไม่น่าสนใจและไม่
ดึงดูดใจ แต่หากบุคคลน้ันมสีถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง ก็อาจเป็นปัจจัยดึงดูดให้
เข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วย เพราะจะได้รับเกียรติและการยกย่องว่าเป็นพวกเดียวกันกับบุคคลผู้น้ัน 
 3.5 การลดความวิตกกังวล 
 สาเหตุหน่ึงที่คนเราสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนก็เพ่ือลดความวิตกกังวลอัน
เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องอยู่โดดเด่ียว การมีความสัมพันธ์ลกัษณะน้ีจะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อ
คนเรารู้สึกว่า ถูกขู่หรือถูกทําให้กังวล การเข้าร่วมกับคนอ่ืนจะทําใหค้วามรู้สึกดังกล่าวลดลงเพราะ 
คนอ่ืนๆก็กังวลเหมือนกันหรือเป็นไปได้ว่า เมื่อมาอยู่รวมกันก็สามารถจะหาทางจัดการกับความกังวล
น้ัน หากสถานการณ์น้ันทําให้กังวลร่วมกับอับอาย คนเรามีแนวโน้มจะอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่รวมกับ
ผู้อ่ืน 
 3.6 การใช้ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน เป็นเคร่ืองมือสําหรับการบรรลุจุดมุง่หมายส่วนตัว 
การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลน้ันเป็นไปได้อีกเช่นกันที่คนเราจะทําไป เพราะเป็นช่องทางที่ทําให้
ตนเองได้ประโยชน์และบรรลวัุตถุประสงค์ส่วนตนได้ โดยท่ีมิได้พอใจในตัวบุคคลน้ันเลย 
 

 4. ขั้นตอนของการเกิดความสัมพันธ์ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เกิดขึ้นอย่างมีเง่ือนไขและเง่ือนไขที่สําคัญ คือ ท่าทแีละ
ความรู้สึกที่เราแสดงต่ออีกฝ่ายหน่ึงท่าทีเหลา่น้ี มีผลอย่างย่ิงต่อการงอกงามและการสิ้นสุดความสัมพันธ์
ระหว่างกันและกัน ซึ่งกระบวนการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้ันเป็นไปตามขั้นตอน ดังน้ี 
 4.1 การเริ่มความสัมพันธ์ 
 มีปัจจัยจํานวนมากที่มีอิทธิพลต่อการเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่ได้รับ
ความสนใจ กนัมาก ได้แก่ 
 4.1.1 การมีลักษณะทางกายที่ดึงดูดใจ  
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 4.1.2 ความถี่ของการได้พบปะกัน  
 4.1.3) ความคล้ายคลึงกันในลักษณะต่างๆ 
 4.2 การสร้างความสัมพันธ์ 
 ขั้นตอนที่สองนี้ยากที่จะระบุให้ชัดเจนลงไป แต่โดยทั่วไปจะเกิดใน 2 ลักษณะ 
คือ 
 4.2.1 เกิดทีละน้อยตามเวลาของการที่ได้ติดต่อกัน 
 4.2.2 เกิดเพราะมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้ว 
ทั้งสองฝ่ายจะเพ่ิมปริมาณของความสัมพันธ์ขึ้นเรื่อยๆ เช่น อาจทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ใช้เวลาอยู่
ร่วมกันมากขึ้น มีการป้องกันตนเองน้อยลง บอกถึงความต้องการของตนเองมากข้ึน และจะเร่ิมรูส้ึก
สนิทกัน สามารถสื่อสารกันถงึเรื่องส่วนตัว ซึ่งก้าวไปไกลกว่าการคุยกันตามมารยาท 
 4.3 การกระชับความสัมพันธ์ 
 ในขั้นน้ีต่างฝ่ายต่างพยายามหาวิธีรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการรักษา
ความน่าสนใจในการอยู่ร่วมกันเรียนรู้นิสัยของอีกฝ่ายหน่ึง ในขณะเดียวกันก็พัฒนานิสัยบางอย่างของ
ตนเพ่ือการตอบสนองและการปรับตัวซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างต้องทําเช่นน้ีด้วยกัน ความสมัพันธ์จะเริ่มงอก
งามจนรับรู้ได้ ทั้งคู่จะขึ้นอยู่กับกันและกันมากขึ้น มีพันธะในการคบหากันในลักษณะของการทํา
ประโยชน์ให้แก่กันและกัน แนวคิดทั้งหมดทําให้มองเห็น ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แปรเปลี่ยน
ไปได้เป็นระยะ หากเป็นไปตามข้ันตอนความสัมพันธ์จะก้าวคืบหน้าไปจนกระชับแน่น ในทางตรง
ข้ามหากข้ันตอนหมุนย้อนหลงัความสัมพันธ์จะเสื่อมคลายลงและอาจมาถึงขั้นตอนที่ 4 คือ การจบ
ความสัมพันธ์ 
 4.4 การจบความสัมพันธ์ 
 ข้อเท็จจริงอย่างหน่ึงของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ มกีารเริ่มต้นและมี
การสิ้นสุดและการสิ้นสุดความสัมพันธ์มักตามมาด้วยความรู้สึกทางลบหรือความขัดแย้ง ในการจบ
ความสัมพันธ์มขีั้นตอนที่เข้ามาเก่ียวข้องด้วย ดังน้ี (Duck, 1982) 

 4.4.4.1 ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงรู้สึกว่า มีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ 
 4.4.4.2 อีกฝ่ายหน่ึงจะเร่ิมต้นสื่อให้อีกฝ่ายทราบถึงความรู้สึกน้ัน 
 4.4.4.3 คู่สัมพันธ์เผชิญหน้ากับปัญหาอันอาจนําไปสู่การปรับ 
ความเข้าใจกันหรือความขัดแย้ง 
 4.4.4.4 หากไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้จะมีการหันไปหาฝ่าย 
ที่สาม ซึ่งตรงจุดน้ีจะมีการเข้าข้างหรือแยกฝ่าย 
 4.5 ทั้งสองฝ่ายรู้ว่าความสัมพันธ์สิ้นสุดลงจึงอาจตัดสินใจยุติความสัมพันธ์หรือปรับ 
รูปแบบความสัมพันธ์ใหม ่
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 5. คุณค่าของสัมพันธภาพระหว่างบคุคล 
 บุคคลเรียนรู้จกัตนเองได้จากการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจากสัมพันธภาพนี้ บุคคลจะ
ได้รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมท้ังเรียนรู้ความเป็น
จริงของโลกโดยสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลจะช่วยให้การเรยีนรู้เป็นไปโดยไม่บิดเบือน มีการยอมรับ
และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เป็นจริง ดังน้ัน สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล จึงเป็นกุญแจสําคัญที่จะ
นําบุคคลไปสู่การพัฒนาเอกลักษณ์ของตนเอง การมีสัมพันธภาพความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและมี
คุณค่าและการมีสุขภาพจิตที่ดีและสามารถพัฒนาตนให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนได้ แต่บุคคลที่ไม่
สามารถสร้างสมัพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนได้จะรู้สึกอ้างว้าง โดดเด่ียว เกิดความรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมาย
และนําไปสู่ความรู้สกึซมึเศร้าและท้อแทใ้นชีวิต และการมพีฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้ เช่น พฤติกรรม
แยกตัวจากสังคม การติดยาเสพติด เป็นต้น  
 การสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนจะเกิดบรรลุผลได้ ต้องอาศัยคุณลักษณะ
ที่สําคัญของบุคคลในการสร้างและยอมรับและส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยสามารถเรียนรู้และอธิบาย 
ดังน้ี 
 

 6. คุณลักษณะสําคัญของบุคคลในการสัมพันธภาพระหวา่งบุคคล 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คน จะเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ต้องอาศัยคุณลักษณะ
ภายในหรือทัศนคติของบุคคลที่สําคญับางประการ ได้แก่ 
(ดร.เอมอร กฤษณะรังสรรค์ อ้างถึง 
http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Skill.htm 9 กันยายน 2559) 

 6.1 การยอมรับและให้เกียรติ หมายถึง การยอมรับลักษณะส่วนตัวหรือลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลตามที่เขาเป็น ให้เกียรติและเคารพในคุณค่าของบุคคล มีความเป็นมิตรและความอบอุ่นใจ
แก่ผู้อ่ืน 
 6.2 การเข้าใจสาระและความรู้สึก หมายถงึ การเข้าใจในเน้ือหาสาระของสิ่งที่สื่อสาร
ระหว่างกัน และเข้าใจในความรู้สึกของผู้อ่ืนเสมือนเราเป็นตัวเขา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเข้าใจ
ความรู้สึกซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพน้ันไม่สามารถดําเนินไปถึงขั้นที่ลึกซึ้งได้ 
 6.3 การจริงใจ หมายถึง การไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และ
ทัศนคติของตนเอง  
 คุณลักษณะของบุคคล 3 ประการน้ี จะส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้มากน้อย
เพียงใดน้ัน ไม่ใช่เพียงแต่มีคุณลักษณะเช่นน้ีอยู่ภายในเท่าน้ัน สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง คือ 
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ความสามารถในการส่ือหรือแสดงออกถึงคุณลักษณะเหล่าน้ีออกมาให้ผู้อ่ืนรับรู้ด้วย ซึง่ความสามารถ
ในการแสดงออกหรือการสื่อสารให้ผู้อ่ืนทราบถึงคุณลักษณะสําคัญเหล่าน้ี เรียกว่า ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล อันได้แก่ การเปิดเผยตนเอง การไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการสื่อสาร
ความเข้าใจ กล่าวในลําดับต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 141 แสดงภาพทักษะการสร้างสัมพันธภาพท่ีดรีะหว่างบคุคล 
(ที่มาhttps://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 7. ทักษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างบุคคล 
 สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ บางคู่เกิดขึ้นเป็นแค่เพียงความรู้จัก 
บางคู่เป็นความสนิทสนมกลายเป็นเพ่ือนรัก คู่รัก หรือคู่สมรส บางคู่สัมพันธภาพมีอันต้องสิ้นสุดลง 
ด้วยความเบ่ือหน่ายหรือทุกข์ใจ ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะเร่ิมต้นและดําเนินไปอย่างลึกซึ้งหรือ
มีอันต้องสิ้นสุดลงนั้นขึ้นกับทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน 
(ดร.เอมอร กฤษณะรังสรรค์ อ้างถึง 
http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Skill.htm 9 กันยายน 2559) 

 การเริ่มต้นของสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจนสัมพันธภาพน้ันได้ พัฒนาต่อไปเป็นความแน่น
แฟ้นลึกซึ้งและรักษาให้สมัพันธภาพอันดีน้ียั่งยืนตลอดไป ไม่ใช่เรื่องง่าย หากแต่จะต้องอาศัยทักษะที่
สําคัญหลายประการด้วยกัน ซึ่งทักษะแห่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันน้ี มิใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เอง 
แต่จะต้องอาศัยการฝึกฝนหรอืฝึกหัด ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ 
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 มิตรภาพจะก่อเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยเวลา ความพยายามและทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน อาจเป็นไปได้ใน 3 รูปแบบ คอื 
 รูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุด คือ การรอคอยให้ผู้อ่ืนก้าวเข้ามาผูกมิตร
ด้วย 
 รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่ยากข้ึน คือ การขอให้ใครสกัคนเป็นเพ่ือนด้วย ซึ่ง
เรามักจะรู้สึกเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธ 
 รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการให้มิตรภาพแก่
ผู้อ่ืน ซึ่งความสัมพันธ์ของบุคคลในระยะยาว การสร้างสัมพันธภาพรูปแบบนี้ให้ผลทีแ่น่นอนที่สุด 
 ดังที่ David W. Johnson (1997) กล่าวว่า 
 ถ้าท่านต้องการเพ่ือน จงเป็นเพ่ือนของผู้อ่ืน 
 ถ้าท่านต้องการความห่วงใย จงให้ความห่วงใยแก่ผู้อ่ืน 
 ถ้าท่านต้องการคําปลอบโยน จงให้คําปลอบโยนแก่ผู้อ่ืน 
 เมื่อโอกาสแห่งการสร้างมิตรภาพมาถึง สิ่งที่จะต้องมีอีกประการหน่ึง คือ ทักษะที่ใช้ใน
การสร้างและคงไว้ซึ่งมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อไป ทักษะในสร้างสัมพันธภาพท่ีจะกล่าวในที่น้ี ได้แก่  
การเปิดเผยตนเอง การไว้วางใจซึ่งกันและการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 142 แสดงภาพการเปิดเผย 

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 
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 7.1 การเปิดเผยตนเอง  
 การเปิดเผยตนเอง (Self Disclosure) หมายถึง การเปิดเผยให้ผู้อ่ืนรู้ถึง
ความรู้สึกหรือปฏิกริยาที่ตนเองมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
 การเปิดเผยตนเองไม่ได้ หมายถึง การบอกถึงประวัติหรือเรื่องราวในอดีตของ
ตนเอง แต่เรื่องราวในอดีตก็อาจจะช่วยให้บุคคลอ่ืนเข้าใจสาเหตุหรือที่มาของความรู้สึกที่เรามีต่อ
เหตุการณ์นั้นๆ 
 7.1.1 ประโยชน์ของการเปิดเผยตนเอง 
 การเปิดเผยตนเองมีผลดีต่อการสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลหลายประการ คือ 
 7.1.1.1 ทําให้ผู้อ่ืนรู้จักเรามากข้ึน เพ่ิมโอกาสที่ผู้อ่ืนจะชอบและเกิด
ความคุ้นเคยสนิทสนมมากขึน้ 
 7.1.1.2 ทําให้สามารถทํากิจกรรมที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน สนใจร่วมกัน 
 7.1.1.3 เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้ของตนเองกับผู้อ่ืน 
 7.1.1.4 ช่วยในการจัดการกับความเครียดและความทุกข์ 
 7.1.1.5 การเล่าหรือบอกความไม่สบายใจของตนเองกับผู้อ่ืน จะช่วยให้
เจ้าตัวมองเหน็ปัญหาของตนเองชัดขึ้นและนอกจากน้ีความห่วงใย ปลอบโยนช่วยหาทางออกของเพ่ือน
จะเป็นกําลังใจ ความอบอุ่นใจ ทําใหส้ัมพันธภาพของบุคคลทั้งสองเพ่ิมความสนิมสนมและลึกซึ้งย่ิงขึ้น 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal.htm 9 กันยายน 2559) 

 7.1.2 ความเหมาะสมของการเปิดเผยตนเอง 
 การเปิดเผยตนเองมากเกินไปหรือน้อยเกินไป มีผลทําให้สูญเสีย
สัมพันธภาพไปได้เช่นกัน การเปิดเผยตนเองที่มีผลทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนน้ัน ต้องมีความ
เหมาะสมของการเปิดเผย ในโอกาสดังน้ี 
 7.1.2.1 เมื่อมีการเปิดเผยตนเองของซึง่กันและกัน เมื่อบุคคลหน่ึงเปิดเผย
ตนเอง ก็มีความคาหวังว่า อีกฝ่ายหน่ึงจะเปิดเผยตนเองด้วย แต่ถ้าการเปิดเผยตนเองเกิดขึ้นฝ่ายเดียว 
ก็ควรจํากัดการเปิดเผยตนเองไว้ในขอบเขตหน่ึงเท่าน้ัน 
 7.1.2.2 การเปิดเผยตนเองควรเป็นเก่ียวข้องกับเรื่องราวระหว่างบุคคล
ที่เป็นปัจจุบัน ผลของการเปิดเผยตนเองข้ึนกับบุคคลอีกฝ่ายหน่ึงด้วย การเปิดเผยความรู้สึกของ
ตนเองของฝ่ายหน่ึง อาจกระทบกระเทือนอีกฝ่ายหน่ึงได้ ดังน้ัน จึงควรพิจารณาทัศนคติในมุมมองของ
อีกฝ่ายหน่ึงที่มีต่อการเปิดเผยตนเองด้วย 
 7.1.2.3 การเปิดเผยตนเองควรเริ่มต้นจากระดับทั่วๆไปแล้วค่อยๆไปสู่
การเปิดเผยตนเองในระดับที่ลึกหรือเป็นส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น อาจจะเร่ิมต้นจากการพูดถึงงาน
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อดิเรก กีฬาทีช่อบ เหตุการณ์ปัจจุบันที่สนใจ แล้วเมื่อมติรภาพดําเนินไป มีความคุ้นเคยมากข้ึนแลว้ 
การเปิดเผยตนเองจะค่อยๆไปสู่เรื่องใกล้ตัวและเก่ียวกับความรู้สึกที่ลกึซึ้งมากขึ้น เช่น การเปิดเผย
ตนเองเก่ียวกับความกลัว ความรัก ซึ่งการเปิดเผยในสิ่งเหล่าน้ี เมื่อสัมพันธภาพมีความใกล้ชิดกันแล้ว 
ก็จะย่ิงเพ่ิมความลึกซึ้งในสัมพันธภาพย่ิงขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 143 แสดงภาพความไว้วางใจ 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 7.2 ความไว้วางใจและความน่าไว้วางใจ 
 ความไว้วางใจ (Trust) และความน่าไว้วางใจ (Trustworthy) เป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้งอกงาม วิกฤตการณ์สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นใน
สัมพันธภาพ คือ ความไม่สามารถในการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระดับความไว้วางใจเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับการกระทําของบุคคลทั้งสองฝ่าย และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่
ทําลายได้ง่ายในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีระดับที่เหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์ การไม่ไว้วางใจเลยและไว้วางใจในทุกโอกาส เป็นการไว้วางใจท่ีไม่เหมาะสม  
ความไว้วางใจเกิดขึ้น เมื่อบุคคลเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยตนเองเก่ียวกับ
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติและปฏิกิริยาที่เขามีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ความน่าไว้วางใจ จะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อบุคคลทําให้ผู้อ่ืนมั่นใจว่า เขาได้รับประโยชน์จากการเสี่ยงเปิดเผยตนเอง บุคคลที่จะได้รับ 

ความไว้วางใจ คือ บุคคลทีแ่สดงออกถึงการยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับ
ผู้อ่ืน การแสดงออกถึงการยอมรับจะช่วยให้อีกผู้อ่ืน ลดความรู้สึกกลัวและความกังวลต่อความอ่อนแอ
ของเขาเองและทําให้กล้าเปิดเผยตนเองมากขึ้น  
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 7.2.1 การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
สัมพันธภาพความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นจากลําดับขั้นตอนของการกระทําของทั้งสองฝ่าย ดังน้ี 
เมื่อบุคคลหน่ึงเสี่ยงที่จะเปิดเผยความคิด ความรู้สึก และปฏิกิริยาต่ออีกบุคคลหน่ึงอีกฝ่ายหน่ึง
ตอบสนองด้วยการยอมรับการช่วยเหลือสนับสนุนและให้ความร่วมมือต่อผู้ที่เปิดเผยและมีการเปิดเผย
ตนเองตอบ (ซึง่กันและกัน) 
 7.2.2 การทําลายความไว้วางใจ  
 ความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นได้ง่ายเพียงแต่บุคคลรู้สึก ว่า อีกฝ่ายหน่ึง
หลอกลวงแม้แต่เพียงคร้ังเดียว ความไว้วางใจต่อกันก็จะเปลี่ยนเป็นความไม่ไว้วางใจ ซึ่งความรู้สึกไม่
ไว้วางใจน้ี เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก เพราะบุคคลจะเกิดการรับรู้ว่า การหลอกลวงอาจเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต พฤติกรรมที่ทําให้ความรู้สึกไว้วางใจลดลง ได้แก่ การปฏิเสธ เยาะเย้ย เห็นเป็นเรื่องน่าขําหรือ
ตลกและไมใ่ห้เกียรติ เมื่ออีกฝ่ายหน่ึงเปิดเผยตนเอง การไม่เปิดเผยตนเองตอบ เมื่อฝ่ายหน่ึงเปิดเผย
ตนเอง การท่ีฝ่ายหน่ึงเปิดเผยตนเองแต่อีกฝ่ายหน่ึงปิดตนเอง จะทําให้ฝ่ายที่เปิดเผยตนเองเกิด 
ความไม่ไว้วางใจและรูส้ึก ว่า ตนเองเปิดเผยมากเกินไปและไม่มั่นใจที่จะเปิดเผยต่อไป 
 7.2.3 การปฏิเสธที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับความคิด ความรู้สกึของตนเอง  
 เมื่ออีกฝ่ายหน่ึงแสดงการยอมรับเต็มใจที่จะช่วยเหลือและร่วมมือ 
การตอบสนองการยอมรับความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและร่วมมือของอีกฝ่ายหน่ึงด้วยการปกปิดและ
ระมัดระวังตัวที่จะเปิดเผย จะทําให้อีกฝ่ายหน่ึงรู้สึกว่า ตนเองไม่ได้รับความเช่ือถือและถูกปฏิเสธ 
 7.2.4 ความเหมาะสมของความไว้วางใจผู้อ่ืน 
 คําถามที่มักเกิดขึ้นในสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเสมอ คอื เราสามารถ
ไว้วางใจทุกคนและในทุกสถานการณ์หรือไม่ ความไว้วางใจในผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาตาม 
ความเหมาะสมตามบุคคลและสถานการณ์ การไว้วางใจที่ไม่เหมาะสมอาจจะทําให้เกิดผลเสียขึ้นได้ 
แต่การไม่ไว้วางใจใครเลยก็เป็นความไม่เหมาะสมเช่นกัน การพิจารณาความเหมาะสมของความไว้วางใจ 
สามารถพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบความมั่นใจในการเสี่ยงระหว่างการได้รับประโยชน์หรือผลดี
จากการไว้วางใจและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal.htm 9 กันยายน 2559) 

 ความสัมพันธ์ของเราจะเป็นประเภทใด นักจิตวิทยาล้วนเตือนว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์
ช่ัวคราวเท่าน้ัน เมื่อเวลาผา่นไปความสัมพันธ์จะแปรเปลี่ยนระดับหรืออาจสิ้นสุดลงซึง่หมายความว่า 
ควรจะเรียนรู้เรื่องของมนุษยสัมพันธ์ โดยผู้เขียนอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 144 แสดงภาพมนุษยสัมพันธ ์

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 8. ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ 
 คําว่า มนุษย์สมัพันธ์ (Human Relation) มาจาก 2 คํา คือ มนุษย์ กบั สัมพันธ์ มี
ความหมายตามพจนานุกรม พ.ศ. 2530 (ทวีศักด์ิ ญาณประทีป,2534: 401,402,529) ดังน้ี 
 มนุษย์ หมายถงึ สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ทีม่ีจิตใจสูง 
 สัมพันธ์ หมายถึง ผูกพัน เก่ียวข้อง 
 มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งทําให้เกิด
ความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 8.1 ความหมายของมนุษย์ 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของคําว่า มนุษย์ ได้แก่ (สุจิตรา พรมนุชาธิป,2549: 1-2) 

 อํานวย แสงสว่าง (2536: 20-21) ได้กลา่วว่า ความหมายของคําว่า มนุษย์ 
สามารถจําแนกได้เป็น 3 แนวทาง คือ 
 แนวทางที่ 1 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
 มนุษย์มีรูปร่างลักษณะร่างกายเหมือนสัตว์อ่ืนที่มีอยู่ในโลก เป็นประเภท
สัตว์ที่มีลูกและเลี้ยงลูกด้วยนํ้านม มีธรรมชาติการดํารงชีวิตที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นพวกเดียวกัน มี
การติดต่อสัมพันธ์กันอาศัยพ่ึงพากันและช่วยเหลือเก้ือกูลกันได้ตลอดเวลา มีความรักตัวเอง รักกลุ่ม 
รักคณะมีความต้องการการดํารงชีวิตให้อยู่รอดได้ ต้องการความปลอดภัย จึงมีการต่อสู้กับศัตรูเพ่ือ
ป้องกันรักษาชีวิตให้ปลอดภัยและสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และปราชญ์ อริสโตเติล 
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(Aristotle) ใหน้ิยามคําว่า มนุษย์ว่าเป็นสัตว์สังคมด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์ดํารงอยู่ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม รู้จักอาศัยกัน มีการช่วยเหลือกันต้ังแต่เกิดจนสิ้นชีวิต 
 แนวทางที่ 2 มนุษย์เป็นสัตว์โลก 
 มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีชีวิต มีความต้องการข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการดํารงให้อยู่
รอดได้ จึงมีความจําเป็นต้องการสิ่งยังชีพ ได้แก่ ปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื่อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม
และยารักษาโรค เป็นต้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัย 4 ดังกล่าว มนุษย์จึงต้องมีการต่อสู้เพ่ือการดํารงชีวิต 
เริ่มต้ังแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา การต่อสู้เริ่มจากการเข้าศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งสําเร็จ
การศึกษา มีงานทํา หรือประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้สําหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
 แนวทางที่ 3 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ 
 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มคีณุลักษณะพิเศษ มีศักยภาพ  

และมีความรับผิดชอบสูงกว่าสัตว์อ่ืนๆ ดังน้ี 
 1. สติปัญญาสูง ฉลาด สามารถคิดสร้างสรรค์วิทยาการ เทคโนโลยี 
พัฒนาและสร้างความเจริญให้แก่มนุษย์ทั่วโลกได้ 
 2. มีวัฒนธรรม เป็นผู้คิดสร้าง ถ่ายทอด ติดต่อสื่อสัมพันธ์ ทําความ
เข้าใจ ธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นทั้งแบบแผนและแนวทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ 
 3. จิตใจสูง เป็นผูท้ี่รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ส่วนรวม 
รู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาป ยึดมั่นในศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม มนุษย์จึงเป็นผู้ประกอบแต่
กรรมดี ละเว้นกรรมช่ัว เป็นผูส้ร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสุข 
 8.2 ความหมายของมนุษยสมัพันธ์ 
 สมพร สุทัศนีย์ (2551 : 3-5) ได้มีผู้ให้ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ไว้หลาย
ลักษณะ สรุปไว้เป็น 3 ลักษณะ คือ ความหมายทั่วๆไป ความหมายในลักษณะที่เป็นวิชา และ
ความหมายที่ใช้ในองค์การ 
 8.2.1 ความหมายทั่วๆ ไป มผีู้ให้ความหมายว่า มนุษยสัมพันธ์ ดังน้ี 
 ดิวบริน (Dubrin, 1981: 4) ให้ความหมายว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง 
ศิลปะและการปฏิบัติในการนําความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์มาใช้ในการติดต่อเก่ียวข้องเพ่ือให้
บรรลุจุดประสงค์ส่วนตัวและส่วนรวม 
 นิพนธ์ คันธเสวี (2525 : 4) ให้ความหมายว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง 
สภาพความสัมพันธ์ของมนุษย์ของมนุษย์ที่เอ้ืออํานวยต่อการดํารงชีวิตร่วมกันอย่างราบร่ืนหรือทํางาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและทุกฝ่ายต่างก็มีความพึงพอใจทุกด้าน 
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 วิจิตร อาวะกุล (2527 : 25) ให้ความหมายว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง 
การติดต่อเก่ียวข้องกันเพ่ือเป็นสะพานทอดไปสู่ความเป็นมิตร รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้เป็นที่รักใคร่
ชอบพอและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อ่ืน 
 สรุปจากความหมายท่ัวไปว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อ
เก่ียวข้องกันระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดความรักใคร่ชอบพอ ความร่วมมือร่วมใจในการทํากิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายและการดําเนินชีวิตให้มีความราบรื่น 
 8.2.2 ความหมายในลักษณะวิชา มีความหมายดังน้ี 
 ธรรมรส โชติกุยชร (2524: 6) มนุษยสมัพันธ์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วย
ศาสตร์และศลิป์ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรักใครนั่บถือ 
จงรักภักดีและความร่วมมือ ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนมคีวามสุข 
 โยธิน ศันสนยุทธ์ (2525: 2) เน่ืองจากวิชามนุษยสัมพันธ์เก่ียวข้องวิชา
ต่างๆ หลายวิชา ซึ่งนับได้ว่าเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ได้แก่ วิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์
ประวัติศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยาเป็นต้น ดังน้ัน  
การให้ความหมายของมนุษยสัมพันธ์เน้นความหมายในแง่พฤติกรรมศาสตร์ 
 ความหมายในแง่สังคมวิทยา นักสังคมวิทยา ให้ความหมายว่า 
มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การมีพฤติกรรมโต้ตอบกันระหว่างมนุษย์ในสังคมเดียวกัน ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ในสังคมมีหลายลกัษณะทั้งการร่วมมอื แข่งขนั ต่อสู ้ความสมัพันธ์ในลกัษณะดังกล่าวมีจริยธรรม
เป็นตัวควบคุม ฉะน้ัน พฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อกันเป็นการแสดงออกถึงการเคารพศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 พรรณทิพย์ วรรณบุศญ ์(2528: 1-2) ความหมายในแง่จิตวิทยา 
มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมต่อกันในระบบสังคม เน่ืองจากจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์  
 กล่าวโดยสรุป มนุษยสัมพันธ์ในลักษณะวิชา หมายถึง วิชาที่ว่าด้วย
ศาสตร์และศลิป์ในการแสดงพฤติกรรมโต้ตอบต่อกันในสังคมเพ่ือให้อยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 
 8.2.3 ความหมายที่ใช้ในองค์การ มีผูใ้ห้ความหมายไว้ดังน้ี 
 เดวิส (Davis, 1957:9) ให้ความหมายว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง 
กระบวนการจูงใจคนให้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยมีความพอใจเป็น
พ้ืนฐาน 
 ฟลิปโป (Flippo, 1966: 15) ให้ความหมายว่า มนุษยสมัพันธ์ หมายถึง 
การรวมคนให้ทํางานร่วมกันในลักษณะที่มุง่ให้เกิดความร่วมมือ สมานฉันท์เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย 
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หรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การที่มุ่งหมายให้เกิดความร่วมมือในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 เกลเลอร์แมน (Gellerman, 1966 : 12) กล่าวว่า มนุษยสมัพันธ์ 
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การใดองค์การหน่ึง ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีจะก่อให้เกิด
ความรักใคร่และความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดสมัฤทธิผลในการทํางาน แต่ถ้ามนุษยสัมพันธ์
ไม่ดีก็ทําให้เกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน และส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการทํางานได้ 
 กล่าวโดยสรุป มนุษยสัมพันธ์ที่ใช้ในองค์การ หมายถึง กระบวนการจูงใจเพ่ือให้บุคคล
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางานที่นําไปสู่ความสําเร็จขององค์การ และความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างบุคคลในองค์การ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 145 แสดงภาพลักษณะของมนุษยสัมพันธ ์

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 9. ลักษณะของมนุษยสัมพันธ์ 
 มนุษยสัมพันธ์ เป็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของคนในสังคมที่เป็นอยู่ร่วมกัน 
และการทํางานกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สรุปลักษณะของมนุษยสัมพันธ์ได้ดังน้ี 
(เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, 2522 : 128) 

 9.1 มนุษยสัมพันธ์ เน้นตัวบุคคลมากกว่าเคร่ืองจักรกลหรือเศรษฐศาสตร์ 
 9.2 บุคคลดังกล่าวรวมกันเป็นกลุ่มสังคมทีม่ีระบบ และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อ
กันเป็นความสัมพันธ์ที่มีระบบระเบียบ 
 9.3 กิจกรรมสําคญัของมนุษยสัมพันธ์ คือ การจูงใจให้บุคคลเกิดพลังในการติดต่อ
สัมพันธ์และแสดงพฤติกรรมตอบสนองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
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 9.4 การจูงใจน้ันเกิดจากการผสมผสานระหว่างวิทยาการต่างๆ กับความสามารถ
เฉพาะตัวแล้วประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ครองในคนและเอาชนะใจคนได้ 
 9.5 การจูงใจก่อใหเ้กิดการทํางานเป็นหมู่คณะซึง่ต้องอาศัยการประสานงาน 
ความร่วมมือร่วมใจของบุคคล 
 9.6 การจูงใจที่มีระสิทธิภาพคือการจูงใจท่ีสนองความต้องการของผู้อ่ืน 
 9.7 มนุษยสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในหมูค่ณะนั้นย่อมก่อให้เกิดผล 2 ประการ คือ ตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล และตอบสนองความต้องการขององค์การ 
 9.10 มนุษยสัมพันธ์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
ถ้าเปรียบเทียบการลงทุนนับได้ว่า ลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้ผลดีที่สุด 
 

 10. องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
 มนุษยสัมพันธ์นับได้ว่า (สมพร สุทัศนีย์,2551 : 6-7) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ใน 
การเข้ากับคน มนุษยสัมพันธ์เป็นศาสตร์หมายถึง วิทยาการหรือความรู้ที่เป็นระบบระเบียบที่เช่ือถือได้
และสามารถศกึษาหาความรู้ได้อย่างมีระบบ ส่วนมนุษยสัมพันธ์ที่เป็นศิลป์ หมายถึง การประมวล
วิทยาการสาขาต่างๆมาผสมกลมกลนืกันให้เป็นศิลปะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัว
ที่ต้องใช้ความสามารถ สติปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ เวลา สถานที่ สถานการณ์ และกรณีแวดลอ้ม
อ่ืนๆ เช่น เหตุผลทางประเพณี วัฒนธรรมและกฏเกณฑ์ต่างๆ มาบูรณาการกันให้เกิดความเหมาะสม 
 การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ทําให้ตนเองมีความสุข ผู้อ่ืนมีความสุข และสังคมมี
ประสิทธิภาพจากจะประกอบด้วยการศึกษาและปรับปรุงตนเอง เข้าใจผูอ่ื้นและสิ่งแวดล้อม ปรับตัว
เข้ากับสิ่งแวดล้อม รวมถึง “การให้และการรับ” อย่างเหมาะสม หรือจะพูดให้เหมาะกับสังคมปัจจุบัน
ที่เต็มไปด้วยการแลกเปลีย่นว่า “การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน” หมายถึง การแลกเปลี่ยน
วัตถุสิ่งของเพียงอย่างเดียว รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ความเอ้ืออาทร การให้เกียรติ การให้โอกาส 
การให้อภัย ฯลฯ และการให้ความรู้สึกที่ดีๆ ต่อกัน  
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แผนผงัที่ 9 แสดงองคป์ระกอบและผลของการสร้างมนษุยสัมพนัธ ์
(ที่มา สมพร สุทัศนีย์,2551 : 7) 

 

 จากแผนภูมิซึ่งแสดงความสัมพันธ์ในหน่วยงาน จะเห็นได้ว่า มนุษยสัมพันธ์ ใน 
หน่วยงานมีองค์ประกอบเป็น 3 ประการ คอื การรู้จักตน การเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน และสิ่งแวดล้อมใน
การทํางานที่ดี ในเรื่องของการรู้จักตนน้ัน บุคคลควรต้องวิเคราะห์ตน เพ่ือให้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
ทั้งลักษณะที่ดีและไม่ดีแล้วปรับปรุงตน ในส่วนที่เป็นลักษณะที่ไม่ดีซึ่งอาจสร้างปัญหาและอุปสรรคใน
การทํางานและการสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน นอกจากจะเป็นแนวทางให้วิเคราะห์เพ่ือนร่วมงานและเข้าใจ
เพ่ือนร่วมงานให้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาตนให้เข้ากับ 
เพ่ือนร่วมงานได้ดี ส่วนความเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานดี จะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในที่ทํางานแล้ว ปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทางพัฒนาตนให้เข้ากับที่ทํางาน
ให้ได้ด้วย ซึ่งทัง้หมดดังกล่าวน้ันจะส่งผลต่อมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ เมือ่มนุษยสัมพันธ์ ในองค์การดี 
ก็จะทําให้บุคคลเป็นสุข เพ่ือนร่วมงานสุขและสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานดี ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพที่ดี
ขององค์การ จึงเห็นได้ว่า การศึกษาในเร่ืององค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ ดังกล่าว จะช่วยให้บุคคล

มนุษยสัมพันธ์ 

ศึกษา เข้าใจ 
และสิ่งแวดล้อม

ศึกษา เข้าใจ 
และยอมรับผ้อ่ืน

ศึกษาและปรับปรุง 
ตนเอง 

ปรับตนให้เข้ากับผู้อ่ืน
และสิ่งแวดล้อม

สังคมมีประสิทธิภาพ ผู้อ่ืนเป็นสุข ตนเองเป็นสุข 

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ซึ่งกันและกัน
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เกิดความเข้าใจและเกิดแรงกระตุ้นในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดองค์ประกอบ ดังกล่าว อันนํามาซึ่ง 
ความสัมพันธ์อันดีในองค์การ มีนักปรัชญาหลายท่านได้อธิบายองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/HumanRelations. 9 กันยายน 2559) 

10.1 http://www.novabizz.com/NovaAce/HumanRelations.  

องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์เกิดได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ มดัีงน้ี 
 10.1.1 ต้องมีความเข้าใจตนเอง 
 ความเข้าใจตนเอง หมายถึง ความเข้าใจในความต้องการของตนเอง  
การรู้จุดเด่นจุดด้อย ของตนการรู้ถึง จุดที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาคน 
 10.1.2 ต้องมีความเข้าใจบุคคลอ่ืน 
 ความเข้าใจบุคคลอ่ืน หมายถึง การที่เรารู้ถึงความต้องการหรือปัญหา
ของบุคคลอ่ืน บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลน้ันๆ และธรรมชาติของคน 
 10.1.3 ต้องยอมรับความแตกต่างของบุคคลอ่ืน 
 ความแตกต่างของบุคคล หมายถึง ลักษณะที่ทําให้คนแต่ละคนไม่
เหมือนกันซึ่งแต่ละคนย่อมมคีวามคิด จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ เจตคติ ประสบการณ์ต่างๆ กัน 
สิ่งที่ทําให้มนุษย์เราแตกต่างกันไม่เหมือนกันน้ันมาจากหลายสาเหตุด้วยกันอาจประมวลได้ดังน้ี คือ 
รูปร่างหน้าตา (appearance) อารมณ์ (emotion) นิสัย (habit) เจตคติ (attitude) พฤติกรรม  
(behavior) ความถนัด (aptitude) ความสามารถ (ability) สุขภาพ (health)รสนิยม (taste) และ
สังคม (social) ความแตกต่างจากสาเหตุดังกล่าว เป็นสาเหตุให้มนุษย์ขัดแย้งกันไม่สามารถเข้ากัน
หรือสัมพันธ์กันได้ หากขาดความรู้ความเข้าใจเกิดการดูหมิ่นเหยียดหยาม ไม่เคารพสทิธิ ไม่ให้เกียรติ
เคารพนบัถือในความแตกต่างกัน ถือว่าเป็นสิ่งธรรมดาสามญัทั่วไป ถ้าเราได้เขา้ใจในเรื่องเหล่าน้ีแล้ว 
ความขัดแย้งก็จะลดน้อยลงหรือสามารถขจัดออกไปได้ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนก็จะดีขึ้น 
 10.2 วิจิตร อาวะกุล (2542:34) องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์แบ่งเป็น 3 ประการ
คือ 
 10.2.1 การเข้าใจตนเอง เป็นลักษณะการรู้จักตนเองอย่างแท้จรงิว่า ตนเอง
เป็นใคร มคีวามรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์แค่ไหนระดับใด มีจุดแข็งคอืความเก่ง และ
จุดอ่อนคือ ความไม่เก่งในด้านใดบ้างเร่ืองใดบ้าง การเข้าใจตนเอง ทําให้บุคคลเกิดการรู้สึกยอมรับใน
คุณค่าแห่งตน นับถือตนเองและรู้จักเข้าใจสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง สิ่งที่
สําคัญในการเข้าใจตนเองจะช่วยให้เรารู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ดีมาก 
 10.2.2 การเข้าใจบุคคลอ่ืน เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของคน ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลความต้องการของบุคคล แรงจูงใจของบุคคล สภาพสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดประโยชน์ ใน
การนําไปใช้ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้นานัปการ เมื่อเราต้องการไปติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลใด เรา
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ต้องทราบก่อนว่าบุคคลน้ันช่ือใดเป็นใคร มคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ทางด้านใด อยู่
ในระดับใดชอบสิ่งใด ไม่ชอบสิ่งใด โปรดปรานในสิ่งใดเป็นพิเศษ มีคณุลักษณะที่เด่นทางด้านใดบ้าง 
เมื่อเรานําเอาบุคคลอ่ืนที่เราต้องการติดต่อสัมพันธ์ มาพิจารณาดูว่า เรามีความเข้าใจในตัวเขาอย่างไร 
เรายอมรับในตัวเขาได้แค่ไหน เพ่ือจัดระดับคุณค่าและความสําคัญของบุคคลที่เราจะต้องมีการติดต่อ
สัมพันธ์รวมท้ังการที่เรารู้จักปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอ่ืนได้ในการติดต่อสัมพันธ์กัน 
 10.2.3 การเข้าใจสิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวเราและบุคคลอ่ืนซึ่งมอิีทธิพลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน และมสี่วนสัมพันธ์กับมนุษยสัมพันธ์
ได้แก่ สภาพการณ์เหตุการณ์ สถานการณ์ทีเ่กิดขึ้นในปัจจบัุน และในอนาคต ล้วนแต่มีอิทธิพลมาจาก
สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันที่เป็นองค์การ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน บริษัท 
ห้างร้าน โรงงาน รัฐบาล ศาสนา องค์การระหว่างประเทศ ความรู้จากการเข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถ
นํามาปรับใช้กับตัวเรา  
 10.3 อํานวย แสงสว่าง (2544:101) องคป์ระกอบของมนุษยสัมพันธ์ มักจะเก่ียวข้อง
กับเร่ืองพฤติกรรม การจูงใจ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม เจตคติ นิสัย ระบบสังคม สิ่งเหล่าน้ี
เป็นปัจจัยผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นพฤติกรรมที่น่าพึงพอใจแก่บุคคลอ่ืนๆ ที่เรียกว่า
“มนุษยสัมพันธ์” การที่จะเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีน้ัน จําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึง
องค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังต่อไปนี้ 
 10.3.1 พฤติกรรมของคน (Human Behavior) ในการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น 
เพ่ือความสุขในการดําเนินชีวิตหรือเพ่ือการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในหน่วยงาน เราทุกคนต้องเข้าใจ
พฤติกรรมของคน 
 10.3.2 การจูงใจ (Motivation) เป็นแรงกระตุ้น เป็นพลังให้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เพ่ืออํานวยประโยชน์และสร้างความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน 
 10.3.3 กลุ่มพวกในการปฏิบัติงาน (Team work) ตามรูปแบบของปฏิกิริยา
สัมพันธ์ระหว่างความเป็นมนุษย์ ที่ดํารงตนด้วย การเคารพนับถือ ซึ่งกัน และกัน หรือเคารพนับถือใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 10.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อ
หน่วยงานหรือองค์การ มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ แบ่งแยกกลุ่มไปตามลักษณะของความต้องการ มี
การต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
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 11. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับมนุษยสัมพนัธ์ 
 11.1 ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของอิริค ฟรอมม ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 146 แสดงภาพอีริค ฟรอมม์  
(ที่มา http://hanjsah.blogspot.com/ 20 กันยายน 2559) 

  

 อีริค ฟรอมม์ เป็นนักทฤษฏีบุคลิกภาพที่มีพ้ืนฐานการศึกษาทางสังคมวิทยาและ
จิตวิทยาแล้วทาํงานเป็นอาจารย์ จากพ้ืนฐานการศึกษาอย่างกว้างขว้างทางประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา 
วรรณคดีและปรัชญา เขาได้ทุ่มเทความสนใจเพ่ืออธิบายความเห็นว่า โครงสร้างของสังคมใดๆ ยอ่ม
กล่อมเกลาบุคลิกภาพของสมาชิกให้เข้ากันได้กับค่านิยมส่วนรวมของสังคมน้ันๆ หนังสือของฟรอมม์
ได้รับการต้อนรับอย่างแพร่หลายจากนักอ่านทั่วโลก นอกจากผู้ศึกษาสาขาจิตวิทยา จิตแพทย์ สังคม
วิทยา ปรัชญา และศาสนายังรวมทั้งผู้อ่านที่สนใจความรู้ทัว่ๆไปด้วย 
 11.1.1 แนวคิดที่สําคญั 

 แนวคิดที่สําคญัของอิริค ฟรอมม์ สะท้อนให้เห็นว่า ได้รับอิทธิพลจาก
ความคิดของคาร์ล มาร์กซ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากหนังสือช่ือที่เขียนในปี1944 และหนังสือที่เขา
เขียนพาดพิงเก่ียวพันกับความคิดของมาร์กซ์ โดยตรงมีหลายเล่มเช่น ฟรอมม์เปรยีบเทียบความคิด
ของฟรอยด์กับมาร์กซ์และแสดงความช่ืนชมความคิดของมาร์กซ์มากกว่าความคิดของฟรอยด์ 
จนฟรอมม์ได้รับการกล่าวถงึว่า เป็นนักทฤษฎีบุคลิกภาพแบบมาร์กซ ์ แนวคิดที่สําคัญบางประการมี
ดังน้ี ความอ้างว้างเดียวดาย เรื่องน้ีเป็นสาระที่ฟรอมม์อธิบายมาก เขาเช่ือว่า มนุษย์ยุคปัจจุบันต้อง
เผชิญกับความอ้างว้างเดียวดายด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น 
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 11.1.1.1 การที่มนุษย์มีเหตุผลและจินตนาการต่างๆ ทําให้มนุษย์มี
วิวัฒนาการทางอารยธรรมเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันก็แยกตัวเหินห่างจากธรรมชาติจากสัตว์โลก 
พวกอ่ืนๆ และจากบุคคลอ่ืนๆ 
 11.1.1.2 มนุษย์แสวงหาอิสระเสรีทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา 
เมื่อได้มาแล้วก็จําต้องแลกเปลี่ยนด้วยความอ้างว้าง ตัวอย่างเช่น เด็กวัยรุ่นที่เป็นอิสระพ้นจาก 
ความดูแลพ่อแม่ผู้ปกครอง จะพบว่า ตัวเองเผชิญความว้าเหว่ 
 11.1.1.3 พัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในวัตถุใช้สอย
ประจําวัน เช่น เครื่องมือเพ่ือความบันเทิง เครื่องทุ่นแรงในการทํางาน ทําให้มนุษย์มคีวามสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนน้อยลง เมื่อต้องติดต่อพูดจาก็มีท่าทีห่างเหินไว้ตัว ฟรอมม์เสนอทางแก้ความอ้างว้าง 2 ประการ
คือ 
 1) สร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนมนุษย์บนพ้ืนฐานความรัก
สร้างสรรค์ (productive Love) ซึ่งได้แก่ ความเอ้ืออาทรต่อกัน, ความรับผิดชอบต่อกันและกัน, 
ความนับถือซึ่งกันและกัน, และความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 2) ยอมตนอ่อนน้อมและทําตัวคล้อยตามสังคม 
 11.1.2 ความต้องการของมนุษย์ของอิริค ฟรอมม ์
  ฟรอมม์มีความเห็นว่า มนุษย์เราใช้เสรีภาพสร้างสังคมให้ดีขึ้นได้ตาม
ข้อเสนอข้อแรก ส่วนการแก้ไขความอ้างว้างด้วยการทําตัวคล้อยตามสังคมตามข้อเสนอข้อหลังเขาเห็น
ว่าเป็นการเข้าสู่ความเป็นทาสรูปแบบใหมน่ั่นเอง ในหนังสือ Escape from Freedom ที่เขาเขียนใน
ปี 1941 ขณะลัทธินาซีกําลงัรุ่งโรจน์ เขาช้ีให้เห็นว่าลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จน้ันถูกใจคนหมู่มากเพราะ
มันเสนอจะให้ความมั่นคง (แก่ผู้รู้สึกอ้างว้าง) ความต้องการ ฟรอมม์ กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการ 5
ประการ คือ 
 11.1.2.1 ความต้องการมีสัมพันธภาพ 

 เน่ืองจากมนุษย์พบกับความอ้างว้างเดียวดายตามเหตุที่ได้
กล่าวมาจึงต้องแก้ไขด้วยการสร้างสัมพันธภาพกับคนอ่ืนๆ วิธีที่ดีงามต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความรักแบบ
สร้างสรรค์ (ความเอ้ืออาทรต่อกัน/ความรับผิดชอบต่อกันและกัน/ความนับถือซึ่งกันและกัน/ 
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 11.1.2.2 ความต้องการสร้างสรรค์ 
 ความต้องการสร้างสรรค์ เน่ืองจากมนุษย์มีความสามารถทาง
สติปัญญาและอารมณ์สูง จึงมีความต้องการสร้างสรรค์สิง่แวดล้อมของชีวิตแตกต่างกับสัตว์โลกช้ันตํ่า 
หากผู้ใดไม่มีความต้องการประเภทน้ีก็มักจะเป็นนักทําลาย เป็นอันตรายต่อผู้อ่ืนและสงัคม 
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 11.1.2.3 ความต้องการมีสังกัด 
 ความต้องการมีสังกัด คือ ความต้องการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของ
ครอบครัวของสังคมของโลก ความต้องการประเภทน้ีที่น่าพึงพอใจและถูกต้องคือการมีไมตรีจิตกับ
เพ่ือนมนุษย์โดยทั่วไป 
 11.1.2.4 ความต้องการมีอัตลักษณ์แห่งตน 
  ความต้องการมีอัตลักษณ์แห่งตน คือ ความต้องการจะเป็นตัว
ของตัวเอง ความต้องการที่จะรู้จักว่าตัวเองเป็นใคร 
 11.1.2.5 ความต้องการมีหลักยึดเหน่ียว 
  ความต้องการมีหลักยึดเหน่ียว คือ ความต้องการที่จะมีหลัก
สําหรับอ้างอิงความถูกต้องในการกระทําของตน เช่น คํากล่าวอ้างว่า ฉนัทําอย่างน้ีเพราะหัวหน้าสั่งให้
ทําหรือฉันต้องมีรถยนต์เพราะไปทําธุระสะดวกข้ึน/ข้ออ้างเหล่าน้ีอาจสมเหตุสมผลหรอืไม่ก็ได้ 
 11.2 ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของฮัมราฮัม มาสโลว์ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories. 9 กันยายน 2559) 

 เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) 

นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ เป็นทฤษฎีที่รู้จักกันมากที่สุด ทฤษฎีหน่ึงซึ่งระบุว่า บุคคลมี
ความต้องการเรียงลําดับจากระดับพ้ืนฐานท่ีสุดไปยังระดับสูงสุด  
 11.2.1 กรอบความคิดที่สําคัญของทฤษฎีน้ี มีสามประการ คือ 
 11.2.1.1 บุคคลเป็นสิ่งมชีีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมีอิทธิพล
หรือเป็นเหตุจูงใจต่อพฤติกรรม ความต้องการท่ียังไม่ได้รับการสนองตอบเท่าน้ันที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วน
ความต้องการท่ีได้รับการสนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป 
 11.2.1.2 ความต้องการของบุคคลเป็นลําดับช้ันเรียงตาม
ความสําคัญจากความต้องการพ้ืนฐานไปจนถึงความต้องการท่ีซับซ้อน  
 11.2.1.3 เมื่อความต้องการลําดับตํ่าได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว 
บุคคลจะก้าวไปสู่ความต้องการลําดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 11.3 ทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟรเดอริค เฮอร์ซเบริ์ก 
 ทฤษฎีสององค์ประกอบของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959,pp.113 -115) 

เป็นศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทอร์นรีเสิร์ฟ (Western Reserve 

University)ได้ทําวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของมนุษย์ได้พบซึ่งบทสรุปออกมาเป็นแนวคิด
ตามทฤษฎีสององค์ประกอบ (Two -Factor - Theory) เป็น 2 ด้าน ดังน้ี 
(http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ 22 กันยนยน 2559) 
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ภาพท่ี 147 แสดงภาพทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟรเดอริค เฮอร์ซเบร์ิก 
(ที่มา http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories. 9 กันยายน 2559) 

 

 11.3.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หรือองค์ประกอบด้านกระตุ้น เป็น
ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในทางบวก ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มีลักษณะสมัพันธ์กับเร่ืองงานโดยตรง ปัจจัยด้านน้ี ได้แก่  
 11.3.1.1 ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement ) หมายถึง การที่
บุคคลสามารถทํางานได้ เสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ  
 11.3.1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับ
การยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือร่วมงาน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป ซึ่งการยอมรับ
นับถือน้ีบางครั้ง อาจจะแสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชย  
 11.3.1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (Work Itself ) หมายถึง ความรู้สึก
ที่ดีและไม่ดีต่อ ลักษณะงานว่างานน้ันเป็นงานท่ีจําเจ น่าเบ่ือหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรอืเป็นงานที่ยากหรือง่าย  
 11.3.1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่
เกิดขึ้นจากการได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่  
 11.3.1.5 ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน (Advancement ) 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือตําแหน่งของบุคคลในองค์การ แต่ในกรณีที่บุคคลย้าย
ตําแหน่งจากแผนกหน่ึงไปยังอีกแผนกหน่ึงขององค์การโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะถือเป็นเพียง
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การเพ่ิมโอกาสให้มีความรับผิดชอบมากข้ึน เรียกได้ว่า เป็นการเพ่ิมความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่
ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานอย่างแท้จริง  
 11.3.2 ปัจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) หรือองค์ประกอบด้านอนามัยเป็น
ปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเกีย่วข้องกับสภาวะแวดล้อมหรือ
ส่วนประกอบของ งาน ปัจจัยด้านน้ี ได้แก่  
 11.3.2.1 นโยบายการบริหารงาน (Company Policy and 

Administration) หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การให้อํานาจแก่บุคคลใน 
การให้เข้าดําเนินงานได้สําเร็จ รวมท้ังการติดต่อสื่อสารในองค์การ เช่น การที่บุคคลจะต้องทราบว่า
เขาทํางานให้ใครน่ันคือ นโยบายขององค์การจะต้องแน่ชัด เพ่ือให้บุคคลดําเนินงานได้ถูกต้อง 
 11.3.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน (Interpersonal 

Relation Peers) หมายถึง การพบปะสนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งาน ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ในกลุ่มงาน  
 11.3.2.3 ความมั่นคงในการทํางาน (Job Security) หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ ความมั่นคงในงาน ความมั่นคงขององค์การ  
 11.3.2.4 สภาพแวดล้อมในการทํางาน (Working Condition) 

หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง 
อากาศ เครื่องมือ อุปกรณ์และอ่ืนๆ รวมท้ังปริมาณงานที่รับผิดชอบ  
 11.3.2.5 รายได้และสวัสดิการ (Salary) หมายถึง ค่าเบ้ียเลี้ยง เงิน
ช่วยเหลือบุตร ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนเงินสวัสดิการประเภทต่างๆ เฮอร์ซเบอร์ก ให้
ความเห็นว่า ผู้บริหารส่วนมากมักให้ความสําคัญด้านปัจจัยค้ําจุน เช่น เมื่อเกิดปัญหาว่าผู้ปฏิบัติงาน
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมักแก้ไขโดยการปรับปรุงสภาพในการทํางานหรือปรับเงินเดือนให้
สูงขึ้น การปฏิบัติดังน้ีเป็นการแก้ไขไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิวัติ แต่มิได้เป็นการจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ผู้บรหิารควรเน้นถึงปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน เช่น มอบหมาย
งานที่รับผิดชอบมากขึ้นหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของคนงาน จะเป็นการกระตุ้นคนงานได้ดีกว่าที่จะ
ให้ทํางานในตําแหน่งเดิมแต่เพ่ิมเงินเดือนให้ ผู้บริหารต้องพยายามรักษาปัจจัยค้ําจุนให้อยู่ในระดับที่
น่าพอใจเพ่ือป้องกันไม่ให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน (ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ, 
2528, หน้า 69)  

 การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงมีสองขั้นตอน คือ 
 ตอนแรกหัวหน้างานหรือผู้บรหิารต้องตรวจสอบใหม้ั่นใจว่า ปัจจยัอนามัย
ไม่ขาดแคลนหรือบกพร่อง เช่น ระดับเงินเดือนค่าจ้างเหมาะสม งานมคีวามมั่นคง สภาพแวดล้อม
ปลอดภัยและอ่ืนๆ จนแน่ใจว่า ความรู้สึกไม่พอใจจะไม่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน 
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 ตอนที่สอง คือ การให้โอกาสท่ีจะได้รับปัจจัยจูงใจ เช่น การได้รับ 

การยกย่องในความสําเร็จและผลการปฏิบัติงาน มอบความรับผิดชอบตามสัดส่วน ให้โอกาสใช้
ความสามารถในงานสําคัญ ซึง่อาจต้องมีการออกแบบการทํางานให้เหมาะสมด้วย การตอบสนองด้วย 
ปัจจัยอนามัยก่อนจะทําให้เกิดความรู้สึกเป็นกลาง ไม่มคีวามไม่พอใจ แล้วจึงใช้ปัจจยัจูงใจเพ่ือสร้าง
ความพอใจ ซึ่งจะสง่ผลใหผู้้ปฏิบัติงานทุ่มเทในการทํางานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น 
 11.4 ทฤษฎีความต้องการความสัมฤทธ์ิผลของแมคเคลแลนด์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 148 แสดงภาพทฤษฎีความต้องการความสัมฤทธิ์ผลของแมคเคลแลนด์ 
(ที่มา http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories. 9 กันยายน 2559) 

 

 ทฤษฎีความต้องการของแมคเคลแลนด์ (McClelland) แมคเคลแลนด์  
มีความเช่ือว่า แรงจูงใจที่สําคญัที่สุดของมนุษย์ คือ  
(http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ 22 กันยนยน 2559) 

 11.4.1 ความต้องการสัมฤทธิผล (Needs for Achievement: N Act) 

 มนุษย์มีความปรารถนาที่จะทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดให้บรรลุความสําเร็จ  
มีลักษณะพฤติกรรมดังน้ี 
 11.4.1.1 มีเป้าหมายในการทํางานสูง ชัดเจนและท้าทายความสามารถ 
 11.4.1.2 มุ่งที่ความสําเร็จของงานมากกว่ารางวัล หรือผลตอบแทนเป็น

เงินทอง 



498 

 

 11.4.1.3 ต้องการข้อมูลย้อนกลับในความก้าวหน้าสู่ความสําเร็จ 
 ทุกระดับ 
 11.4.1.4 รับผิดชอบงานส่วนตัวมากกว่าการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน 
 11.4.2 ความต้องการความรักความผูกพัน (Needs for Affilation: N Aff ) 

 ความต้องการความรักความผูก เป็นความต้องการที่จะรักษามิตรภาพ
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไว้อย่างใกล้ชิด ผู้มีความต้องการความรักความผูกพันมีลักษณะ
พฤติกรรม ดังน้ี 
 11.4.2.1 พยายามสร้างและรักษาสมัพันธภาพและมิตรภาพให้ยั่งยืน 
 11.4.2.2 อยากให้บุคคลอ่ืนช่ืนชอบตัวเอง 
 11.4.2.3 สนุกสนานกับงานเลี้ยง กิจกรรมทางสังคมและการพบปะ

สังสรรค์ 
 11.4.2.4 แสงหาการมีสว่นร่วม ด้วยการร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม หรือ

องค์กรต่างๆ 
 11.4.3 ความต้องการอํานาจ (Needs for Power: N Power ) 

 ความต้องการอํานาจ เป็นความต้องการที่จะมีส่วนควบคุม สร้างอิทธิพล 
หรือรับผิดชอบในกิจกรรของผู้อ่ืน ผู้มีความต้องการอํานาจจะมีลักษณะพฤติกรรม ดังน้ี 
 11.4.3.1 แสวงหาโอกาสในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 
 11.4.3.2 ชอบการแข่งขันในสถานการณ์ทีม่ีโอกาสให้ตนเองครอบงํา 
 คนอ่ืนได้ 
 11.4.3.3 สนุกสนานในการเชิญหน้าหรือโต้แย้ง ต่อสู่กับผู้อ่ืน 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961, pp. 100 -110) ได้
เน้นสาระสําคัญด้านแรงจูงใจ ผู้ทีจ่ะทํางานได้อย่างประสบผลสําเร็จต้องมีแรงจูงใจ N Ach เป็นสําคัญ 

บุคคลแต่ละคนเมื่อมี N Ach สูงก็สามารถทํางาน ได้สําเร็จและช่วยให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ และ
แมคเคลแลนด์ได้สรุปทฤษฏีแรงจูงใจไว้ว่า ความต้องการของบุคคลสามารถให้การเรียนรู้และกระตุ้น
ให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะความต้องการสัมฤทธิผล N Ach น่ันคือ บุคคลที่มีความต้องการสัมฤทธิผลตํ่า
สามารถให้ประสบการณ์เรียนรู้หรือการฝึกอบรมจนทําใหค้วามต้องการด้านน้ีสูงขึ้นได้ สังคมหรือ
ประเทศที่มฐีานะทางเศรษฐกิจไม่ดีก็อาจทําให้ดีขึ้นได้ โดยการกระตุ้นให้คนในสังคมน้ันมีความต้องการ
สัมฤทธิผลสูงขึน้ (McClelland, 1961, pp. 100 -110) โดยสรุปแลว้ทฤษฎีในกลุ่มที่เก่ียวข้องกับ
ความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีขั้นความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีสองปัจจัยของ 
เฮอร์ซเบอร์กและทฤษฎีความต้องการที่แสวงหาของแมคเคลแลนด์ ต่างพยามศึกษาความต้องการของ
มนุษย์เกิดจากอะไรทําให้ผู้บริหาร สามารถออกแบบงานตลอดจนปรับปรุงรางวัลและสิ่งตอบแทนใน
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งานให้สอดคลอ้งกับความต้องการของพนักงาน เพ่ือสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทํางานต่อไป 
โดยเปรียบเทียบทฤษฎีต่างๆ ในกลุ่มน้ี ซึ่งมพ้ืีนฐานใกล้เคยีงกันแม้ว่าจะมีศัพท์ทีแ่ตกต่างกัน ผู้บริหาร
ควรพิจารณาทุกทฤษฎีเหล่าน้ีร่วมกัน เพ่ือใหเ้ข้าใจลึกซึ้งถึงความต้องการของพนักงานในองค์การ  
ดังภาพที่  
 

ความต้องการ 
ระดับสูง 

มาสโลว์ เฮอร์ซเบอร์ก แมคแคลแลนด์ 
ความต้องการความสําเร็จ  
(Self - actualization) 

ปัจจัยจูงใจ 
(Motivations) 

ความต้องการ 
ความสําเร็จ 
(Achievement) 

ความต้องการการยกย่อง 
(Esteem) 

ความต้องการอํานาจ 
(Power) 

ความต้องการ 
ระดับล่าง 

ความต้องการทางสังคม 
(Social) 

ปัจจัยค้ําจุน 
(Hygiene factors) 

ความต้องการ 
ความสัมพันธ์ 
(Affiliation) ความต้องการความม่ันคง 

(Safety) 

ความต้องการทางร่างกาย 
(Physiological) 

 

ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบทฤษฎีแรงจูงใจเก่ียวกับความต้องการของมนุษย์ 
(ที่มา http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories. 9 กันยายน 2559) 
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 11.5 ทฤษฎี ERG ของเคลย์ตัน อัลเดอร์เฟอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 149 แสดงภาพทฤษฎี ERG ของเคลย์ตัน อัลเดอร์เฟอร ์
(ที่มา http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories. 9 กันยายน 2559) 

  

 11.5.1 ความต้องการของเคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ 
 เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (Claton Elderfer) แห่งมหาวิทยาลัยเยล 
ได้รับปรับปรุงลําดับความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์เสียใหม่เหลือความต้องการเพียงสามระดับ 
คือ 
 11.5.1.1 ความต้องการดํารงชีวิตอยู่ (Existence Needs) คือ  
ความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัยในชีวิต เปรียบได้กับความต้องการระดับต่อของมาสโลว์ 
ย่อโดย E 

 11.5.1.2 ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) คือ 
ความต้องการต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในที่ทาํงานและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ 
ตรงกับความต้องการทางสังคมตามแนวคิดของมาสโลว์ ย่อโดย R 

 11.5.1.3 ความต้องการเจริญเติบโต (Growth Needs) คือ  
ความต้องการภายในเพ่ือการพัฒนาตัวเอง เพ่ือความเจริญเติบโต พัฒนาและใช้ความสามารถของ
ตัวเองได้เต็มที่ แสวงหาโอกาสในการเอาชนะความท้าทายใหม่ๆ  เปรียบได้กับความต้องการช่ือเสียง
และการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิตตามแนวคิดของมาสโลว์ ย่อโดย G 
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 11.5.2 ความแตกต่างระหว่างทฤษฎี ERG และทฤษฎีลําดับความต้องการ 
 มีความแตกต่างสองประการระหว่างทฤษฎี ERG และทฤษฎีลําดับ 
ความต้องการ มีดังน้ี 
 ประการแรก มาสโลว์ยืนยันว่า บุคคลจะหยุดอยู่ที่ความต้องการระดับ
หน่ึงจนกว่าจะได้รับการตอบสนองแล้ว แต่ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ถ้าความต้องการระดับน้ันยังคง
ไม่ได้รับการตอบสนองต่อไป บุคคลจะเกิดความคับข้องใจ แล้วจะถดถอยลงมาให้ความสนใจ ในความ 
ความต้องการระดับตํ่ากว่าอีกครั้งหน่ึง 
 ประการที่สอง ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ความต้องการมากกว่าหน่ึงระดับ
อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกันหรือบุคคลสามารถถูกจูงใจด้วย ความต้องการมากกว่าหน่ึงระดับในเวลา
เดียวกัน เช่น ความต้องการเงินเดือนที่สูง (E) พร้อมกับความต้องการทางสังคม (R) และความต้องการ
โอกาสและอิสระในการคิดตัดสินใจ (G) 

 11.6 ทฤษฎีความต้องการของมอร์เรย์ 
 ทฤษฎีความต้องการตามแนวความคิดของเมอร์เรย์ (Murray) เมอร์เรย์มี 
ความคิดเห็นว่า ความต้องการเป็นสิ่งที่บุคคลได้สร้างขึน้ก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ความต้องการน้ี
บางครั้งเกิดขึ้นเน่ืองจากแรงกระตุ้นภายในของบุคคล และบางคร้ังอาจเกิดความต้องการเน่ืองจาก
สภาพสังคมก็ได้ หรืออาจกลา่วได้ว่า ความต้องการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากสภาพทางร่างกายและ
สภาพทางจิตใจ ทฤษฎีความต้องการตามหลักการของเมอร์เรย์สามารถสรุปได้ดังน้ี  
(โยธิน ศันสนยุทธ , 2530 : 36) (https://romravin.wordpress.com 22 กันยายน 2559) 

 11.6.1 ความต้องการท่ีจะเอาชนะด้วยการแสดงออกความก้าวร้าว (Need for 

Aggression) ความต้องการท่ีจะเอาชนะผู้อ่ืน เอาชนะต่อสิ่งขัดขวางทั้งปวงด้วยความรุนแรง การแก้
แค้น มีการต่อสู้ การทําร้ายร่างกายหรือฆ่าฟันกัน เช่น การพูดจากระทบกระแทกกบับุคคลที่ไม่ชอบ
กัน หรือมี ปัญหากัน เป็นต้น 
 11.6.2 ความต้องการท่ีจะเอกชนะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ (Need for 

Counteraction) ความต้องการท่ีจะเอาชนะน้ีเป็นความต้องการที่จะฟันฝ่าอุปสรรค ความล้มเหลว
ต่างๆ ด้วยการสร้างความพยายามขึ้นมา เช่น เมื่อได้รับคําดูถูกดูหมิ่น ผู้ได้รับจะเกดิความพากเพียร
พยายามเพ่ือเอาชนะคําสบประมาทจนประสบความสําเร็จ เป็นต้น 
 11.6.3 ความต้องการท่ีจะยอมแพ้ (Need for Abasement) ความต้องการ
ชนิดน้ี เป็นความต้องการที่จะยอมแพ้ ยอมรับผิด ยอมรับคําวิจารณ์ หรือยอมรับการถูกลงโทษ เช่น 
การเผาตัวตายเพ่ือประท้วงระบบการปกครอง พันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมรับอภัยโทษ ต้องการจะรับโทษ
ตามกฎเกณฑ์ เป็นต้น 
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 11.6.4 ความต้องการที่จะป้องกันตนเอง (Need for Defendant) เป็น 
ความต้องการท่ีจะป้องกันตนเองจากคําวิพากย์วิจารณ์ การตําหนิติเตือน ซึ่งเป็นการป้องกันทางด้าน
จิตใจ พยายามหาเหตุผลมาอธิบายการกระทําของตน มีการป้องกันตนเองเพ่ือให้พ้นผิดจาก 
การกระทําต่างๆ เช่น ให้เหตุผลว่าสอบตกเพราะครูสอนไม่ดี ครู อาจารย์ที่ไม่มีวิญญาณครู ขี้เกียจ
อบรมสั่งสอนศษิย์ หรือประเภท “รําไม่ดีโทษปีโทษกลอง” 

 11.6.5 ความต้องการเป็นอิสระ (Need for Autonomy) เป็นความต้องการที่
ปรารถนาจะเป็นอิสระจากสิ่งกดขี่ทั่งปวง ต้องการที่จะต่อสู้ด้ินรนเพ่ือเป็นตัวของตัวเอง 
 11.6.6 ความต้องการความสําเร็จ (Need for Achievement) คือ  
ความต้องการท่ีจะกระทําสิ่งต่างๆ ที่ยากลําบากให้ประสบความสําเร็จจากการศึกษาพบว่า เพศชายจะ
มีระดับความต้องการความสําเร็จมากกว่าเพศหญิง 
 11.6.7 ความต้องการสร้างมิตรภาพกับบุคคลอ่ืน (Need for Affiliation) เป็น
ความต้องการท่ีจะทําให้ผู้อ่ืนรักใคร ่ ต้องการรู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ต้องการเอาอกเอก
ใจ มคีวามซื่อสตัย์ต่อเพ่ือนฝูง พยายามสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน 
 11.6.8 ความต้องการความสนุกสนาน (Need for Play) เป็นความต้องการที่
จะแสดงความสนุกสนาน ต้องการหัวเราะเพ่ือการผ่อนคลายความตึงเครียดมีการสร้างหรือเล่าเรื่อง
ตลกขบขัน เช่น มีการพักผ่อนหย่อนใจมีส่วนร่วมในเกมกฬีาเป็นต้น 
 11.6.9 ความต้องการแยกตนเองออกจากผู้อ่ืน (Need for Rejection) บุคคล
มักจะมีความปรารถนาในการท่ีจะแยกตนเองออกจากผู้อ่ืน ไม่มคีวามรู้สึกยินดียินร้ายกับบุคคลอ่ืน 
ต้องการเมินเฉยจากผู้อ่ืน ไมส่นใจผู้อ่ืน 
 11.6.10 ความต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน (Need for Succorance) 

ความต้องการประเภทน้ีจะเป็นความต้องการให้บุคคลอ่ืนมีความสนใจ เห็นอกเห็นใจ มีความสงสารใน
ตนเอง ต้องการได้รับความช่วยเหลือ การดูแล ให้คําแนะนําดูแลจากบุคคลอ่ืน 
 11.6.11 ความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอ่ืน (Need for 

Nurture) เป็นความต้องการท่ีจะเข้าร่วมในการทํากิจกรรมในการทํากิจกรรมกับบุคคลอ่ืน โดยการให้
ความช่วยเหลือให้บุคคลอ่ืนพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ 
 11.6.12 ความต้องการที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่ืน (Need for 

Exhibition) เป็นความต้องการท่ีจะให้บุคคลอ่ืนได้เห็น ได้ยินเก่ียวกับเรื่องราวของตนเอง ต้องการให้
ผู้อ่ืนมีความสนใจ สนุกสนาน แปลกใจ หรอืตกใจในเรื่องราวของตนเอง เช่น เล่าเรื่องตลกขบขัน ไห้
บุคคลอ่ืนฟังเพ่ือบุคคลอ่ืนจะเกิดความประทับใจในตนเอง เป็นต้น 
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 11.6.13 ความต้องการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน (Need for Dominance) 

เป็นความต้องการท่ีจะให้บุคคลอ่ืนมีการกระทําตามคําสั่งหรือความคิด ความต้องการของตน ทําให้
เกิดความรู้สึกว่าตนมีอิทธิพลเหนือกว่าบุคคลอ่ืน 
 11.6.14 ความต้องการที่จะยอมรับนับถือผู้อาวุโสกว่า (Need for 

Deference) เป็นความต้องการที่ยอมรับนับถือผู้ที่อาวุโสกว่าด้วยความยินดี รวมทั้งนิยมชมช่ืนใน
บุคคลที่มีอํานาจเหนือกว่า พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับบุคคลดังกล่าวด้วยความยินดี 
 11.6.15 ความต้องการหลีกเลี่ยงความรู้สึกลม้เหลว (Need for Avoidance 

of Inferiority) ความต้องการจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความอับอายทั้งหลาย ต้องการหลีกเลี่ยงการดูถูก 
หรือการกระทําต่างๆ ที่ก่อใหเ้กิดความละอายใจ รู้สึกอับอายล้มเหลว พ่ายแพ้ 

 11.6.16 ความต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงจากอันตราย (Need for Avoidance 

Harm) ความต้องการน้ีเป็นความต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย ต้องการได้รับ
ความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง 
 11.6.17 ความต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงจากการถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ (Need 

for Avoidance of Blame) เป็นความต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการคล้อยตามกลุ่ม หรอื
ยอมนับคําสั่งหรือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกลุ่มกฎเกณฑ์เพราะกลัวถูกลงโทษ 
 11.6.18 ความต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Need for Orderliness) 

เป็นความต้องการท่ีจะจัดสิ่งของต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความประณีต งดงาม 
 11.6.19 ความต้องการที่จะรักษาช่ือเสียง เป็นความต้องการที่จะรักษา
ช่ือเสียงของตนที่มีอยู่ไว้จนสดุความสามารถ เช่น การไม่ยอมขโมย แมว่้าตนเองจะหิว หรือไม่ยอมทํา
ความผิด ไม่คดโกงผู้ใดเพ่ือช่ือเสียงวงศ์ตระกูล เป็นต้น 
 11.6.20 ความต้องการให้ตนเองมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน (Need for 

Contrariness) เป็นความต้องการท่ีอยากจะเด่น นําสมัย ไม่เหมือนใคร 
 11.7 ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม 
 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของวิคเตอร์วรูม (Vroom) มี
องค์ประกอบของทฤษฎีที่สําคัญคือ (อัญชล ีอ่านวรุฬหวาณิช. 2539:53) 

(http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Expectancy_Theory. 9 กันยายน 2559) 

 Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์ 
 Instrumentality หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ วิถีทางที่จะไปสู่ 
 ความพึงพอใจ 
 Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลน้ันๆ บุคคลมีความ
ต้องการหลายส่ิงหลายอย่าง ดังน้ัน จึงพยายามด้ินรนแสวงหาหรือกระทําด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง เพ่ือ
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ตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็ตามความคาดหวังของ
บุคคล จะได้รบัความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 
 พาราสุมาน, ไซแธมอลและแบรรี (Parasuraman , Zeithmal and Berry. 

1990 ) ได้ระบุถึงปัจจัยหลักทีม่ีผลต่อความคาดหวังของผู้บริการแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ 
 1. การได้รับการบอกเล่า คําแนะนําจากบุคคลอ่ืน 
 2. ความต้องการของแต่ละบุคคล 
 3. ประสบการณ์ในอดีต 
 4. ข่าวสารจากสื่อ และ จากผู้ให้บริการ 
 5. ราคา 
 สรุปได้ว่า ความคาดหวัง คือความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะมากระทบต่อ การรับรู้ของ
คนเรา โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอก 
 11.8 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้ทําการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและ 
คนเก่ง โดยได้ทําการประมวลผลการวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการศึกษา สาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ของคน
ไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ ่ อายุต้ังแต่ 6-60 ปี ว่าพฤติกรรมเหล่าน้ัน มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง และได้
นํามาประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสําหรับคนไทยขึ้น โดยแบ่งต้นไม้จริยธรรมออกเป็น 3 ส่วน
ดังน้ี (http://www.baanjomyut.com/library_2/ethics/06.html) 

 ส่วนที่หน่ึง ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้น ทีแ่สดงถึงพฤติกรรมการทําดีละ
เว้นช่ัวและพฤติกรรมการทํางานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี 
พฤติกรรมที่เอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 ส่วนที่สอง ได้แก่ ส่วนลําต้นของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการทํางาน
อาชีพอย่าง ขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ 
 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
 2) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 
 3) ความเช่ืออํานาจในตน 
 4) แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ 
 5) ทัศนคติ คณุธรรมและค่านิยม 
 



505 

 

 
 

ภาพท่ี 150 แสดงภาพทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
(ที่มา http://www.baanjomyut.com/library_2/ethics/06.html 22 กันยายน 2559) 

 

 ส่วนที่สาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพ
อย่างขยันขันแข็งซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ด้าน คือ 
 1) สติปัญญา 
 2) ประสบการณ์ทางสังคม 
 3) สุขภาพจิต 
 จิตลักษณะทั้งสามน้ี อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการ  
ที่ลําต้นของต้นไม้ก็ได้ กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ด้าน ในปริมาณท่ีสูง
พอเหมาะกับอายุ จึงจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ ที่ลําต้นของต้นไม้ 
โดยที่จิตทั้ง 5 ลักษณะน้ี จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลทีม่คีวามพร้อมทางจิตใจ 3 ด้าน
ดังกล่าวและอยู่ในสภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสังคมท่ีเหมาะสม นอกจากน้ัน บุคคลยังมี 
ความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ด้านน้ี โดยวิธีการอ่ืนๆ ด้วย ฉะน้ัน  

จิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการ จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่ง นอกจากน้ี 
จิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการที่รากน้ี อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําต้น หาก
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บุคคลมีพ้ืนฐานทางด้านจิตใจเป็นปกติและได้รับประสบการณ์ทางสังคมที่เหมาะสม บุคคลน้ันก็จะ
สามารถพัฒนาโดยธรรมชาติ แต่ในสังคมไทยมีการวิจัยพบว่า พัฒนาการหยุดชะงักอย่างไม่เหมาะสม
กับวัย กล่าวคอื ผู้ใหญ่จํานวนหน่ึงซึ่งสมควรพัฒนาการใช้เหตุผลไปถึงขั้นสูงแล้วแต่ยังหยุดชะงักที่ขั้นตํ่า 
เช่น ยังยึดหลักแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนพวกพ้อง เป็นต้น บุคคลที่มแีรงจูงใจดังกล่าว
จึงยังไม่สามารถคิดประโยชน์เพ่ือสังคมได้ 
 ดังน้ัน บุคคลจึงควรมีการตรวจสอบจริยธรรมของตัวเองอยู่ตลอดเวลา บันทึก
กิจกรรมที่ได้กระทําแต่ละวันทําให้ได้ข้อมูล เพ่ือใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ดีงาม
ยิ่งข้ึน ซึ่งการบันทึกข้อมลูการปฏิบัติหรือกิจกรรมที่ได้กระทําเสมือนการปฏิบัติธรรมโดยวิธีน่ังสมาธิ 
เพราะในขณะที่จิตกําลังทบทวนสิ่งที่ได้กระทําเสมือนเป็นการพิจารณาตัวเอง พิจารณาการกระทําดี
และไม่ดี ในขณะที่จิตพิจารณาก็จะเกิดสมาธิและเมื่อได้พิจารณาตนเองแล้ว ก็สามารถเข้าใจตนเอง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ซึ่งเป็นเสมือนเกิดปัญญาในการนําพาชีวิตผ่านพ้นทุกข์ได้ 
 

 12. อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล 
 อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลในน้ัน ในการอธิบายเรื่องน้ี ผู้เขียนจะขอใช้แนวคิด
เรื่องมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งจะทําให้เห็นภาพได้ ว่า ในเรื่องมนุษยสัมพันธ์มีความสําคัญและความจําเป็น
อย่างย่ิง ในการพบปะผู้คนในระดับต่างๆและเมื่อเรารับรู้เช่นน้ีแล้ว ว่า มนุษยสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อ
มนุษย์มาก บุคคลจึงมีความจําเป็นในการเรียนรู้เรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ ตลอดจนการวางตนอย่าง
เหมาะสมในเขา้สังคม การอยู่กับผู้อ่ืนและปฏิบัติตนให้ดูดีในสายตาของผู้อ่ืนเสมอ มคีวามเป็นตัวของ
ตัวเองให้โดยระลึกเสมอว่า ใจคนอ่ืนกับใจเราก็ใจเหมือนกัน มีมิตรภาพและความจริงใจให้ผู้อ่ืน 
พยายามเข้าใจผู้อ่ืน เคารพศักด์ิศรี ความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุด เมื่อเราอยู่ได้สังคมอยู่ได้ ชาติก็
เจริญรุ่งเรือง สังคมโลกก็ปกติสุข การจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีไมตรีจิตไมตรีกายอาจเรียกสั้นๆ ได้ว่า การมี
มนุษย์สัมพันธ์และเมื่อเราทุกคนยอมรับว่า อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์มีต่อบุคคล ดังที่กล่าวแล้ว 
บุคคลจึงควรจะปฏิบัติตนเพ่ือให้อยู่กับคนในสังคมอย่างมีความสุข แนวทางที่จะอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่าง
มีความสุข เราควรจะมีลักษณะบุคลิกภาพดังน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/HumanRelations. 9 กันยายน 2559) 

 12.1 จงพยายามเป็นคนที่ง่ายๆ ไม่เรื่องมาก ไม่มีมาดมากจนทําให้คนอ่ืนรู้สึกเบ่ือ 
รําคาญ และมาอยากเข้าใกล้ เพราะเข้าใกลท้ีไร รู้สึกร้อนทุกครั้ง 
 12.2 จงพยายามเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริงสดช่ืน ใครเหน็ใครรัก  
ยิ้มง่าย การย้ิมของมนุษย์ใช้กล้ามเน้ือ 14 มัดแต่ถ้าเราทําหน้างอ ป้ันหน้าให้กล้ามเน้ือต้ัง 72 มัด ใคร
ไม่ชอบย้ิมแก่เร็วกว่าอายุจริง และการย้ิมก็ไม่ต้องลงทุน เช้าขึ้นมาก็มีรอยย้ิมให้กัน 
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 12.3 จงเป็นคนเปิดเผย ไมม่ีหน้ากากหลายช้ัน จริงใจ ไม่เสแสร้ง การที่เราเปิดตน 
ยอมให้คนอ่ืนรูจ้ักตัวเราจะเป็นสิ่งที่คนอ่ืนช่ืนชมเรา การเปิดตัวเป็นการแสดงออกของความจริงใจ  
คบกันอย่างจริงใจไม่มีประโยชน์อ่ืนใดแอบแฝง สัมพันธภาพของคนดีถ้ารู้จักเปิดเผยตน 
 12.4 ระมัดระวังในการสื่อสาร ในการต้องสัมพันธ์กับคนอ่ืนการสื่อสารสําคัญมาก  
ไม่ใช้คําสั่ง ข้อร้อง ขอคําแนะนํา ขอความช่วยเหลือดีกว่าการออกคําสั่ง หรือการพูดแบบเผชิญหน้า
ดีกว่าการพูดลับหลัง ในเรื่องคําพูด ต้องพูดแบบเปิดเผย พูดจริงใจ และพูดแบบตรงไปตรงมา 
 12.5 การรู้จักให้กําลังใจคนอ่ืน เพ่ือให้คนอ่ืนรู้สกึว่าเราสนใจเขา เห็นใจ การกระตุ้น
ให้ บุคคลมีกําลังใจ จะทําให้คนอ่ืนมองเรา เป็นเพ่ือน ในความจริงคนที่เราช่วยให้กําลังใจ เขาสามารถ
ทํา กิจกรรมนัน้ๆ ได้ด้วยตัวเขาเพียงแต่ ยังกล้าๆ กลัวๆ ถ้าเราให้กําลังใจบุคคล อาจจะทําในสิ่งที่เขา
ต้องการ จะทําได้ตามเป้าหมาย ผลพลอยได้ เราก็จะเป็นที่ช่ืนชมของเพ่ือน 
 12.6 จงเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ให้เกียรติบุคคล ให้การยอมรับนับ
ถือ สิ่งเหล่าน้ี จะทําให้ความรู้สึกของเพ่ือนเราดี เราควรเข้าใจเร่ือง ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และ
ปฏิบัติกับคนอ่ืนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหมด ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ทํางานในตําแหน่งไหน เขาเป็นคน
เช่นเดียวกับเรา จงปฏิบัติต่อคนอ่ืนเช่นเดียวกับที่ เราปฏิบัติกับตัวเอง 
 12.7 จงเป็นผู้มีนํ้าใจ นํ้าคําที่ดี รู้จักช่วยเหลือคนอ่ืน พูดจากับคนอ่ืนให้ฟังแลว้รื่นหู 
หวานแบบมีความจริงใจกํากับ เราก็จะได้รับ ความจริงใจตอบ 
 12.8 เป็นคนที่รู้จักฟังคนอ่ืน การฟังคนมากๆ เรียกว่าพหุสูตร มนุษย์เราธรรมชาติให้
หู มาสองอัน หน้าที่ของหูคือฟังมาก ฟังแบบต้ังใจ ฟังแบบสนใจในคําพูด ไม่ใช่ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง จ้อง
จะพูดแทรก หรือไม่สนใจที่ผูพู้ดพูดถ้าเราไม่รู้จักฟังเราจะไม่รู้อะไรเลย 
 12.9 ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในงานที่ทํา มีวินัยในตนเองสิ่งเหล่าน้ีไม่ต้องให้ใครช้ีนํา
แต่ เราทําจนเป็นนิสัย มันก็จะเป็น เสน่ห์ที่เกิดกับตัวเรา 
 12.10 รู้จักให้อภัย ให้เวลา ให้โอกาสผู้อ่ืน ไมย่ดึติด ว่าเป็นอย่างน้ันอย่างนี้จนขาด 
ความยืดหยุ่น ต้องการให้คนอ่ืนรักเรา ต้องรักคนอ่ืนก่อน  
 12.11 จงหลกีเลีย่งการแข่งขัน การเอาชนะการชิงดีชิงเด่น ซึ่งจะนาํมาซึ่ง การประจบ
สอพอ การแตกแยก การแบ่งกลุ่มการเล่นเกม ถ้าเล่นเกมหลายๆ คนก็หวังชนะ แต่ไม่ว่าแพ้ หรือชนะ
แล้วได้อะไร ทา่นมีความสุข หรือถ้าเห็นความล้มเหลวของผู้อ่ืน ถ้าท่านสุขต้องพิจารณาแล้วว่า ใจของ
ท่านปกติอยู่หรือเปล่า 
 12.12 จงหลีกเลี่ยงการทําตนเหนือกว่าคนอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นฐานะตําแหน่งสิ่งเหล่าน้ี
ไม่ได้สร้างสรรค์ให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์เลย ถ้าท่านอยู่ในตําแหน่งที่สูง ท่านพูดไม่รับผิดชอบคําพูด  
วางตนขามขู่คนอ่ืน พูดให้คนอ่ืนเสีย วางอํานาจ วันหน่ึงไม่มีใคร ทํางานกับท่านแน่นอน ด่าลูกน้อง 
ลับหลัง ถามขอ้มูลของคนอ่ืนกับคนใกล้เคยีง ฟังความข้างเดียว หูทําด้วยสําลี ปากทาด้วย ตําแยเป็น
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ประจํา คนประเภทน้ีไม่สร้างมนุษย์สัมพันธ์ในงานเลย แต่กลับสร้างความแตกแยกในสงัคมอีก ฉะน้ัน 
จงหลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่อยู่เหนือคนอ่ืนเราก็จะเป็นที่รักใคร่ของใครๆ 
 สรุปวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน จะช่วยให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
ได้อย่างมีความสุข ทั้งความสุขที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ความสุขที่เกิดจากการได้สัมพันธ์กับคนอ่ืน 
กลุ่มเพ่ือน กลุ่มอาชีพ การที่บุคคลต้องอยู่ร่วมกับคนอ่ืนน้ีเอง จะทําให้บุคคลมีกัลยาณมิตร หรือมี
เพ่ือนน้ันเอง และเพ่ือนที่เรารู้จักอาจมีอายุที่ต่างกัน เพศต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน ซึ่งเราควร
จะต้องเข้ากับเขาให้ได้ทั้งเพ่ือนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับเรา เพ่ือนมนุษย์ที่อยู่ในโลกใบเดียวกับเรา 
สังคมก็จะสะอาด เกิดสันติในโลก ทุกวันน้ีมีการทะเลาะกันต้ังแต่จุดเล็กๆ ไปจนถงึกระบวนการก่อ
ความไม่สงบให้กับหลายประเทศ น่ันเป็นเพราะมนุษย์ขาดการสัมพันธ์ที่ดี ขาดมิตรจิตมิตรใจขาด
ความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เหมือนๆ กัน ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีต้ังแต่สังคมระดับย่อยและระดับใหญ่
จึงวุ่นวาย ดังน้ัน เราจึงต้องศึกษาวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนให้สามารถอยู่รว่มกับคนอ่ืนได้
อย่างมีความสุข และสร้างสังคมสะอาดและสังคมสันติสุขขึน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 151 แสดงภาพวิธีการสรา้งมนุษยสมัพันธ ์

(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 13. วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 หลักในการสรา้งมนุษยสัมพันธ์น้ัน เราควรคํานึงถึงหลักต่อไปน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/HumanRelations. 9 กันยายน 2559)) 

 13.1 การสํารวจตนเอง ในการสมาคมกับบุคคลอ่ืนในชีวิตประจําวันน้ัน เราควร
สํารวจตนเองว่า เรามีสิ่งใดบกพร่องมากไปหรือไม่ หากมีควรหาทางแก้ไขปรับปรุงตนเอง การชม
ตนเองมากเกินไปนั้นมีผลเสียมาก เช่น ทาํให้บางคนลืมตัวคิดว่าตนเองดีแล้ว ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
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เป็นต้น แต่บางครั้งคําชมก็จําเป็นเหมือนกัน ถ้าคําชมนั้นเป็นคําชมท่ีจริงใจจากผู้อ่ืน เราควรรู้จกั
ประมาณตน มองตนเองโดยไม่ลําเอียงหรือเช่ือคําชมของผู้อ่ืนง่ายเกินไป 
 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนน้ัน เราควรมีความจริงใจต่อเขา เน่ืองจาก 
ความจริงใจต่อกันโดยไม่หวังผลประโยชน์แอบแฝงน้ัน จะก่อให้เจตคติที่ดีซึ่งกันและกัน มีความ
ไว้วางใจกัน อันจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีและแนบแน่นระหว่างเรากับบุคคลที่สมาคมด้วย นอกจากน้ี
เราควรสํารวจตนเอง ว่า เรามักติเตียนปมด้อยของผู้อ่ืนหรือไม่และมมีารยาทในสังคมหรือไม่ เช่น  
การใช้กิริยาและวาจาที่สุภาพ การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและค่านิยมของ
สังคม เป็นต้น หากเราปรารถนาจะสร้างมนุษยสัมพันธ์กบัผู้อ่ืนให้มั่นคง เราควรมองปมด้อยของผู้อ่ืน
เป็นเรื่องธรรมดา และถ้าสามารถช่วยเหลือเขาได้ควรช่วยเหลือเขาตามสมควร เช่น เพ่ือนติดสุราจน
เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ก็หาทางตักเตือนและแนะนําด้วยความหวังดี ให้กําลังใจแก่เขาให้กลับมาทํางาน 
หรือศึกษาต่อตามปกติ เป็นต้น การมมีารยาทในสังคมนับว่าจําเป็นในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนเช่นกัน เพราะช่วยให้คนเราปฏิบัติตนต่อกันได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาละเทศะและ
ก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในสังคม 
 13.2 การศึกษาสิ่งทีค่วรรู้เก่ียวกับบุคคล บุคคลโดยทั่วไปมักมีลักษณะทีค่ลา้ยๆกันอยู่
หลายประการ หากเราได้ตระหนักถึงลักษณะเหล่าน้ี ก็จะช่วยเสริมการสร้างมนุษยสมัพันธ์กับบุคคล
อ่ืนได้ง่ายขึ้น และดํารงความสัมพันธ์อันดีให้มั่นคงได้ ลักษณะต่างๆ เก่ียวกับบุคคลดังกล่าว มีดังน้ี 
 13.2.1 ไม่ชอบให้ใครตําหนิ แม้ว่าความคิดหรือการกระทําน้ันจะผิดก็ตาม 
เน่ืองจากเรามักเข้าใจว่าสิ่งที่เราคิด หรือกระทําลงไปน้ันถูกต้องแล้ว คนเราจะกระทําสิ่งใดย่อมีเหตุผล
ของตนเองเสมอ แต่เป็นเหตุผลในแง่ความนึกคิดของแต่ละคน ฉะน้ันความคิดของแต่ละบุคคลย่อม
แตกต่างกันได้ ด้วยเหตุน้ีการตําหนิผู้อ่ืนเมื่อคิดว่าเขากระทําผิดน้ัน นับว่าไม่มีประโยชน์ เน่ืองจาก
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลต่างกัน อาจทําให้ผู้ถูกตําหนิไม่พอใจ และรู้สึกว่าเป็นการทําลายเกียรติ
ของตน ฉะน้ัน เมื่อธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบให้ใครมาตําหนิตนเช่นน้ี เราควรงดการตําหนิผู้อ่ืน ควร
รู้จักนําใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน 
 13.2.2 อยากมีช่ือเสียงเด่น คนเรามักชอบให้ผู้อ่ืนยกย่องสรรเสริญตนว่า เป็น
คนเก่งหรือมีเกียรติ ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้คนเราเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่อํานวย
ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้แก่ตน เราควรรู้จักประมาณตนและมีความมานะพยายาม
ในทางที่ถูก ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนด้วย 
 13.2.3 ชอบคนที่อารมณ์ดีมากกว่าอารมณ์เสีย คนที่ย้ิมแย้มแจม่ใส หรือมีนิสยั
ร่าเริงอยู่เสมอน้ัน เป็นบุคคลที่น่าคบหาสมาคมมากกว่าคนที่มีแต่ความทกุข์ อารมณ์ไมม่ั่นคง หงุดหงิด 
และโกรธง่าย การย้ิมของคนเรานั้น นับว่าสําคัญมาก ดังสภุาษิตของจีนกล่าวไว้ว่า “คนที่ยิ้มไม่เป็นจะ
ค้าขายขาดทุน” เพราะการย้ิมแสดงถึงการมีความสุข การต้อนรับ การมีนํ้าใจโอบอ้อมอารี ทําให้ผูท้ี่
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พบเห็นอยากสมาคมด้วย ดังน้ัน เราควรย้ิมแย้มแจ่มใสกับบุคคลที่เราสมาคมด้วยเสมอ เพ่ือสร้าง
มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลน้ัน 
 13.2.4 ไม่ชอบให้ใครโต้เถียง โดยธรรมชาติของมนุษย์น้ัน ไม่ชอบให้ใครมาพูด
ขัดแย้ง หรือโต้เถียงตน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ต่อหน้าที่ประชุม หรือในกลุ่มคน และหากผู้โต้เถียงเป็น
บุคคลที่มฐีานะตํ่ากว่าด้วยแล้ว ก็ย่ิงจะทําให้เกิดความไม่พอใจมากย่ิงขึ้น ผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลทีม่ี 
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ มักยึดมั่นในความคิดด้ังเดิมของตน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมเดิม อาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแนวทางชีวิตใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ  ที่ขัดแย้ง
กับความคิดเดิมของตน ดังน้ัน จึงมักมีปัญหาขัดแย้งระหว่างผู้สูงอายุกับผู้เยาว์อยู่เสมอ เราจึงควร
เข้าใจถึงสภาพทางธรรมชาติของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้เราสามารถปฏิบัติตนในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆได้ 
 13.2.5 อยากให้บุคคลอ่ืนเคารพนับถอืและยกย่องตน คนเราส่วนใหญ่ปรารถนา
ให้ผู้อ่ืนเคารพนับถือและยกย่องว่าตนเป็นคนดี มีน้ําใจโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ผู้สูงอายุมักปรารถนาให้บุตรหลานและบุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัวเคารพยกย่องนับถือตนและคิดว่าตน
ยังมีประโยชน์ต่อครอบครัว ดังน้ัน ในฐานะที่เราเป็นผู้เยาว์ควรให้ความเคารพนับถือ และยกย่องท่าน 
รับฟังความคิดเห็นของท่าน และขอคําปรึกษาในเรื่องที่เหมาะสมตามสมควร ก็จะช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับผู้สูงอายุ และช่วยป้องกันปัญหาขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวได้ 
 13.2.6 ชอบเห็นการรับผิดเมื่อกระทําผิด ผู้ที่กระทาํผิดแล้วยอมรบัผิดน้ัน เป็น
บุคคลที่ควรใหอ้ภัย น่าสรรเสริญ เพราะการยอมรับผิดน้ัน มิได้ทําให้ตนต้องเสียเกียรติ หรือแสดงถึง
ความบกพร่องและความอับอาย แต่เป็นการแสดงถึงความมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา เป็นบุคคลที่น่าเคารพ
นับถือของคนทั่วไป 
 13.2.7 ต้องการให้เป็นกันเองกับทุกคน การปฏิบัติตนเป็นกันเองกับผู้อ่ืน  
ไม่วางตัวข่มเหงผู้อ่ืน จะช่วยสร้างมนุษยสัมพันธฺกับผู้อ่ืนได้ง่าย กล่าวคือ บุคคลที่วางตัวได้เหมาะสม
กับฐานะของตนโดยไม่ถือตัว ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกหรือฐานะทางเศรษฐกิจ จะสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 
ได้ง่าย เป็นที่รักใคร่ของคนทัว่ไปและสร้างความประทับใจให้ผู้อ่ืน การปฏิบัติตนเป็นกันเองกับผู้อ่ืนน้ัน 
ควรเหมาะสมกับระดับของบุคคลและกาลเทศะ เช่น การปฏิบัติตนเป็นกันเองกับเพ่ือนๆ คร ูผู้สูงอายุ 
เป็นต้น 
 13.2.8 ชอบให้ผู้อ่ืนพูดในเร่ืองที่ตนสนใจ คนเรามีความแตกต่างกันใน
ด้านความคิด การศึกษา การอบรม ฐานะและความเป็นอยู่ จึงทําให้ความพอใจ และความสนใจของ
คนเราแตกต่างกัน ดังน้ัน เรือ่งที่เราจะสนทนากับบุคคลต่างๆน้ัน ควรสอดคล้องกับความพอใจ และ
ความสนใจของเขาให้มากที่สดุ จึงจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสมัพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน 
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 13.2.9 ชอบให้ผู้อ่ืนฟังเมื่อตนพูด การพูดคุยหรือการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันน้ัน ควรเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนพูดหรือแสดงความคิดเห็นบ้าง โดยตนเป็นผู้สนใจฟัง ควรต้ังคําถาม
ในเรือ่งที่เขากําลังพูดจะช่วยสง่เสริมให้ผู้พูดเกิดความพอใจ เพราะมผีู้อ่ืนสนใจฟังขณะที่ตนพูดลักษณะ
ต่างๆของคนเราโดยทั่วไป ดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องที่ควรคํานึงถึงในการวสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน หรือการคบมิตร การนําหลักมนุษยสมัพันธ์ของแอนดรู คาร์เนก้ี ที่ว่า “ให้สิ่งที่เขาต้องการแล้ว
ท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการ” มาใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์น้ัน เราควรรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับชีวิตจริงจะช่วยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ กับผูอ่ื้นได้ดีย่ิงขึ้น 
 13.3 การผูกมิตร หลักเบ้ืองต้นในการผูกมิตร เพ่ือเสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีต่อกันให้
ย่ังยืน มีดังน้ี 
 13.3.1 ความจริงใจต่อกัน นับเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกในการผูกมิตร 
เน่ืองจากความจริงใจต่อกันช่วยสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติตนอย่างเป็น
กันเอง เปิดเผยและไม่ระแวงกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถปรึกษากันได้ ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
ให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น 
 13.3.2 การช่วยเหลือกัน คนเราเมื่ออยู่ร่วมกันในสงัคม จําเป็นต้องพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน บางครั้งเคนเราไม่สามารถทํางานบางอย่างให้สําเร็จลุล่วงได้โดยลําพัง ดังน้ัน เราจึงควร
ช่วยเหลือกัน การช่วยเหลือกันช่วยทําให้คนเราได้มีโอกาสให้ชิดสนิทสนมกัน และสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน ซึ่งมีความสําคัญย่ิงในการผูกมิตรกับผู้อ่ืน 
 13.3.3 ความมีนํ้าใจต่อกัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีจิตเมตตากรุณาไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน และการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพ่ือน นับเป็น 
การแสดงความมีน้ําใจที่ดีต่อเพ่ือน ซึ่งเราควรปฏิบัติเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันสืบไป 
 13.3.4 การให้เกียรติซึง่กันและกัน ในการผูกมิตรเราควรให้เกียรติแก่เพ่ือน
ตามสมควร ไม่ควรลบหลู่ดูถกูกัน ไม่ควรเปิดเผยความลับของเพ่ือนให้ผู้อ่ืนทราบ ไมค่วรล้อเลียนให้
เพ่ือนอับอายหรือแสดงความเป็นกันเองมากเกินไปจนขาดความเกรงใจ ซึ่งทําให้เพ่ือนเบ่ือหน่าย 
ดังน้ัน การให้เกียรติซึ่งกันและกันช่วยให้เรารู้จักปฏิบัติตนตามฐานะเพ่ือนได้ อย่างเหมาะสม 
 

 ความสําคัญของการติดต่อสื่อสารในการสร้างมนุษยสัมพันธ์นั้น ในการอธิบายเร่ืองน้ี ผู้เขียน
จะขอใช้แนวคิดเรื่อง การติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะทําให้เห็นภาพได้ว่า ในเรื่องการติดต่อสื่อสารมี
ความสําคัญและความจําเป็นอย่างย่ิงในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ภาพท่ี 152 แสดงภาพการติดต่อสื่อสาร 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 

 

 14. การติดต่อสื่อสาร 
 14.1 ความหมายของการติดต่อสื่อสาร 
 การติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการ หมายถงึว่า เป็นการกระทําที่มีขั้นตอนและ 
มีลําดับของการแปรเปลี่ยน จากขั้นตอนหน่ึงไปสู่อีกข้ันตอนหน่ึง ดังน้ัน จุดเริ่มต้นที่สะดวกที่สุดใน 
การติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี คือ การทําความเข้าใจกระบวนการสื่อสาร 
ประกอบด้วยส่วนย่อย 2 ส่วน คือ องค์ประกอบของการสื่อสารและขั้นตอนที่การสื่อสารดําเนินไป 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/HumanRelations. 9 กันยายน 2559) 

 14.2 ความสําคัญของการติดต่อสื่อสาร 
 การติดต่อสื่อสาร (สมพร สุทัศนีย์,2551 : 283-285) เป็นปัจจัยสาํคัญใน 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ทั้งน้ีเพราะการติดต่อสื่อสารเป็นวิธีการนําข้อเท็จจริง ความคิดเห็น  

ความต้องการอารมณ์และความรู้สึกจากผู้สง่หรือผู้พูดไปยังผู้ฟังให้เข้าใจตรงกันและเกิดความพึงพอใจ 
 สื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ตลอดจน
ความต้องการ อารมณ์ความรู้สึกจากผูส้่งไปยังผู้รับเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน จากความหมายจะเห็นได้ว่า 
การติดต่อสื่อสารเกิดจากบุคคลสองฝ่ายมาติดต่อเกี่ยวข้องกันโดยการส่ือความด้วยการพูด การเขียน 
แสดงกิริยาท่าทาง สัญลักษณ์หรือสิ่งที่เป็นผลิตผลของเทคโนโลยีต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท ์
โทรสาร ฯลฯ ผู้รับก็จะรับขอ้มูลต่างๆ แลว้แปลความหมายจากสื่อน้ันๆ ผู้รับจะแปลความหมายตรง
กับผู้ส่งหรือไมน้ั่นย่อมมีผลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ทั้งน้ีเพราะมีองค์ประกอบหลายประการที่มีผล
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ต่อการแปลความ เช่น ผู้ส่งสารมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลแค่ไหน สื่อทีใ่ช้มีคณุภาพเพียงใด 
บรรยากาศในขณะนั้นเป็นอย่างไร ผู้รับสารมีอารมณ์ ความรู้สึกต่อการสื่อความน้ันอย่างไร เป็นต้น 
องค์ประกอบต่างๆ อาจทําใหก้ารตีความข้อมูลบิดเบือนและนําไปสู่สัมพันธภาพที่ไม่ดีดีได้ เช่น ปรานี
พูดว่า “วีนาจะซื้อกาแฟทั้งทซีื่อขวดใหญซ่ ิ ถ้าเป็นฉัน ฉันไม่ซื้อขวดเล็กหรอก” วีนาซึ่งมีความรู้สึก
ด้อยเพราะตนมีฐานะยากจนกว่าปรานีอาจจะไม่พอใจเพราะคิดว่า ปรานีดูถูกเธอ เป็นต้น 
 การใช้สื่อที่เป็นภาษาในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
ผู้ส่งสารควรระมัดระวังเป็นอย่างย่ิง เช่น ศึกษาลักษณะบุคคลที่เราติดต่อสัมพันธ์ด้วยว่ามีตําแหน่ง 
ฐานะอย่างไร ชอบและพอใจอะไร ควรใช้คําพูดอย่างไรเพ่ือให้เขาเกิดความพึงพอใจและภาคภูมใิจ 
โดยใช้นํ้าเสียง สีหน้า แววตา และท่าทางประกอบในการส่ือความ ผู้ฟังก็เช่นกันควรฟังอย่าง
ระมัดระวัง คือ ต้ังใจฟัง ถา้เป็นการสื่อสารด้วยการเขียน ผู้เขียนต้องเขียนให้ชัดเจนเพราะผู้เขียนไม่
อาจใช้สีหน้า แววตาหรือท่าทางประกอบได้ 
 ดังน้ัน สรุปความสําคัญของการติดต่อสื่อสารได้ ดังน้ี คือ 
 14.2.1 การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญในการติดต่อสัมพันธ์ คือ เป็น
เครื่องมือถ่ายทอดข้อมูล อารมณ์ความรู้สกึ ความคิดและความต้องการเพ่ือให้อีกฝ่ายเกิดความเข้าใจ 
เกิดความรู้สึกพึงพอใจ รักใคร่ เกิดความเช่ือ ศรัทธา ซึง่นําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการทํากิจกรรม
ต่างๆ ให้บรรลเุป้าหมาย 
 14.2.2 เป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินชีวิตและบริหารงานให้ประสบความสําเร็จ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 153 แสดงภาพองคป์ระกอบของการติดต่อสื่อสาร 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 16 กันยายน 2559) 
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 14.3 องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร 
 องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร (สมพร สุทัศนีย์,2551 : 285) 

ได้แก่  
 14.3.1 ผู้ส่ง (Sender) อันเป็นแหล่งของสารสนเทศทีถู่กสง่ออกไป 
 14.3.2 สารหรือข้อมูล (Message) สิ่งที่เรยีกว่า สารน้ันประกอบด้วยข้อเท็จจริง 
ความรู้สึก เจตคติ การคาดการณ์ ข้อแนะนําและความคดิเห็น เป็นต้น การส่งสารไปก็เพ่ือให้ผู้รับเกิด
ความรู้ ความรู้สึกหรือเกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 
 14.3.3 สื่อ สิ่งที่เลือกเพ่ือใช้ส่งสารไปยังผู้รับ สื่อสารเป็นภาษาพูดหรือเขียน 
ท่าทางหรือสัญลักษณ์เฉพาะอย่าง ทั้งน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับเข้าใจสิง่ที่ส่งไปได้ตรง ถูกต้องและ
ชัดเจนตามความต้ังใจของผู้ส่งสาร 
 14.3.4 ผู้รับสาร (Receiver) อันอาจเป็นได้ทั้งบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลซึ่งจะเป็น
ผู้รับสารที่ส่งมา ซึ่งในส่วนของการรับสารน้ีจะมีการตีความสารที่ได้รับปรากฏการณ์ที่แสดงว่าผู้รับสาร
ได้รับสารและตีความแล้ว คอื ผู้รับสารจะมีการสนองตอบต่อสาร เช่น คล้อยตาม ขัดแย้ง ต่อต้านหรือ
แม้แต่เป็นกลาง เมื่อสารถึงปลายทางแล้วจงึถือว่ากระบวนการสื่อสารได้เกิดแล้วอย่างครบถ้วน 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal. 9 กันยายน 2559) 

 ผู้ส่งสารจะผ่านสื่อต่างๆ เช่น คําพูด กิริยา ท่าทาง การเขียน สัญลักษณ์ เป็น
ต้น ผู้ส่งสารอาจใช้วิธีการส่งสารทางเดียวโดยไม่เปิดโอกาสให้ผูร้ับสารซกัถามหรือโต้ตอบ หรือใช้วิธีส่ง
สารสองทางโดยผู้รับสารได้ซกัถาม เราอาจแสดงรูปการสง่ได้ดังน้ี 
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แผนผงัที่ 10 แสดงองคป์ระกอบของการติดต่อสื่อสาร 
(ที่มา สมพร สทุัศนีย์,2551 : 285) 

 จะเห็นได้ว่า การส่งสารน้ันต้องมีผู้ส่งสาร สง่สารหรือข้อมูลและมผีู้รับสารโดยมี
สื่อเป็นตัวนําสารของผู้ส่งไปยังผู้รับ 
 

 14.4 กระบวนการติดต่อสื่อสาร 
 ในการติดต่อสื่อสารน้ันผู้ส่งสาร ส่งสารไปยังผู้รับสารผ่านขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

แผนผงัที่ 11 แสดงขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร 
(สมพร สุทัศนีย์,2551 : 285) 

สื่อ 
ภาษาพูด (วาจา) 
-คําพูด 
-เพลง คํากลอน 
ภาษาเขียน 
-จดหมาย 
-คําสั่ง ฯลฯ 
สัญลักษณ ์

รูปภาพ 

สื่อต่างๆ 
-วิทยุ โทรศัพท ์

สาร 
(ข้อมูล) 

ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร

ข้อมูลย้อนกลบั

ความคิด ประมวล
ความคิด 

ถ่ายทอด รับสาร ถอดความ ถอดความ 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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 14.4.1 ขั้นตอนการสื่อสาร 
 ในองค์ประกอบทั้งหมดของการสื่อสาร จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรียง
ตามลําดับอย่างน้อย 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ แรกทีเดียว ขา่วสารจะถูกเข้ารหัสเพ่ือให้อยู่ในรูปที่ผู้รับจะ
เข้าใจได้ ต่อมาสารจะถูกนําไปโดยสื่อที่เหมาะสม หลังจากน้ัน สารจะถกูถอดรหัสหรือตีความหมาย
โดยผู้รับและขั้นสุดท้าย ผู้รับจะโต้ตอบเพ่ือนําข้อมูลป้อนกลับมายังผู้ส่งอีกที่หน่ึง รอบบินส์ 
(Robbins,1992) ได้ขยาย รายละเอียดดังน้ี 
 กระบวนการติดต่อสื่อสาร จะเริ่มจากการเกิดความคิดของผู้ส่งสาร โดย 
ผู้ส่งจะเริ่มจัดระบบความคิดของตนเองที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึง แต่ก่อนที่สารจะถูกส่งออกไปจะต้องถูก
นํามาเข้ารหัส เสียก่อน โดยเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของถ้อยคําหรือท่าทาง ทัง้น้ีเพ่ือให้สารที่ส่งออกไปตรง
กับความคิดความรู้สึก เจตคติความต้ังใจของผู้ส่งสารขณะเดียวกันก็เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจได้ ซึ่งใน
บรรดาพฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ือการติดต่อสื่อสารน้ัน ที่สงัเกตได้ พบว่า 7% เป็นภาษาถ้อยคําแต่อีก 
93% เป็นภาษาท่าทาง 
 สื่อที่ใช้ส่งสารอาจอยู่ในรูปอ่ืนๆ ได้อีก เช่น รูปภาพหรือแผนภูมิ เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น ในการโฆษณาสนิค้ามักใช้ภาพเป็นสื่อในการบอกความคิด ในการประชุม มักใช้แผนภาพ 

ตารางหรือกราฟในการแสดงข้อมูล เป็นต้น เมื่อสารมาถึงผู้รับก็จะมีกระบวนการรับสารเกิดขึ้น โดย
ผู้รับจะตีความสารที่ผู้ส่งส่งออกมาช่ึงเรียกว่า เป็นกระบวนการเข้ารหัส สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใน
กระบวนการน้ี ได้แก่ การรับรู้ ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้รับ เมื่อตีความได้อย่างไรแล้วผู้รับก็
อาจโต้ตอบกลับไปยังผู้ส่งตามความเข้าใจของตนเอง 
 14.5 ปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร 
 จากปัญหาดังกล่าวรอบบินส์ได้นํามาวิเคราะห์และจําแนกออกเป็นอุปสรรคใน
การติดต่อ สื่อสาร 3 ประการใหญ ่ๆ ดังน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal. 9 กันยายน 2559) 

 14.5.1 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของบุคคล 
 การรับรู้ เป็นกระบวนการที่บุคคลจัดสิ่งเร้าที่ปรากฏให้เป็นหมวดหมู่
มีความหมายแล้วจึงตีความ ต่อจากน้ันจัดเก็บสิ่งที่ตีความได้ไว้เป็นความจริง ในความคิดของตน ซึ่ง
บุคคลจะมีพฤติกรรมตอบสนองออกมาตามความจริงที่ตนรับรู้ จากความหมายจะเห็นได้ว่า การรับรู้
โลกของบุคคลประกอบด้วยวิธีการท่ีเลือกรับสิ่งเร้า วิธีการจัดสิ่งเร้าและวิธีการตีความ ดังน้ัน การที่จะ
เข้าใจความแตกต่างในการรับรู้ของบุคคลจึงต้องทําความเข้าใจกระบวนการทั้งสามน้ี 
 14.5.1.1 การเลือกรับสาร มนุษย์เราถกูแวดล้อมไปด้วยสารหลายชนิด
และจํานวนมหาศาล แต่มนุษย์จะไม่รับรู้สารทั้งหมดที่ปรากฏ แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางอย่างที่มี
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ความสําคัญสําหรับตนเท่าน้ัน โดยสิ่งที่เลือกรับจะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความคาดหวัง ความต้องการ 
ความสนใจ ค่านิยมหรืออารมณ์ของตนในขณะน้ัน 
 14.5.1.2 การจัดระบบสาร เมื่อเราเลือกสารที่เราต้องการรับรู้แล้ว ขั้น
ต่อไปคือจัดสิ่งที่รับรู้น้ันให้เป็นระบบและมคีวามหมาย มอียู่หลายวิธีที่คนเราใช้จัดระบบสาร ที่พบมาก
ในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ 
 1) วิธีการของภาพและพ้ืน ในบรรดาสิ่งเร้าทั้งหลายนั้น สิ่งที่เรา
เอาใจใสเ่ป็นพิเศษและให้ความสําคัญจะเป็นภาพและสิ่งอ่ืน ๆ ที่เหลือจะกลายเป็นพ้ืนหรือฉากหลังซึง่
เราให้ความสําคัญไม่มากนัก ดังน้ัน เป็นไปได้ที่คนสองคนที่กําลังเจรจากันและต่างฝ่ายต่างนึกว่าตน
กําลังพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่แท้จริงแล้วกําลงัพูดคนละเรื่องกัน ปรากฏการณ์เช่นน้ี เรียกกันว่า dual 

monologue และตรงน้ีเองท่ีทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากระหว่างที่มีการติดต่อสื่อสาร 
 2) วิธีการของการเติมให้เต็มสมบูรณ์ วิธีการท่ีสองนี้อธิบาย
ได้ว่า บุคคลมีแนวโน้มจะเติมสิ่งที่ขาดหายไปจากสิ่งเร้าลงไป ในการรับรู้ของตนเพ่ือให้สิ่งที่รับรู้นัน้
สมบูรณ์ขึ้นและโดยทั่วไปในการติดต่อสื่อสารแล้วคนเรามแีนวโน้มตามธรรมชาติที่จะเติมสิ่งที่เป็นลบ
ลงไปมากกว่าสิ่งที่เป็นบวก ตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานมีการประชุมแต่เราไม่มีรายช่ือเข้าประชุมทั้งๆ ที่
เราคิดว่าเราควรจะมีคนส่วนใหญ่จะไมค่ิดว่าผู้จัดประชุมลืมแต่จะคิดว่าจงใจที่จะไม่เชิญเราเข้าประชุม 
การกระทําที่ควรจะทําสําหรับขจัดอุปสรรคอันเน่ืองมาจากการจัดระบบสารด้วยวิธีน้ี คือ ตรวจสอบ
กับข้อเท็จจริงหรือกับความต้ังใจของผู้ส่งสาร 
 3) การตีความสาร ในการตีความสารของบุคคลน้ัน มีปัจจัย
หลักเข้ามาเก่ียวข้องอย่างน้อย 3 ปัจจัยซึ่งมีผลทําให้คนเราตีความสารอย่างเดียวกันต่างกันออกไป 
ได้แก่ 
 3.1) ความกํากวมของสาร สารบางอย่างเป็นสารที่
เก่ียวข้องกับความรู้สึกและยากท่ีจะแสดงทัง้ด้วยถ้อยคําหรือท่าทาง จึงมีผลทําให้ผู้รับสารตีความต้ังใจ
ของสารไม่ออกหรือไม่ตรงกับความจริง ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งสารรู้สึกรําคาญคู่สนทนา สารที่แสดงออกน่ิง 
ไม่พูดอะไร ซึ่งการน่ิงและการไม่พูดอะไรน้ันผู้รับสารอาจแปลความว่ากําลังสนใจฟังหรือเห็นด้วยกับ
สิ่งที่แสดงออกก็ได้ 
 3.2) อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์และความรู้สึกของ
คนน้ัน จะเปลี่ยนแปลงไปมาทั้งวันขึ้นอยู่กับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เข้าไปติดต่อด้วย เจ้าตัวน้ันทราบดี
ว่า ในเวลาน้ีตนตกอยู่ในอารมณ์ใดหรือความรู้สึกใดแต่คูส่ื่อสารอาจไม่รู ้ ดังน้ันเพ่ือแก้ปัญหาในข้อน้ี
บางคนจึงบอกคู่สื่อสารก่อนว่าตนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่จะนํามาสนทนากัน ในสังคมของเราจะไม่ค่อย
มีผู้บอกถึงสภาวะทางอารมณ์ของตนออกมาตรงๆ วิธีหน่ึงที่จะช่วยได้คือ การสังเกตอารมณ์และ
ความรู้สึกของคู่สนทนา 
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 3.3) ภูมิหลังและประสบการณ์สังคม คนเราทุกคนล้วน
เติบโตมาจากสภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ถิ่นที่อยู่ ศาสนา การศึกษา อาชีพ เช้ือชาติ ฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่าน้ีทาํเรามีเอกลักษณ์และแตกต่างไปจากบุคคล
อ่ืน และเป็นไปได้ที่สิ่งเหล่าน้ีจะกลายเป็นอุปสรรคของการสื่อสาร 
 3.4) บริบททางจิต ในการรับรู้สารน้ันมีอิทธิพลอย่างหน่ึง
เข้ามาเก่ียวข้องด้วย รู้จักกันในนามของ primacy effect น่ันหมายถงึว่า คนเราสามารถรับรู้สารตาม
สารแรกสุดที่ได้ยินมาแทนทีจ่ะฟังสารที่ได้รับภายหลัง แม้จะได้รับสารใหม่ระหว่างการติดต่อกันบุคคล
ก็จะประเมินเรื่องใหม่ไปในทศิทางเดียวกันที่รับรู้มาก่อน กรณีเช่นน้ีจะเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของสารที่ได้รับภายหลัง หรือความเอาใจใส่สารอาจลดลงหรือไม่ก็ตัดสารน้ันทิ้งไปเลย ใน
กรณีทีไ่มส่อดคล้องกับสารเดิมที่เคยได้รับมาก่อน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจแก้ไขได้โดยตรวจสอบความสอดคล้อง
ของสารที่เราคิดว่าได้ยินกับสารท่ีถูกส่งออกมาจริงๆ 
 14.6 ความแตกต่างระหว่างแบบของพฤติกรรม 
 รียดอร์น (Reardon, 1987) นักจิตวิทยาการสื่อสาร ได้เสนอว่า ในการรู้จัก
บุคคลในติดต่อสื่อสารน้ัน เป็นคู่สื่อสารนับว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหน่ึง นักสื่อสารทั้งหลายย้อนหลัง
ไปได้จนถึงอริสโตเติลล้วนแล้ว แต่พยายามศึกษาผู้ที่ตนติดต่อด้วยและพยายามปรับการสื่อสารของตน
ให้กับพฤติกรรมของคู่สื่อสารเพ่ือให้เกิดผลดีที่สุด เมอริลและคณะ (Merill and others cited by 

Robbins, 1992: 21 – 27) ได้จําแนกแบบพฤติกรรมของบุคคลในการติดต่อสื่อสารออกเป็น 4 แบบ
ใหญ่ด้วยกัน แต่ละแบบล้วนมีแนวโน้มในการสื่อสารที่ต่างกันออกไป และเมื่อบุคคลต่างแบบมา
สื่อสารกันก็เป็นไปได้ที่อาจติดต่อกันลําบากมากกว่าปรกติ แบบของพฤติกรรมที่อ้างถึงน้ันจําแนก 
ดังต่อไปนี้ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal. 9 กันยายน 2559) 

 14.6.1 ช่างวิเคราะห ์ คนในแบบน้ีมีแนวโน้มในเรื่องสมบูรณ์นิยม มักสนใจเรื่อง
ข้อเท็จจริง ขอ้มูล ตรรกะและรายละเอียด มักชะลอการตัดสินใจจนกว่าจะแน่ใจว่าตนต้องการอะไร
เสียก่อน ผลทีต่ามมา คือ ดูเหมือนว่าเป็นคนที่ระมัดระวังจนเกินไปและไม่กล้าเสี่ยง การตัดสินใจและ
ข้อมูลของคนประเภทน้ีเที่ยงตรงและเช่ือถือได้ ยิ่งไปกว่าน้ันคนช่างวิเคราะห์มักซ่อนอารมณ์และไม่
ชอบเปิดเผยให้ผู้อ่ืนรู้ 
 14.6.2 เป็นมิตร บุคคลที่มีแนวโน้มของพฤติกรรมแบบที่สองน้ีมีลักษณะ
อบอุ่นและคิดว่ามิตรภาพเป็นสิ่งสําคัญทีส่ดุ พวกน้ีชอบท่ีจะดึงเอาคนอ่ืนๆ เข้าไปเก่ียวข้องในกิจกรรม
ต่างๆ ถนัดในการเลือกสรรคนเข้าร่วมกิจกรรม ทํางานทีละหลายๆ อย่าง สนใจความรูส้ึกของผู้อ่ืนแต่
ไม่อยากบอกว่าตนคิดอย่างไร บุคคลทีม่ีพฤติกรรมประเภทน้ีชอบส่งบัตรให้ผู้คนในวาระต่างๆ และจะ
เสียใจหรือขัดเคืองหากผู้ที่ได้รับไม่สนใจการกระทําของเขา 
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 14.6.3 ผลักดัน บุคคลแบบน้ีมีลักษณะแรง ตรงไปตรงมาและมุ่งผลใน 
การกระทํามักจะให้คําแนะนาํแก่ผู้อ่ืนทั้งๆ ที่บางคนต้องการและบางคนก็ไม่ต้องการคําแนะนํา บางครั้ง
จะดูเหมือนคนชอบเร่งเร้า บังคับตนเองและผู้อ่ืน ไม่ชอบแสดงอารมณ์ นอกจากน้ันยังพอใจกับ 

การวิพากษ์ตนเอง และเห็นว่าการคุยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือความบันเทิง เป็นการกระทําที่เสียเวลา
และไร้สาระ 
 14.6.4 แสดงออก บุคคลประเภทที่สีม่ีลักษณะเด่นคือ ชอบสมาคม ชอบงาน
การสังสรรค์ มคีวามกระตือรือร้นสูงและคิดสร้างสรรค์ที่จะทําสิ่งต่างๆ มักกระทําสิ่งใดก็ตามโดยอาศัย
แรงบันดาลใจและสังหรณ์ มีความอดทนตํ่าต่อคนที่มีลักษณะต่างออกไปจากตน เน่ืองจากบุคคลที่
ชอบแสดงออกมักเบ่ือง่ายจึงมักเปลี่ยนงานไปเรื่อย ๆ และสนใจสิ่งต่าง ๆ เป็นพัก ๆ  
 บุคคลที่มีแบบของพฤติกรรมต่างกันอย่างสุดขั้ว มักจะประสบปัญหาใน 
การสื่อสารกันให้เข้าใจเน่ืองจากต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายหน่ึงมีเจตนาที่จะทําให้ตนโกรธ ตัวอย่างเช่น 
เมื่อคนช่างวิเคราะห์ ติดต่อกับคนชอบแสดงออก คนช่างวิเคราะห์จะต้องการข้อมูลและรายละเอียด
ซึ่งฝ่ายหลังจะไม่มีให้ ในขณะเดียวกันผู้ที่ชอบแสดงออกคุยถึงภาพในอนาคต ก็มักเกิดความขัดแย้ง
พวกท่ีผลักดันซึ่งสนใจแต่ปัจจุบัน เป็นต้น นักจิตวิทยาได้จับคู่ของแบบพฤติกรรมซึ่งขัดแย้งกันใน 
การสื่อสารไว้ ดังน้ี คือ วิเคราะห์กับแสดงออก ผลักดันกับเป็นมิตร และผลักดันกับแสดงออกแต่มไิด้
หมายความว่า คู่แย้งเหล่าน้ีจะสื่อสารกันไม่ได้เลย คูแ่ย้งเหล่าน้ีจะสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากปรับตัวโดยเรียนรู้แบบของตนเองและของคู่สนทนา ทําในสิ่งที่อีกฝา่ยหน่ึงต้องการ และหลีกเลีย่ง
สิ่งที่ฝ่ายหน่ึง ไม่ต้องการ 
 14.7 ความแตกต่างระหว่างการรับสาร 
 รูปแบบของการรับสารของแต่ละคนจะต่างกันออกไปเช่นกัน โดยปรกติแล้วจะ
จําแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ รับโดยการฟัง การดู และการสัมผสั แต่ละประเภทมีลกัษณะเด่นดังน้ี 
 14.7.1 การฟัง มีแนวโน้มที่จะรับสารที่เป็นภาษาพูดได้ดี สนใจเหตุผล แนวคิด 
ยุทธวิธี และ การแก้ปัญหา คาํที่มักใช้เสมอ ๆ และส่อแสดงให้เห็นถึงการรับสารด้วยการฟัง ได้แก่ คิด 
ความคิด แนวคิด วิเคราะห์ ได้ยิน และฟังดู ตัวอย่างประโยคที่ชอบพูด เช่น ขอคิดดูก่อน ฟังดูแล้ว
เข้าท่า ลองบอกจํานวนให้ฟังหน่อย คุณชอบความคิดน้ีไหม ดูสมเหตุผลดี น่ีไง ข้อมูล 
 14.7.2 การดู มีแนวโน้มจะรับสารทีเ่ป็นภาพได้ดี สนใจภาพ สญัลักษณ ์ วิธี
หรือการแก้ปัญหาที่เป็นองค์รวม คําที่มักใช้เสมอๆ และส่อแสดงให้เหน็ถึงการรับสารโดยการดู ได้แก่ 
เห็น เกิดภาพ มอง วิสัยทัศน์ ค้นหา สมดุล เป็นต้น ตัวอย่างประโยคที่ชอบพูด เช่นลองมองวิธีนี้ดู เห็น
ไหมว่าหมายความอย่างไร เราต้องการให้มันดูสมดุล ลองวาดภาพคร่าวๆ ให้ดูก่อน 
 14.7.3 การสัมผัส มีแนวโน้มจะรับสารโดยอาศัยประสบการณ์ สนใจเรื่อง
สังหรณ์ ความบันดาลใจ การรับรู้ถึงการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงของบุคคล คําที่มักใช้เสมอๆ 
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และส่อแสดงให้เห็นถึงการับสารโดยการดู ได้แก่ รูส้ึก จับ สมัผัส รับรู้ เกิดอารมณ์ และรู้สึกร่วม  
เป็นต้น ตัวอย่างประโยคที่ชอบพูด เช่น คุณรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่าอย่างไร คุณรู้สึกอย่างไรกับ
เรื่องน้ี ฉันรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น 
 

 15. การเพิ่มประสิทธิภาพการตดิต่อสื่อสาร 
 การสื่อสารมีประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารมีทักษะอยู่หลายทักษะ ได้แก่ การฟัง 
ภาษาท่าทาง เทคนิคการสื่อสารกับบุคคลทีม่ีแบบพฤติกรรมต่างกันและการให้และรับข้อติชม มีดังน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal. 9 กันยายน 2559) 

 15.1 การฟัง 
 การฟัง ทักษะพ้ืนฐานที่สําคญัในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การที่จะ
โต้ตอบกับคูส่นทนาหรือผูส้่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ัน ต้องเร่ิมจากการฟังทีม่ีประสิทธิภาพ 

การฟังที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การฟังที่สามารถเข้าใจถึงสาระสําคัญที่ผู้ส่งสารสื่อออกมาได้ 
สาระสําคัญทีผู่ส้่งสารสื่อออกมา สามารถสือ่ได้ 2 ช่องทาง คือ สื่อสารโดยการใช้วาจาหรือถ้อยคํา 
สารที่สื่อโดยผา่นถ้อยคําส่วนใหญ่จะเป็นสาระที่เป็นเน้ือหา ผู้ฟังจึงควรจับใจความของเน้ือหา ให้ได้ 5 

ประเด็นหลัก คือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมือ่ไร และสื่อสารโดยการผ่านทางน้ําเสียง สีหน้าและท่าทาง 
สารที่สื่อผ่านนํ้าเสียง สีหน้าและท่าทางมักจะเป็น สารท่ีบ่งบอกถึงความรู้สึกของผู้ส่งสาร เช่น  
ความจริงจัง ความสนุกสนาน ดีใจ เสียใจ เป็นต้น การที่จะจับสาระสาํคัญจากผู้ส่งสารให้ได้ถูกต้อง 
จะต้องอาศัยสารที่ได้จากการฟังเน้ือหาและสารที่ได้จากการสังเกตนํ้าเสียง สีหน้า และท่าทาง
ประกอบกัน เพ่ือจะได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสารที่ผู้ส่งสารเจตนาจะสื่อหรือหรือพยายามท่ีจะ
หลบซ่อน กลบเลื่อนด้วยการใช้ถ้อยคําที่ไม่ตรงกับใจ แต่มักปิดบังไม่ได้จากสีหน้าและท่าทาง 
 ในการฟังแต่ละครั้งนักวิจัยด้านการสื่อสาร พบว่า ปรกติแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่
เราฟังประมาณ 50% และหลังจากเวลาผ่านไป 48 ช่ัวโมงความเข้าใจจะลดลงเหลือประมาณ 25% 

หรือน้อยกว่าน้ัน ดังน้ัน หากเราฟังไม่เป็นหรือขาดทักษะการฟังสารที่ได้รับมาแต่ละครั้ง อาจถูกลืมไป
จนหมดสิ้น ทั้งๆที่การฟังมีความสําคัญแต่การฟังดูจะเป็นทักษะที่ถูกฝึกกันน้อยที่สุดในการติดต่อ 
สื่อสารซึ่งในชีวิตจริงแล้ว เราจะสื่อสารได้ดีเท่าใดขึ้นอยู่กับคุณภาพในการฟังของเรา การฟังที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้การติดต่อชัดเจนขึ้น ช่วยให้เข้าใจความต้ังใจที่อยู่เบ้ืองหลัง การส่งสารและ
เข้าใจตัวสารเองได้ดีขึ้น ตอนแรกน้ีจะได้กล่าวถึงนิสัยการฟังที่ทําลายประสิทธิภาพการสื่อสารก่อน 
แล้วจึงจะกล่าวถึงเทคนิคการฟังที่เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร ดังต่อไปน้ี 
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 15.1.1 นิสัยการฟังที่ทําลายประสิทธิภาพการสื่อสาร  
นิสัยการฟังเชิงลบที่ควรลดลง 10 ข้อ ได้แก่ 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal. 9 กันยายน 2559) 

 15.1.1.1 ไม่สนใจในเรื่องที่ฟัง 
 15.1.1.2 สนใจส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของผู้พูดมากกว่าเน้ือหา 
 15.1.1.3 ขัดจังหวะผู้พูด 
 15.1.1.4 สนใจรายละเอียดมากกว่าประเด็นที่ผู้พูดต้ังใจจะพูด 
 15.1.1.5 เลือกฟังในสิ่งที่ต้องการฟังและบิดเบือนหรือตัดทอนสิ่งที่ไม่
ต้องการรับรู้ 
 15.1.1.6 ใช้ภาษาท่าทางที่แสดงถึงความเฉื่อยและไม่สนใจการส่ือสาร 
 15.1.1.7 เสียสมาธิกับสิ่งเร้าอ่ืนๆ ได้ง่าย 
 15.1.1.8 ข้ามหรือไม่ยอมฟังสิ่งที่ยากสําหรบัความเข้าใจ 
 15.1.1.9 ควบคุมอารมณ์ซึ่งขัดขวางการรับรู้สารไม่ได้ 
 15.1.1.10 ฝันกลางวันขณะฟัง 
 15.1.2 เทคนิคการฟังที่เพ่ิมประสทิธิภาพการสื่อสาร จากการประมวลความ
คิดเห็นของนักจิตวิทยาการสื่อสารหลายคน ได้เสนอเทคนิคการฟังที่เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารไว้
ดังน้ี 
 15.1.2.1 การจัดสิ่งแวดล้อม ควรจัดสิง่แวดล้อมให้ส่งเสรมิประสิทธิภาพ 

การฟังโดยมีสิ่งรบกวนสมาธิน้อยที่สุด (การจัด แสง สี เสียง การไม่ทํากิจกรรมอ่ืนๆ แทรกขณะฟัง) ไม่
มีสิ่งกีดขวางระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง (โต๊ะ เก้าอ้ี แจกันหรอืพุ่มดอกไม้ขนาดใหญ)่ และให้มกีารขัดจังหวะ
น้อยที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ (โทรศัพท์หรือแขกมาขอพบ) 
 15.1.2.2 มีบทบาทเป็นผู้รับ โดยสนใจความคิดหลกั (ค้นหาความคิด
หลักของผู้พูด ประเมินสารอ่ืนๆกับความคิดหลัก สนใจเฉพาะข้อมูลทีส่อดคล้องกับความคิดหลัก หาก
อยากทราบว่า สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความคิดหลักของผู้พูดน้ันถูกต้องหรือไม่ อาจซักถามผู้พูดได้) ควบคุม
อารมณ์ขณะรบัฟัง (พยายามหยุดความคิดที่ขัดขวางการฟังหรือทําให้ฟังไม่รู้เรื่อง) ประเมินสาร (มี
โอกาสมากที่จะใจลอยขณะฟัง ดังน้ัน จึงต้องใช้เวลาประเมินว่าสิ่งที่เราได้ฟังคืออะไร เห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยอย่างไร และอาจบันทึกข้อมูลใหมห่รือแนวคิดใหม่ของผู้พูดที่เราได้รับจากการฟัง) 
 15.1.2.3 ใช้ภาษาท่าทางที่แสดงถึงความสนใจ เช่น สบตา นั่งเอนตัวไป
ข้างหน้า พยักหน้า ย้ิม จดบันทึก ผ่อนคลายแขน ขา ไมบิ่ดมือ เคาะดินสอ หรือแทะเล็บ เป็นต้น ใช้
ภาษาถ้อยคําที่แสดงถึงความสนใจ เช่น ถามคําถามในโอกาสท่ีควรจะถามตอบสนองการพูด (เช่น 
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สรุป ถามเพ่ือตรวจสอบความคิด ขอให้อธิบายเพ่ิม ช่ืนชม) ตอบคําถามที่ผู้พูดถาม แย้งความคิดของผู้
พูดหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติม โดยทั้งหมดน้ีกระทําด้วยท่าทีและถ้อยคําที่สภุาพ ไม่คุกคามหรือกดดัน 
 15.2 ภาษาท่าทาง 
 สื่อที่เราใช้เพ่ือส่งสารไปยังผู้รับน้ัน อย่างหน่ึงคือ ภาษาท่าทาง ซึ่งเป็นภาษาที่
กํากวม ตีความยาก และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย หากไม่ตระหนักถึง ภาษาท่าทางที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารน้ันนักจิตวิทยาสื่อสารได้จําแนกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การเปล่งเสียง 
การเคลื่อนไหวร่างกาย และการใช้ระยะทาง จําแนกออกเป็นประเภท ดังน้ี 
 15.2.1 การเปล่งเสียง 
 การสื่อสารประเภทน้ี เป็นสารที่มากับการใช้ถ้อยคําหรืออาจไม่ใช่
ถ้อยคํา สิ่งที่นํามาพิจารณาไม่ใช่เน้ือหาของสาร แต่เป็นลักษณะที่เปล่งเสยีง ออกมา ประกอบด้วย 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal. 9 กันยายน 2559) 

 15.2.1.1 สําเนียง เช่น กระด้าง นุ่มนวล หรอืแข็งกร้าว  
 15.2.1.2 จังหวะ เช่น เร็ว ช้า ตะกุกตะกัก ระล่ําระลัก  
 15.2.1.3 ระดับเสียง เช่น แหลม ทุ้ม ตํ่า หวาน  
 15.2.1.4 วิธีการพูด เช่น พูดเล่น พูดจริง พูดส่อเสียด หรอืถากถาง  
 เป็นต้น 
 15.2.2 การเคลื่อนไหวของร่างกาย  
 การสื่อสารแบบน้ีเป็นการสื่อสารโดยนําเอาการเคลื่อนไหวของร่างกาย
มาเป็นสื่อ เช่น การเคลื่อนไหวของศีรษะ หน้า เอว แขน และอวัยวะส่วนอ่ืนๆ โดยท่ัวไปคนเราจะ
เคลื่อนไหวเพ่ือการสื่อสารใน 3 แบบคือ 
 15.2.2.1 การเคลื่อนไหวแทนคําพูดอย่างจงใจ เช่น พยักหน้า แปลว่า 
รับ เห็นด้วย หรือใช่  
 15.2.2.2 ใช้การเคล่ือนไหวประกอบคําพูดแสดงการยํ้าเน้น เช่น พูดว่า 
ไปก่อนนะ แลว้โบกมือลา  
 15.2.2.3 ใช้การเคลื่อนไหวแสดงความรู้สกึซึ่งจงใจควบคุมเพ่ือสื่อสาร
ให้ได้เน้ือหาด้วยความต้ังใจ เช่น เพ่ือนเหยียบเท้า แล้วบอกว่าขอโทษ เรายิ้มแล้วตอบว่าไม่เป็นไร 
ทั้งๆ ที่ในใจโกรธมาก เป็นต้น นักจิตวิทยาสนใจการเคลื่อนไหวประเภทที่สามน้ีมาก เพราะหลายครั้ง
ที่พบว่า คนเราแสดงในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่รู้สึกเพราะต้องการปกปิดความจริง แต่หากสังเกตด้วย 
ความรอบคอบก็จะเห็นสารทีซ่่อนไว้ได้ 
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 15.2.3 ระยะทาง ถึงแม้ว่าคนเราจะอยู่ในท่วงท่าที่สงบแต่ก็พบว่า มีการส่งสาร
ออกมาได้อย่างหนึ่งที่เห็น คอื ระยะทางที่บุคคลผู้น้ันห่างจากคู่ปฏิสัมพันธ์ของตน ปรกติแล้วระยะทาง
จําแนกได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ 
 15.2.3.1 ระยะทางของคนสนิท อยู่ในระยะแตะต้องกันได้ –18 น้ิว 
เช่น พ่อแม่-ลูก สาม-ีภรรยา คนรัก และเพ่ือนสนิท  
 15.2.3.2 ระยะทางส่วนบุคคล อยู่ระหว่าง 1.5-4 ฟุต ใกล้ชิดพอจะ
สัมผสักันได้ เช่น สาม-ีภรรยา คนรัก  
 15.2.3.3 ระยะทางทางสงัคม ระหว่าง 4-12 ฟุต ปรกติแล้วการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะอยู่ในระยะน้ี เช่น ผู้ร่วมงาน คนรู้จัก  
 15.2.3.4 ระยะทางสาธารณะห่างประมาณ 12-15 ฟุต ซึ่งเป็นระยะทาง
ระหว่างคนธรรมดากับคนแปลกหน้าหรือบุคคลสําคญัของประเทศ ในเร่ืองของระยะทางน้ีหากคนไม่
สนิทกันแต่มาอยู่ในระยะทางที่ใกล้กันมากจะรู้สึกอึดอัดดูว่าไม่มีมารยาทหรือบุกรุก แต่หากมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่อยู่ในระยะทางที่ห่างจะเกิดความรู้สึกว่า ห่างเหินและอาจเกิดปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์ได้ 
 15.3 การสบตา 
 การสบตา เป็นการสื่อสารที่บอกความหมายได้ชัดเจนอีกแบบหน่ึง ส่วนใหญ่
แล้วตาจะใช้เป็นช่องทางเปิดเผยความรู้สึกภายใน ใช้แสวงหาข้อมูล จากอีกฝ่ายหน่ึง และย่ิงไปกว่าน้ัน
ยังมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผู้อ่ืนอีกด้วย โดยปกติแล้วการสบตากันน้ันถือว่าเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร แต่การสบตาที่ทอดระยะนานจนกลายเป็นจ้องหรือเพ่งมองจะทําให้อีก
ฝ่ายหน่ึงรู้สึกอึดอัด 
 15.4 การแสดงสีหน้า 
 สีหน้าของคนจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
เปลี่ยนไปของสีหน้าจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ สีหน้าที่พบว่าคนแสดงออกมา คล้ายคลึงกันแทบทุกที่
ในโลก ได้แก่ โกรธ สุข เศรา้ กลัว รังเกียจ และประหลาดใจ แต่การแสดงสีหน้าน้ีจะว่าควบคุมไม่ได้
เสียทีเดียวก็ไม่ใช่ เพราะคนเรามีความสามารถที่จะควบคุมการแสดงสีหน้าของตนเองได้ในบางโอกาส 
โดยเฉพาะเมื่อต้องแสดงมารยาทสังคมหรือปกปิดความรู้สึกบางอย่าง 
 15.5 การสัมผสั 
 การสื่อสารด้วยการสัมผสั มกัพบบ่อยในระหว่างบุคคลที่สนิทกัน แต่ในระหว่าง
คนไม่สนิท ไม่คุ้นเคยหรือคนแปลกหน้า การสัมผัสจะทําให้รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจ โดยทั่วไป 

การสัมผสั เป็นการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพมากวิธีหน่ึง โดยเฉพาะการสัมผสัระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จะ
มีผลต่อพัฒนาการในทุกด้าน ระหว่างคนไข้โรคจิตกับแพทย์ พบว่า การสัมผัสมีความหมายมากกว่า
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ถ้อยคําและช่วยให้คนไข้เปิดเผยความจริง และในระหว่างคนสนิทการสัมผัสจะทําให้เกิดความรู้สกึ
อบอุ่น ผ่อนคลาย 
 15.6 การเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืน 
 ข่าวสารหรือข้อความการสื่อสารเดียวกันอาจจะถูกตีความและเข้าใจแตกต่าง
กันไปตามมุมมองของผู้รับสาร การเข้าใจผดิต่อกันในการสื่อสารจึงมักจะเกิดขึ้น จากการท่ีผู้ส่งสารก็
มักจะคิดว่า ทุกคนจะมีมุมมองและคิดเข้าใจเช่นเดียวกันกับตน ทั้งที่ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงแล้ว สาร
ที่บุคคลแต่ละคนรับไปจะถูกตีความและให้ความหมายแตกต่างกัน ไปตามมุมมองของบุคคลน้ันๆ
ความสามารถในการแสดงออกที่สื่อสารให้ผูอ่ื้นเข้าใจได้ถูกต้องชัดเจน ทําให้เกิดความเข้าใจต่อกันและ
สานต่อเรื่องราวที่สื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึง่เป็นสิ่งสําคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน ได้แก่ การทวนเน้ือความ การสะท้อนความรู้สึก และการถามคําถาม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Skill. 9 กันยายน 2559) 

 15.6.1 การทวนเน้ือความ  
 การทวนเน้ือความ (Restatement) เป็นการพูดทบทวนในเน้ือหาที่เรา
ฟังจากคู่สนทนา ซึ่งต้องอาศัยความรอบคอบในการพูดทวนเน้ือความให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นการแสดงให้คู่
สนทนารู้ว่า เราสนใจและเข้าใจในสิ่งที่คู่สนทนาพูดและยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่
สนทนากัน ซึ่งหากมีการเข้าใจผิด การพูดทวนเน้ือความยังเป็นโอกาสของการอธิบายเพ่ิมเติมให้
ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 ตัวอย่าง: “เพ่ือนๆ ชอบพูดล้อเล่นเรื่องรูปร่างของฉัน ฉันไม่
ชอบเลยนะ ที่เอาเรื่องอ้วนๆ ของฉันมาเป็นเร่ืองตลก” 

 การทวนเน้ือความ: “เธอไม่ชอบที่เพ่ือนเอาเร่ืองรูปร่างของเธอ
มาล้อเล่น” 

 15.6.2 การสะท้อนความรู้สึก 
 การสะท้อนความรู้สึก เป็นการจับความรู้สึกของคู่สนทนาจากการสนทนา 
ซึ่งอาจเข้าใจได้จากเน้ือหาที่สนทนาและการสังเกตสีหน้า กริยาท่าทาง และน้ําเสียงของคู่สนทนา  
การสะท้อนความรู้สึก เป็นการแสดงให้คู่สนทนารู้ว่า เราเข้าใจเขาในความรู้สึกของเขา ซึ่งเป็นความ
เข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเน้ือความท่ีเขาสนทนาโดยตรง 
 ตัวอย่าง: “ถ้าเพียงแต่แม่บอกตรงๆ ว่า ไม่อยากให้ฉันซือ้ของ
ช้ินน้ีต้ังแต่แรก ฉันก็คงไม่ต้องสู้อุตส่าห์เก็บเงินและต้ังความหวังไว้มากอย่างน้ี” 

 การสะท้อนความรู้สึก: “เธอผิดหวังมาก เมื่อแม่บอกไม่ใหซ้ื้อ” 
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 15.6.3 การถามคําถาม 
 การถามคําถาม เป็นทักษะสําคัญที่ช่วยให้คู่สนทนาได้บอกถึงเรื่องราว 
ความคิด และความรู้สึกต่างๆ คําถาม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 คําถามปิด เป็นคําถามที่ถามเพ่ือให้ผู้ตอบเลือกตอบอย่างใด
อย่างหน่ึง ตอบว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ ตอบว่า ถูก หรือ ผิด มีลกัษณะเป็นการซักถามที่ได้คําตอบเพียงสั้นๆ 
 คําถามเปิด เป็นคําถามที่ไม่ได้กําหนดขอบเขตของการตอบ 

ผู้ตอบมีโอกาสพูดถึงความคิด ความรู้สึกและสิ่งต่างๆตามความต้องการของตน ซึ่งผู้พูดจะพูดได้เต็มที่
และสะดวกใจ เช่นคําถามอะไร และอย่างไรในการสนทนาที่เปิดโอกาสให้ผู้พูดได้เปิดเผยในสิ่งที่เต็มใจ
และต้องการจะเปิดเผย และไม่เปิดเผยในสิง่ที่ไม่พร้อมที่จะเปิดเผยน้ัน การใช้คําถามเปิดจึงเหมาะสม
กว่าการใช้คําถามปิด ซึ่งบางคร้ังอาจจะทําให้ผู้ตอบรู้สกึเหมือนถูกซักไซ้และบังคับให้ตอบในสิ่งที่ไม่
อยากพูดถึงได้ 
 ตัวอย่าง: คําถามปิด- คุณคดิว่า สมพลเป็นคนไม่จริงใจใช่ไหม
คําถามเปิด- คณุคิดอย่างไรกับการกระทําของสมพล 
 15.7 การให้และรับข้อติชมในการติดต่อสื่อสาร 
 ข้อติชมเป็นกระบวนการย้อนกลับในการติดต่อสื่อสาร โดยปรกติมักอยู่ในรูป
ของการบรรยายความรู้สึกและพฤติกรรมเมื่อได้รับสารจากอีกฝ่ายหน่ึง แบ่งเป็นการให้และการรับข้อ
ติชม และถือเป็นการกระทําที่ต้องใช้ความระมัดระวังมาก เน่ืองจากมักก่อให้เกิดผลในทางลบมากกว่า
บวก โดยเฉพาะเมื่อผู้รับสารอยู่ในภาวะกังวลหรือไม่สบายใจ แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรทําอย่างม ี
หลักการ ดังน้ี  
(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal. 9 กันยายน 2559) 

 15.7.1 เมื่อเป็นฝ่ายให้ข้อติชม 
 15.7.1.1 พูดถึงพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่สังเกตเห็นได้ 
 15.7.1.2 บอกถึงผลกระทบจากพฤติกรรมน้ันที่มีต่อการทํางานหรือต่อ
บุคคลอ่ืนหรือต่อตนเอง 
 15.7.1.3 วิธีพูดต้องไม่ประชดประชันหรือดุว่า ไม่ใช้คําพูดคลุมเครือที่
ต้องคิดและ แปลความเอาเอง ไม่ชมก่อนแล้วจึงว่าทีหลัง และไม่ถามคําถามที่เรารู้คําตอบดีอยู่แล้ว 
 15.7.1.4 หาข้อตกลงร่วมกันว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
 15.7.1.5 ผู้ถูกติชมต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับฟัง 
 15.7.2 เมื่อเป็นฝ่ายถูกติชม 
 สําหรับรูปแบบที่ใช้รับมือกับคําติชม โดยเฉพาะเมื่อถูกติหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ แมคเคย์และ แฟนนิง (McKay & Fanning,1987) ได้เสนอไว้ดังน้ี 
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แผนผงัที่ 12 แสดงรูปแบบการรับมือกับคําติชม 
(ที่มา McKay & Fanning, 1987) 

 

 เมื่อได้รับรู้คําติชม อย่างแรกที่ต้องทํา คือ พิจารณาว่า คําติชมน้ันเป็นเร่ืองอะไร 
เป็นเชิงสร้างสรรค์หรือไม่ ถ้าหากคําติชมเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ให้พิจารณาต่อว่าตรงหรือไม่ หากไม่
ตรงก็ให้แก้ความเข้าใจให้ถูกต้อง แต่หากตรงก็ให้ยอมรับและแก้ไขปรับปรุง ในกรณีที่คําติชม  
ไม่สร้างสรรค์ แต่ตรงก็ควรจะยอมรับและปรับปรุงแก้ไขเช่นกัน แต่หากไม่ตรงก็ไม่มีประโยชน์ที่จะ
เสียเวลาไปใส่ใจ ส่วนในกรณีที่ฟังแล้ว ไม่แน่ใจ หากยังคดิว่าสําคัญก็สบืค้นต่อจนเข้าใจชัดเจน แล้วจึง
ทําเหมือนข้างต้น นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสารจะเป็นไปตามหลักที่เสนอมาแล้ว  
สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง คือ การติดต่อสื่อสารกับบุคคลน้ัน ต้องคํานึงถึงสถานภาพและสถานการณ์
ควบคู่ไปด้วย สถานภาพของบุคคลที่เราสื่อสารด้วยมีได้ต้ังแต่สถานภาพท่ีเหนือกว่า เช่น พ่อแม่ ครู 
พระ ผู้อาวุโสหรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น สถานภาพที่เท่ากันเช่นเพ่ือนและสถานภาพที่ตํ่ากว่า เช่น 
ผู้ด้อยอาวุโสหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น ส่วนสถานการณ์ก็เช่นกัน มีได้ต้ังแต่สถานการณ์ปรกติ

คําติชมน้ันว่าอย่างไร

สร้างสรรค์หรอืไม่

คําติชมน้ันว่าอย่างไร ไม่สร้างสรรค์สร้างสรรค์ 

ตรงหรือไม่ ตรงหรือไม่

ไม่ตรง ตรง ไม่ตรง

สืบค้นต่อ

แก้ความเข้าใจผิด ยอมรับและปรับปรุง เฉยไม่รับรู้

หยุด 
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ทั่วไปจนถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือวิกฤต การส่ือสารต้องสอดคล้องกันกับสถานภาพของคู่
สื่อสาร และสถานการณ์เกิดการติดต่อสื่อสารน้ัน จึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังต้องการ 
 15.8 เทคนิคการสื่อสารกับบุคคลที่มแีบบพฤติกรรมต่างกัน 
 ในการติดต่อสื่อสารน้ัน การรู้จักแบบของพฤติกรรมของคู่สื่อสารนับว่าเป็น
ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แต่การรู้จักอย่างเดียวยังไม่พอ จําเป็นต้อง
รู้เทคนิคในการสื่อสารกับบุคคลแบบต่างๆ ด้วย การติดต่อสื่อสารจึงจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันได้ นักจิตวิทยาการสื่อสารได้มีข้อเสนอแนะและขอ้ควรระวังในการติดต่อกับบุคคลแบบต่างๆ 
ดังน้ี (Robbins, 1992:31-34) 

(http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal. 9 กันยายน 2559) 

 15.8.1 ช่างวิเคราะห์  
 สําหรับคนที่มพีฤติกรรมแบบน้ี ข้อเสนอ ควรจะเตรียมตัวล่วงหน้าก่อน
เจรจาเรื่องใดๆ พูดให้สั้นและตรงจุด มีหลกัการและข้อมลูสนับสนุน แสดงข้อดีข้อเสียให้เห็นชัดเจน 
เฉพาะเจาะจงและพูดในสิ่งทีท่ําได้ มีตารางเวลาในการทํางาน หากไม่เห็นด้วยต้องเสนอความคิดที่
เป็นระบบ ตรงไปตรงมา มีหลกัฐานที่เช่ือถือได้สําหรับการอ้างอิง เสนอทางเลือกอ่ืนๆ ด้วย 
 ข้อควรระวัง ไม่ควรจะทําสิง่ต่อไปนี้ คือ พูดวกวน แสดงความเป็น
กันเอง รีบตัดสินใจ ใช้เวลามาก เสนอสิ่งตอบแทนให้เป็นการส่วนตัว ใช้หลักฐานการอ้างอิงที่ไม่
น่าเช่ือถือ ขู่หรือคุกคาม เสนอในสิ่งที่ทําไม่ได้ 
 15.8.2 เป็นมิตร  
 สําหรับคนที่มพีฤติกรรมแบบน้ี ข้อเสนอควรจะเริ่มการสนทนาด้วย
การไต่ถามทุกข์สุข แสดงความสนใจอย่างจริงใจในสิ่งทีส่นใจร่วมกัน ฟังและโต้ตอบ เป็นกันเองไม่มี
พิธีรีตอง ถามคําถามที่ขึ้นต้นว่าอย่างไร เพ่ือให้เขาแสดงความคิดเห็น ระมัดระวังการแสดงความไม่
เห็นด้วย ให้การยืนยันว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจจะไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้อ่ืน ให้การสนับสนุนในสิง่ที่
เขาแสดงออก 
 ข้อควรระวัง ไม่ควรจะทําสิ่งต่อไปนี้ เริ่มต้นด้วยเรื่องงาน บังคับให้
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและตรงเป้า เรียกร้องหรือคุกคาม อภิปรายข้อเท็จจริง เสนอทางเลือกและ
ความน่าจะเป็นหลาย ๆ อย่าง รับประกันในสิ่งที่ทําไม่ได้ ตัดสินใจแทน 
 15.8.3 ผลักดัน  
 สําหรับคนที่มพีฤติกรรมแบบน้ี ข้อเสนอ ควรจะพูดสั้น ๆ ตรงประเด็น 
ใช้เวลาน้อย เตรียมทุกอย่างที่จําเป็นต่อการเจรจามาให้เรียบร้อย เสนอข้อมูลเป็นระบบและเป็นไป
ตามหลักตรรกะ ถามคําถามเฉพาะเจาะจง เสนอทางเลือกและปล่อยให้เขาตัดสินใจ หากไม่เห็นด้วย 
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ต้องไม่เห็นด้วยกับข้อมูล ไม่ใช่ตัวบุคคล เกลี้ยกล่อมโดยช้ีให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและผลที่ได้รับ 

หลังจากเจรจาเสร็จกลับทันทโีดยไม่อ้อยอ่ิง 
 ข้อควรระวัง ไม่ควรจะทําสิ่งต่อไปน้ี พูดวกวน ใช้เวลามาก สร้าง
ความสัมพันธ์สว่นตัว ยกเว้นว่าเขาจะเป็นฝ่ายเริ่มต้น ถามในสิ่งที่ไม่มีคําตอบเตรียมไว้ ตัดสินใจมาแล้ว
ล่วงหน้าและบีบให้คล้อยตาม แสดงความไม่เห็นด้วยกับตัวเขา บอกเขาว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวกับเขา 
เพราะคนประเภทน้ีจะไม่สนใจ นําหรือสั่งให้ทําตาม คนพวกน้ีจะต่อต้านทันท ี
 15.8.4 แสดงออก  
 สําหรับคนที่มพีฤติกรรมแบบน้ี ข้อเสนอ ควรจะสนับสนุนสิ่งที่เขาคดิ
ฝันและต้ังใจ ใช้เวลาเพ่ือความสนุกด้วย ไม่ใช่พูดแต่เรื่องการงานเท่าน้ัน คุยถึงเป้าหมายของเขาและ
สิ่งที่เขาสนใจ ถามความเห็นและความคิด สนใจภาพกว้างๆ มากกว่ารายละเอียด หาตัวอย่างของ
บุคคลอ่ืนๆ มาสนับสนุนสิ่งที่เขาคิด เสนอ สิง่ตอบแทนพิเศษเป็นส่วนตัว 
 ข้อควรระวัง ไม่ควรจะทําสิ่งต่อไปนี้ เย็นชา เหินห่าง มุ่งไปที่ข้อเท็จจรงิ
และกดดันให้แก้ปัญหา ถามหารายละเอียดแล้วให้เขียนหรือลงมือทํา ทิ้งสิ่งต่างๆ ไว้โดยไม่จัดการให้ 
เรียบร้อย ฝันรว่มไปกับเขาตลอดเวลาเพราะจะไม่มีเวลาพอสําหรับทํางานอย่างอ่ืน ดูแคลนสิ่งที่เขาคดิ 
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สรุปบทท่ี 7 

 

 ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลน้ัน ต้องมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์มนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนําความรู้น้ัน มาควบคุม ความสมัพันธ์
ระหว่างมนุษย์ให้เป็นไปในทศิทางที่ต้องการ โดยทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จําแนกออกเป็น 3 

ระดับ ได้แก่ ระดับคนรู้จัก ระดับเพ่ือน และระดับลึกซึ้ง แต่ไม่ว่าจะเป็นระดับใดสามารถอธิบาย 
การเกิด ความสัมพันธ์ด้วย 5 ทฤษฎีหลกั คือ การแลกเปลี่ยนความดึงดูดใจ การมีเจตคติคล้ายกัน 
การเติมความแตกต่างให้สมบูรณ์ การเปรยีบเทียบทางสังคมและการเสริมแรง นอกไปจากข้ออธิบาย
ดังกล่าวแล้ว การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ยังมีขั้นตอน ประกอบด้วย การเริ่มความสัมพันธ์ 
การสร้างความสัมพันธ์ การรักษาความสัมพันธ์ และการจบความสัมพันธ์ ส่วนการติดต่อสื่อสารเป็น
กระบวนการท่ีผู้ส่งสารส่งสารไปยังผู้รับ โดยมุ่งที่จะให้เกิดผลต่อผู้รับ โดยใช้สัญลักษณ์เช่นกัน ทั้งน้ี
จุดประสงค์เบ้ืองต้นของการสื่อสารน้ันเป็นไปเพื่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันและตรงกัน 

จากการวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารปรากฏว่า องค์ประกอบเบ้ืองต้นของ การติดต่อสื่อสารน้ัน ได้แก่ 
ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร และในระหว่างการสื่อสารน้ัน อาจมีสิ่งรบกวนปรากฏอยู่ด้วย สําหรับ
ขั้นตอนของการสื่อสารน้ันจะเริ่มจากการเข้ารหัสสารเพ่ือการส่งสารถูกนําไปโดยสื่อ ผู้รับจะถอดรหัส
สาร และจะโต้ตอบเพ่ือป้อนข้อมูลกลับมายังผู้ส่งอีกครั้งหน่ึง อย่างไรก็ตามในการสือ่สารน้ันบ่อยคร้ัง
จะเกิดปัญหาและอุปสรรค ทั้งน้ีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน แบบของ
พฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกัน และแนวโน้มการรับสารของแต่ละคนแตกต่างกันและการแก้ไข
ปัญหาการสื่อสารกระทําได้โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของ การสื่อสาร ซึ่งทักษะสําคญัที่ควรตระหนัก 
และฝึกให้เกิด ได้แก่ การฟัง การใช้ภาษาท่าทาง การใช้ภาษาถ้อยคําให้สอดคล้องกับแบบของ
พฤติกรรมบุคคล การให้และรับข้อติชม 
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คําถามท้ายบทที่ 7 
 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีกี่ระดับ อธิบาย 
2. จงอธิบายทฤษฎีอธิบายการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
3. จงอธิบายข้ันตอนของการเกิดความสัมพันธ์ 
4. ทําไมจําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
5. คุณลกัษณะใดบ้างที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
6. เราควรใช้ทกัษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างไรบ้าง 
7. มนุษยสัมพันธ์หมายถึงอะไร อธิบาย 
8. องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์มีอะไรบ้าง อธิบาย 
9. จงเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของทฤษฎีความต้องการอีริค ฟรอมมแ์ละ
ทฤษฎีความต้องการของฮัมราฮัม มาสโลว์ 

10. จงอธิบายทฤษฎีสององค์ประกอบของเฟรเดอริค เฮอร์ซเบริ์ก พอสังเขป 
11. มนุษย์มีความต้องการสัมฤทธิผลตรงกับทฤษฎีแมคเคลแลนด์ ซึ่งบุคคลที่มคีวามต้องการ
สัมฤทธิผลมลีกัษณะอย่างไร 

12. จงอธิบายความหมายของคําว่า Valence, Instrumentality, Expectancy ของทฤษฎี
ความคาดหวังของวรูม 

13. จงอธิบายทฤษฎีต้นไมจริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน 
14. อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลมีอะไรบ้าง 
15. จงอธิบายความหมายของการติดต่อสื่อสาร 
16. ทําไมเราจึงต้องมีการติดต่อสื่อสาร 
17. องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารมีอะไรบ้าง อธิบาย 
18. จงอธิบายกระบวนการติดต่อสื่อสาร 
19. นักศึกษาสงัเกตปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 
20. จงอธิบายวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
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เอกสารอ้างอิงบทที่ 7 
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แผนบริหารการสอนบทที่ 8 

จติสาธารณะ 
  

เวลาเรียน  6  ช่ัวโมง 
  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังน้ี 
 1. อธิบายความหมายของจิตสาธารณะ, ความสําคัญของจิตสาธารณะ, การก่อรูปของจิต
สาธารณะ, ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ, องค์ประกอบของจิตสาธารณะ, ลักษณะของบุคคลท่ีมีจิต
สาธารณะ, กลยุทธ์ในการปลูกฝังจิตสาธารณะ, การสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อส่วนรวม, ประโยชน์
ของการมีจิตสาธารณะได้ 
 2. อภิปรายแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะได้ 

3. จัดทําโครงงานผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะโดยใช้เคร่ืองมือวัด 
จิตสาธารณะได้ 
 

เนื้อหา 
 1. ความหมายของจิตสาธารณะ 
 2. ความสําคัญของจิตสาธารณะ 
 3. การก่อรูปของจิตสาธารณะ 
 4. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ 
 5. องค์ประกอบของจิตสาธารณะ 
 6. ลักษณะของบุคคลที่มีจิตสาธารณะ 
 7. กลยุทธ์ในการปลูกฝังจิตสาธารณะ 
 8. แนวคิดเก่ียวกับจิตสาธารณะ 
 8.1 แนวคิดการอาสาสมัคร 
 8.2 แนวคิดพฤติกรรมเอ้ือสังคม 
 9. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
 9.1 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตามหลักคําสอนพุทธศาสนา 
 9.3 ตามทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบกระทํา 
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 9.4 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม 
 10. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ 
 11. เครื่องมือวัดจิตสาธารณะ 
 12. การสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อส่วนรวม 
 13. ประโยชน์ของการมีจิตสาธารณะ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นําเสนอข่าวเก่ียวกับจิตสาธารณะในสังคม 
 2. บรรยาย สรุปเน้ือหาสาระสําคัญประกอบการนําเสนอด้วย Microsoft Power Point 

ในหัวข้อความหมายของจิตสาธารณะ, ความสําคัญของจิตสาธารณะ, การก่อรูปของจิตสาธารณะ, 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ, องค์ประกอบของจิตสาธารณะ, ลักษณะของบุคคลที่มจีิตสาธารณะ, 
กลยุทธ์ในการปลูกฝังจิตสาธารณะ, การสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อส่วนรวม, ประโยชน์ของการมีจิต
สาธารณะ 
 3. นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจิตสาธารณะ สนทนา-
ซักถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคําถาม 
 4. นักศึกษาร่วมกันระดมความคิดในการจัดโครงงานพัฒนาจิตสาธาณะพร้อมเลือกใช้
เครื่องมือวัดจิตสาธารณะ เช่น เก็บขยะ ทํานุบํารุงโรงเรียน ทําความสะอาดวัด เป็นต้น 
 5. แต่ละกลุ่มนําเสนอโครงงานโดยใช้การถ่ายวิดีโอ และภาพถ่าย ร่วมกันอภิปราย 
 7. ส่งงานท่ีได้รับมอบหมานและทบทวนโดยคําถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอน 
2. หนังสือ ตําราที่เก่ียวข้องจิตวิทยา 

 3. กิจกรรมกลุม่ 
 4. Power Point ที่จัดทําในหัวข้อต่างๆ 
 5. คําถามท้ายบท 
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การวัดผลและประเมินผล 
จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. อธิบายความหมายของจิต
สาธารณะ,  
ความสําคัญของจิตสาธารณะ,  
การก่อรูปของจิตสาธารณะ, ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ, องค์ประกอบ
ของจิตสาธารณะ, ลักษณะของ
บุคคลที่มจีิตสาธารณะ, กลยุทธ์ใน
การปลูกฝังจิตสาธารณะ, การสร้าง
เสริมจิตสาธารณะต่อส่วนรวม, 
ประโยชน์ของการมีจิตสาธารณะได้ 
2. อภิปรายแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ใน
การพัฒนาจิตสาธารณะได้ 
3. จัดทําโครงงานผ่านกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะโดยใช้
เครื่องมือวัดจิตสาธารณะได้ 

1. ซักถาม แลกเปลี่ยน 
สนทนาพูดคุย ตอบคําถาม 
2. ปฏิบัติงานในการศึกษา
ค้นคว้า 
3. การสังเกตพฤติกรรม 
การร่วมโครงงานจิตสาธารณะ
รายกลุ่ม 
4. สังเกตการณ์นําเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
5. จัดทําเคร่ืองมือการวัดจิต
สาธารณะใช้วัดในโครงงาน 
6. การมอบหมายงานคําถาม
ท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบคําถาม
ถูกต้องได้ร้อยละ 80 

2. ศึกษาค้นคว้างานอยู่ใน
ระดับดี 
3. สังเกตพฤติกรรมใน 
การเข้าร่วมโครงงาน/ 
ความสนใจ/ความร่วมมืออยู่
ในระดับดี 
4. การนําเสนอหน้าช้ันเรียน
อยู่ในระดับดี 
5. เครื่องมือการวัดจิต
สาธารณะอยู่ในระดับดี 
6. นักศึกษาทําคําถาม 
ท้ายบทถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 8 

จิตสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 154 แสดงภาพจิตสาธารณะ (1) 

(ที่มา https://learningktbwiset.wordpress.com 16 กันยายน 2559) 

 

 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุในยุคปัจจุบันส่งผลต่อวิถีชีวิตและค่านิยมของคนในสังคม 
เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกัน การให้ความสําคัญกับเรื่องเงินทอง วัตถุนิยมมากกว่าด้านจิตใจจนขาด
คุณธรรมจริยธรรมเกิดความมาสมดุลระหว่างจิตใจและวัตถุสิ่งเหล่าน้ี ลว้นส่งผลกระทบต่อความเสื่อม
ในสังคมและปัญหาต่างๆ ดังน้ัน การให้ความสําคัญกับการปลูกฝังค่านิยมจิตสํานึกสาธารณะ โดย
การเร่ิมต้นจากการปลูกจิตสํานึกให้คนในสังคมตระหนักและเห็นผลกระทบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อม
ทั้งร่วมมือกันรับผิดชอบ ด้วยเหตุน้ี จิตสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตสํานึกสาธารณะ (Public 

Consciousness) จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับคนในสังคมปัจจุบันเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
(http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 

 1. ความหมายของจิตสาธารณะ 
 คําว่า จิตสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตสํานึกสาธารณะ (Public 

Consciousness) เป็นคําใหม่ที่มีใช้เมื่อไม่นานมาน้ีและเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทย ซึ่งมีผู้ให้
ความหมายของจิตสํานึกสาธารณะหรือจิตสาธารณะไว้หลากหลายและมีการเรียกจิตสํานึกสาธารณะ
ไว้แตกต่างกัน ได้แก่ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จิตสํานึกต่อสังคม จติสํานึกต่อส่วนรวม จิตสํานึก
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ต่อสาธารณะสมบัติ เป็นต้นซึ่งคําเหล่าน้ี มีผู้ ใ ห้ความหมายไว้ใกล้เคียงกันเมื่อแยกศึกษา
ความหมายของจิตสํานึกและจิตสาธารณะ มีผู้ให้คําจํากัดความไว้หลากหลาย ดังน้ี 
(https://learningktbwiset.wordpress.com 16 กันยายน 2559) 

 ราชบัณฑิตสถาน (2538: 231) ให้ความหมายของจิตสํานึกว่า หมายถึง ภาวะที่จิตต่ืน
และรู้สึกตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสยีงและสิ่งสัมผสั
ได้ 
 พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว (2541: 60) ได้ให้ความหมายว่า จิตสํานึกเป็นผลท่ีได้มาจาก 
การประเมินค่า การเห็นความสําคัญ ซึ่งมีฐานอยู่ที่ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม ความเห็น และ 
ความสนใจของบุคคล 
 จรรจา สุวรรณทัต (2535: 11) ได้ให้ความหมายว่า ความสํานึก หมายถึง การรับรู้หรือ
การที่บุคคลมคีวามรู้ในสิ่งต่างๆ การรับรู้หรือความสํานึกของบุคคลน้ี จัดเป็นขั้นต้นของกระบวนการ
ทางจิตหลายประเภท เป็นต้นว่า กระบวนการของการรับนวัตกรรมและกระบวนการเกิดทัศนคติ 
 ราจ Raj (1996: 605) กล่าว่า จิตสํานึกเป็นคําที่ไม่สามารถให้คําจํากัดความได้ชัดเจน
แต่สามารถอธิบายที่ใกล้เคียงได้ 2 แนวทาง ได้แก่  
 แนวทางแรก เป็นความคิดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่หยุดน่ิง 
 แนวทางที่สอง หมายถึง จิตสํานึกของบุคคลเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีอยู่
ตลอดเวลาแม้ช่วงว่างของเวลา เช่น การนอนหลับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 155 แสดงภาพจิตสาธารณะ (2) 

(ที่มา https://learningktbwiset.wordpress.com วันที่ 16 กันยายน 2559) 
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 จากความหมายของจิตสํานึกที่กล่าวมา จงึสรุปได้ว่า จิตสํานึกเป็นพฤติกรรมภายใน 
อย่างหน่ึงของมนุษย์ที่แสดงออกถึงภาวะทางจิตใจที่เก่ียวกับความรู้สึก ความคิด ความปรารถนาต่างๆ 
เป็นภาวะทางจิตต่ืนตัวและรู้ตัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผสัทั้งห้า เป็นสิ่งที่เกิดจาก
ประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ที่รวมตัวกันขึน้ และมีความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณต่์างๆ เหล่าน้ัน 
และประเมินค่าสิ่งเหล่าน้ันออกมาเป็นจิตสํานึกสาธารณะ (Public) เป็นคําที่มีความหมายกว้าง 
สามารถใช้ได้กับสิ่งของ บุคคล สถานที่และการกระทํา ซึ่งมีการให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังน้ี 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2538: 826) ให้ความหมายคําว่า สาธารณะ หมายถึง ทั่วไป
เก่ียวกับประชาชน และสาธารณะสมบัติว่า ทรัพย์สินส่วนรวมของประชาชน 
 สอ เสถบุตร (2530: 592) ได้แปลความหมายคําว่า Public เป็นภาษาไทยว่า
สาธารณะซึ่งหมายถึง ที่สาธารณะ ชุมชน เปิดเผย การเผยแพร่ สิ่งที่เป็นของทั่วไป เช่น ถนนหลวง  
สิ่งที่เป็นของรัฐบาล และสิ่งที่เป็นของประชาชน 
 ซิลลส์ (Sills. 1972: 567) กล่าวว่า สาธารณะเป็นความรู้สึกเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
 สรุปความหมายของคําว่า สาธารณะ ได้ว่า สิ่งของ บุคคล สถานทีแ่ละการกระทําที่
เป็นของส่วนรวม ทุกคนมสีิทธ์ิที่จะใช้ประโยชน์เป็นเจ้าของ หวงแหนในสิ่งเหล่าน้ันร่วมกัน 
 เมื่อรวมคําว่า จิตสํานึกและสาธารณะ จึงได้คําว่า จิตสํานึกสาธารณะ (Public 

Consciousness) หรือจิตสาธารณะ (Public Mind) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายและมี 
การเรียกที่แตกต่างกัน ได้แก่ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จิตสํานึกต่อสังคม จิตสาํนึกต่อส่วนรวม 
จิตสํานึกต่อสาธารณะสมบัติ เป็นต้น ซึ่งคําเหล่าน้ีมีผูใ้ห้ความหมายไว้ใกลเ้คียงกัน ดังน้ี 
 ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540: 14 – 15) ใช้คําว่า จิตสํานึกต่อสาธารณะสมบัติและ
ให้ความหมายในเชิงพฤติกรรมไว้ว่า คือ การใช้สาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบหรือการรับผิดชอบต่อ
สาธารณสมบัติ ซึ่งมีนัยสองประการ ได้แก่  
 1) การรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้และการกระทําที่
จะก่อให้เกิดความชํารุดเสียหายต่อสาธารณสมบัตินั้นๆ รวมไปถึงการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมใน
การดูแลสาธารณะสมบัติในวิสัยที่ตนสามารถ ทําได้  
 2) การเคารพสิทธิการใช้สาธารณสมบัติของผู้อ่ืน โดยการคํานึงว่า คนอ่ืนก็มี
สิทธ์ิในการใช้เช่นเดียวกันจะต้องไม่ยึดสาธารณะสมบัตินั้นไว้เป็นของส่วนตัว และไม่ปิดก้ันโอกาสการ
ใช้ประโยชน์สาธารณะสมบัติของผู้อ่ืนวิรัตน์ 
 กนิษฐา นิทศัน์พัฒนา และคณะ (2541: 8) ได้ให้ความหมายของคําว่า จิตสํานึก
สาธารณะ ว่าเป็นคําเดียวกับคําว่าจิตสํานึกทางสังคม หมายถึง การตระหนักรู้และคาํนึงถึงส่วนรวม
ร่วมกัน หรือคาํนึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน 
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 ศักด์ิชัย นิรัญทวี (2541: 57) กล่าวว่า การมีจิตสํานึกสาธารณะคือ มีจิตใจที่คํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงถึงความสําคัญของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้ หรือมีผลกระทบร่วมกันใน
ชุมชนเช่น ป่าไม้ ความสงบของชุมชน 
 พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว (2541) ใช้คําว่า “จิตสํานึก” จิตสํานึก (Consciousness) เป็น
สภาวะจิตใจที่เก่ียวกับความรู้สึก ความคิด ความปรารถนาต่างๆ สภาวะจิตใจดังกล่าว เกิดการรับรู้ซึ่ง
มีความหมายเหมือนกับการรู้ตัว (Awareness) อันเป็นผลจากการประเมินค่า การเห็นความสําคัญซึ่ง
เป็นสิ่งที่ได้มาจากทัศนคติ (Attitude) ความเช่ือ (Beliefs) ค่านิยม (Values) ความเห็น (Opinion) 

ความสนใจ (Interest) ของบุคคล คําว่า “จิตสํานึก” มคีวามหมายใกล้เคียงที่สุดกับคําว่า “ความเช่ือ
(Beliefs) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวบรวมและสัมพันธ์กนัของประสบการณ์ของคน ทําหน้าที่ประเมิน
ค่าของจิตใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งสําคัญ หากปราศจากความเช่ือประสบการณ์ต่างๆ ที่คนมีอยู่น้ัน ก็จะอยู่
เพียงในความทรงจํา ไม่มสี่วนใดมีความสําคัญเด่นชัดขึ้นมา แต่หากว่าประเมินค่าแล้วตระหนักถึง
ความสําคัญทีม่ีต่อสิ่งน้ันแสดงว่า จิตสํานึกถึงสิ่งน้ันๆ ของบุคคลได้เกิดขึ้นแล้ว จิตสํานึกของบุคคลเป็น
สภาวะที่จิตใจก่อนการแสดงออกเชิงพฤติกรรมทางกายภาพของ บุคคล การมีจิตสํานึกที่ดีต่อสิ่งหน่ึง
ไม่ทําให้คนต้องแสดงออกตามจิตสํานึกเสมอไป พฤติกรรมแสดงออกใดๆ ของมนุษย์นัน้เป็นผลมาจาก  
 1) ทัศนคติ 
 2) บรรทัดฐานของสังคม  
 3) นิสัย  
 4) ผลทีค่าดว่าจะได้รับหลังจากการทําพฤติกรรมน้ันๆ แลว้ 
 มัลลิกา มัติโก (2541: 5) ให้ความหมายของจิตสํานึกทางสังคมว่า เป็นการตระหนักรู้
และคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือคํานึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน 
 จิตสาธารณะเส้นทางสู่ประชาคม (2542: 9) กล่าว่า คําว่า จิตสํานึกสาธารณะ เป็น 
คําเดียวกับคําว่า จิตสาธารณะ ซึ่งหมายถึง ความเป็นพลเมืองผู้ต่ืนรู้ ตระหนักในสิทธิและ 
ความรับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมของคนสามัญ พลเมืองที่รุก เรียกร้องการมีส่วนร่วมและ
ต้องการที่จะจัดการดูแลกําหนดชะตากรรมของตนและ ชุมชน 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2543: 17) ได้ให้ความหมายของคําว่า จิตสาธารณะ ว่า
หมายถึง ความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัว มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม
พยายามฉวยโอกาสที่จะช่วยเหลืออย่างจริงจัง และมองโลกในแง่ดีบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 
 สยามรัฐ เรืองนาม (2542: 25) ใช้คําว่า ความสํานึกเชิงสังคม หมายถงึ การต่ืนตัว
ความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาต่างๆของบุคคลในสังคมที่ต้องการเข้าไปแก้วิกฤตการณ์หรือ
ปัญหาสังคมและก่อให้เกิดพฤติกรรมการรวมตัวเป็นกลุ่มหรือองค์กร ทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาค
สังคม ในลักษณะที่เป็นหุ้นสว่นกัน ก่อให้เกิดจิตสํานึกร่วมกัน 
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2542: 14) ได้ให้ความหมายจิตสาธารณะว่าเป็นการรู้จักเอาใจ
ใส่เป็นธุระและเข้าร่วมใน เรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ 
 บุญสม หรรษาศิริพจน์ (2542: 71 – 73) ใช้คําว่า จิตสํานึกที่ดีในสังคม สังคมในที่น้ี
หมายถึง สังคมในชุมชนของตน การปฏิบัติตนให้มีจิตสํานึกที่ดีต่อชุมชนของตน คือ การปฏิบัติตน 
และการมีส่วนร่วมที่ดีในกิจกรรมของชุมชน การช่วยกันดูแลชุมชนของตน การให้ความร่วมมือ  
การเสียสละกําลังกาย กําลังทรัพย์ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยในชุมชน เพ่ือสาธารณูปโภคในชุมชน 
การให้ความเป็นมิตรและมีนํ้าใจต่อกัน 
 ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ (2542: 21 – 27) กลา่วถึง จิตสาธารณะในความหมายของฝรั่งคํา
ว่า สาธารณะ คือ สิ่งที่ร่วมกันสร้างร่วมกันย้ือแย่ง มาจากเจ้าจากรัฐ มันเป็นกระบวนการต่อสู้ จนรู้สกึ
เป็นเจ้าเข้าเจ้าของร่วมกัน 
 สุชาดา จักรพิสุทธ์ิ (2544: 22) กล่าวว่า จิตสํานึกสาธารณะเป็นคุณธรรม หรือข้อ
เรียกร้องสําหรับส่วนรวมในสภาพการณ์ที่เกิดความไม่ปกติสุข ความร่วมมือของพลเมืองในการกระทํา
เพ่ือบ้านเมือง 
 หฤทัย อาจเปรุ (2544: 37) ให้ความหมาย จิตสํานึกสาธารณะ คือ ความตระหนักของ
บุคคลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสงัคม ทําให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม ต้องการเข้าไปแก้
วิกฤตการณ์ โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ สาํนึกถึงพลังของตนว่าสามารถ
ร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมอืกระทํา เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู้ และ
แก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม 
 คําศรีจันทร์ (2544: 6) ให้ความหมายว่า จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึงกระบวนการคิด
และลักษณะของบุคคล ทีม่ีการปฏิบัติโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสู่สาธารณะมีความรักและ
รู้สึก เป็นเจ้าของสาธารณะ ต้องการที่จะทําประโยชน์มากกว่าที่จะรับจากสาธารณะ 
 ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (2547: 2 – 3) ใหค้วามหมายของจิตสาธารณะ
หมายถึง การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดย
พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะ ดังน้ี 
 1) การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดการชํารุดเสียหายต่อของ
ส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มและการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนรว่มในการดูแลรักษาของ
ส่วนรวมในวิสยัที่ตน สามารถทําได้ 
 2) การเคารพสิทธิ ในการใช้ของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยไม่
ยึดครองของส่วนรวมน้ันเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดก้ันโอกาสของบุคคลอ่ืนที่จะใช้ของส่วนรวมน้ัน 
ซึ่งแบ่งนิยามออกเป็น 3 องค์ประกอบ และ 6 ตัวช้ีวัด ดังตารางต่อไปนี้ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1. การหลีกเลีย่งการใช้หรือการกระทําที่จะทําให ้
เกิดความชํารุดเสียหายต่อส่วนรวม 

1.1 การดูแลรักษา 
1.2 ลักษณะของการใช้ 

2. การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีสว่นร่วมในการดูแล 2.1 การทําตามหน้าที่ที่ถูกกําหนด 
2.2 การรับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือ
ส่วนรวม 

3. การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม 3.1 ไม่นําของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง 
3.2 แบ่งปันหรือเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของ
ส่วนรวม 

 

ตารางที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบและตัวชี้วัด 
ในแต่ละองค์ประกอบของจิตสาธารณะ 

(ที่มา https://learningktbwiset.wordpress.com) 

 

 ชัยวัฒน์ สุทธิรตัน์ (2552: 17) (https://learningktbwiset.wordpress.com) กล่าว
ไว้ว่า จิตสาธารณะเป็นการกระทําด้วยจิตวิญญาณทีม่ีความรักความห่วงใย ความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืน
และสังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริยธรรมและการไม่กระทําที่เสื่อมเสียหรือเป็นปัญหาต่อสังคม 
ประเทศชาติ การมีจิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทํากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิด
ในทางที่ดี ไมท่ําลายเบียดเบียนบุคคล สังคม วัฒนธรรมประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม การกระทํา 
และคําพูดที่มาจากความคิดที่ดี การลดความขัดแย้งและการให้ขวัญและกําลังใจต่อกันเพ่ือให้สังคม
โดยส่วนรวมมี ความสุข 
(https://learningktbwiset.wordpress.com 16 กันยายน 2559) 

 taamkru.com/th 16 กันยายน 2559 จิตสาธารณะ หมายถึง ความรู้สึกตระหนัก
ของบุคคลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ทําใหเ้กิดความรู้สึกที่ปรารถนาจะร่วมและมสี่วนช่วยเหลือสังคม 
โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ สํานึกถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไข
ปัญหาได้ และลงมือกระทําเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา
ร่วมกันกับคนในสังคมเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกวันน้ี จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยความมี
นํ้าใจไมตรีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเก้ือกูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน การดํารงชีวิตในสังคมท่ี
มีการช่วยเหลือกัน ถึงแม้ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์น้ันไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับเราหรือเราไม่ได้เดือดร้อน
ด้วย แต่ก็เต็มใจที่จะแบ่งปันให้การช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน น่ันคือ การแสดงความมีจิตสาธารณะ 
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 กรรยา พรรณนา (2559 : 13-14) จิตสาธารณะ หมายถงึ การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระใน
เรื่องของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน การคิดในสิ่งที่ดี ประพฤติดี ยึดผลประโยชน์สว่นรวมเป็นที่ต้ัง 
ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน การรู้จักสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน การไม่ทําลายเบียดเบียนบุคคล 
สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที่
แสดงออก แบ่งออกเป็นด้าน 4 ด้าน ดังน้ี  
 1. ด้านการใช้ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้ของสว่นรวม 
การรักษาทรัพย์สิน การดูแลรักษาความสะอาด การไมท่ําลายทรัพย์สินทีเ่ป็นสาธารณสมบัติในโรงเรียน 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เกิดความชํารุดความเสียหาย โดยแสดงออก ดังน้ี 
 1.1 ดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใช้แล้วมีการเก็บรักษาให้คงอยู่ในสภาพดี 
 1.2 ลักษณะของการใช้ ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม 
 2. ด้านการถือเป็นหน้าที่ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมุ่งปฏิบัติเพ่ือ
ส่วนรวมในการดูแลรกัษาของส่วนรวมในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในวิสยัที่ตนสามารถ
ทําได้ โดยแสดงออกดังน้ี 
 2.1 ทําตามหน้าที่และเคารพกฎระเบียบที่กําหนด 
 2.2 รับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือส่วนรวม คอยสอดส่องดูแล 

สาธารณสมบัติของส่วนรวม 
 3. ด้านการเคารพสิทธิ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเคารพสิทธิใน
การใช้ของส่วนรวมท่ีประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม การไม่ยดึครองของส่วนรวมมาเป็นของตน ตลอดจน
ไม่ปิดก้ันโอกาสของบุคคลอ่ืนที่จะใช้ของส่วยรวมน้ัน โดยแสดงออกดังน้ี 
 3.1 ไม่นําของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง 
 3.2 แบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม 
 4. ด้านการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการทําความดีให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวมด้วยความจริงใจและเต็มใจโดย
ไม่หวังผลตอบแทน การเข้าไปช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยกําลังกาย กําลังทรัพย์ ตามความสามารถของตนเอง 
ซึ่งผลการกระทําจะก่อเกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ ่ ด้วยความบริสุทธ์ิใจโดยไม่หวังผลตอบแทน โดย
แสดงออกดังน้ี 
 4.1 การกระทําบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมสว่มรวมด้วย

ความเต็มใจ 
 4.2 การเข้าช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา และกําลังทรัพย์

ตามความสามารถ 
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 2. ความสําคัญของจิตสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 156 แสดงภาพความสําคญัของจิตสาธารณะ 
(ที่มา taamkru.com/th 16 กันยายน 2559) 

 

 การที่มนุษย์ในสังคมจะแสดงออกซึ่งการมีจิตสาธารณะน้ันเป็นเรื่องที่ยาก หากไม่ได้รับ
การเลี้ยงดูมาแบบส่งเสริมหรอืเอ้ือต่อการเกิดพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ สังคมก็จะเป็นไปแบบเห็น
แก่ตัว คือ ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจสังคมรอบข้างคิดแต่ประโยชน์แห่งตนเท่าน้ัน ชุมชนอ่อนแอ ขาด 
การพัฒนาเพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชนมีสภาพเช่นไรก็ยังคงเช่นน้ัน ไม่เกิดการพัฒนา และยิง่
นานไปก็มีแต่เสื่อมทรุดลง อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้นําที่นําไปสู่ 
การแก้ปัญหา เพราะคนในชุมชนมองปัญหาของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ ขาดคนอาสานําการพัฒนา 
เพราะกลัวเสียทรัพย์ กลัวเสยีเวลา หรือกลัวเป็นที่ครหาจากบุคคลอ่ืน ดังน้ัน การศึกษาแนวทางและ
ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดในจิตสํานึกของเด็กและเยาวชนน้ันเป็นเร่ืองสําคัญที่เรา
ควรกระทํา เพ่ือสังคมท่ีน่าอยู่ต่อไป ทั้งน้ีเพราะเด็กช่วงแรกเกิดจนถึงก่อน 10 ขวบ เป็นช่วงที่เด็กมี
ความไวต่อการรับการปลูกฝัง และส่งเสริมจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กยังเป็น “ไม้อ่อนที่ดัดง่าย” 

ฉะน้ัน การปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการด้านสังคมและด้านจิตใจของเด็ก จะเป็น
การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึน้ เพ่ือที่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสังคม 
จะส่งผลให้การเมือง เศรษฐกิจ ศีลธรรมในสังคมน้ันดีขึ้น (taamkru.com/th 16 กันยายน 2559) 

 สมพงษ์ สิงหะพล (2542: 16) กล่าวว่า จิตสํานึกเป็นความรู้สึกนึกคิดภายในบุคคล
และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยการเรียนรู้ จิตสํานึกเมื่อเกิดขึ้นแล้วยากนักทีจ่ะหยุดหรือหมดหายไป คนที่มี
จิตสํานึกที่ดีจะประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับจิตสํานึกน้ัน และใช้จติสํานึกของตน เพ่ือประโยชน์
ต่อสิ่งต่างๆ ตามมา เช่น บุคคลที่มีจติสํานึกด้านระเบียบวินัยจะไม่ขับรถผิดกฎจราจร บุคคลท่ีมี
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จิตสํานึกสาธารณะจะไม่ขีดเขียนในสถานทีส่าธารณะ และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538 : 77) 

กล่าวถึง การปลูปฝังคุณธรรมจริยธรรมว่า เด็กช่วงแรกเกิดจนถึงก่อน 10 ขวบ เป็นช่วงที่เด็กมี 
ความไวต่อการรับการปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมเป็นอย่างย่ิง เพราะเด็กยังเป็น  
“ไม้อ่อนดัดง่าย” ฉะน้ัน การปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการทางร่างกายและโดยเฉพาะ
เหมาะสมกับพัฒนาการทางจิตใจของเด็ก จะเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อสู่วัยรุ่นและ 
วัยผู้ใหญ่ได้มาก การที่คนมาอยู่รวมกันเป็นสังคมย่อมต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบการพ่ึงพากัน คน
ในสังคมซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป ถ้าคนในสังคมขาดจิตสาํนึกสาธารณะ นอกจากจะมี
ผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องค์กรแล้ว การขาดจิตสํานึกสาธารณะยังมีผลกระทบต่อชุมชน
ระดับประเทศและระดับโลก (กรรยา พรรณนา,2559 : 16-17) 

 

ระดับ ผลกระทบจากการที่บุคคลขาดจิตสาธารณะ 
บุคคล สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อืน เพราะคิดแต่เร่ืองผลประโยชน์ของตนเองจึง

ทําทุกทุกอย่างเพ่ือให้ได้มาว่ึงที่ตนเองต้องการ โดยไม่คํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดี ทําให้กระทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย เช่น คดโกง เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืน เบียดบังทรัพยากรธรรมชาติ ลักขโมย ฯลฯ นอกจากจะทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนแล้วยัง
ทําให้ตนเองเดือดร้อนด้วยเช่นกัน เช่น อาจถูกจับ/ได้รับผลร้ายอ่ืนๆ จากการกระทําที่ไม่
ดีน้ันๆ 

ครอบครัว ขาดความรักความสามัคคี ทะเลาะเบาะแว้ง แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในครอบครัว 
องค์กร เห็นแก่ตัว ประจบเจ้านายเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ทําทุกอย่างให้ตัวเองได้รับ

ผลประโยชน์ แบ่งพรรคแบ่งพวก เอาสมบัติของส่วนรวมมา เป็นสมบัติส่วนตนหรือเอา
มาหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง องค์กรมีปัญหา ขาดการพัฒนาและคุณภาพของงาน
ลดลง 

ชุมชน ต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจคนอ่ืน/กิจกรรมของส่วนรวม ขาดความสามัคคี ชุมชนอ่อนแอไม่
มีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เต็มไปด้วยปัญหานานัปการและไม่มีใครคิดที่จะลง
มือแก้ไขมแีต่คนวิพากษ์วิจารณ์ ต่างคนต่างมองปัญหาของตนเองเป็นสําคัญ เกิดปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ 

ประเทศ/
ชาติ 

เห็นประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ขาดความสามัคค ีทุจริตคอร์รปัชัน แก่งแย่งชิงดี
ชิงเด่น ประเทศต้องอยู่ในสภาพล้าหลังเพราะกิจกรรม/นโยบาย/มาตรการใดๆที่ผู้นํา
ประเทศนําออกมาใช้ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน เพราะทุกคนต่างคิดแต่เรื่อง
ของตนเอง 
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ระดับ ผลกระทบจากการที่บุคคลขาดจิตสาธารณะ 
โลก เกิดการแข่งขันชิงดีชิงเด่น ทําทุกอย่างเพ่ือให้ประเทศของตนอยู่เหนือกว่าประเทศอ่ืนๆ 

ในทุกด้าน มีการกลั่นแกล้งหรือใช้อํานาจในการเอารัดเอาเปรียบเพ่ือผลประโยชน์ของ
ประเทศตน ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หวาดระแวงประเทศอ่ืนๆ อยู่ตลอดเวลา 
จนนําไปสู่การสะสมอาวุธที่มอํีานาจในการทําลายล้างสูง เพ่ือข่มขู่ประเทศอ่ืนๆ และเมือ
เกิดปัญหาความขัดแย้งก็มีแนวโน้มในการใช้อาวุธที่สะสมไว้ออกมาทําลายล้างกัน และ
นอกจากน้ันยังก่อให้เกิดการดูถูกเหยียบหยามคนต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา ต่างเผ่าพันธ์ุ
ไปจากตนเองด้วย 

 

ตารางที่ 18 แสดงผลกระทบจากการท่ีบคุคลขาดจิตสาธารณะในระดับต่างๆ 
(ที่มา กรรยา พรรณนา,2559 : 16-17) 

 

 3. การก่อรูปของจิตสาธารณะ 
 นักจิตวิทยาการศึกษามีความเห็นพ้องต้องกันว่า จิตสํานึกเป็นคุณลักษณะทางจิตพิสัย
ที่ปรากฎหรือก่อรูปขึ้นในจิตใจของมนุษย์แต่ละคนภายหลังได้รับรู้ปรากฏการณ์หรือได้รับสิ่งเร้าจาก
ภายนอกในเชิงสะสม การก่อรปูที่มีความต่อเน่ืองกัยจึงยากที่จะกําหนดแยกแยะหรือการทําจากจัดลําดับ
ช้ัน เพ่ือบ่งช้ีว่าบุคคลมีความรู้สึกอยู่ที่ใดได้อย่างชัดเจน แน่นอน การก่อรูปของจิตสํานึกยังเก่ียวกันกับ
คุณลักษณะด้านสติปัญญาและการกระทําของมนุษย์หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า จิตสานึกเป็น
ผลลัพธ์เชิงคุณลักษณะทางจติใจของมนุษย์ที่ก่อรูปขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล กระบวนการ
เรียนรู้น้ีมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่ (กรรยา พรรณนา,2559 : 16-17) 

 3.1 คุณลักษณะทางด้านพุทธิพิสัย หมายถึง การได้รับรู้ (Cognition) หรือการมี
ประสบการณ์ตรงกับสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมผ่านประสาทสัมผสัต่างๆ ทําให้บุคคล
รู้จักหรือระลึกถึงมีความเข้าใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเมือ่
สามารถประเมนิคุณค่าของสิ่งต่างๆ ได้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร ก็จะนําไปสูคุ่ณลักษณะด้านจิตพิสัยหรือ
การก่อรูปของจิตสาธารณะต่อไป 
 3.2 คุณลักษณะด้านจิตพิสัย หมายถึง ความรู้สึกทางจิตใจ (Affection) เช่น เมื่อ
บุคคลมีประสบการณ์กับสิ่งเร้า ก็จะเกิดการรับรู้/สนใจ/ใฝ่ใจในสิ่งต่างๆ ทําให้ปฏิกิริยาสนองตอบด้วย
การเห็นหรือให้คุณค่า จากน้ันก็จะมีการจัดระบบของคุณค่าด้วยการนําไปเป็นแนวปฏิบัติใน 
การดําเนินชีวิตประจําวันและยึดถือปฏิบัติจนกลายเป็นลกัษณะนิสัย/บุคลิกภาพของตนเองอันนําไปสู่
พฤติกรรมจิตสาธารณะต่อไป 
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 3.3 คุณลักษณะทางด้านทักษะพิสัย หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรือ 
การแสดงออก/การกระทําที่สามารถจะสังเกตรูปแบบความประพฤติได้อย่างชัดเจนที่เรียกว่า 
บุคลิกภาพ 

 จิตสาธารณะของบุคคลจึงเป็นผลจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีประสบการณ์
ตรงกับสิ่งเร้า การรับรู้ในสว่นน้ีได้ก่อขึ้นในจิตใจของบุคคลในรูปของความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติ ที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมเป็นคุณลกัษณะทางจิตที่ก่อรูปผ่านกระบวนการทางปัญญา เป็นปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อปรากฏการณ์ทางสังคม สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังน้ี 
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แผนผงัที่ 13 แสดงกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล 
(ที่มา สุพจน์ ทรายแก้ว, (2546, มกราคม-มิถุนายน), จิตสาํนึกสาธารณะ :  

การก่อรูปและกระบวนการเสริมสร้าง, วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 4 (1) :47.) 

 

 การเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่บุคคลในสังคมตามกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงไว้ข้างต้น
อย่างเป็นระบบเพ่ือทําให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลทีม่ีคุณภาพ (มีความรู้ ทัศนคติ บุคลิกลักษณะและ
ทักษะ) ทีส่อดรับกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเพณี วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่
สังคมทุกสังคมต้องดําเนินการผ่านกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งในทางสังคมศาสตร์จะเรียกกิจกรรม
หรือกระบวนการดังกล่าวว่า เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) อันเป็นกระบวนการผลิต
ซ้ําทางอุดมการณ์ที่มีผลทําให้สมาชิกของสังคมเกิดการับรู้มีจิตสํานึกและพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ในระดับหน่ึง 
 

 

 

 

ความรู้ (พุทธิพิสัย) พฤติกรรม (ทกัษะพิสัย) ความรู้สึก (จิตพิสัย)

การจําได้ 

การนําไปใช้ 

การวิเคราะห์ 

การประเมินคุณค่า 

การสังเคราะห์ การจัดระบบคุณค่า

การสร้างกิจนิสัย บุคลิกภาพ 

การกระทํา การตอบสนอง

ประสบการณ์

การรับรู้

การจัดเห็นคุณค่า
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 4. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตสาธารณะ 
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะน้ัน เป็นสิ่งที่เกิดตามวิถีการดําเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคลสภาพแวดล้อมต่างๆ ต้ังแต่ระกับครอบครัว ชุมชน มีผลต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคคล (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร,2543 : 13) สรุปว่า จติสํานึกสาธารณะหรือจิตสํานึก
ทางสังคมอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ดังน้ี  
(กรรยา พรรณนา,2559 : 31-32) 

 4.1 ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เก่ียวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย์ ภาวะทาง
สังคมเป็นภาวะที่ลึกซึ้งทีม่ีผลต่อจิตสํานึกด้านต่างๆ ของมนุษย์ เป็นภาวะท่ีได้อบรมกล่อมเกลาและ
สะสมอยู่ในส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทลีะน้อย ทําให้เกิดสํานึกที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดล้อม
ทางสังคมน้ีเริ่มต้ังแต่พ่อแม่ พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน ครู สือ่มวลชน บุคคลท่ัวไป ตลอดจนระดับองค์กร 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ กฎหมาย ศาสนา รวมท้ังภาวะแวดล้อมด้านสื่อสารมวลชน และส่วนที่
กํากับสํานึกของบุคคล คือ การได้สัมผัสจากการใช้ชีวิตที่มีพลังต่อการเกิดสํานึก เช่น การไปโรงเรียน 
การไปทํางาน ดูละคร ฟังผู้คนสนทนา รับรูเ้หตุการณ์บ้านเมือง ขับรถฝ่าการจราจรที่แออัด 
 4.2 ปัจจัยภายใน สํานึกที่เกิดจากปัจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแต่ละ
บุคคลในการพิจารณาตัดสินคุณค่าและความดีงาม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติ
โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ เพ่ือขัดเกลาตนเองให้เป็นไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรู้จาก
การเรียนรู้ การมองเห็น การคิด แล้วนํามาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจว่าต้องการสร้างสํานึกแบบใด ก็จะมี
การฝึกฝนและสร้างสมนึกเหล่าน้ัน 
 การเกิดจติสํานึกไมส่ามารถสรุปแยกแยะได้ว่า เกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกเพียง
อย่างอย่างหนึ่ง เพราะทุกสรรพสิ่งมีความสมัพันธ์เก่ียวข้องกัน จิตสํานึกที่มาจากภายนอกเป็นการเข้า
มาโดยธรรมชาติ กระทบต่อความรู้สึกของบุคคล แล้วกลายเป็นจิตสํานึกโดยธรรมชาติ และมักไมรู่้ตัว 
แต่จิตสํานึกที่เกิดจากปัจจัยภายในเป็นความจงใจเลือกสรร บุคคลระลึกรู้ตนเองเป็นอย่างดี เป็นสํานึก
ที่สร้างขึน้เองระหว่างปัจจัยภายในและภายนอก เป็นปฏิสมัพันธ์ที่มคีวามต่อเน่ืองกัน ดังน้ัน การพัฒนา
จิตสํานึกจึงต้องกระทําควบคู่กนัไปทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
 

 5. องค์ประกอบของจิตสาธารณะ 
 องค์ประกอบของจิตสาธารณะน้ัน มีการแบ่งองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปตามระดับ
อายุของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของจิตสํานึกตามนักการศึกษาไว้ ดังน้ี 
(e-learning.e-tech.ac.th/learninghtml/s1301/unit08.html 18 กันยายน 2559) 
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 5.1 กอบรัตน์ เรืองผกา (2532: 807 – 808) ได้สรุปถึงพฤติกรรมการรักสิ่งแวดล้อม
ของเด็กระดับปฐมวัย มีขอบข่ายครอบคลุมพฤติกรรมใหญ่ๆ  3 ด้าน คือ 
 5.1.1 การรักษาสภาพแวดลอ้มให้คงอยู่ในสภาพดี ได้แก่ การรักษาความสะอาด
สถานที่สิ่งของเครื่องใช้ การดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี การช่วยกันดูแลไม่ให้สิ่งของเครื่องใช้สูญ
หาย เป็นต้น 
 5.1.2 การถนอมใช้ทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด อย่างมีคุณค่า เช่น 
การปิดไฟและปิดนํ้า เมื่อใช้เสร็จแล้ว การเปิดนํ้า ล้างมือเบาๆ การใช้วัสดุส่วนรวมอย่างประหยัด และ
เกิดคุณค่าอย่างเต็มที่ เช่น ใช้สีนํ้าจากหลอด ควรบีบใช้ทีละน้อย ใช้กระดาษเขียนหนังสือใหเ้ต็ม
หน้ากระดาษค่อยใช้หน้าใหม่ การหยิบใช้กระดาษ เช็ดหน้า เช็ดมือ ควรหยิบใช้ให้พอเหมาะหรือ 
การรับประทานอาหารให้หมดอย่าเหลืออาหารทิ้งไว้ 
 5.1.3 การจัดสิ่งแวดล้อมให้ดูสวยงาม และเป็นระเบียบ ได้แก่ การจัดห้องเรียน
ให้เป็นระเบียบ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวนดอกไม้ เป็นต้น จากการศึกองค์ประกอบของ
การมีจิตสํานึกสาธารณะในระดับก่อนประถมศึกษาน้ัน จะใช้คําว่า การรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบเบ้ืองต้นของการมีจิตสํานึกสาธารณะ  
 5.2 กรมวิชาการ (2540: 27) ได้กล่าวไว้ในคู่มือการอบรมเลี้ยงดูเด็กระดับก่อน
ประถมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ระบุถึงเป้าหมายที่พึงประสงค์ 
จะให้เกิดในเด็กวัย 3 – 6 ปี ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนตาม
ระดับอายุดังน้ี คือ 
 วัย 3 – 4 ปี ทิง้ขยะให้ถูกที่ ไม่ทําลายสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม 
 วัย 4 – 5 ปี ทิง้ขยะให้ถูกที่ รกัษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 
 วัย 5 – 6 ปี ทิง้ขยะให้ถูกที่ ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5.3 ชาย โพธิสิตา (2540: 14 – 15) และการแบ่งองค์ประกอบของจิตสาธารณะจาก
งานวิจัยของลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2546: 2 – 3) ที่ศึกษากับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เพราะ
องค์ประกอบดังกล่าว สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านต่างๆ ของเด็กวัยที่ผู้วิจัยศึกษาและสมบัติของ
ส่วนรวมท่ีผู้วิจยัศึกษาในครั้งน้ี เป็นสมบัติสว่นรวมท่ีอยู่ในโรงเรียน ทั้งสมบัติส่วนรวมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน ซึ่งแบ่งองค์ประกอบของจิตสาธารณะเป็น 3 องค์ประกอบ 6 ตัวช้ีวัด คือ 
 5.3.1 การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดความเสยีหายต่อ
สมบัติของส่วนรวมในโรงเรียนที่ใช้ประโยชน์รว่มกันของกลุ่ม หมายถึง การกระทําในการรกัษาทรัพย์สิน
การดูแลรักษาความสะอาด การไม่ทําลายทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียน
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานดํา ช้ันวางหนังสือ ถังขยะ ไม้กวาด เป็นต้น และสมบัตินอกห้องเรียน เช่น 
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ห้องอาหาร ห้องสุขา ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด สวนหย่อมในบริเวณโรงเรียน สนามเด็กเล่น เป็น
ต้น โดยวัดได้จาก 2 ตัวช้ีวัด คือ 
 5.3.1.1 การดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวมในโรงเรียน คือ เมื่อมกีารใช้
แล้ว มีการเก็บรักษา ใช้แลว้เก็บเข้าที่เดิม การไม่ทิ้งเศษขยะในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน การไม่
ขีดเขียนหรือทําลายวัสดุและอุปกรณ์ในห้องเรียนและในโรงเรียน เพ่ือให้ของส่วนรวมอยู่ในสภาพดี 
เช่น การใช้ไม้กวาดแล้วเก็บเข้าที่เดิม การใช้หนังสือในห้องสมุดแล้วเก็บเข้าที่ การใช้อุปกรณ์กีฬาแลว้
นําส่งคืน การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วปิดเครื่องและจัดเข้าที่เดิม 
 5.3.1.2 ลักษณะของการใช้ คือ การใช้ของส่วนรวมในโรงเรียนอย่าง
ประหยัด ใช้อย่างทะนุถนอม ใช้อย่างระมัดระวัง เพ่ือให้ของส่วนรวมมีความคงทนใช้ได้นาน เช่น  
การเปิดอ่านหนังสือเบาๆ การใช้แก้วนํ้ารองนํ้าด่ืม การปิดไฟและพัดลมก่อนออกจากห้อง การใช้แป้น
เครื่องคอมพิวเตอร์เบาๆ 
 5.3.2 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนรว่มในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่
ตนสามารถทําได้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมุ่งปฏิบัติเพ่ือส่วนรวมในการดูแลรักษาของ
ส่วนรวมในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ตนสามารถทําได้ โดยวัดได้จาก 2 ตัวช้ีวัด คือ 
 5.3.2.1 การปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ถูกกําหนดในการดูแลรักษาสมบัติของ
ส่วนรวมในโรงเรียน คือ การทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้ดูแลรักษาสมบัติของโรงเรียน 
เช่น การทําหน้าที่เวรทําความสะอาดห้องเรียน การทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนการดูแลห้องสมุด 
และการดูแลห้องปฏิบัติการอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 5.3.2.2 การอาสาปฏิบัติหน้าที่บางอย่างเพ่ือส่วนรวมในโรงเรียน คือ 
การช่วยทําหน้าที่อ่ืนที่ไม่ใช่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในวิสัยที่ตนสามารถทาํได้ เช่น การอาสานําขยะ
ไปทิ้ง การอาสาช่วยเก็บสิ่งของ การอาสากวาดห้องเรียนหรือบริเวณโรงเรียน 
 5.3.3 การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมในโรงเรียนที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันของกลุม่โดยไม่ยึดครองของส่วนรวมน้ันมาเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดก้ันโอกาสของบุคคล
อ่ืนที่จะใช้ของส่วนรวมน้ัน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม 
โดยวัดได้จาก 2 ตัวช้ีวัด คือ 
 5.3.3.1 การไม่ยึดครองของส่วนรวมในโรงเรียนมาเป็นสมบัติของตนเอง
คือ การไม่นําสมบัติของโรงเรียนมาเก็บไว้ที่ตน เช่น การไม่นําสีของโรงเรียนไประบายภาพที่บ้าน 
การไม่นําอุปกรณ์กีฬาไปเล่นที่บ้าน 
 5.3.3.2 การแบ่งปันหรือการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวมใน
โรงเรียน คือ การแบ่งปันสิ่งของกับผู้อ่ืน การไม่แสดงอาการหึงหวงสมบัติของส่วนรวม เช่น การไม่นํา
หนังสือห้องสมุดมาเก็บไว้ที่ตนหลายๆ เล่ม การเปลี่ยนให้เพ่ือนใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เมื่อตนใช้เสร็จ 
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 5.4 สมพงษ์ สิงหะพล (2542: 15 – 16) ได้กล่าวถึง จติสํานึกว่า มีอยู่ 3 ด้านหลักๆ 
คือ 
 5.4.1 จิตสํานึกเก่ียวกับตนเอง (Self Consciousness) เป็นจิตสํานึกเพ่ือ
พัฒนาตนเองทําให้ตนเองเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน จิตสํานึกด้านน้ี การศึกษาไทยมุ่งมั่นปลูกฝังมา
นาน เกิดบ้างไม่เกิดบ้างไปตามสภาพการณ์ เป็นจิตสํานึกแบบคลาสสิกทีทุ่กสังคมพยายามเหมือนกันที่จะ
สร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ เช่น ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็นจิตสํานึกที่ถูก
ปลูกฝังและมมีานานตามสภาพสังคมไทย 
 5.4.2 จิตสํานึกเก่ียวกับผู้อ่ืน (Others Oriented Consciousness) เป็น
จิตสํานึกของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหน่ึงสังคมหน่ึง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามัคคี เป็นต้น เป็นจิตสํานึกที่คนไทยสว่นใหญ่ถูกหลอ่หลอมมาจาก
พ้ืนฐานด้ังเดิมของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วสร้างกันได้ไม่ยากนัก 
 5.4.3 จิตสํานึกเก่ียวกับสังคมหรือจิตสํานึกสาธารณะ (Social or Public 

Consciousness) เป็นจิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอยู่ร่วมกัน หรือคํานึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วม
ความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นจิตสํานึกที่คนไทยยังไม่ค่อยมีและขาดกันอยู่มาก เพราะพ้ืนฐาน
ความเป็นมาของสังคมไทย สมควรท่ีจะรีบพัฒนาขึ้นโดยเร็ว เช่น จิตสํานึกด้านเศรษฐกิจ จิตสํานึกด้าน
การเมือง จิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม จิตสํานึกด้านสุขภาพ เป็นต้น 
 5.5 หฤทัย อาจปุระ (2544: 46) ได้ใช้องค์ประกอบของการมีจิตสํานึกสาธารณะของ
นักศึกษาพยาบาลปี 1 – 4 ในสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาองค์ประกอบ 
การมีจิตสํานึกสาธารณะใน 6 ด้าน คือ 
 5.5.1 ด้านความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 
 5.5.2 ด้านการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
 5.5.3 ด้านความรัก ความเอ้ืออาทร และความสามัคค ี
 5.5.4 ด้านการรับรู้ และความสามารถในการผลักดัน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในสังคม 
 5.5.5 ด้านการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสังคม 
 5.5.6 ด้านการมีเครือข่ายในการนํากิจกรรมทางสังคม 
 5.6 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2544: 26 – 31) ได้กล่าวถึงจิตสาธารณะของเด็กใน
ลักษณะของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ว่า วัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี เป็นระยะที่สําคัญที่สุดของ
การพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และบุคลิกภาพ เป็นวัยที่เรียกว่า ช่วง
แห่งพลังการเจริญเติบโต งอกงามสําหรับชีวิต แนวความคิดเหล่าน้ี เป็นสิ่งที่สืบเน่ืองมาจากการมอง
เด็กในทัศนะของการท่ีเด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ แตกต่างจากเด็กวัยอ่ืนๆ ในช่วงชีวิตของความเป็น
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มนุษย์ ดังน้ัน หลักการปลกูฝังเด็กวัยน้ีให้เรียนรู้เกิดความรักสิ่งแวดลอ้ม ควรคํานึงถึงองค์ประกอบ 
ดังน้ี 
 5.6.1 หลักการเรียนรู ้ การเรียนรู้ทาํให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยอาศัย
สภาพการณ์ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ การเรียนรู้จะทําให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิต เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ 
 5.6.2 กระบวนการปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้รักสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ปัจจัย 5
ด้าน คือ การให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจ การสร้างกรอบแนวคิด การเสริมสร้างทักษะ และ 
การเสริมสร้างเจตคติ จากกระบวนการดังกล่าว จะต้องเร่ิมจากการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดย
ในลักษณะของรูปธรรม แลว้สร้างความเข้าใจ และความสําคัญของสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและมนุษย์ 
แล้วสร้างกรอบแนวคิดให้เด็กรับรู้ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นบริบทและเป็นปัจจยัสําคัญในการดํารงชีวิตของ
มนุษย์ การเสริมสร้างทักษะในการรักสิง่แวดล้อม ต้องเกิดจากการจัดประสบการณ์ต้องให้เด็กได้
ปฏิบัติจริง และควบคู่กับการเสริมสร้างเจตคติที่ดี รู้จักการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเห็นคณุค่าประโยชน์
สิ่งแวดล้อมต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่เห็นแก่ตัว เกิด
ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ทําเป็นตัวแบบที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5.7 ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2547: 2 – 3) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาให้มีจิตสาธารณะ : การศึกษาระยะยาวและใช้องค์ประกอบของจิตสาธารณะเป็น 3 

องค์ประกอบ คือ 
 5.7.1 การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทํา ที่จะทาํให้เกิดความเสียหายต่อของ
ส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 5.7.2 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนรว่มในการดูแลรกัษาสมบัติของส่วนรวมใน
วิสัยที่ตนสามารถทําได้ 
 5.7.3 การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดย
ไม่ยดึครองของส่วนรวมน้ันมาเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดก้ันโอกาสของบุคคลอ่ืนที่จะใช้ของ
ส่วนรวม 
 

 จากการศึกษาองค์ประกอบของจิตสํานึกสาธารณะศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยดังกล่าว มีการศึกษาจิตสาธารณะในองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกลุ่มผูใ้ช้ใน
ศึกษา เพ่ือความสอดคล้องของการศึกษาองค์ประกอบของจิตสํานึกสาธารณะลําดับต่อไปผู้เขียนขอ
อธิบายคุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 6. ลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะ 
 บุคคลที่มจีิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ
ด้วยการเอาใจใส่ดูแลเป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยหลีกเลีย่ง
การใช้หรือกระทําที่ทําให้เกิดการชํารุดเสียหายต่อของส่วนรวม การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมใน
การดูแลการเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัติของผู้อ่ืน มุ่งปฏิบัติเพ่ือส่วนรวมในการดูแลรักษาของ
ส่วนรวม เช่น การทําตามหน้าที่ที่กําหนดการดูแลความสงบเรียบร้อย การรักษาสาธารณสมบัติ รบัรู้
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันแก้ไข รวมไปถึงการรับอาสาทําบางอย่างเพ่ือ
ส่วนรวม เคารพสิทธิของผู้อ่ืนในการใช้ของส่วนรวม ไมปิ่ดก้ันในการใช้ของบุคคลอ่ืน มีการแบ่งปัน
หรือเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วน รวม ไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง ซึ่งสังเกตได้ ดังน้ี  
 6.1 ยุทธนา วรุณปิติกุล (2542 : 181-183) กล่าวถึงบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ต้องมี
ลักษณะดังน้ี (กรรยา พรรณนา,2559 : 30-31) 

 6.1.1 การทุ่มเทและอุทิศตน มีความรับผิดชอบต่อสังคม บุคคลไม่เพียงพอแต่
ปฏิบัติตามสิทธเท่าน้ัน แต่ต้องปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือให้บริการแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือพัฒนาสังคมด้วย อาทิ 
เช่น ถ้าต้องการให้ผู้แทนราษฎรมีความรับผิดชอบต่อความต้องการ และประโยชน์ของประชาชน 
ประชาชนก็ต้องให้ความใสใ่จและติดตาม ไม่เพียงทําการหย่อนบัตรเลือกต้ัเท่าน้ัน ต้องเสียสละเวลาให้
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเมืองระดับท้องถิ่นและในสถาบันต่างๆ 
 6.1.2 เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่งผลให้
คนในสังคมมีลกัษณะปิดก้ันตนเอง ไม่ไว้วางใจผู้อ่ืน เลือกคบเฉพาะกลุ่มที่มีความเหมอืนกัน ไม่สนใจ
การเมือง ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจของสังคมเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม เกิดข้อแย้ง การยุติ
ข้อขัดแย้งโดยการฟังเสียงข้างมาก ไม่นําไปสู่ประโยชน์ส่วนรวม ดังน้ัน ผู้มีจิตสํานึกสาธารณะต้องเป็น
พลเมืองในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางการเมืองใหม่ มีความอดทนตระหนักว่า การมสี่วนร่วมไม่ทําให้
ได้อย่างที่ต้องการเสมอไป ต้องเคารพและยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย และหาวิธีอยู่ร่วมกับ
ความขดัแย้งโดยการแสวงหาทางออกร่วมกัน การจําแนกประเด็นปัญหา การใช้เหตุผลในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นการตัดสินใจ ต้องมีการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันให้มากทีสุ่ด เพ่ือหายุติ 
สร้างการเข้าร่วมการรับรู้ ตัดสินใจและผนึกกําลัง เพ่ือให้เกิดการยอมรับทุกฝ่าย 
 6.1.3 คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม คนในสังคมต้องคิดถึงการเมืองในฐานะ
กิจการเพ่ือส่วนรวมและเพ่ือคุณธรรมมากข้ึน 
 6.1.4 การลงมือการกระทํา การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึน้เพียงอย่างเดียว 
ไม่สามารถทําให้สถานการณ์ดีขึ้นต้องลงมือกระทํา โดยเร่ิมจากครอบครัวในการวางพ้ืนฐานให้อบรม
ด้านจริยธรรมของพลเมืองสถาบันทางการศึกษาไม่เพียงเป็นสถานที่ฝึกทักษะและให้ความรู้ต้อง 
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รับช่วงต่อในการสร้างค่านิยมที่เหมาะต่อครอบครัว รวมทั้งเครือข่ายสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างเพ่ือนบ้าน 
ที่ทํางาน สโมสร สมาคมต่างๆ เช่ือมโยงบุคคลทีส่นใจเรือ่งตนเข้าเป็นกลุ่มทีใ่ส่ใจผู้อ่ืน ช่วยดํารงรักษา
ประชาคม สังคม และกฎจรยิธรรม รวมทัง้สถาบันที่มีอิทธิพลสูงต่อสังคม คือ สถาบันศาสนา และ
สื่อมวลชนนับว่ามีบทบาทสําคัญในการร่วมสร้างให้สัคมเขม้แข็ง 
 6.2 คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตสาธารณะ (taamkru.com/th 16 กันยายน 2559) 

 6.2.1 คิดในทางบวก (Positive thinking) คือ คิดในทางที่ดีต่อคนอ่ืน 
 6.2.2 มีส่วนร่วม (Participation) คือ การมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เก้ือกูล เป็นธรรมชาติ 
 6.2.3 ทําตัวเป็นประโยชน์ (Useful) คือ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ต่อสาธารณะ 
ต่อสังคม ไม่น่ิงดูดาย อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทํา 
 6.2.4 ไม่เห็นแก่ตัว (Unselfish) คือ การฝึกเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
แบ่งปันของเล่น ของใช้ให้เพ่ือน รู้จักใหท้าน 
 6.2.5 มีความเข้าใจ (Understand) คือ เข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) ไม่ทับถมผู้อ่ืน 
ไม่ซ้ําเติมผู้อ่ืน 
 6.2.6 มีใจกว้าง (Broad Mind) คือ มีจิตที่กว้างใหญ่ เปิดกว้าง ไม่คับแคบ  
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รับฟังข้อมูล แสวง หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ 
 6.2.7 มีความรัก (Love) คือ รักเพ่ือน รักผู้อ่ืน เมตตาต่อสัตว์และพืช 
 6.2.8 มีการสื่อสารทีดี่ (Communication) คือ มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
เล่น และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

 7. กลยุทธ์ในการปลูกฝังจิตสาธารณะ 
 ประเวศ วะสี (2541 : 13) ได้เสนอกลยุทธ์ในการปลูกฝงัจิตสาธารณะ โดยใช้กลยุทธ์
หลักของการสร้างประชาคม เน่ืองจากประชาคมต้องขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือร่วมใจเช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายโดยอาศัยเทคนิค คอื (กรรยา พรรณนา,2559 : 31-32) 

 7.1 ความรัก เป็นความรักข้ันสูงของสังคมซึ่งมากกว่าความรักในความเป็นพรรคพวก 
เป็นความรักที่เอาชนะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ เป็นความรักสากลเป็นมิตรภาพเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ทําให้เกิดความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นพลังทางสังคม ความรักในที่น้ีหมายถึงความรักในธรรมชาติใน
แผ่นดินจะสร้างความผูกพันในความเป็นสังคมไทยเป็นตัวปลูกจิตสํานึก 
 7.2 ความรู้ การเสริมความรู้เป็นส่วนสําคัญในการสร้างความรัก ความรู้อย่างแท้จริง
เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยการกระทํา (Learning by doing) กลยุทธ์การปลูกจิตสํานึก
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เพ่ือส่วนรวมจึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดความซาบซึ้งและความตระหนักเพ่ือก่อให้เกิด 
ความคํานึงถึงส่วนรวม 
 7.3 ความเป็นธรรมชาติ การดําเนินการเพ่ือการพัฒนาของรัฐที่ไม่ประสบความสําเร็จ
ส่วนหน่ึงมาจากการเรงรัดที่จะให้ไปถึงเป้าหมายโดยเร็ว ด้วยมีเวลาและงบประมาณจํากัด แต่การสร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชนต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการเติบโตแบบธรรมชาติเพ่ือความเป็นอิสระและย่ังยืน 
 

 8. แนวคดิเก่ียวกับจิตสาธารณะ 
 แนวคิดทางจิตวิทยาที่กล่าวถึงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ ได้แก่ แนวคดิการ
อาสาสมัคร (Volunteerism) และแนวคิดพฤติกรรมเอ้ือสงัคม (Prosocial Behavior) ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
(http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 8.1 แนวคิดการอาสาสมัคร 
 การอาสาสมัคร (Volunteerism) หรือ การมีจิตอาสา (Volunteerspirit) มี
การใช้ครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 17 ซึ่งหมายถึง ผู้ที่สมัครใจเข้าเป็นทหารโดยไม่ได้ถูกบังคับ ในเวลา
ต่อมาการเป็นอาสาสมัครได้รวมถึงการสมัครใจทํางานใดๆ โดยไม่รับคา่ตอบแทน หรือการให้บุคคล
อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งการให้นั้นไม่ได้ระบุว่าเป็นแรงงาน เป็นเงิน เป็นสิ่งของ แต่การให้ที่
แท้จริงจะส่งผลให้เกิดความสุขทางจิตใจทัง้ผู้ให้และผู้รับ 
 ซูซานและเคทเทอเรนน์ (Susan J. Ellis และ Katerines H. Noyes, 2003 

อ้างในศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544) ให้ความหมายว่า การอาสาสมัคร คือ การเลือกกระทําสิ่งต่างๆ ที่เห็น
ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทําตามหน้าที่และไม่หวัง
สิ่งตอบแทนเป็นตัวเงินสามารถแบ่งองค์ประกอบเป็น 4 องค์ประกอบดังน้ี 
 8.1.1 การเลือก (Choose) หมายถึง พฤติกรรมต่างๆ ที่เน้นจํานงที่เป็นอิสระใน
การเลือกการกระทําหรือไม่กระทําในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 8.1.2 การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง  
การกระทําที่มจีุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน กลุ่มคน หรือสงัคมส่วนรวม 
 8.1.3 การกระทําโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง (Without Monetary 

Profit) หมายถึง การลงมือกระทําสิ่งต่างๆ โดยไม่ได้หวังผลรายได้ทางเศรษฐกิจ แต่อาจเป็นลักษณะ
ของรางวัลหรือเป็นค่าใช้จ่ายทดแทนที่ตนเองได้ใช้จ่ายไปแต่ไม่อาจเทียบได้กับค่าของสิ่งที่ได้กระทํา 
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 8.1.4 การกระทําที่ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทําตามหน้าที่ (Beyond Basic 

Obligations) หมายถึง การกระทําที่อยู่นอกเหนือความจําเป็นหรือสิ่งที่ถกูคาดหวังว่าจะต้องทําตาม
ภาระหน้าที่ 
 การศึกษาด้านจิตวิทยา ระบุว่า อารมณ์มบีทบาทอย่างย่ิงต่อการกระทําในเชิง
คุณธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงพฤติกรรมการอาสาสมัคร หรือ การมีจิตอาสา โดยอารมณ์ที่มีส่วนสําคญั
ต่อพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ คือ ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่จะเข้าใจสภาพอารมณ์และความคิดของบุคคลอ่ืนได้ นอกจากน้ี ความเข้าอกเข้าใจนี้ยังรวมถึง 
การที่บุคคลให้ความใส่ใจและมีการตอบสนองต่อความรู้สึกและความคิดของบุคคลอ่ืน รวมทั้งมี 
ความปรารถนาอยากให้บุคคลอ่ืนมีความสุข 
 พฤติกรรมอาสาสมัคร มีส่วนเก่ียวข้องกับการทําประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืนและ
สังคม ที่เรียกว่า เป็นการส่งเสริมจิตสาธารณะอย่างหนึ่ง ทั้งน้ีนักจิตวิทยาสังคม ได้อธิบายว่า 
พฤติกรรมการอาสาสมัครหรอืการมีจิตอาสาน้ีว่า สามารถเกิดจากการมีแรงจูงใจที่นึกถึงบุคคลอ่ืนเป็น
หลัก (alruism) และการมีแรงจูงใจที่คํานึงถึงตนเองเป็นหลัก (egoism) ตัวอย่าง เช่น นาย ก. ไปเป็น
อาสาสมัคร ช่วยเหลือคนที่ประสบพิบัติน้ําท่วม อาจเน่ืองมาจาก นาย ก. เห็นผูท้ี่ประสบภัยได้รับ
ความยากลําบาก จึงตัดสินใจไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ โดยเห็นแก่ประโยชน์ของผู้ประสบภัย 
เป็นหลักและไม่หวังสิ่งตอบแทนใด บางคร้ังการอาสาสมัครก็เกิดจากแรงผลักดันที่คํานึงถึงตนเอง  
เป็นหลัก เช่น การเป็นอาสาสมัครเพราะอยากได้รับคําชม อยากได้บุญหรือได้รับความสบายใจ หรือ 
การยกย่องจากสังคมเป็นผลตอบแทน (http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 8.2 แนวคิดพฤติกรรมเอ้ือสงัคม (Prosocial Behavior) 

 แนวคิดทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการมีจิตสาธารณะ คือ แนวคิดพฤติกรรม
เอ้ือสังคมในทางจิตวิทยาได้อธิบายว่า พฤติกรรมเอ้ือสังคมเป็นพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์และมีความสําคัญ
ต่อสังคม ซึ่งเป็นผลของ “อารมณ์ที่อ่อนโยน” โดยเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณความเป็นพ่อแม่ที่มีการ
กระทําเพ่ือช่วยเหลือบุคคลอ่ืนโดยไม่คาดหวังผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิน้ โดยลักษระที่
สําคัญของพฤติกรรมเอ้ือสังคม คือ การมีความใสใ่จทีจ่ะช่วยเหลือบุคคลอ่ืน แม้ว่าการกระทําน้ันจะ
สําเร็จตามที่ต้ังใจไว้หรือไม่ก็ตาม การมพีฤติกรรมเอ้ือสังคมนับว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนอย่างแท้จรงิ 
ซึ่งพฤติกรรมเอื้อสังคมน้ันจะเกิดประโยชน์ได้ต้องขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ หรือบริบทแวดล้อมของ
สังคมท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่บุคคลต้ังแต่หน่ึงคนขึ้นไปจนถึงระดับสังคมโดยรวม โดยไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
 พฤติกรรมเอ้ือสังคม มีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
(Helping Behavior) และความเอ้ือเฟ้ือ (Altruism) โดย ฮันส์ เวอร์เนอร์ (Hans-Werner, 2002) ได้
อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมเอ้ือสังคม พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือและ
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พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
(Helping 

Behavior) พฤติกรรมเอ้ือสังคม 
(Behavior) 
 

ความเอ้ือเฟ้ือ ไว้ว่า พฤติกรรมการช่วยเหลือ เป็นคําที่มขีอบเขตความหมายกว้างกว่าอีกสองคําโดย
ครอบคลุมถึงรูปแบบของการสนับสนุนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกรูปแบบ ส่วนพฤติกรรมเอ้ือ
สังคม จะมีขอบเขตความหมายแคบลงมาคือ เป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนด้วยความ
ต้ังใจจริงไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ การแบ่งปัน การอาสาสมัครโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนคําว่า 
ความเอ้ือเฟ้ือ หมายถึง แรงจูงใจของผู้ให้ความช่วยเหลือ ช่วยด้วยความเต็มใจและไม่คาดหวังถึง
ผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ ความเอ้ือเฟ้ือมีลักษณะสําคญั คือ มีความปรารถนาในการให้ มีความรู้สกึ
เข้าใจและเห็นใจบุคคลอ่ืน และไม่มีแรงจูงใจท่ีจะรับสิ่งใดจากสิ่งที่ตนเองกระทําเพ่ือบุคคลอ่ืนน้ัน โดย
ความสัมพันธ์ของทั้งสามคํา สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 157 แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเอ้ือสังคม  
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือและความเอ้ือเฟื้อไบเออร์ออฟ (Bierhoff,2002) 

(http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 

 ไอเซนเบอร์ก และคณะ (Eisenberg; et al, 1984 อ้างในกรกนก เตชะอมรานันท์, 
2554) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมเอ้ือสังคมว่า เป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน โดยมีเจตนาและ
ความต้ังใจที่จะทําประโยชน์เพ่ือบุคคลอ่ืนโดยไม่มีแรงจูงใจในการกระทาํหรือคาดหวังรางวัล 
พฤติกรรมเอ้ือสังคมสามารถแบ่งได้ 3 องค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี 
 8.2.1 การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง การแบ่งปันของของตนเอง หรือสิ่งของ
ที่ตนเองเคยครอบครองแก่บุคคลอ่ืน ค่าของการสูญเสียจะเป็นรูปธรรม ซึง่การสูญเสียอาจคาดการณ์
ไว้ก่อนหรือไม่ก็อาจเป็นได้ 
 8.2.2 การช่วยเหลือ (Helping) หมายถึง ความพยายามบรรเทาความต้องการ
ของบุคคลอ่ืนโดยการช่วยเหลือให้บุคคลอ่ืนบรรลุเป้าหมาย เช่น การใหข้้อมูล การให้สิง่ของที่ไม่ใช่

ความเอ้ือเฟ้ือ 
(Altruism)
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ของตนเองซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เก่ียวการสญูเสียที่ตนเคยครอบครอง แต่เป้นค่าของการสูญเสียเวลา
และความพยายาม 
 8.2.3 การปลอบโยน (Comforting) หมายถึง ความพยายามบรรเทาความทุกข์
ของบุคคลอ่ืน ด้วยคําพูดหรือการลงมือกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้บุคคลอ่ืนผ่อนคลายความกังวล 
ความเครียด ความไม่สบายใจลง การปลอบโยนเก่ียวกับเวลาและความเอาใจใสข่องผู้ให้เป็นหลัก 
 นอกจากน้ี การสร้างแรงจูงใจทางบวกที่จะทําให้บุคคลเกดิพฤติกรรมเอ้ือสังคม
จึงเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งจาํเป็นอย่างยิ่งในสังคม มีนกัจติวิทยากล่าวว่า คนที่มแีรงจูงใจจะมีแนวโน้ม
ที่จะแสดงพฤติกรรมเอ้ือสังคมสูงกว่าคนที่มแีรงจูงใจตํ่ากว่า ทั้งน้ีแรงจูงใจเอ้ือสังคม 3 ด้าน ดังน้ี 
 1) ด้านการคํานึงส่วนรวม หมายถึง แรงจูงใจที่จะแสดงความใส่ใจต่อ
ประโยชน์สาธารณะ แสดงความภาคภูมิใจ และการได้มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
 2) ด้านการให้คุณค่าเอ้ือสังคม หมายถึง แรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรม
ช่วยเหลือ และแสดงสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
 3) ด้านการสร้างความประทับใจ หมายถึง แรง๗งใจที่จะหลีกเลี่ยงการมี
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาบุคคลอ่ืน และแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมให้ได้รับรางวัล หรือสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ 
 ทั้งน้ี หากคนเรามีแรงจูงใจในพฤติกรรมเอ้ือสังคม น่ันคือ การมีแรงจูงใจ
ภายในของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมที่มีลกัษณะเอ้ือสังคม เช่น การแสดงความรู้สึกห่วงใย การเข้าอก
เข้าใจและการแสดงพฤติกรรมโดยมุ่งประโยชน์ของบุคคลอ่ืนเป็นหลักและไม่คาดหวังหรือเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจที่ให้ความใส่ใจต่อบุคคลอ่ืน แรงจูงใจท่ี
อยากจะช่วยเหลือบุคคลอ่ืนและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืนในทางบวก รวมท้ังแรงจูงใจท่ี
จะหลีกเลี่ยงการมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาบุคคลอ่ืน เป็นต้น 
 

 9. แนวคดิและทฤษฎีท่ีใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
 9.1 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (กรรยา พรรณนา,2559 : 45-48) มีแนวคิดหลักที่สําคัญ
ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การมีความรู้ (รอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวัง) และมคีุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา และแบ่งปัน) จิรายุ  
อิศรางกูร (2552 :ง-จ) ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะถึงแนวการดํารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
การบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทัน
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ต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจําเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบๆใด อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในทั้งน้ีต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนํา
วิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผน และการดําเนินการทุกข้ันตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจทุกระดับให้มีสํานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติปัญญาและความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอ้มและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างเป็นอย่างดี 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาทีต้ั่งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทํา 
 

 

 

 

 

 

 

     พอประมาณ 

 

    มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันดี 
      ในตัว 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 158 แสดงภาพสรปุหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพีงสาํนักงานทรัพยาสนิส่วนพระองค์,2544,  

ตามรอยพ่อ ชวิีตพอเพียงสูก่ารพัฒนาที่ยัง่ยืน, หนา้ ซ. 
(กรรยา พรรณนา,2559 : 45-48) 

วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน เพียร สติ ปัญญา) 

นําสู่ ทางสายกลาง = พอเพียง 



561 

 

 9.1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
 9.1.1.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปจนขาด
แคลนและไม่มากเกินศักยภาพ โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ใน
ระดับที่พอประมาณ การใช้ทรัพยากรท่ีอยู่ในระดับที่พอประมาณและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน 
 9.1.1.2 ความมีเหตุมีผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ต่างๆอย่างมีเหตุผล บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ความเป็นจริง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลัก
ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ค่านิยมที่ดีงาม การตัดสินใจในระดับของความพอเพียงน้ันจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทําน้ันๆ อย่างรอบคอบ 
 9.1.1.3 การมีภูมิคุ้มกนัที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 
 9.1.2 เง่ือนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 9.1.2.1 เง่ือนไขความรู ้ ประกอบด้วย การฝกึตนใหม้ีความรอบรู้เก่ียวกับ
วิชาการต่างๆท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและระมัดระวังที่จะนําความรู้เหล่าน้ันมา
พิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 9.1.2.2 เง่ือนไขคุณธรรม การเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มี
ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมคีวามอดทน มีความพากเพียรใช้สติปัญญาใน
การดําเนินชีวิต รู้รักสามัคค ีไม่โลภ ไม่ตระหน่ีและรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 
 9.1.3 แนวทางปฏิบัติหรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน พรอ้มรับต่อการเปลี่ยนแปลงทกุๆ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี โดยน้อมพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ดังน้ี (กรรยา พรรณนา,2559 : 48-50) 

 9.1.3.1 ระดับบุคคล/ครอบครัว 
 - สามารถให้ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตนใน 5 ด้าน ได้แก่ 
 1) ด้านจิตใจ คือ การทําตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเอง มีจิตใจที่
เข้มแข็ง มีจิตสาํนึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม ซื่อสัตย์
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สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ รัชการที่ 9 เก่ียวกับการพัฒนาจิตใจของคน ความว่า “บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ 
ความหนักแน่นมั่นคงในสุจรติธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสําเร็จ ทัง้ต้องมีกุศโลบาย
หรือวิธีการแยบยลในการปฏิบัติงาน ประกอบพร้อมด้วยจึงจะสัมฤทธิผลที่แน่นอน และบังเกิด
ประโยชน์อันย่ังยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน” 

 2) ด้านสังคม คอื การที่แต่ละชุมชนมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน
เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นอิสระ ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ความว่า “เพ่ือให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน  
ไม่ลดหลั่น จึงขอให้ทุกคนพยายามท่ีจะทํางานในหน้าที่อย่างเต็มที่และให้มีการประชาสัมพันธ์กันให้ดี 
เพ่ือให้งานทั้งหมด เป็นงานที่เก้ือหนุนสับสนุนกัน” 

 3) ด้านเทคโนโลยี คือ จากการท่ีในปัจจุบันสภาพแวดล้อมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆ  ในสังคมก็ทั้งที่ดีและไม่ดีจึงแยกแยะบนพ้ืนฐาน
ของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อม  
ภูมิประเทศ สังคมไทยและควรพัฒนาเทคโนโลยี จากภูมิปัญญาของเราเอง ดังพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี ความว่า  
“การเสริมสร้างสิ่งที่ชาวชนบทขาดแคลนและต้องการ คือความรู้ในด้านเกษตรกรรม โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เป็นสิง่ที่เหมาะสม” “การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็มรูปหรือเต็มขนาด ในงานอาชีพหลัก
ของประเทศย่อมจะมีปัญหา” 

 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คอื การใช้และการ
จัดการอย่างชาญฉลาดพร้อมทั้งการเพ่ิมมลูค่า โดยให้ยดึหลักการของความย่ังยยืนและเกิดประโยชน์
สูงสุด ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 ที่เก่ียวข้องกับ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความว่า “การรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนึกว่าอยู่ได้อีก
หลายร้อยปี ถึงเวลานั้นลูกหลานของเราก็อาจหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป เป็นเร่ืองของเขา ไม่ใช่เรื่องของ
เรา แต่เราก็ทําได้ ได้รักษาสิ่งแวดล้อมไว้ใหพ้อสมควร” 

 5) ด้านเศรษฐกิจ คือ เดิมนักพัฒนามักมุ่งไปที่การเพ่ิมรายได้ 
แต่ไม่มีการมุ่งลดรายจ่าย ในเวลาเช่นน้ีจะต้องปรับทิศทางใหม่ ได้แก่ เราต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็น
สําคัญ และยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบ้ืองต้น ดังพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 ที่เก่ียวข้องกับด้านเศรษฐกิจ ความว่า 
“การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามท่ีจะหาความรู้และสรา้งตนเองให้มั่นคงนี้ เพ่ือตนเอง เพ่ือที่จะให้
ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าที่มีความสุข พอมี พอกิน เป็นข้ันหน่ึงและขั้นต่อไป คอื ให้เกียรติว่า 
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ยืนได้ด้วยตนเอง” “หากพวกเราร่วมมือร่วมใจ ทําสักเศษหน่ึงส่วนสี่ ประเทศชาติของเรา ก็สามารถ
ริดพ้นจากวิกฤติได้” 

 9.1.3.2 ระดับชุมชน 
 การที่คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความร็ รัก สามคัค ี สรา้งเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันใน
ชุมชนและนอกชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมท้ังการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์สุขได้อย่าง
เหมาะสม 
 9.1.3.3 ระดับประเทศ 
 การเน้นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริม่จากการวางรากฐาน
ให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่อย่างพอมีพอกินพอใช้และมีความสามารถพ่ึงตนเองได้ มีความรู้
และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่งเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบทอด
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้ รัก สามัคคี 
เสริมสร้างเครอืข่ายเช่ือมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดความพอเพียง พัฒนาเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป
โดยเน้นการวางรากฐานของประเทศให้พรอ้มก่อนจึงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในลําดับ
ต่อไป 
 9.1.3.4 ระดับทั่วไป สําหรับคนทุกวัย สามารถปฏิบัติตนตามแนวทาง
กว้างๆ ได้ดังต่อไปน้ี 
 1) ใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของการรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง  

เน้นการพ่ึงพาตนเอง แล้วจึงค่องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
มีความรักความเมตตาและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ 
คนรอบข้าง 

 2) ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับ 
หลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือคือ การมีคุณธรรม 

 3) จะทําสิ่งใดต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม (ไม่ทําให้คนอ่ืนเดือดร้อนจากกระทําของตน) 

 4) ไม่เน้นการให้ความสําคัญกับวัตถุแต่ต้องเน้นการให้
ความสําคัญกับความดีงามในจิตใจ 

 5) รู้จักแบ่งปันผู้อ่ืนตามความสามารถและความเหมาะสม 
 ของตน 
 6) ใช้ชีวิตบนทางสายกลาง (ไมม่ากเกินไปและไม่น้อยเกินไป) 



564 

 

 9.2 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักคําสอนทางศาสนา 
 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักคําสอนทางศาสนาที่สําคัญ ศาสนา
ทุกศาสนาต่างมุ่งสอนให้คนเป็นคนดี โดยในหลักคําสอนของแต่ละศาสนาจะมีแนวคิดที่สัมพันธ์
กับจิตสาธารณะที่สอดแทรกอยู่เสมอ (กรรยา พรรณนา,2559 : 48-50) 

 9.2.1 ศาสนาพุทธ 
 หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ กวิน ชุติมา 
(2552, อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สทุธิรัตน์, 2552 : 27-32) ได้กลา่วดังน้ี 
 9.2.1.1 การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้ให้ต้องให้อิสระแก่ผู้รับ การให้
โดยคาดหวังว่า จะได้อะไรตอบแทน (แมแ้ต่คําขอบคุณ) ไม่เรียกว่า การให้ เน่ืองจากไม่บริสุทธ์ิ หรือ
ทําให้การให้เป็นการแลกเปลีย่น ดังที่คนโดยทั่วไปมักการให้เป็นเคร่ืองมือไปบังคับจิตใจคนอ่ืน 
 9.2.1.2 สิ่งที่ให้ต้องเหมาะสม เป็นการให้แล้วที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงกับผู้รับ ไมใช่ใหแ้ล้วทาํให้ผู้รับเป็นอันตราย เสียนิสยั หรือนําสิ่งที่ได้ไปใช้ประโยชน์อะไรมิได้ 
 9.2.1.3 การให้กับผู้ทีส่มควรได้รับ น่ันคือ ผู้รับเป็นผู้ที่สมควรได้รับ 
สิ่งน้ันจริงๆ รบัไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 9.2.1.4 การให้ด้วยอาการท่ีเหมาะสมถูกต้อง เป็นการให้ด้วย 
ความเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ใช่ให้แบบผูท้ี่เหนือกว่า 
 การให้ หรือ การเสียสละ ซึ่งการให้หรือการเสียสละ หมายถึง 
การให้ การแบ่งปันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน มีเง่ือนไขว่าการให้หนือการเสียสละน้ัน จะต้องไม่มี
ข้อแม ้ หรือโดยไม่หวังผลตอบแทนให้โดยบริสุทธ์ิ การให ้ การเสียสละเป็นคุณธรรมข้ันพ้ืนฐานของผู้ที่
อยู่ร่วมกันในสงัคม ทุกคนในสังคมต้องมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเสียสละแบ่งปันให้แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เหน็
แก่ตัว ความเสียสละจึงเป็นคุณธรรมเครื่องผูกมิตรไมตรี ยึดเหน่ียวจิตใจ เป็นเคร่ืองมือสร้างลักษณะ
นิสัยให้เป็นคนท่ีเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว การเสียสละจึงเป็น
คุณลักษณะสําคัญอย่างหน่ึงในสังคม เริ่มต้ังแต่ครอบครัวอันเป็นหน่วยเล็กๆ ของสังคม ต้องเสียสละ
ความสุขส่วนตัวให้แก่กัน เสียสละทรัพย์สนิที่หามาได้ด้วยความเหน่ือยยากลําบากให้แก่กันทั้งในยาม
ปกติและคราวจําเป็น ดังจะเห็นได้จากที่มีการเสียสละและบริจาคทรัพย์ สิ่งของเพ่ือช่วยเหลือกันเมื่อ
ประสบภัยอย่างใดอย่างหน่ึง เกิดขึ้นแก่คนทีใ่ดที่หน่ึง ก็มักจะมีการรับบริจาคเพ่ือนําเงินหรือสิ่งของไป
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทุกภัย วาตภัย หรือไม่ก็
มีการรับบริจาคสิ่งของเพ่ือนําไปสร้างเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม  
(สํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557) 
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 9.2.2 คําสอนเรื่องการเสียสละจึงมสีอดแทรกอยู่ในหลักธรรมคําสอนต่างๆ 
ของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนน้อมนําคําสอนน้ีไปใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิต อันได้แก่ 
 9.2.2.1 สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักของการสังคมสงเคราะห์ เป็นเร่ือง 
การเสียสละเกือ้กูลในสังคม ประกอบด้วย 
 ทาน คือ การให้ การแบ่งปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรได้ 
 ปิยวาจา คือ การมีวาจาที่เรียบร้อย เจรจาด้วยถ้อยคําที่

อ่อนหวาน 
 อัตถจริยา คือ ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 สมานัตตา คือ การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะของตน 
 9.2.2.2 ฆราวาสธรรม เป็นหลักธรรมสําหรับผู้ครองเรือน (ครอบครัว) 

ประกอบด้วย 
 สัจจะ คือ การกัษาความซื่อสตัย์ ซื่อตรงต่อกัน 
 ทมะ คือ ความข่มใจตนเอง 
 ขันติ คือ ความอดทน 
 จาคะ คือ การบริจาค เสียสละ เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันแก่ผู้อ่ืน 
 9.2.2.3 พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมสําหรับทุกคน เป็นหลักธรรม
ประจําใจที่จะ ช่วยให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธ์ิ ได้แก่ 
 เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข ความสขุเป็น
สิ่งที่ทุกคน ปรารถนา ความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ เช่น ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ ความสุขเกิด
จากการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการบริโภค ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหน้ี ความสุขที่เกิดจากความไม่เป็น
โรค และความสุขที่เกิดจากการได้ทํางานที่ปราศจากโทษ 
 กรุณา คือ ความปรารถนาใหผู้้อ่ืนพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่
เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายไม่สบายใน 
 มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี เป็นความปรารถนาให้ผูอ่ื้นมี
ความสุขและความเจริญก้าวหน้า ไม่คิดอิจฉาริษยา การมมีุทิตาจะช่วยสร้างมิตรไมตรีกับผู้อ่ืนๆได้ง่าย
และลึกซึ้ง 
 อุเบกขา คือ การรู้จักวางเฉย การวางใจเป็นกลาง เพราะ
พิจารณาเห็นว่าใครทําดีย่อมได้ดี ใครทําช่ัวย่อมได้ช่ัว ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรม 
 พรหมวิหาร 4 ประการน้ี นับว่าเป็นหลักธรรมท่ียิ่งใหญ่อีก
หลักธรรมหน่ึงของพระพุทธศาสนาที่ควรปลกูฝังให้กับเยาวชนเป็นอย่างย่ิง เพราะคนท่ีจะมีจิตสาธารณะ
จะต้องมีความปรารถนาให้ผูอ่ื้นได้รับความสุข (เมตตา) มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ (กรุณา)  



566 

 

มีความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี ไม่คิดริษยา (มุทติา) และการรู้จักวางเฉย วางใจเป็นกลางไม่คิดซ้ําเดิมใคร
เมื่อมีทุกข์ เพราะใครทํากรรมดีย่อมได้ดี ใครทํากรรมช่ัวย่อมได้ช่ัว ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรม 
(อุเบกขา) 
 9.2.3 คริสต์ศาสนา 
 หลักธรรมสําคญัของคริสต์ศาสนา คือ เรื่องความรัก คริสต์ศาสนาจึงได้
ช่ือว่าเป็น “ศาสนาแห่งความรัก” เป็นความรักของพระเจ้า มิใช่ความรักที่ประกอบด้วยตัณหา ราคะ 
แบบรักหนุ่มสาวทั่วๆไป แต่เป็นความรักที่มีเง่ือนไข เป็นการปรถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข มีความเมตตา
กรุณา ให้อภัยซึ่งกันและกันและยินดีเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี เป็นความรักที่จะต้องมีการเสียสละ ครสิต์
ศาสนาสอนให้ผู้นับถือรักในพระเจ้า รักเพ่ือนมนุษย์และรักแม้กระทั่งศัตรู นับว่าเป็นการสอนใน
คริสต์ศาสนิกชนรู้จักให้อภัยและเสียสละอยา่งย่ิงใหญ่ ความรักเป็นหลักธรรมสําคญัที่สดุที่พระเยซูทรง
สั่งสอนว่า พระเจ้ารักโลก จนได้ทรงส่งพระบุตร (พระเยซู) ของพระองค์มาสู่โลกน้ี เพ่ือทรงใช้หน้ีบาป
แทนมนุษย์ เพ่ือให้มนุษย์รอดพ้นจากบาป เป็นแบบอย่างให้แก่มนุษย์ได้รูจ้ักการเสียสละ อันเป็นหลัก
คําสอนที่ทําใหเ้กิดความสงบสุขขึ้นในโลก (กรรยา พรรณนา,2559 : 76) 

 9.2.4 ศาสนาอิสลาม 
 คําว่า อิสลาม แปลว่า สันติ ในสังคมที่จะมีสันติสุขได้น้ันจะต้องมีหลัก
เก่ียวกับ “ความเสียสละ” การแบ่งปัน ทําให้เกิดความรักความผูกพัน ความรักความสามัคคีขึ้นในสังคม 
หลักการเสียสละของศาสนาอิสลาม เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าเป็นระเบียบวินัยที่ครอบคลุมทุกย่าง
ก้าวของชีวิต ทั้งในด้านความคิดจิตใจและการกระทําซึ่งแสดงออกด้วยการปฏิบัติที่เคร่งครัด ได้แก่ 
 9.2.4.1 การละหมาด เป็นการนมัสการต่อพระเจ้าเพ่ือแสดงความภักดี 
โดยมุสลิมต้องเสียสละเวลาทาํทุกวันอย่างเคร่งครัดวันละ 5 เวลา การเสียสละเช่นน้ีทําให้เป็นผู้ห่าง
จากความช่ัวร้าย ช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้กระทําให้สะอาดบริสุทธ์ิ ยับย้ังการกระทําที่ไม่ดีทั้งหลาบ 
 9.2.4.2 การบริจาคซะกาต เป็นการจ่ายทานของมุสลิมเพ่ือช่วยเหลือ 
คนยากจน ถือเป็นการขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้รู้จักเสียสละและขจดัความตระหน่ีถี่เหนียวให้พ้นจาก
จิตใจ 
 9.2.4.3 การถือศีลอด เป็นการเสียสละความสุขสบายจากการบริโภคใช้
สอยมาเป็นการอดอาหาร และงดเว้นจากสิ่งที่ผู้คนปกติควรจะได้รับ คือ งดเว้นจากการกินการด่ืม 
ต้ังแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ งดเว้นการกระทําความช่ัวทั้งทางกาย 
ใจและวาจา ทัง้น้ีเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงผู้อดอยากแร้นแคน้ เกิดความยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
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 9.2.4.4 การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นการไปปฏิบัติศาสนกิจที่
เมืองเมกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งต้องเสียสละทั้งสุขภาพร่างกาย ทุนทรัพย์หรือบางคร้ังต้อง
เสียสละ แม้กระทั่งชีวิตในอันที่จะกระทําสิง่ที่ถือว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นความดีของมุสลิมทกุคน คือ 
การะลึกถึงพระเจ้า ศาสดาและได้พบกับพ่ีน้องมุสลิมทั่วโลก 
 9.3 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบ
กระทํา 
 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบ
กระทํา (Operant Conditioning Theory) (กรรยา พรรณนา,2559 : 78-80) 

 9.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบกระทาํ (Operant Conditioning 

Theory) ของสกินเนอร์ สรปุได้ดังน้ี (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552 : 37-38) 

 9.3.1.1 การกระทําใดๆ ถ้าได้รับการเสริมแรงจะมแีนวโน้มเกิดขึ้นอีก 
ส่วนการกระทําที่ไม่มีการเสริมแรงจะมีแนวโน้มที่ความถี่ของการกระทําน้ันจะลดลงและหายไปใน
ที่สุด 
 9.3.1.2 การเสริมแรงทีแ่ปรเปลี่ยนทําให้เกิดการตอบสนองมากกว่า 
การเสริมแรงทีต่ายตัว 
 9.3.1.3 การลงโทษทําให้เรียนรู้ได้เร็วและลืมเร็ว บางครั้งเช่ือว่า  
การลงโทษไมท่ําให้เกิดการเรียนรู้ 
 9.3.1.4 การให้แรงเสริมหรือให้รางวัลเมื่อมีการแสดงพฤติกรรมที่
ต้องการสามารถช่วยปรับหรือปลูกฝังนิสัยทีต้่องการได้ 
 9.3.2 การนําทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบกระทํา (Operant Conditioning 

Theory) ของสกินเนอร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะของผู้เรียน ดังน้ี 
 9.3.2.1 การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เมื่อม ี
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมจติสาธาณะ ควรใช้ตัวเสริมแรงได้ 4 ประเภท คือ 
 1) ตัวเสริมแรงที่เป็นสิ่งของ (Material reinforcement) เป็น
ตัวเสริมแรงทีป่ระกอบไปด้วยอาหาร ของท่ีเล่นได้และสิง่ของต่างๆ เช่น ขนม ของเลน่ เสื้อผ้า นํ้าหอม 
รถยนต์ สมุดวาดเขียน ตุ๊กตา ปากกา เป็นต้น 
 2) ตัวเสริมแรงทางสังคม (Social reinforcement) ตัวเสรมิแรง
ทางสังคม เป็นตัวเสริมแรงที่ไม่ต้องลงทุนซื้อหามีอยู่ในตัวเราและค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงใน 
การปรับพฤติกรรม แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ คําพูด ได้แก่ คําชมเชย เช่น ดีมาก น่าสนใจมาก ผมชอบ
มากเลยเย่ียมมาก เป็นความคิดที่หลักแหลม ใช่เลยฉลาดจริงๆ นายแน่มาก สุดยอดจริงๆ และ 
การแสดงออกทางท่าทาง เช่น ยิ้ม มองอย่างสนใจ การแตะตัว จับมือ การพยักหน้า 
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 3) ตัวเสริมแรงที่เป็นกิจกรรม (Activity reinforcement)  

เป็นการใช้กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ชอบไปเสริมแรงกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ไม่ชอบ 
 4) ตัวเสริมแรงที่เป็นเบ้ียอรรถกร (Token reinforcement) 

โดยการนําเบ้ียอรรถกรไปแลกเป็นตัวเสริมแรงอ่ืนๆ ได้ เช่น ดาว คูปอง เงิน คะแนน 
 9.3.2.2 การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เป็นการทํา
ให้ความถี่ของพฤติกรรมคงท่ีหรือเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการเสริมแรงทางลบ คือ ทําทันทีหรือเร็วที่สุด เมือ่
พฤติกรรมที่ไมต้่องการเกิดขึ้น ควรให้มคีวามรุนแรงเหมาะสมมากหรือน้อยเกินไป ควรให้ผู้ถูกลงโทษรู้
ว่าพฤติกรรมใดที่ถูกลงโทษควบคู่กับการเสริมแรงทางบวก ผู้ลงโทษควรเป็นตัวแบบที่ดี ในทุกๆด้าน 
และการลงโทษควรเป็นวิธีสุดท้าย ถ้าไม่จาํเป็นไม่ควรใช้การลงโทษ เพราะเป็นการหยุดย้ังพฤติกรรม
เพียงช่ัวคราวแต่จะไม่เกิดการเรียนรู้ 
 9.4 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม 
 แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม 
(Social Conditioning Theory) (กรรยา พรรณนา,2559 : 81-84) 

 แบนดูรา (Bandura, 1977, อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธรัตน์, 2552 : 39-40;  

อัชรา เอิบสุขสิริ, 2557 : 88) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิง
สังคมข้ึนมา ซึ่งเขามองว่า กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและการแสดงออกได้พร้อมๆ กันและตัวแบบจะทําหน้าที่ 3 ลักษณะ คือ 1) ส่งเสริม
การเกิดพฤติกรรม 2) ยับย้ังการเกิดพฤติกรรม 3) ช่วยให้พฤติกรรมน้ันคงอยู่ ตามหลักการของแบน
ดูรา มนุษย์จะใช้ปัญญาพิจารณาพฤติกรรมของตัวแบบที่เขารู้สึกประทับใจ และคดิว่าจะมีประโยชน์
ต่อตัวเขา เมื่อได้ลองปฏิบัติตามพฤติกรรมตัวแบบแล้วรู้สึกว่าดี มีประโยชน์ และเหมาะสมกับตัวเอง 
มนุษย์ก็จะปฏิบัติตามเช่นน้ันต่อไปจนติดเป็นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพประจําตัวต่อไป แบนดูรา 
(Bandura, 1977, อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธรัตน์, 2552 : 39-40) ได้แบ่งตัวแบบไว้เป็น 2 ชนิด คือ  
 9.4.1 ตัวแบบที่มีชีวิตจริง คือ ตัวแบบที่เป็นบุคคล เช่น พ่อแม่ เพ่ือน พ่ีน้อง 
ครู อาจารย์ ขอ้ดีของการเสนอตัวแบบที่มีชีวิตจริง มีดังน้ี 
 9.4.1.1 ตัวแบบจริงทําให้ผู้สังเกตสนใจและเลียนแบบได้ดีกว่าวิธีอ่ืน 
เพราะตัวแบบประเภทน้ีมีความใกล้เคียงหรือเหมือนกับสภาพจริงมากที่สุด 
 9.4.1.2 การเสนอตัวแบบที่มีชีวิตจริงสามารถปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงให้เมาะสมกับสภาพการณ์ได้ 
 



569 

 

 9.4.2 ตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ ์ ซึ่งอาจจะเป็นคําพูด หนังสือ เอกสาร หรือใช้
ทัศนวัสดุ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สไลด์ หรือวิดีโอเทป เป็นต้น ข้อดีของการเสนอตัวแบบที่ที่
เป็นสัญลักษณ ์มีดังน้ี 
 9.4.2.1 ตัวแบบเพียงตัวเดียวสามารถก่อให้เกิดการทําตามตัวแบบ
พฤติกรรมแก่บุคคลได้เป็นจํานวนมากอย่างพร้อมเพียงกันในหลายๆ สถานการณ์อย่างกว้างขวาง เช่น 
ตัวแบบจากโทรทัศน์และหนังสือ 
 9.4.2.2 ตัวแบบสัญลักษณ์เหมาะที่จะใช้กับสถานการณ์ที่มาสามารถ
สังเกตได้หรือสังเกตได้ยาก เช่น พฤติกรรมทีเ่กิดมาจากกระบวนการทางปัญญา 
 9.4.2.3 สามารถจัดกระบวนการเสนอตัวแบบให้เหมาะสมได้ก่อนที่จะ
นําไปใช้จริง 
 9.4.2.4 ตัวแบบสัญลักษณ์เร้าความสนใจและอยูแ่วดล้อมบุคคล
ตลอดเวลา 
 9.4.2.5 ตัวแบบสัญลักษณ์สามารถเกบ็ไว้ในการเสนอตัวแบบที่ต้องการ
ให้บุคคลกระทาํพฤติกรรมตามตัวแบบในทํานองเดียวกันใหม่ได้ 
 9.4.3 ตัวแบบมีอิทธิพลต่อผู้สังเกต ดังน้ี 
 9.4.3.1 การสร้างพฤติกรรมใหม่ เมื่อผู้สังเกตได้เห็นการกระทาํของ 
ตัวแบบ ซึ่งเป็นการกระทําที่ผู้สังเกตไม่เคยพบเห็นมาก่อน ผู้สังเกตจะรวบรวมข้อมูลของการกระทํา
ใหม่น้ีในรูปของสัญลักษณ์และถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมใหม ่
 9.4.3.2 การสร้างกฎเกณฑ์หรือหลักการใหม่ จะเกิดขึ้นในสภาพที่ 
ผู้สังเกตเห็นการกระทําของแม่แบบในลกัษณะต่างๆ และถ้าการตอบสนองส่งผลทางบวก ผู้สังเกตก็จะ
รวบรวมรูปแบบลักษณะของแม่แบบในรูปแบบต่างๆ แล้วนํามาสร้างเป็นกฎเกณฑ์ใหม่หรือหลักการ
ใหม ่
 9.4.3.3 การสอนความคิดและพฤติกรรมการสร้างสรรค์ การมแีมแ่บบ
จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพราะเมื่อมนุษย์เห็นแมแ่บบกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หน่ึง การมีแม่แบบของมนุษย์ มนุษย์อาจจะใช้ประสบการณ์ต่างๆท่ีมอียู่ประกอบกับการกระทําของ
แม่แบบมาพัฒนาเป็นความคดิหรือพฤติกรรมใหม่ขึน้มา 
 9.4.3.4 การยับย้ังการกระทําและลดความหว่ันเกรง ที่จะกระทําการท่ี
ได้เห็นแม่แบบถูกลงโทษ ผูส้ังเกตมีแนวโน้มที่จะไม่กระทําตามแม่แบบน้ันและในทํานองเดียวกัน ถ้าได้
เห็นแม่แบบทาํพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและไม่ห้ามปรามแล้วไม่มีผลกรรมใดๆ ตามมา ผู้สังเกตก็มี
แนวโน้มที่จะกระทําตามแม่แบบ 
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 9.4.3.5 การส่งเสริมการกระทํา การมีแมแ่บบจะมีอิทธิพลส่งเสริมการ
กระทําทั้งที่เป็นทางบวกและทางลบ ถ้าผู้สังเกตได้เห็นแม่แบบแสดงพฤติกรรมหนึ่งและได้รับรางวัล 
ผู้สังเกตมีแนวโน้มที่จะกระทําตามมากข้ึน ในทํานองเดียวกัน ถ้าผูส้ังเกตได้เห็นแม่แบบที่แสดงความ
ก้าวร้าวและได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งดี ผู้สังเกตมีแนวโน้มกระทําตามมากขึ้น ดังน้ัน การนําเสนอ
แม่แบบในสังคมจําเป็นต้องมีความระมัดระวังอย่างย่ิง เพาะอาจจะมีผลต่อการเพ่ิมพฤติกรรมทางลบ
ได้ 
 9.4.3.6 ทางด้านอารมณ์ การมแีมแ่บบนอกจากจะส่งผลต่อการกระทํา
แล้วยังส่งผลต่ออารมร์ของผู้สังเกตให้รุนแรงเพ่ิมขึ้น และกระตุ้นให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย 
 9.4.3.7 การเอ้ืออํานวยให้เกิดการกระทําตามแม่แบบ การกระทําที่คน
เห็นคุณค่าและมีความช่ืนชอบอยู่เสมอ การกระทําของแม่แบบน้ันก็จะทําให้ผูส้ังเกตทําได้รวดเร็วและ
กระทําได้ง่าย นอกจากน้ีเมื่อตนสามารถกระทําได้ตามแม่แบบได้เร็ว จะให้เกิดการแผ่ขยายจากสังคม
หน่ึงได้รวดเร็วด้วย 
 9.4.4 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาจิตสาธารณะ ได้คือ (ทิศนา แขมมณี,2546 : 20-21, อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สทุธรัตน์, 2552 : 

40-41) 

 9.4.4.1 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเอาใจใส่และต้ังใจสังเกตตัวแบบ 
 9.4.4.2 การเสนอตัวแบบ ตัวแบบจะต้องเด่นชัด ไม่สลัลซับซ้อน
จนเกินไป เป็นตัวแบบที่มีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถดึงดูดจิตใจ และทําให้ผู้สังเกตพอใจ 
 9.4.2.3 การช่วยให้ผู้เรียนเก้บจําตัวแบบน้ัน โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น 
การทําเป็นรหัสการจํา การวักซ้อมลักษณะตัวแบบในความคิดและด้วยการกระทํา 
 9.4.2.4 การจูงใจให้ผู้เรียนปฏิบัติ โดยการช่วยผู้เรียนได้รับรู้ เห็นคุณค่า
รับรู้ ความสามารถของตนเอง เรียนรู้วิธีการกํากับตนเอง และเห็นผลที่น่าพึงพอใจของการปฏิบัติ 
 9.4.2.5 การลงมือกระทําหรือปฏิบัติ โดยช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือทํา 
การสังเกตการณ์กระทําของตนเอง โดยผู้เรียนได้ข้อมูลป้อนกลับ และให้ผู้เรียนได้เทียบเคียงการ
กระทําของตนกับภาพตัวแบบในความคิด 
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 10. กระบวนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ  
 กระบวนจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ (กรรยา พรรณนา,2559 : 134-147) 

ได้แก่ 
 10.1 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ชวาลา เวชยันต์ 
(2544) และกรรยา พรรณา (2553: 6-7) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วย 
การรับใช้สังคม เป็นการดําเนินการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการให้ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์ใน
การรับใช้สังคม ทั้งน้ี ผู้เรยีนจะต้องมีการสํารวจความต้องการของชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
เรียน และวางแผนการเข้าไปมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ลงมือปฏิบัติการรับใช้สังคมตามแผน และนํา
ประสบการณ์ทั้งหลายที่ได้รับมาคิดพิจารณาไตร่ตรอง จนกระทั่งเกิดความคิดรวบยอด หลักการ หรือ
สมมติฐานต่างๆ ซึ่งสามารถนําไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความรู้ใหม่
ด้วนตนเอง จึงทําให้มีความหมายต่อตนเองและต้องการท่ีนําไปใช้ ประสบการณ์ในด้านการับใช้สังคม
นับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสูงต่อการเรียนรู้ การรับใช้ตามความต้องการของชุมชนและสังคม 
นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยตรงแล้ว ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับยังสามารถพัฒนาความรู้ 
ทักษะและเจตคติของผู้เรียนได้อย่างดี การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นการเรียนรู้จากความเป็นจริงตามสภาพ
ที่แท้จริง จึงเป็นการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและสังคมได้จริง 
(ทิศนา แขมมณี, 2551 : 132-133) โดยมขีั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
 10.1.1 การเรียนวิชาการ โดยกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การศึกษาชุมชน 
การกําหนดปัญหา การแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาปัญหาที่สนใจ การเขียนโครงการการรับใช้สังคม  
การวางแผนปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้อง การเรียนเน้ือหาในรายวิชา โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการ ตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
 10.1.1.1 ขั้นต้ังเข็มทิศ หมายถึง รว่มกันพิจารณากําหนดจุดประสงค์
การเรยีนรูใ้ห้ครอบคลุมเน้ือหาและคัดเลือกเรื่องต่างๆท่ีจะศึกษารายวิชา โดยสอดคล้องกับจุดประสงค์
ของแนวคิดการรับใช้สังคมรวมถึงการระบุชุมชนของผู้เรยีน การเลือกปัญหาที่มคีวามสนใจและเก่ียวขอ้ง
กับจุดประสงค์ 
 10.1.1.2 ขั้นคิดรอบคอบ แบ่งออกได้เป็น 2 ข้อ คือ 
 1) การทบทวนความรู้ คือ ร่วมกันทบทวนความรู้ ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ และความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ด้วยการอภิปรายซักถามถึงประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกับเรื่องที่น่าสนใจ หรือใช้กิจกรรมต่างๆ ในการทบทวนความรู้เดิม 
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 2) การนําเสนอความรู้ใหม่ และวิธีการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรยีน
ได้รบัความรู้ใหม่ อาศัยการใช้วิธีการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนและเรยีนรู้อย่างเป็น
ขั้นตอนตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  
 10.1.1.3 ขั้นประกอบกิจ หมายถึง แบ่งกลุ่มปฏิบัติการตามความสนใจ 
ทําการศึกษาปัญหา สามารถเขียนโครงการ วางแผนปฏิบัติการและปฏิบัติการ โดยการแบ่งงานกันทํา
ในกลุ่ม ตามความสนใจ ความถนัด หรือการทํางานส่วนบุคคลแต่ปรึกษาหารือกันได้  
 10.1.1.4 ขั้นพินิจไตร่ตรอง หมายถึง ผู้เรียนไตร่ตรองผลจากการปฏิบัติ
ทั้งส่วนตัวและร่วมกัน ทั้งจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติ
กิจกรรมการรับใช้สังคม โดยการพูด การเขียน รายงาน ซึ่งเป็นการสะท้อนความรู้สึกจากการเรียนรู้
และงานที่ทําไป  
 10.1.1.5 ขั้นตอบสนองและประเมิน ด้วยการทําข้อสรุป แนวทาง 
การปฏิบัติต่อไปและการประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ 
 10.1.2 การทํากิจกรรมรับใช้สังคม โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ตามแผนงานที่วางไว้ โดย 
 10.1.2.1 การระบุชุมชน 
 10.1.2.2 การสํารวจความต้องการและปัญหาของชุมชน 
 10.1.2.3 การเลือกประเด้นปัญหาและการเขียนโครงการเพ่ือทํา
กิจกรรมรับใช้สังคม 
 10.1.2.4 การปฏิบัติกิจกรรมรับใช้สังคม 
 10.1.2.5 การประเมินเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน 
 10.1.3 การไตร่ตรอง ด้วยการบันทึก การอภิปราย เขียนรายงานส่วนบุคคล/
กลุ่ม เก่ียวกับความรู้สึก ความคิดในการทํากิจกรรมและสิง่ที่ได้เรียนรู้ต้ังแต่กิจกรรมแรกในช้ันเรียน 
ระหว่างการทํากิจกรรมการรับใช้สังคม และความสัมพันธ์กับผู้คนที่อยุ่ในดครงการ  
 10.1.4 การประเมินผลและแสดงผลงาน โดยการที่ผู้เรียนสรุปการเรียนรู้เป็น
ของตนเอง และนําผลงานออกแสดง รวมถึงการประเมินตนเอง และนําผลมาไตร่ตรองมาเพ่ือปรับปรุง
การทํางานในคร้ังต่อไป  
 10.2 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างที่เน้นการเสนอ 
ตัวแบบสัญลักษณ์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นําเหตุการณ์ เรื่องราวหรือผลงานการทําความดีของ
บุคคลในด้านต่างๆท่ีเกิดขึ้นในสังคมรอบตัวผู้เรียน มานําเสนอเป็นกรณีตัวอย่างหลากหลายรูปแบบ 
โดยอาจดัดแปลงเพ่ิมเติมหรือเรื่องราวที่สมมติขึ้นเพ่ือเป็นตัวแบบในการวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง 
ความคิดเห็น ประเมินคุณค่า อภิปราย และนําไปสู่การตัดสินใจหาข้อสรุปของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือ
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ผลงานอย่างมีเหตุผล เพ่ือใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รู้จักเสียสละ
ความสุขส่วนตน คิดถึงผู้อ่ืนและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง โดยให้ผู้เรียนคิด สังเกต และ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
 10.2.1 ขั้นเตรียม 
 10.2.1.1 เร้าความสนใจนําเข้าสู่บทเรียน นําสื่อที่เก่ียวกับเน้ือหาโดยเสนอ
ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนต่างๆ โดยใช้วีดิโอ ซีดี และพาวเวอร์วอยด์ (ICT) เพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้เรียนตอบสนองต่อการเรียนรู้ ดังน้ี 
 1) ใช้คําถามให้เกิดแนวคิดในเน้ือหาวิชาโดยให้ผู้เรียนรู้ใช้
ความรู้และประสบการณ์เดิมในการตอบคําถาม 
 2) สุ่มผู้เรียนเป็นตัวแทนตอบคําถาม จํานวน 2-3 คน 
 3) สรุปคําตอบของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดแนวคิดที่ถูกต้อง 
 10.2.1.2 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 10.2.2 ขั้นเสนอกรณีตัวอย่าง 
 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุม่ละ 5-6 คน ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มโดยการจับ
ฉลากรูปภาพสัตว์ตามจํานวนกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตามที่
ภายในกลุ่มพิจารณาคัดเลือกกัน หลังจากน้ันประธานของแต่ละกลุ่มรับเอกสารประกอบการสอน 
เช่น บัตรกําหนดงาน ใบความรู้ กรณีตัวอย่าง ใบงาน แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม แล้วร่วมกัน
ศึกษาเอกสารต่างๆ โดยประธาน กลุ่มประสานงานและให้ความช่วยเหลือภายในกลุ่มตน 
 10.2.3 ขั้นวิเคราะห์ 
 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองอภิปรายประเด็นคําถามจากบัตร
กําหนดงาน แล้วรวบรวมข้อมูลจากเอกสารใบความรู้ ประสบการณ์เดิม แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับ
กรณีตัวอย่างเพ่ือพิจารณาหาแนวคําตอบและเตรียมการสรุปลงในเอกสารใบงาน 
 10.2.4 ขั้นสรุป 
 10.2.4.1 ตัวแทนแต่ละกลุ่มเสนอผลงานการตอบคําถามอย่างมีเหตุมี
ผล กําหนดใหจ้ากกิจกรรมใบงานกรณีตัวอย่าง และสรุปลงในแผนทีค่วามคิด (Mind Mapping) 

 10.2.4.2 ร่วมกันอภิปรายแนวคิดของผู้เรียนแต่ละกลุม่ เพ่ือเป็นข้อสรุป
ของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือผลงานจากกรีตัวอย่าง 
 10.2.5 ขั้นประเมินผล 
 10.2.5.1 สังเกตจากการทํางานกลุ่ม 
 10.2.5.2 การทํางานตามบัตรกําหนดงาน 
 10.2.5.3 การเสนอรายงานช้ัน (กรรยา พรรณนา,2538 : 8-9) 
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 10.3 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 เคตซ์และชารด์ (Kathz and Chard, 1994, อ้างถึงในเดือนฉาย แซ่โป้ว,2551 

: 19-20) ได้แบ่งขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในวิธีการเรียนแบบโครงงานไว้โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะที่
สําคัญ คือ 
 10.3.1 ระยะเตรียมการวางแผนเข้าสู่โครงงาน (Preliminary planning) 

ระยะน้ี เป็นระยะที่ผู้เรียนและผุ้สอนใช้เวลาในการพูดคุยคัดเลือกหัวข้อสําหรับทําโครงงาน หัวข้อมา
จากผู้เรียนเป็นผู้เสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหัวข้อดังต่อไปน้ี 
 10.3.1.1 หัวข้อควรจะมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับประสบการณ์ใน
ชีวิตประจําวันของผู้เรียน อย่างน้อยที่สุดผู้เรียนควรจะมีความคุ้นเคยกับหัวข้อ 
 10.3.1.2 มีการส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานด้านการอ่านออก เขียนได้ และ
การคํานวณ และควรที่จะบูรณาการกับวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษา และศิลปะ 
 10.3.1.3 หัวข้อควรจะมีคุรต่าเพียงพอที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้เวลา
การศึกษาค้นคว้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 10.3.1.4 หัวข้อสามารถค้นคว้าหรือทดสอบสถานที่ต่างๆ เช่น สถานบัน
การศึกษา 
 10.3.2 ระยะเริ่มต้นโครงงาน (Getting project progress) เมือ่หัวข้อได้รับ
การคัดเลือกเริ่มต้นด้วยการสร้างแผนภูมิ เครือข่ายการเรียนรู้ (web) หรอืแผนภูมิความคิด (concept 

map) โดยใช้การระดมสมองเพ่ือวางแผนในการศึกษาและร่วมกันต้ังคําถามเพ่ือค้นหาคําตอบ โดยใน
ระยะน้ีมักจะเป็นระยะที่ผู้เรียนทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับหัวข้อที่กําลังศึกษาอยู่ 
 10.3.3 ระยะการดําเนินโครงงาน (Project progress) ระยะน้ีประกอบด้วย
การลงมือปฏิบัติตาม มีการไปทัศนศึกษาเพ่ือค้นหาข้อมุลเกี่ยวกับหัวข้อและใช้กิจกรรมศิลปะต่างๆ 
เช่น การวาด การป้ัน การประดิษฐ์ การก่อสร้าง และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลอง  
การทดสอบต่างๆ ในระยะน้ีผู้เรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหมจ่ากการศึกษาในโครงงาน มี
การทดสอบสมมติฐาน และปรับปรุงแก้ไขผลงานที่ทําในโครงการให้เป็นผลสําเร็จ ผู้เรยีนมักจะใช้เวลา
ในการทําโครงงานในระยะน้ีนานกว่าระยะอ่ืนๆ 
 10.3.4 ระยะสรุปและอภิปรายผลโครงงาน (Consolidating project) ระยะน้ี
ประกอบด้วย การเตรียมการสําหรับนําเสนอผลการศึกษาโครงงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดง 
การจัดนิทรรศการ การสาธิต เพ่ือให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และเพ่ือนๆ ได้ชมผลงานและกิจกรรมท่ี
จัดขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้จากการโครงงาน และแผน
เตรียมการสําหรับศึกษาในโครงงานอ่ืนๆ ต่อไป 
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 10.4 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 
 การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจเป้นวีการแก้ปัญหา โดยมขีั้นตอนการคิดอย่างมี
ระบบเป็นกระบวนการใช้ความคิดหรือการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เรียกได้อีกอย่างหน่ึงว่า “วิธีการ
แห่งปัญญา” หรือ “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี (ชัยวัฒน์ สุทธรัตน์, 
2552 : 162-166) 

 10.4.1 ขั้นกําหนดปัญหา (ขั้นทุกข์)  
 ผู้เรียนศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง แลว้กําหนดขอบเขตของ
ปัญหาที่ต้องคิดแก้ไขให้ได้ 
 10.4.2 ขั้นสมมติฐาน (ขั้นสมทุัย) 
 ผู้เรียนพิจารณาสาเหตุของปัญหาที่ยกมาและคิดหาวิธีแก้ปัญหา โดย
คาดว่าวิธีใดจะแก้ปัญหาได้บ้าง 
 10.4.3 ขั้นการทดลองและเก็บข้อมุล (ขั้นนิโรธ) 
 ผู้เรียนกระทําตามวิธีการแก้ปัญหาที่กําหนดด้วยตนเอง แล้วบันทึกผล
การทดลองไว้ 
 10.4.4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) 
 ผู้เรียนวิเคราะห์ละเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในขั้นที่ 3 จนเห็น
ชัดเจนว่าทําอย่างไร จึงแก้ปัญหาที่กําหนดไว้ได้สําเร็จ แลว้บันทึกผลไว้เพ่ือนําสู่การปฏิบัติ 
 10.5 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ มีขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
 10.5.1 ขั้นเตรียมการ 
 10.5.1.1 ผู้เรียนนําเสนอสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ 
อาจจะเป็นบทบาทสมมติแบบละคร ผู้สอนกําหนดสถานการณ์ให้แสดงแต่ไม่มีบทให้ ผู้แสดงจะต้อง
คิดและแสดงออกเองหรืออาจจะใช้สถานการณ์ให้แสดงแต่ไม่มีบทให้ ผูแ้สดงจะต้องคิดและแสดงออก
เองหรืออาจจะใช้สถานการณ์บทบาทสมมติแบบแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือมี
ความขัดแย้งที่มีข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้สอนบ้าง ผู้แสดงต้องใช้ข้อมูลเหล่าน้ันในการแสดงออกตาม
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
 10.5.1.2 ผู้สอนหรือผู้เรียนเลือกผู้แสดงบทบาทสมมติ บางครั้งให้
ผู้เรียนเป็นผู้อาสาที่จะแสดงบทบาทเอง วิธีการในการเลือกผู้แสดงบทบาท โดยอาจเลือกผู้ที่มลีักษณะ
เหมาะกับบทบาทท่ีจะแสดงเพ่ือให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หรือผู้สอนอาจจะเลือกผู้ที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับบทบาทท่ีจะแสดงก็ได้ ทั้งน้ีเพ่ือช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนคนน้ันได้รับประสบการณ์ใหม ่ได้ทดลองแสดงพฤติกรรมใหม่ที่ตนเองไม่เคยกระทํา อันจะทําให้ 
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ผู้เรียนคนน้ันเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรู้สึกของบุคคลอ่ืนๆ ที่มีลักษณะและพฤติกรรม
แตกต่างจากตน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้สอน เมื่อได้ผู้แสดงแล้วผู้สอนควรมเีวลาที่มากพอ
เพ่ือให้ผู้แสดงได้เตรียมการและซักซ้อมตามความเหมาะสม 
 10.5.1.3 ผู้สอนเตรียมผูส้ังเกตการณ์แสดง เน่ืองจากในการแสดงบทบาท
สมมติน้ัน ผู้เรยีนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุ่มที่เป็นผู้แสดง และผู้สังเกตการณ์ว่า การแสดง
บทบาทสมมติน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เป็นสําคัญ ไม่ใช่แสดงเพ่ือความบันเทิงหรือสนุกสนาน
แต่อย่างใด ผู้สอนควรช้ีแนะว่าผู้สังเกตควรสังเกตเก่ียวกับอะไร และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
อย่างไรบ้าง 
 10.5.2 ขั้นแสดง 
 10.5.2.1 ผู้แสดงแสดงบทบาทและผู้สังเกตการณ์ทําการสังเกต 
การแสดงในระหว่างการแสดงนั้นไม่ควรมีการขัดการแสดงกลางคัน บางครั้งผู้แสดงอาจจะแสดงออก
นอกทางบ้าง ผู้สอนควรให้การช้ีแนะ และเมื่อการแสดงดําเนินไปได้สักระยะแล้ว ผูส้อนต้องตัดบท
เพ่ือยุติการแสดง เพราะการแสดงที่ยืดยาวอาจทําให้ผู้สังเกตการณ์เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายได้ 
 10.5.3 ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายผล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรปุ 
 10.5.3.1 ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายเก่ียวกับความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออกของกลุ่มผู้แสดง ขัน้น้ีถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญทีสุ่ดของการ
จัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ เพราะการแสดงบทบาทสมมติทั้งหมดจะไม่มีคุณค่าเลย ถ้าปราศจาก
ขั้นตอนน้ี ในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดงน้ัน มหีลักการดังน้ี 
 1) ต้องมีการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็นของกลุ่มผู้แสดง
บทบาท 
 2) ต้องมีการสัมภาษณ์กลุ่มผูส้ังเกตการณ์ด้วยว่า ได้ข้อมูลจาก
การสังเกตอย่างไร 
 3) ผู้เรียนทุกกลุม่ต้องได้ร่วมอภปราย แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นการเรียนรู้ การแสดงบทบาทสมมติเพ่ือใช้บทบาทเป็นเคร่ืองมือในการดึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้สึกนึกคิด เจตคติและอคติที่ซ่อนอยู่ภายในของผู้แสดงเพ่ือในการเรียนรู้ ดังน้ัน การอภิปราย
ต้องมุ่งไปที่เหตุผลสําคัญที่ทาํให้เกิดการแสดงพฤติกรรมต่างๆ นั้นออกมา เช่น ผู้แสดงได้แสดง
พฤติกรรมอะไรออกมาบ้าง อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้แสดงพฤติกรรมน้ัน การแสดงพฤติกรรม
นั้นก่อให้เกิดผลอะไรตามมา หากแต่ไม่ควรมุ่งเน้นประเด็นไปที่การแสดงของผู้แสดงว่าแสดง
ได้ดีหรือไม่ สมบทบาทหรือไม่ อย่างไร เพราะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการแสดงบทบาทสมมติและท่ี
สําคัญอาจทําให้ผู้แสดงรู้สึกเสียใจ อาย และกระทบกระเทือนจิตใจได้ 
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 10.6 วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเผชิญสถานการณ์ มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
ดังน้ี 
 10.6.1 ขั้นที่ 1 การรวบรวมข่าวสาร ข้อมลู ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการ 
เป็นขั้นตอนพื้นฐานของเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือ
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ได้ข้อมลูเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา หรือการกระทําที่สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 
 10.6.2 ขั้นที่ 2 การประเมินคุณค่าและประโยชน์ เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาความรู้
หรือข้อมูลข่าวสารจากขั้นที ่ 1 ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและวิธีการคิดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อคิดว่า
สถานการณ์จากข้อมูล ข่าวสารที่ได้ศึกษามานั้นมีคุณคา่มากน้อยหรือมีประโยชน์อย่างไรหรือมีโทษ
อย่างไร ในการประเมินคุณคา่น้ี ควรมีการจัดทําใบงานหรือกิจกรรมทีม่คีําถามเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จกั
วิเคราะห์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการประเมินค่า และประโยชน์หรือโทษของเรื่องที่ศึกษาได้ 
 10.6.3 ขั้นที่ 3 การเลือกและการตัดสินใจ เป็นขั้นตอนที่ต่อจากขั้น 

การประเมินคุณค่าและประโยชน์ เมื่อผู้เรียนประเมินคุณค่าและประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารแล้ว 
ผู้เรียนจะสามารถมองเห็นช่องทางว่า ถ้าตัวผู้เรียนได้ประสบกับสถานการณ์น้ันๆ สถานการณ์ที่
คล้ายคลึงกัน ผู้เรียนจะเลอืกหรือตัดสินใจอย่างไรจึงจะถูกต้องและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เพ่ือ
จะได้ไม่เกิดปัญหาจากการตัดสินใจทีผ่ิดพลาด 
 10.6.4 ขั้นที่ 4 การปฏิบัติ เมื่อผู้เรียนได้ฝึกทักษะมาต้ังแต่ ขั้นที่ 1-3 

แล้ว ขั้นตอนน้ีต้องฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักนําไปปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พิสูจน์ว่าที่ตนได้ตัดสินใจ
ไปแล้วนั้นถูกต้องและนําไปปฏิบัติได้หรือไม่ 
 10.7 วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ดังน้ี 
 10.7.1 นําเสนอเกม พร้อมทั้งช้ีแจงวิธีการและกติกาในการเล่นเกม 
 10.7.2 ผู้เรียนดําเนินการเล่นเกมตามวิธีการและกติกา ผู้สอนต้องทําหน้าที่ใน
การคอยสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน และบนัทึกขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ไว้ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการอภิปรายหลังการเล่นเกม 
 10.7.3 การเล่มเกมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้หลังเล่นเกมต้องมีการอภิปรายใน
ประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
 10.7.3.1 ผู้เรียนได้เรียนสาระอะไรบ้างจากการเล่นเกม รู้ได้อย่างไรด้วย
วิธีใด มีความเข้าใจในเนื้อสาระน้ันๆ อย่างไร 
 10.7.3.2 ผู้เรียนได้พัฒนาตาทักษะอะไรบ้างจากการเล่นเกม ประสบ
ความสําเร็จตามความต้องการหรือไม่ และวิธีใดอีกบ้างที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จมากข้ึน 
 10.7.3.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้ความจริงอะไรบ้าง เรียนรู้จากอะไร 
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 10.7.3.4 ผู้เรียนได้ตัดสินใจอย่างไรบ้าง ทําไมจึงตัดสินใจเช่นน้ัน และ
ผลของการตัดสินใจมีอะไรบ้าง 
 10.7.3.5 ผู้เรียนได้ข้อสรุปอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงสรุปเช่นน้ัน 
 10.8 วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการอภิปรายกลุ่มย่อย มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
ดังน้ี 
 10.8.1 ขั้นเตรียมการอภิปราย 
 10.8.1.1 จัดผู้เรียน เป็นกลุ่มประมาณ 4-8 คน 
 10.8.1.2 กําหนดประเด็นในการอภิปราย การอภิปรายในแต่ละครั้ง 
ไม่ควรมีประเด็นมากจนเกินไป เพราะอาจทําให้ผู้เรียนไม่สามารถอภิปรายได้อย่างเต็มที่ 
 10.8.2 ขั้นดําเนินการอภิปราย 
 10.8.2.1 ผู้เรียนอภิปรายตามประเด็นที่กําหนด โดยการพูดคุย 
ถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้การดูแลของผู้สอนอย่างใกล้ชิด 
 10.8.3 ขั้นสรุป 
 10.8.3.1 ผู้เรียนสรุปสาระสําคัญที่ได้จากการร่วมกันอภิปรายเป็น
ข้อสรุปของกลุม่ 
 10.8.3.2 ผู้สอนและผู้เรยีนนําข้อสรุปของแต่ละกลุ่มมาใช้ในการสรุป
บทเรียนร่วมกัน 
 10.8.3.3 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 11. เครื่องมือวัดจิตสาธารณะ 
 เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะน้ัน มีหลายชนดิ/ประเภท มีดังน้ี 
(กรรยา พรรณนา,2559 : 310-329) 

 11.1  เครื่องมือวัดจิตสาธารณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Numerical rating 

scale) เป็นมาตราส่วนที่ทําขั้นโดยใช้รหัสตัวเลขสําหรับประมาณค่าคุณลักษณะต่างๆ เลขรหัสน้ีจะใช้
แทนคําบรรยาย เช่น  
 1 หมายถึง ไม่เกิดพฤติกรรม 
 2 หมายถึง เกิดพฤติกรรมนานๆคร้ัง 
 3 หมายถึง เกิดพฤติกรรมบางคร้ัง 
 4 หมายถึง เกิดพฤติกรรมบ่อยคร้ัง 
 5 หมายถึง เกิดพฤติกรรมทุกครั้ง 
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 11.1.1 มาตราส่วนประมาณค่าแบบบรรยาย (Descriptive rating scale) 

เครื่องมือแบบน้ีจะเขียนคําบรรยายบอกคุณลักษณะของเร่ืองน้ันๆ ว่าอยู่ในระดับใด โดยมาตราส่วน
ค่าไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามจะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกัน 
 11.1.1.1 ส่วนที่เป็นคําช้ีแจง ส่วนน้ีจะเป็นส่วนที่บอกให้ผู้ตอบทราบถึง
จุดมุ่งหมายของความต้องการข้อมูลของผู้วัด ว่าข้อมุลที่ได้จะเอาไปใช้เพ่ืออะไร จะเกิดประโยชน์
อย่างไร และผูวั้ดต้องไม่ลืมช้ีแจงให้ผู้ตอบรู้สึกว่าปลอดภัย/ สบายใจในการตอบด้วยเสมอ 
 11.1.1.2 ส่วนที่เป็นข้อมลูส่วนตัว อาจจะเป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ อายุการทํางาน ตําแหน่ง 
 11.1.1.3 ส่วนที่เป็นข้อมลูเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษา เป็นส่วนของ
คําถามที่ต้องการให้ผู้ตอบตอบ อาจจะเป็นคําถามแบบปลายเปิด (ผู้ตอบได้อย่างหลากหลายตาม
ความคิดของตนเอง) และคําถามปลายปิด (ผู้วัดเตรียมคําตอบไว้ให้แล้ว) 
 ดังนั้น ถ้าจะสร้างเคร่ืองมือวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่าเพ่ือนําไปใช้ใน 

การวัดจิตสาธารณะของผู้เรียนต้องสร้างแบบวัดจิตสาธารณะที่มีโครงสร้างครบถ้วนและวัดให้
ครอบคลุมทุกๆด้านองค์ประกอบของจิตสาธารณะ เน่ืองจากผู้เขียนใหผู้้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจอย่างถ่อง
แท้ จึงขอปรับปรุงจาก (กรรยา พรรณนา,2559 : 310-329) ตัวอย่างดังน้ี 
 

แบบวัดจิตสาธารณะ (มาตราสว่นประมาณค่าแบบตัวเลข) 
 

คําชี้แจง 
 1. ให้นักศึกษาอ่านรายการที่กําหนดแล้วทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องให้ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงของนักศึกษามากที่สุด 
 2. ขอให้นักศึกษาตอบคําถามให้ครบทุกข้อ ถ้าตอบไม่ครบแล้วจะทําให ้แบบสอบถาม
นี้ไม่สมบูรณแ์ละไม่สามารถนําไปวิเคราะห์ได้ 
 3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะนําไปใช้เพ่ือวัดพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษาเท่าน้ัน จึงไมมีผลต่อคะแนนของนักศึกษา จึงขอให้นักศึกษาตอบด้วยความสบสยใจและตรง
กบัความเป็นจริงให้มากที่สุด 
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 1. เพศ   ชาย   หญิง 
 2. คณะ   ครุศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
     เทคโนโลยี  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     วิทยาการจัดการ 
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ที่ รายการ ระดับพฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

 องค์ประกอบด้านที่ 1 การหลกีเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่จะทําให้
เกิดความชํารุดเสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

     

1 ดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใช้แล้วมีการเก็บรักษาให้คงอยู่ในสภาพดี      

2 ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด และทะนุถนอม      

 องค์ประกอบด้านที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดุแล
ของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทําได้ 

     

3 ทํางานตามหน้าที่และเคารพกฎระเบียบที่กําหนด      

4 รับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือส่วนรวม สอดส่องดูแล
สาธารณะสมบัติของส่วนรวม 

     

 องค์ประกอบด้านที่ 3 การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

     

5 ไม่นําของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง      

6 แบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวมน้ัน      

 องค์ประกอบด้านที่ 4 การปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

     

7 กระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวมด้วยความเต็มใจ      

8 ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา กาํลังทรัพย์ตาม
ความสามารถของตน 
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แบบวัดจิตสาธารณะ (มาตราส่วนประมาณค่าแบบบรรยาย) 
 

คําชี้แจง 
 1. ให้นักศึกษาอ่านรายการที่กําหนดแล้วทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องให้ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงของนักศึกษามากที่สุด 
 2. ขอให้นักศึกษาตอบคําถามให้ครบทุกข้อ ถ้าตอบไม่ครบแล้วจะทําให ้แบบสอบถาม
น้ีไม่สมบูรณแ์ละไม่สามารถนําไปวิเคราะห์ได้ 
 3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะนําไปใช้เพ่ือวัดพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษาเท่าน้ัน จึงไมมีผลต่อคะแนนของนักศึกษา จึงขอให้นักศึกษาตอบด้วยความสบายใจและตรง
กับความเป็นจริงให้มากที่สุด 
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 1. เพศ   ชาย   หญิง 
 2. คณะ   ครุศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
     เทคโนโลยี  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     วิทยาการจัดการ 
 

ที่ รายการ ระดับพฤติกรรม 
เกิด 
ทุกครั้ง 

เกิด
บ่อย 
ครั้ง 

เกิด
บาง 
ครั้ง 

เกิด
นานๆ
ครั้ง 

ไม่เกิด
เลย 

 องค์ประกอบด้านที่ 1 การหลกีเลี่ยงการใช้
หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดความชํารุด
เสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่ม 

     

1 ดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใช้แล้วมีการเก็บ
รักษาให้คงอยู่ในสภาพดี 

     

2 ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด และทะนุ
ถนอม 
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ที่ รายการ ระดับพฤติกรรม 
เกิด 
ทุกครั้ง 

เกิด
บ่อย 
ครั้ง 

เกิด
บาง 
ครั้ง 

เกิด
นานๆ
ครั้ง 

ไม่เกิด
เลย 

 องค์ประกอบด้านที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ที่
จะมีส่วนร่วมในการดูแลของส่วนรวมใน
วิสัยที่ตนสามารถทําได้ 

     

3 ทํางานตามหน้าที่และเคารพกฎระเบียบที่
กําหนด 

     

4 รับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือ
ส่วนรวม สอดส่องดูแลสาธารณะสมบัติ
ของส่วนรวม 

     

 องค์ประกอบด้านที่ 3 การเคารพสิทธิใน
การใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่ม 

     

5 ไม่นําของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง      

6 แบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของ
ส่วนรวมน้ัน 

     

 องค์ประกอบด้านที่ 4 การปฏิบัติกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

7 กระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ
สังคมส่วนรวมด้วยความเต็มใจ 

     

8 ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา 
กําลังทรัพย์ตามความสามารถของตน 
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 11.2 เครื่องมือวัดจิตสาธารณะแบบสังเกต ดังตัวอย่าง 
(กรรยา พรรณนา,2559 : 317-318) 

แบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ 
ช่ือ-นามสกุล................................................................................ช้ัน...........................เลขท่ี........... 
วัน/เดือน/ปี..................................................................................................................................... 
เวลาที่สังเกต.................................................................................................................................... 
กิจกรรม/สถานที่ที่สังเกต(หอ้งเรียน/นอกห้องเรียน)........................................................................ 
......................................................................................................................................................... 

 

ที่ รายการ ระดับพฤติกรรม 
เกิด 
ทุกครั้ง 

เกิด
บ่อย 
ครั้ง 

เกิด
บาง 
ครั้ง 

เกิด
นานๆ
ครั้ง 

ไม่เกิด
เลย 

 องค์ประกอบด้านที่ 1 การหลกีเลี่ยงการใช้
หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดความชํารุด
เสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่ม 

     

1 ดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใช้แล้วมีการเก็บ
รักษาให้คงอยู่ในสภาพดี 

     

2 ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด และทะนุ
ถนอม 

     

 องค์ประกอบด้านที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ที่
จะมีส่วนร่วมในการดุแลของส่วนรวมใน
วิสัยที่ตนสามารถทําได้ 

     

3 ทํางานตามหน้าที่และเคารพกฎระเบียบที่
กําหนด 

     

4 รับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือ
ส่วนรวม สอดส่องดูแลสาธารณะสมบัติ
ของส่วนรวม 
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ที่ รายการ ระดับพฤติกรรม 
เกิด 
ทุกครั้ง 

เกิด
บ่อย 
ครั้ง 

เกิด
บาง 
ครั้ง 

เกิด
นานๆ
ครั้ง 

ไม่เกิด
เลย 

 องค์ประกอบด้านที่ 3 การเคารพสิทธิใน
การใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่ม 

     

5 ไม่นําของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง      

6 แบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของ
ส่วนรวมน้ัน 

     

 องค์ประกอบด้านที่ 4 การปฏิบัติกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

7 กระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ
สังคมส่วนรวมด้วยความเต็มใจ 

     

8 ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา 
กําลังทรัพย์ตามความสามารถของตน 

     

 

ลงช่ือ.......................................................................ผู้สังเกต 
           (..............................................................................) 
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 11.3 เครื่องมือวัดจิตสาธารณะแบบสัมภาษณ์ ดังตัวอย่าง 
ปรับปรุงจาก (กรรยา พรรณนา,2559 : 319-320) 

แบบสัมภาษณเ์พ่ือวัดจิตสาธารณะ (การสัมภาษณ์แบบมาตรฐาน) 
ช่ือ-สกุล...............................................................................................ช้ัน...........................เลขที่......... 
คําช้ีแจง : ให้สมัภาษณ์ถามคาํตอบแต่ละข้อ แล้วทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่นักศึกษาตอบคําถาม 
 1. องค์ประกอบด้านที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดความชํารุด
เสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 1.1 ดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใช้แล้วมีการเก็บรักษา 
 ให้คงอยู่ในสภาพดี     ใช่    ไมใ่ช่ 
 1.2 ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด และทะนุถนอม   ใช่    ไมใ่ช่ 
 2. องค์ประกอบด้านที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดุแลของส่วนรวมใน
วิสัยที่ตนสามารถทําได้ 
 2.1 ทํางานตามหน้าที่และเคารพ 

 กฎระเบียบที่กําหนด     ใช่    ไมใ่ช่ 
 2.2 รับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอย่าง 
 เพ่ือส่วนรวม สอดส่องดูแลสาธารณะสมบัติ 
 ของส่วนรวม      ใช่    ไมใ่ช่ 
 3. องค์ประกอบด้านที่ 3 การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่ม 
 3.1 ไม่นําของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง   ใช่    ไมใ่ช่ 
 3.2 แบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ 
 ใช้ของส่วนรวมน้ัน      ใช่    ไมใ่ช่ 
 4. องค์ประกอบด้านที่ 4 การปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 4.1 กระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ 
 สังคมส่วนรวมด้วยความเต็มใจ    ใช่    ไมใ่ช่ 
 4.2 ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา  
 กําลังทรัพย์ตามความสามารถของตน    ใช่    ไมใ่ช่ 
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แบบสัมภาษณเ์พ่ือวัดจิตสาธารณะ (การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นมาตรฐาน) 
ช่ือ-สกุล...............................................................................................ช้ัน...........................เลขที่......... 
คําช้ีแจง : ให้ผูส้ัมภาษณ์ถามคําถามแต่ละข้อ โดยให้นักศึกษาได้แสดงความคิดและความรู้สึกของตน
โดยไม่มีการบังคับให้จําใจตอบ แล้วผูส้ัมภาษณ์ทําหน้าที่บันทึกข้อมูลที่นักเรียนตอบคําถามลงใน
ช่องว่าง 
 1. องค์ประกอบด้านที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดความชํารุด
เสยีหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 1.1 การดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมเมื่อใช้แล้ว นักศึกษามวิีธีการเก็บรักษาให้คง
สภาพดีได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 1.2 นักศึกษาใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอมได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 2. องค์ประกอบด้านที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดุแลของส่วนรวมใน
วิสัยที่ตนสามารถทําได้ 
 2.1 นักศึกษาทํางานอะไรบ้างตามบทบาทหน้าที่และเคารพกฎระเบียบที่
กําหนดร่วมกัน 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 2.2 นักศึกษาเคยรับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือส่วนรวมและสอดส่อง
ดูแลสาธารณะสมบัติของส่วนรวมอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 3. องค์ประกอบด้านที่ 3 การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่ม 
 3.1 นักศึกษาไม่นําของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 3.2 นักศึกษาแบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวมร่วมกันอย่างไร
บ้าง เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 4. องค์ประกอบด้านที่ 4 การปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 4.1 นักศึกษาได้กระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวมด้วยความ
เต็มใจอะไรบ้าง เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 4.2 นักศึกษาได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา กําลังทรัพย์ ตาม
ความสามารถของตนได้อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 11.4 เคร่ืองมือวัดจิตสาธารณะแบบตรวจสอบตามรายการ ดังตัวอย่าง 
แบบตรวจสอบตามรายการเพ่ือวัดจิตสาธารณะ 

ช่ือ-สกุล...............................................................................................ช้ัน...........................เลขที่......... 
คําช้ีแจง : ให้นักศึกษาอ่านรายการที่ปฏิบัติแล้วตอบคําถามตามความเป็นจริง 
 1. องค์ประกอบด้านที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดความชํารุด
เสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 1.1 ดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใช้แล้วมีการเก็บรักษา 
 ให้คงอยู่ในสภาพดี     ใช่    ไมใ่ช่ 
 1.2 ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด และทะนุถนอม   ใช่    ไมใ่ช่ 
 2. องค์ประกอบด้านที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดุแลของส่วนรวมใน
วิสัยที่ตนสามารถทําได้ 
 2.1 ทํางานตามหน้าที่และเคารพ 

 กฎระเบียบที่กําหนด     ใช่    ไมใ่ช่ 
 2.2 รับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอย่าง 
 เพ่ือส่วนรวม สอดส่องดูแลสาธารณะสมบัติ 
 ของส่วนรวม      ใช่    ไมใ่ช่ 
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 3. องค์ประกอบด้านที่ 3 การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่ม 
 3.1 ไม่นําของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง   ใช่    ไมใ่ช่ 
 3.2 แบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ 
 ใช้ของส่วนรวมน้ัน      ใช่    ไมใ่ช่ 
 4. องค์ประกอบด้านที่ 4 การปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 4.1 กระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ 
 สังคมส่วนรวมด้วยความเต็มใจ    ใช่    ไมใ่ช่ 
 4.2 ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา  
 กําลังทรัพย์ตามความสามารถของตน    ใช่    ไมใ่ช่ 
 

 11.5 เคร่ืองมือวัดจิตสาธารณะแบบวัดจินตนาการ ดังตัวอย่าง 
แบบวัดจินตนาการเพ่ือวัดจิตสาธารณะ 

ช่ือ-สกุล...............................................................................................ช้ัน...........................เลขที่......... 
คําช้ีแจง : ให้นักศึกษาดูรูปภาพหรืออ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 
 1. องค์ประกอบด้านที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดความชํารุด
เสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 159 ภาพห้องเรียน 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 14 กันยายน 2559) 
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 1.1 จากภาพนักศึกษาคิดว่า การดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมและเมื่อใช้แล้วมีวิธี
เก็บรักษาให้คงอยู่ในสภาพดีหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 1.2 จากภาพนักศึกษาคิดว่า มีการใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุ
ถนอมหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 2. องค์ประกอบด้านที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดุแลของส่วนรวมใน
วิสัยที่ตนสามารถทําได้ 

 
 

ภาพท่ี 160 แสดงภาพนักศกึษาทําความสะอาด 
(ที่มา https://www.google.co.th/search 14 กันยายน 2559) 

 

 2.1 ภาพด้านซ้ายมือ นักศึกษาคิดว่าเป็นการทําตามหน้าที่ที่จะส่วนร่วมในการดูแล 
รักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทําได้หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 2.2 ภาพด้านขวามือ นักศึกษาคิดว่าเป็นการรับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือ
ส่วนรวมหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 3. องค์ประกอบด้านที่ 3 การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่ม 
 3.1 หลังจากทํากิจกรรมจัดบอร์ด นักศึกษามีอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการจัดบอร์ด เช่น 
กรรไกร ปากกา เป็นต้น ที่เป็นของส่วนรวมมาเป็นของตนเองหรือไม่ เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 3.2 ณ สนามบาสเกตบอล ในขณะที่นักศึกษากําลังเล่นบาสเกตบอล มีเพ่ือน
ต่างคณะอยากเล่นเหมือนกัน นักศึกษาจะให้เพ่ือนต่างคณะเลน่ด้วยเพ่ือเป็นการแบ่งปันและเปิดโอกาส
ให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวมร่วมกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 4. องค์ประกอบด้านที่ 4 การปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 4.1 ถ้านัศึกษาได้รับเลือกต้ังให้เป็นประธานนักศึกษาในปีการศึกษานี้ นักศึกษา
จะกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวมด้วยความเต็มใจอะไรบ้าง เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 4.2 ถ้าวันหน่ึงทางมหาวิทยาลัยประกาศเชิญชวนให้นักเรียนร่วมกันบริจาคเงิน 
เสื้อผ้า อาหาร ข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ นักศึกษาจะช่วยเหลือผู้อ่ืน
ด้วยกําลังกาย กําลังปัญญา กาํลังทรัพย์ ตามความสามารถของตนได้อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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 11.6 เครื่องมือวัดจิตสาธาณะแบบสอบถามสถานการณ ์

แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ 
คําช้ีแจง : แบบทดสอบฉบับน้ีเป็นแบบสถานการณ์ 5 ตัวเลือก จํานวน 8 ข้อ ให้นักศึกษาอ่าน
สถานการณ์ต่อไปน้ี แล้วพิจารณาเลือกข้อความในแต่ละข้อที่ตรงตามความรู้สึกของนักศึกษามากที่สดุ 
คําตอบที่นักศึกษาตอบไม่มีข้อใดถูกหรือผิด ให้นักศึกษาตอบทุกข้อ หากขาดข้อใดข้อหน่ึงจะทําให้
แบบทดสอบฉบับน้ีไม่สมบูรณ์และไมส่ามารถนําไปวิเคราะห์ได้ และทุกคําตอบจะไม่มีผลต่อคะแนน
ของนกัศึกษา ขอให้นักศึกษาตอบด้วยความสบายใจและตามความเป็นจริง 
เกณฑ์การเลือกคําตอบ (ปรับปรุงจากกรรยา พรรณนา,2559 : 329-331) 

 

 คําตอบในแต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก ให้นักศึกษาเลือกคําตอบเดียวจากข้อ ก ข ค ง 
หรือ จ โดยทําเครื่องหมายกากบาท (x) ลงบนกระดาษคําตอบที่แจกให ้
 1. องค์ประกอบด้านที่ 1 การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดความชํารุด
เสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 1.1 หลังจากเลิกเรียนวิชาพลศึกษาแล้ว ธานีจะรีบว่ิงขึ้นไปบนอาคารก่อนเพ่ือน
คนอ่ืนๆ ทุกครัง้ โดยไม่เคยช่วยเพ่ือนเก็บอุปกรณ์กีฬาเลย ถ้านักศึกษาเป็นธานี นักศึกษาจะทําเช่นน้ี
หรือไม่ 
 ก. ทํา เพราะเด๋ียวจะไปเรียนวิชาต่อไปไม่ทัน 
 ข. ไม่ทํา เพราะต้องขึ้นไปบนอาคารพร้อมกันกับเพ่ือนๆ 
 ค. ทํา เพราะแดดร้อนมากต้องรีบว่ิงเข้าร่มให้เร็วที่สุดเด๋ียวจะมาสบาย 
 ง. ไมทํา เพราะต้องช่วยครูและเพ่ือนเก็บอุปกรณ์กีฬาทุกครั้งหลังเล่น
เสร็จ 
 จ. ไม่ทําเพราะยังไม่เหน่ือยอยู่ไม่ควรรีบเร่งอาจทําให้เหน่ือยกว่าเดิม
ส่งผลให้ไม่มีสมาธิในการเรียนวิชาต่อไป 
 1.2 เมื่อวีระเข้าไปใช้ห้องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วจะเก็บเมาส์และแป้นพิมพ์เข้าที่
ทุกครั้ง ถ้านักศึกษาเป็นวีระ นักศึกษาจะทําเช่นน้ี เพราะเหตุใด 
 ก. ทํา เพราะถ้าครูทราบเข้าจะโดนทําโทษ 
 ข. ทํา เพราะเด๋ียวก็มีคนอ่ืนมาใช้จะได้สะดวก 
 ค. ทํา เพราะถ้าครูเห็นอาจได้รับคําชมเชยและรางวัล 
 ง. ทํา เพราะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ใช้แล้วต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
 จ. ทํา เพราะเป็นการช่วยดูแลอุปกรณ์การเรียนและสะดวกต่อการใช้
ของคนอ่ืนต่อไป 
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 2. องค์ประกอบด้านที่ 2 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลของส่วนรวมใน
วิสัยที่ตนสามารถทําได้ 
 2.1 เมื่ออรยาเข้าห้องสมุดทุกครั้งจะชอบส่งเสียงดัง รบกวนคนอ่ืนเสมอ ทําให้
คนอ่ืนไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือและค้นคว้า นักศึกษาคิดว่าอรยาทําไม่ถูกด้วยเหตุผลใด 
 ก. เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 
 ข. เพราะเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนว่าเข้าห้องสมุดห้ามสง่เสียงดัง 
 ค. เพราะเป็นระเบียบของห้องสมุด การเข้าใช้บริการทุกครั้งไม่ควรส่ง
เสียงดัง รบกวนผู้อ่ืน 
 ง. เพราะเป็นสถานที่สาธารณะและเป็นแหลง่ค้นคว้าความรู้ทุกคน
ต้องการสมาธิ 
 จ. อาจทําให้คนอ่ืนๆ ที่กําลังอ่านหนังสือและค้นคว้าอยู่ไม่มีสมาธิและ 
ถูกต่อว่าได้ 
 2.2 ทุกครั้งที่อาจารย์มอบหมายงานให้วิฑูรจะทําด้วยความเต็มใจเสมอ 
นักศึกษาคิดว่าวิฑูรทําถูกด้วยเหตุผลใด 
 ก. เพราะจะได้คะแนนเยอะๆ 
 ข. เพราะอาจารย์จะได้รักและเอ็นดู 
 ค. เพราะถ้าเป็นคําสั่งอาจารย์นักศึกษาไม่ควรปฏิเสธ 
 ง. เพราะเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่ต้องคอยช่วยเหลือและตอบแทน
พระคุณอาจารย์เมื่อมีโอกาส 
 จ. เพราะการได้อาสาหรือช่วยแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ถือเป็นการ
ทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
 

 3. องค์ประกอบด้านที่ 3 การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่ม 
 3.1 วันน้ีอาจารย์แจกเสื้อกีฬาให้คนละ 1 ตัว แต่ประภาได้เกินมา 1 ตัว โดย
ไม่ได้ต้ังใจ ถ้านักศึกษาเป็นประภา นักศึกษาจะทําอย่างไร 
 ก. นําไปให้น้องที่บ้านใส่เพราะเป็นเสื่อที่ได้ฟรี 
 ข. นําไปคืนครูเพราะกลัวถูกจับได้และอาจถูกทําโทษ 
 ค. ขอร้องให้เพ่ือนนําเสื้อไปคืนอาจารย์เพราะไม่กล้านําคืนเอง 
 ง. นําไปคืนครูเพราะอาจจะได้รับคําชมเชยจากอาจารย์และเพ่ือนๆ ว่ามี
ความซื่อสัตย์ 
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 จ. นําไปคืนอาจารย์ เพราะถ้าเสื้อไม่พอคนอ่ืนอาจจะไม่ได้และเป็นการ
แสดงถึงความซื่อสัตย์ 
 3.2 วันน้ีธีรกรเข้าไปใช้ห้องคอมพิวเตอร์แล้วเห็นเคร่ืองบันทึกข้อมูลติดอยู่ที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ ก้านักศึกษาเป็นธีรกร นักศึกษาจะทําอย่างไร 
 ก. เก็บไว้ใช้เอง เพราะไม่มีใครรู้ 
 ข. ส่งคืนอาจารย์ที่เป็นเจ้าของ เพราะอาจได้รับรางวัล 
 ค. เก็บไปฝากคนที่บ้าน เพราะเป็นของที่ได้มาฟรี 
 ง. ปล่อยค้างไว้อย่างน้ันและไม่บอกใครเพราะไม่ใช่หน้าที่ 
 จ. ส่งคืนอาจารย์ที่เป็นเจ้าของเพราะไม่ใช่ของเราและอาจมีข้อมูลที่
สําคัญอยู่ในเครื่องบันทึกข้อมูล 
 4. องค์ประกอบด้านที่ 4 การปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 4.1 ในวันแข่งขันกีฬาวังแดงปีน้ี อาจารย์ขอให้ชัยศิริคอยช่วยเหลือหลายอย่าง 
เช่น ยกของที่ต้องใช้ จัดเตรียมสถานที่ ดูแลเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา
ต่างๆ และชัยศิริก็ช่วยเหลือให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ถ้านักศึกษาเป็นชัยศิริ นักศึกษาจะทําอย่างน้ี
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. ทํา เพราะสงสารอาจารย์ที่ไม่มีคนช่วยงาน 
 ข. ไม่ทํา เพราะเหน่ือยเป็นคนลงแข่งกีฬาเองจะดีกว่า 
 ค. ทํา เพราะเป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 ง. ทํา เพราะมีโอกาสช่วยเหลือหรือทําประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยก็
ควรทํา 
 จ. ไม่ทํา เพราะดูยุ่งยากและทําให้ไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรมกับ
เพ่ือนๆ 
 4.2 ในขณะที่รว่มกิจกรรมเข้าค่ายนอกสถานที่ ปัณชัยจะคอยช่วยเหลือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโรงการตลอดเวลาทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง ขณะร่วมกิจกรรมและ
เดินทางกลับ นักศึกษาคิดว่าปัณชัยทําถูกด้วยเหตุผลใด 
 ก. เพราะถ้าไม่ช่วยอาจารย์ก็จะไม่มีใครช่วย 
 ข. เพราะการช่วยเหลืออาจารย์จะทําให้อาจารย์รักและเมตตา 
 ค. เพราะเป็นการเสียสละและแสดงถึงความกตัญญ ู

 ง. เพราะเป็นการให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 จ. เพราะเป็นการช่วยเหลือแบ่งภาระงานของอาจารย์และเป็นการทํา
ประโยชน์ให้กับสังคม 
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ภาพท่ี 161 แสดงภาพการสร้างเสริมจิตสาํนึกสาธารณะต่อส่วนรวม 

(ที่มา www.oknation.net 16 กันยายน 2559) 

 

 12. การสร้างเสริมจิตสํานึกสาธารณะต่อส่วนรวม 
 “สภาพแวดล้อมมีผลต่อการเรียนรู้” (กรรยา พรรณนา,2559 : 23-29) 

นับเป็นคํากล่าวที่ถูกต้อง และหัวข้อข้างต้นน้ีได้กล่าวว่า 
 จิตสาธารณะเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ดังน้ัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้
หรือรอบตัวผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว ครู อาจารย์ กลุ่มสังคมเพ่ือน วัดหรือแม้กระทั่ง
สื่อมวลชนต่างๆ ก็จัดว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ได้โดยตรง 



595 

 

 รัญจวน อินทรกําแหง (2528 : 110-119) ช้ีแนวทางในการเสริมสร้างจติสํานึกของคน
ในสังคม ว่าจะต้องเกิดขึ้นได้จากการคลุกคลีอยู่กับความถูกต้อง การปลูกฝัง อบรม การฝึกปฏิบัติ  
การได้เห็นตัวอย่างที่ชวนให้ประทับใจปัจจัยเหล่าน้ี ค่อยๆโน้มนําใจของบุคคลให้เกิดจิตสํานึกที่ถูกต้อง
และกาสร้างจติสํานึกต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นจําต้องอาศัยสถาบันทางสังคมหลายส่วนเขา้มาร่วมมือกัน 
ดังน้ี 
 12.1 สถาบันครอบครวั ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวมีความสําคญัเป็นอันดับแรก 
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ทารกจะเกิดจิตสํานึกเห็นความสําคัญของสว่นรวม ความใกล้ชิดระหว่าง
พ่อแม่กับลูกจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงในการเลี้ยงอบรมเลี้ยงลูก เพราะความใกล้ชิดจะเป็นสื่อที่ทําให้
เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และกลายเป็นเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกัน สถานบันครอบครัวจึงเป็น
พ้ืนฐานของสังคม ถ้าครอบครัวมีแต่ความคลอนแคลน สังคมก็พลอยคลอนแคลนและเด็กที่
เติบโตจากครอบครัวที่คลอนแคลนจะมจีิตสาํนึกที่คลาดเคลื่อน การสอนและการอบรมจากสถาบัน
ครอบครัวควรดําเนินการให้สอดคล้องประสานไปจุดหมายเดียวกันกับการสอนการอบรมของ
สถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานหรือฝังรากให้เด็กมีจิตสํานึกที่เป็นสัมมาทิฐิ
เสียต้ังแต่ยังเด็ก เพ่ือที่เด็กจะได้เป็นกําลังในการสร้างสรรค์ที่มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อไป 
 ชัยวัฒน์  สุทธิรันต์ (2552 : 55-60) ได้กล่าวเพ่ือสนับสนุนบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวที่มีสว่นช่วยพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กๆ ว่า มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ว่ามีผลต่อการสร้างจิตสํานึกต่อลูกหรือไม่ ผลการวิจยัพบว่า 9 ใน 10 ของเด็กที่
เติบโตและได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่มทีั้งพ่อแม่หรือญาติพ่ีน้องที่ทํางานเก่ียวกับอาสาสมัคร 
เมื่อโตขึ้นแลว้เด็กๆ เหล่าน้ันจะกลายเป็นผู้ใหญท่ี่เป็นจิตสาธาณะไปด้วย และพบว่า 6 ใน 10 ของเด็ก
ที่ไม่ได้ใกล้ชิดหรือได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดในครอบครัวให้เป็นผู้มีจติสาธารณะ เมื่อ
โตขึ้นเด็กๆ เหล่าน้ันก็จะไม่มจีิตสาธารณะหรือไม่สนใจในงานหรือกิจกรรมที่เป็นอาสาสมัครเลย 
 อรพินทร์ ชูชม (2552, อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรันต์,2552 : 56) หัวหน้า
โครงการวิจัย เรื่องวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีสมัพันธ์กับจิตสํานึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนไทย (นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิรฒ ได้ผลการวิจัยที่น่าสนใจว่า อิทธิพลของพ่อแม่ส่งผลต่อจิตสํานึกทางปัญญาของกลุ่มวัยรุ่น
มากที่สุด จึงสรุปได้ว่า พ่อแม่หรือสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัวมีอิทธิพลอย่างมากในการถ่ายทอดทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน ต้ังแต่แรกเริ่มประสบการณ์ชีวิตและยังมคีวามสาํคัญต่อเน่ืองแม้เด็กๆเหล่าน้ัน
จะเติบโตเป็นวัยรุ่น บทบาทและอิทธิพลของพ่อแม่ก็ยังไม่ลดลง ยังคงมีบทบาทในการอบรมสั่งสอน
และการเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทุกๆ ด้านอีกด้วย 
 นอกจากน้ี ยังมีผลงานการวิจัยอีกหลายๆ เรื่องเก่ียวกับจิตสาธารณะที่พบว่าการที่เด็ก
ที่ไม่มีจิตสาธารณะมีสาเหตุมาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลุกๆ ครอบครัวแตกแยก ทาํให้
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ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัว เด็กจึงมีขาดแบบอย่างที่ดีและมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปในทางที่ไม่
เหมาะสม พ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับเด็กได้อย่างมาก
ดังน้ี 
 12.1.1 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรหาเวลาอยู่กับลูกๆ ให้มากทีสุ่ดเท่าที่จะมากได้ 
เช่น ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือเล่น ทํางานบ้าน รับประทานอาหาร ออกไปเที่ยว พักผ่อนร่วมกัน  
เล่านิทานให้ลูกฟัง เพราะมีผลการศึกษาวิจัยสรุปว่าการที่ครอบครัวขาดความอบอุ่น มีปัญหา 
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เด็กมพีฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ เช่น ติดเกม ติด
การพนัน ติยาเสพติด มีพฤติกรรมเกเรและกา้วร้าว 
 12.1.2 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องฝึกให้เด็กมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบหรือรับรู้
สภาพปัญหาของครอบครัวบ้าง เพราะจะได้ช่วยฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบและทาํให้เขาเป็นผู้มี 
ความรับผิดชอบติดตัวไปในอนาคตจนเกิดเป็นจิตสาธารณะ 
 12.1.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนา 
จิตสาธารณะของเด็กเพราะว่า คุณลักษณะใดๆก็ตามท่ีมุ่งหวังจะให้เกิดกับเด็กจะไม่มีทางสําเร็จได้ ถ้า
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบุคคล หน่วยงาน องค์กรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใดเพียงแห่งเดียว  
จิตสาธารณะก็เช่นกัน พ่อแม ่ ผูแ้กครองสามารถให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาได้ง่าย เช่น เข้า
ร่วมประชุมกับทางสถาบันประจําสม่ําเสมอ ไปพบปะพูดคุยอาจารย์ที่ปรึกษาบ้าง รับรู้ข้อมูลของเด็ก 
ถ้าเป็นข้อมูลทีดี่อยู่แล้วก็จะได้ช่วยกันส่งเสริมให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นปัญหาก็จะได้
ร่วมกันแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป  
 12.1.4 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรส่งเสริมให้ลุกๆได้ เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
สังคม บ้างตามโอกาส เช่น เข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดของหมู่บ้าน ทั้งน้ีเพ่ือฝึกให้เด็กๆ  
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 12.1.5 มีความรักความเมตตาต่อกันในครอบครัว เห็นอกเห็นใจกัน เข้าใจกนั 
บางครั้งดูเหมือนเป็นเร่ืองเล็กน้อยที่ไม่น่าจะมีผลต่อสภาพจิตใจของเด็ก แต่แท้จรงิแล้วมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของเด็กอย่างมาก เช่น คําถามง่ายๆ วันน้ีเป็นอย่างไรบ้าง เรียนเหน่ือยไหม มีการบ้าน
เยอะไหม กินขา้วแล้วหรือยัง ให้พ่อแม่ช่วยอะไรไหม วันน้ีเรียนอะไรบ้าง อย่าลืมด่ืมนมก่อนนอนนะ 
 12.2 สถาบันการศึกษา การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้
ว่าเป็นการพัฒนาในรูปแบบใดจะเริ่มด้วยการศึกษา ดังน้ัน การกําหนดเป้าหมายของการศึกษาให้
ถูกต้องโดยธรรมชาติเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผูม้ีอํานาจในการบริหาร
การศึกษาพึงพิจารณาให้ลึกซึง้ ถ่องแท้ รอบคอบ และถกูต้องด้วยทัศนะที่กว้างไกล โดยมีจุดหมาย
รวบยอดว่า การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีจิตสาํนึกเป็นมนุษย์ที่เต็มที่ การจัดการศึกษาควร
มุ่งเน้นที่การสร้างจิตสํานึกภายใน คือ การพัฒนาจิตสํานึกภายใน เป็นการพัฒนาจิตใจที่เป็นรากฐาน
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ของความเป็นมนุษย์ ไมค่วรเน้นที่การพัฒนาเพ่ือความสําเร็จในวิชาชีพทีป่ราศจากพ้ืนฐานทางจริยธรรม 
เพราะอาจจะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลออกไปประกอบวิชาชีพด้วยจิตสํานึกผิดพลาดแล้วก็ไปสร้าง
ระบบการทํางานที่ผิด มีการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน กอบโกยผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ความ
หลงตัวเอง ความมัวเมาวนเวียนแต่ในวังวนของวัตถุ ที่อาจจะก่อให้เกิดการประหัตประหารในทกุวงการ 
การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ควรหยุดสร้างจิตสํานึกที่นิยมในวัตถุ แต่ควรเน้นการสร้าง
จิตสํานึกในทางจริยธรรมใหห้นักแน่นเขม้แขง็ย่ิงขึ้นทุกระดับ การศึกษาต้ังแต่อนุบาลถึงอุดมศึกษา 
เพ่ือให้เป็นจิตที่สามารถสร้างระบบถูกต้องเพ่ือการดํารงอยู่ของสังคมโดยธรรม โดยเฉพาะการเน้น
การฝึกอบรมให้รู้จักทําหน้าที่อย่างดีที่สุด ในทุกหน้าที่ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยความสํานึก
ว่า ทุกหน้าที่มคีุณค่าและความสําคัญเท่าเทียมกัน  
 12.3 สถาบันศาสนา สถาบันทีม่ีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากต่อการปลูกฝังและ
พัฒนาจิตสาธารณะให้กับผู้คนในสังคม สถาบันทางศาสนาต้องเป็นผู้นําในการสร้างจิตสํานึกต่อ
ส่วนรวมให้เกิดขึ้น ต้องนําประชาชนกลับไปสู่คําสอนของผู้นําของพระพุทธองค์ที่ทรงเน้นให้เห็นแก่
ประโยชน์สุขของสังคมเป็นใหญ ่ ไม่บริโภคเกินความจําเป็นหรือเพราะความอยาก มีความสันโดษ 
พอใจที่จะมีกนิมีอยู่ มใีช้เท่าที่จําเป็น รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เจือจานแก่ผู้อ่ืน มีความเมตตาอาทรต่อกัน 
เห็นแก่ผู้อื่นเสมือนเห็นแก่ตนเอง รู้จักหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง สถาบันทางศาสนาจึงมี
ความสําคญัอย่างย่ิงเพราะเป็นสถาบันทีไ่ด้รับการเคารพบูชาแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน เป็นสถาบันที่
มีอิทธิพลอย่างสูงต่อจิตใจของประชาชน เพราะต่างได้ยึดถือสถาบันน้ีเป็นที่พึงทางใจมาอย่างเน่ินนาน 
ฉะน้ัน สถาบันทางศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาจิตใจของคนในสังคมให้หันเข้า
มาอยู่ในความถูกต้องตามทํานองคลองธรรม และวิธีการพัฒนาจิตใจของคนให้เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด 
คือ การสอนด้วยตนเอง หมายถึง การที่ผู้อยู่ในสถาบัน องค์การทางศาสนา พึงต้องประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคมในด้านการช่วยเหลือส่วนรวม บ้าน วัด และสถาบันทางสังคมเก่าแก่ทีม่ี
บทบาทในการประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณลักษณะความดีงามของจิตใจของเด็กและ
เยาวชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ 
“วัด” จึงเป็นสถาบันที่มอิีทธิพลสูงต่อการอบรมขัดเกลานิสัยใจคอและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชนอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
 12.4 สื่อมวลชน สื่อมวลชนจัดเป็นสถาบันที่มอิีธิพลอย่างย่ิงในการกระจายความคิด 
ความรู้ หรือสิง่ใดสิ่งหน่ึงสู่การรับรู้ของประชาชน ความร่วมมือจากสื่อมวลชนจะช่วยสร้างความเข้าใจ
ช่วยสร้างจิตสํานึกที่ถูกต้องให้แก่คนในสังคม เน่ืองจากสื่อมวลชนน้ันมีบทบาทและอิทธิพลอย่างย่ิงต่อ
การเสริมสร้างการรับรู้ที่จะสัง่สมกลายเป็นจิตสํานึกของคนในสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็น
พลเมือง จึงเป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้นที่จะช่วยให้คนในสังคมมจีิตสํานึกต่อส่วนรวม ที่จะนําไปสู่การก่อตัว
ของประชาสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองน้ีมิได้หมายถึงกระบวนการจัดการเรียน 
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การสอนในห้องเรียน สําหรับประชากรวัยเรียนหรือการจัดการศึกษาแบบเป็นทางการในรูปแบบอ่ืนๆ 
หมายถึง กระบวนการเสริมสร้างการเรยีนรูท้างตรงอย่างไม่เป็นทางการในชีวิตประจําวัน ซึ่งจําเป็นต้อง
เก่ียวข้องกับเครือข่ายสถาบัน และกระบวนการทางสังคมท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของ
สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว องค์กรเอกชน และองค์กรประชาสังคม เมื่อสถาบันสื่อมวลชนได้
เข้ามีบทบาทอย่างมากในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน สื่อ กรรยา พรรณนา,2559 

: 29 มีความคิดเห็นว่าสื่อมวลชนจึงควรเป็นผู้มีจิตสาธารณะด้วย หมายถึง สื่อมวลชนต้องคํานึงถึงผล
ที่กระทบต่อความรู้สึกนึกคิดและการเรียนรูข้องเด็กๆ ในการนําเสนอเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ สื่อ
ควรจะส่งเสริมและเพ่ิมการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างสื่อการ์ตูนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมรายการ
เก่ียวกับเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น รายการบันเทิงที่แฝงไปด้วยสาระและความรู้ มีเวทีให้เด็ก
แสดงออกซึ่งความสามารถอย่างสร้างสรรค์ มีเวทีที่ได้ให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยแก่เด็กและเยาวชนที่
เป็นตัวอย่างในด้านต่างๆ และสื่อควรจะใช้บทบาทของตนเองที่มีในการส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี รู้จัก
สิทธิและหน้าที่ มีความรับผดิชอบ รู้จักถูกผิด ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
 

 13. ประโยชน์ของการมีจิตสาธารณะ 
 การสร้างสรรค์สังคมหรือการพัฒนาสังคมน้ัน ไม่ได้เพียงแต่ให้คนในสังคมมีสขุภาพ
กายและจิตที่ดี เป็นผู้ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ แต่ยัง
มุ่งหวังให้คนในสังคมมีจิตสํานึกที่ดี มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละ อดทน และมีความเป็น
ธรรมาธิปไตยในตนเองอีกด้วย การท่ีคนในสังคมมีจิตสํานึกสาธารณะ จะส่งผลให้สังคมน้ันๆ 
เจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปในทางที่ดี การรู้จักให้ด้วยความเต็มใจและไม่หวังผลตอบแทนส่งผลให้ผูใ้ห้
และผู้รับเกิดความสุข และสงัคมโดยรวมมีความสงบสุขไปด้วย ดังที่ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2554) ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการมีจิตสํานึกสาธารณะ ดังต่อไปนี้ 
(http://humaneco.stou.ac.th/ 8 มิถุนายน 2559) 

 13.1 ประโยชน์ทางด้านจิตใจ การมีพฤติกรรมจิตสํานึกสาธาณะส่งผลให้สุขภาพจิตดี 
มีภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าน้อยลง และมีความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมสูงขึ้น มีการรับรู้ถึง
ความสามารถของตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมคีวามสุขเพ่ิมขึน้ด้วย 
 13.2 ประโยชน์ทางด้านร่างกาย การมีพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะส่งผลใหม้ีสุขภาพ
กายที่แข็งแรง ลดอัตราการเสียชีวิต จากผลทางบวกของด้านจิตใจ 
 13.3 ประโยชน์ทางด้านสังคม การมีพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะส่งผลให้เกิดทักษะ
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในทางบวกและเกิดเครือข่ายทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น เช่น เกิดการเรียนรู้ 
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ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ทัศนคติ และค่านิยม  
เกิดการกระตุ้นพัฒนาการด้านการเข้าใจสงัคมและพฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น 
 13.4 ประโยชน์ทางด้านกระบวนการคิด การมีพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะส่งผลให้
เกิดกระบวการพัฒนาสติปัญญา วิธีการคิดและการตัดสินใจ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยการใช้วิธีการ
เดิมจากประสบการณ์ใหม่ๆ  ให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาสติปัญญา วิธีการคิดและการตัดสินใจมาก
ยิ่งข้ึน 
 13.5 ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การมีพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะส่งผลต่อการลด
ภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจ้างงานบางอย่าง เน่ืองจากมีอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะเข้ามาช่วยงาน
ด้วยความเต็มใจและทุ่มเททั้งกําลังกายและกําลังใจอย่างเต็มที่ 
 ดังน้ัน การส่งเสริมให้บุคคลในสังคมมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความสําคัญต่อตัวบุคคล 
องค์กร สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลกเป็นอย่างมาก การเป็นพลเมอืงที่ดีหรือคนดี มีความสําคญั
อย่างมากในสังคมเพราะจะทําให้สังคมมีความเจริญและความสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ทั้งน้ี 
คนดี หมายถึง คนที่มีคุณความดี มีคุณธรรม และมีจิตสํานึกสาธารณะต่อส่วนรวม หากสังคมมีสมาชิก
ที่มีคุณงามความดี เคารพกฎกติกา มุ่งกระทําประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืน เคารพความแตกต่างของ
บุคคล เอาใจใส่ มีจิตสํานึกสว่นรวมย่อมทําให้สังคมน้ันพัฒนาเจริญรุ่งเรืองและมีความสงบสุขในสังคม 
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สรุปบทท่ี 8 

 

  จิตสาธารณะ หมายถึง การรู้จกัเอาใจใส่ในเร่ืองของส่วนรวมทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกัน 
การคิดในสิ่งทีดี่ประพฤติดียึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน การรู้จัก
สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน การไม่ทําลายเบียดเบียนบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมทีแ่สดงออก แบ่งออกเป็นด้าน 4 ด้าน 
ดังน้ี ด้านการใช้ ด้านการถือเป็นหน้าที่ ด้านการเคารพสิทธิ และด้านการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม จิตสาธารณะมีความสําคัญ น่ันคือ จิตสํานึกที่ดีเป็นความรู้สึกนึกคิดภายใน
บุคคล ประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม บุคคลที่มจีิตสํานึกด้านระเบียบวินัยจะไม่ขับรถผิดกฎจราจร 
บุคคลที่มจีิตสาํนึกสาธารณะจะไม่ขีดเขียนในสถานที่สาธารณะ เป็นต้น การก่อรูปของจิตสาธารณะมี
องค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และทักษะพิสัย กล่าวถึง
องค์ประกอบของจิตสาธารณะ จิตสํานึกว่า มีอยู่ 3 ด้านหลักๆ คือ จิตสํานึกเก่ียวกับตนเอง (Self 

Consciousness) จิตสํานึกเก่ียวกับผู้อ่ืน (Others Oriented Consciousness) จิตสํานึกเกี่ยวกับ
สังคมหรือจิตสาํนึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness) บุคคลที่มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คิด
ในทางบวก, มีส่วนร่วม, ทําตัวเป็นประโยชน์, ไม่เห็นแก่ตัว, มีความเข้าใจ, มีใจกว้าง, มีความรัก, รัก 
ผู้อ่ืนและมีการสื่อสารที่ดี เป็นต้น กลยุทธ์ในการปลูกฝังจิตสาธารณะ ได้แก่ ความรัก ความรู้ และ
ความเป็นธรรมชาติ แนวคดิและทฤษฎีทีใ่ช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาจิต
สาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรชักาลที่ 9, แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะ
ตามหลักคําสอนทางศาสนา, แนวคดิการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไข
แบบกระทํา และแนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม กระบวน
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ ได้แก่ การรับใช้สังคม, เทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างที่เน้น 

การเสนอตัวแบบสัญลักษณ์, แบบอริยสัจ, แบบบทบาทสมมติ, การเผชิญสถานการณ์, ใช้เกม, และ
การอภิปรายกลุ่มย่อย เราสามารถใช้เครื่องมือวัดจิตสาธารณะวัดจิตสาธารณะ ได้แก่ แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า, แบบสังเกต, แบบสัมภาษณ์, แบบตรวจสอบตามรายการ, แบบวัดจินตนาการ และ 
แบบสอบถามสถานการณ์  

 การสร้างเสริมจิตสํานึกสาธารณะต่อส่วนรวมจําต้องอาศัยสถาบันทางสังคมหลายส่วน
เข้ามาร่วมมือกัน ดังน้ี สถาบันครอบครัว จุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เกิดจิตสํานึกเห็นความสําคัญของส่วนรวม 
สถาบันการศึกษา การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาจิตสํานึกที่ดีต่อเยาวชน สถาบันศาสนา 
สถาบันที่มีบทบาทต่อการปลูกฝังและพัฒนาจิตสาธารณะในการรสร้างจติสํานึกต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้น 
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ลําดับสุดท้ายสื่อมวลชน สื่อมวลชนจัดเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอย่างย่ิงในการกระจายความคิด ความรู้ 
ความร่วมมือจากสื่อมวลชนจะช่วยสร้างความเข้าใจช่วยสร้างจิตสํานึกที่ถูกต้องให้แก่คนในสังคม  
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คําถามท้ายบทที่ 8 
 

1. จงอธิบายความหมายของจิตสาธารณะ 
2. จิตสาธารณะมีความสําคัญอย่างไรต่อมนุษย์ อธิบาย 
3. องค์ประกอบของจิตสาธารณะเกี่ยวกับจิตสํานึกมีกี่ด้าน อะไรบ้าง 
4. ลักษณะของบุคคลที่มีจิตสาธารณะมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
5. นักศึกษามีกลยุทธ์อย่างไรในการปลูกฝงัจิตสาธารณะ 
6. นักศึกษาควรจะจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใด เพราะเหตุใด 
7. จงออกแบบเคร่ืองมือวัดจิตสาธารณะ 1 แบบที่สามารถนําไปใช้ได้ 
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