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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอนชุดน้ี เป็นรายวิชาพื้นฐานกลางของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย จดั
อยูใ่นหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีหลากหลายและความเป็นไปของสังคม 
ตามปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธะกิจของมหาวิทยาลยั ในการท่ีจะพฒันาความรู้ทางดา้นวิชาการไปสู่ความ
เป็นเลิศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคม ในปัจจุบนั เน้ือหาสาระทุกบท คณะผูแ้ต่ง
และเรียบเรียงไดค้น้ควา้ รวบรวมจากหลายๆ แหล่งเพื่อให้มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม สมบูรณ์และทนัสมยั 
อยา่งไรก็ตามนกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้เอกสารต าราอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เพื่อจะไดเ้น้ือหาท่ีละเอียดในบาง
แง่มุมต่างๆ เพิ่มข้ึน  

ส านักวิชาสังคมศาสตร์ จึงไดจ้ดัท าชุดวิชาประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการพฒันา
สังคมข้ึนมาเพื่อเป็นคู่มือในการคน้ควา้ให้กบันกัศึกษาและตอ้งขอขอบคุณคณาจารยห์ลายๆ ท่านท่ีได้
ช่วยเขียนชุดวชิาน้ีใหเ้ป็นรูปเล่มข้ึนมา เพื่อประโยชน์ต่อนกัศึกษาและผูใ้ฝ่รู้ทัว่ไป  

 
 
 
 
      ส านกัวชิาสังคมศาสตร์ 
             มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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 วธีิการศึกษาทางจิตวทิยา 11 
 ประโยชน์ของการศึกษาจิตวทิยา 12 
 แนวความคิดของจิตวทิยากลุ่มต่างๆ 15 
 ค าถามทา้ยบทท่ี 1 29 
 เอกสารอา้งอิง 30 
  
บทที ่2 มนุษย์กบัการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม  33 
 องคป์ระกอบของความเป็นมนุษย ์ 33 
 จิตและกระบวนการท างานของจิต 36 
 พฤติกรรมมนุษย ์ 36 
 ประเภทของพฤติกรรม 38 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตและพฤติกรรม 43 

 



ง 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
บทที ่2 (ต่อ)  
 วธีิการศึกษาพฤติกรรม 45 
 แนวคิดของนกัจิตวทิยาในการศึกษาพฤติกรรม 48 
 ค าถามทา้ยบทท่ี 2 57 
 เอกสารอา้งอิง 58 
  
บทที ่3 การปรับตัวในการด ารงชีวติ 63 
 ความหมายของการปรับตวั 63 
 ความส าคญัของการปรับตวั 64 
 กลวธีิในการปรับตวั 64 
 พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและแนวทางแกไ้ข 78 
 เทคนิคในการปรับตวัและการพฒันาบุคลิกภาพ 83 
 ค าถามทา้ยบทท่ี 3 92 
 เอกสารอา้งอิง 93 
   
บทที ่4 ความเครียดและการจัดการความเครียด 97 
 ความหมายและความส าคญัของความเครียด  97 
 ชนิดของความเครียด 98 
 ระดบัของความเครียด 99 
 สาเหตุของความเครียด 100 
 ผลท่ีเกิดจากความเครียด 107 
 ขอ้ดี ขอ้เสีย ของความเครียด 110 
 การจดัการกบัความเครียด 111 
 รูปแบบ กลวธีิการจดัการความเครียด 113 
 แหล่งช่วยเหลือในการจดัการความเครียด 114 
 ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติความเครียด 115 



จ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 หลกัและวธีิการกระจายความเครียดแก่อวยัวะทุกส่วนเสมอกนั 125 
 หลกัและวธีิผอ่นคลายความเครียด 126 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดกบัสุขภาพจิต 136 
 ค าถามทา้ยบทท่ี 4 144 
 เอกสารอา้งอิง 145 
  

บทที ่5 ผู้น ากบัการท างานเป็นทมี 149 

 ความหมายของผูน้ า และภาวะผูน้ า 149 
 ลกัษณะประจ าตวัของผูน้ า 151 
 ประเภทของผูน้ า 153 
 การแบ่งระดบัของผูน้ าในองคก์รและทกัษะการบริหาร 157 
 บทบาทของภาวะผูน้ า 159 
 ปัจจยัของการเป็นผูน้ าท่ีดี  160 
 การพฒันาผูน้ า 162 
 ความหมายของทีม ทีมงาน และการสร้างทีมงาน 163 
 ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องการสร้างทีมงาน 164 
 ประเภทและองคป์ระกอบของทีมงาน 165 
 ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ และหลกัการท างานเป็นทีม 168 
 การสร้างทีมงานในบริบทสังคมไทย 173 
 การสร้างองคก์รแห่งความสุข 175 
 ค าถามทา้ยบทท่ี 5 186 
 เอกสารอา้งอิง 187 
   

บทที ่6 มนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร 191 

 ความหมายของมนุษยสัมพนัธ์ 191 
 ปรัชญาพื้นฐานและแนวคิดของมนุษยสัมพนัธ์ 192 



ฉ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 แนวคิดเก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ 194 
 ความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ 196 
 ประโยชน์ของวชิามนุษยสัมพนัธ์ 199 
 เทคนิคและวธีิการในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 200 
 ขอ้ควรระวงัในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 204 
 ขอ้เสนอแนะในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 204 
 ความส าคญัของการติดต่อส่ือสารในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 205 
 องคป์ระกอบของการติดต่อส่ือสาร 206 
 กระบวนการติดต่อส่ือสาร 208 
 ส่ือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 210 
 ปัญหาการติดต่อส่ือสาร 211 
 ค าถามทา้ยบทท่ี 6 217 
 เอกสารอา้งอิง 218 
   

บทที ่7 มนุษยสัมพนัธ์กบัการเป็นสมาชิกทีด่ีในสังคม 221 

 การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว 222 
 การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 227 
 การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 231 
 การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 236 
 การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลทัว่ไป สังคม หรือชุมชน 241 
 การสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 243 
 ค าถามทา้ยบทท่ี 7 250 
 เอกสารอา้งอิง 251 
   
บทที ่8 จิตอาสาและจิตสาธารณะ 255 
 ความหมายและความส าคญัและความเป็นมาของจิตอาสา จิตสาธารณะ 255 



ช 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัจิตอาสาจิตสาธารณะ 258 
 องคป์ระกอบและรูปแบบของจิตอาสาจิตสาธารณะ 267 
 ลกัษณะพฤติกรรมของจิตอาสา จิตสาธารณะ 268 
 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดจิตอาสาจิตสาธารณะ 269 
 แนวทางในการสร้างจิตอาสา จิตสาธารณะ 271 
 ค าถามทา้ยบทท่ี 8 276 
 เอกสารอา้งอิง 277 
  

บทที ่9 การแก้ปัญหาโดยสันติวธิี  281 

 ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ 281 
 ความหมายของความขดัแยง้ 282 
 ระดบัของความขดัแยง้  284 
 สาเหตุของความขดัแยง้ 289 
 ปัจจยับ่งช้ีความขดัแยง้  291 
 ผลของความขดัแยง้ 292 
 องคป์ระกอบของความขดัแยง้ 294 
 เทคนิคการจดัการความขดัแยง้ 296 
 แนวคิดการบริหารความขดัแยง้ 298 
 วธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ 301 
 ทกัษะส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ 302 
 ค าถามทา้ยบทท่ี 9 309 
 เอกสารอา้งอิง 310 
  
บทที ่10 ธรรมาภิบาลและแนวทางในการสร้างความสามัคคี 313 
 ความหมายและความส าคญัของธรรมาภิบาล 313 
 หลกัการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล 314 



ซ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร 321 
 ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน 323 
 ความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มบรรษทั 324 
 ธรรมาภิบาลในสังคมไทย และแนวทางการสร้างความสามคัคีของคนในชาติ 330 
 ค าถามทา้ยบทท่ี 10 332 
 เอกสารอา้งอิง 333 
  
 บรรณานุกรม 335 

 



ญ 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน้า 

4.1  ปริมาณสารอาหารและแร่ธาตุต่อวนัท่ีบริโภคเพื่อช่วยลดความเครียด 

 

125 

 

       



ฌ 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี หน้า 

             1.1 การท างานของจิตส านึกและใตส้ านึก 17 

             1.2 ทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการของมาสโลว ์ 21 

1.3 ตวัอยา่งภาพท่ีตารับรู้ 22 

1.4  หลกัการประมวลขอ้มูลข่าวสาร 24 

2.1  ความสัมพนัธ์ของอวยัวะรับความรู้สึกกบัการรับรู้ 44 

2.2 ทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการของมาสโลว ์ 55 

5.1 ทกัษะและขอบเขตการบริหารจดัการส าหรับผูบ้ริหารระดบัต่างๆ 159 

5.2  กรอบแนวคิดองคก์รแห่งความสุข 178 

5.3  ปัจจยัการพฒันาสุขภาวะองคก์ร ดว้ย Map HR 182 

6.1 องคป์ระกอบของการติดต่อส่ือสาร 207 

6.2  ขั้นตอนการติดต่อส่ือสาร 208 

6.3  กระบวนการติดต่อส่ือสารท่ีพิจารณาภูมิหลงัของบุคคล 210 

9.1  การขดัแยง้เม่ือพอใจทั้งคู่ คือ ก และ ข 285 

9.2  การขดัแยง้เม่ือไม่พอใจทั้งคู่ คือ ก และ ข 285 

9.3  การขดัแยง้เม่ือพอใจ-ไม่พอใจ 286 

9.4  การขดัแยง้เม่ือพอใจ-ไม่พอใจ แบบซ ้ าซอ้น 286 

    



  

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา                  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา                        ส านกัวชิาสังคมศาสตร์ 
    

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหสัและช่ือรายวชิา    รหสัวชิา GEN1044                 

                        จิตวทิยาเพื่อการพัฒนาสังคม 
                        (Psychology for Social Development) 
 

2. จ านวนหน่วยกิต                               
                                     3  หน่วยกิต (3-0-6) 
 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา        
                                  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (วชิาเลือก) 
 
4. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน    
                                  ผูรั้บผดิชอบหลกั      อาจารย ์ดร.จีรนนัต ์ ไชยงาม         
                                  ผูรั้บผดิชอบร่วม       อาจารยก์นัยธ์นญั  สุชิน  

     อาจารยผ์ูส้อน 
1. ผศ.ดร.กมลกาญจน์              อ ่าบวั 
2. อาจารยต์อ้งรัก   จิตรบรรเทา 
3. อาจารย ์ดร.จีรนนัต ์                       ไชยงาม         
4. อาจารยก์นัยธ์นญั                           สุชิน 

 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท

ี่

เรียน 
                                    ภาคการศึกษาท

ี่

1/ชั้นปีท

ี่

 1 



ฏ 
 

6. รายวชิาท

ี่

ตอ้งเรียนมาก่อน 
                                     ไม่มี 
 
7. รายวชิาท

ี่

ตอ้งเรียนพร้อมกนั 
                                    ไม่มี 
 
8. สถานท่ีเรียน 
                                      มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
 
9. วันท

ี่

จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
                                       12  มีนาคม  2557 
 
 
 

หมวดที ่2 จุดหมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
     (1) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจ เก

ี่

ยวกบัทฤษฎีและหลกัการทางจิตวทิยา 
     (2) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจ เก

ี่

ยวกบัพฤติกรรมดา้นต่างๆ ในการด าเนินชีวติของ
มนุษย ์
     (3) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจ เก

ี่

ยวกบัปัจจยัท

ี่

มีอิทธิพลต่อการเปล

ี่

ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย ์
     (4) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ทางจิตวทิยาไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติอยา่งผสม
กลมกลืนกบัชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก   
2. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
     (1) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ทางดา้นจิตวทิยา ท่ีจะเป็นพื้นฐานของการเรียนในวชิาอ่ืนๆ ท่ี
เก

ี่

ยวขอ้งต่อไป    
     (2) เพื่อให้นกัศึกษามีพื้นฐานในการใช้ชีวิตในสังคมไทยท

ี่

เหมาะสม พร้อมกบัการเรียนรู้และ
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ปรับตวัให้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก เป็นพลเมืองท่ีมีความรู้  ความสามารถ มีความ
ภูมิใจต่ออตัลกัษณ์ของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน  สังคม และประเทศชาติท่ีสร้างสรรค ์ มี
ทศันคติต่อชีวติและสังคมท่ีดีงาม มีความมุ่งมัน่ต่อความส าเร็จของชีวติ   
 
 

หมวดที ่ 3 และการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาทฤษฎีและหลกัการทางจิตวทิยา  สภาวะและกระบวนการทางจิตวทิยาของบุคคลและ
กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้จกัแลเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น หลกัการด ารงชีวติอยา่งผสมกลมกลืนกบัชุมชน  
สังคมประเทศชาติ และโลก  ความเครียดและการจดัการความเครียด  การเป็นผูน้ าและสมาชิกท่ีดี
ในสังคม การมีมนุษยส์ัมพนัธ์การติดต่อส่ือสาร  การท างานเป็นทีม  การสร้างองคก์รความสุข  การ
แกปั้ญหาโดยสันติวิธี  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ  และแนวทางในการสร้างความ
สามคัคีของคนในชาติทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดพลเมืองดีของสังคม มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
2. จ  านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 
 
บรรยาย 

 
สอนเสริม 

 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 
 

45 ชัว่โมง ตามความตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มี 90 ชัว่โมง 

 
3. จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็น
รายบุคคล 
- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นทางเวบ็ไซตส์ านกัวชิาสังคมศาสตร์ 
- อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่ 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

 - พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย วินัย จรรยาบรรณ
วชิาชีพ ความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี ความถ่อมตนและจิตใจเมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน ความไม่ละโมบ  

- พฒันาผูเ้รียนให้ ปฏิบติัตามกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัของกลุ่มและ
องคก์ร มีส่วนร่วมในการสร้างธรรมาภิบาลในองคก์ร   

- ผูเ้รียนมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันในครอบครัว กลุ่มและ
องคก์ร รู้จกัท างานเป็นกลุ่ม ลดความขดัแยง้ 

 - ผูเ้รียนมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพและ
องคก์รต่างๆ 
     1.2 วธีิการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัของ
คนในชุมชนและสังคม 

-ใหท้  ากิจกรรมท่ีตอ้งประยกุตค์วามรู้ในวชิากบัปัญหาจริง โดยใหน้กัศึกษาท าเป็นกลุ่ม  
- สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรมสามารถในระหวา่งท่ีท ากิจกรรมโดยการพูดคุยกบั

นกัศึกษา เนน้ความรับผดิชอบต่องาน วนิยั จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ีในกลุ่ม ความถ่อม
ตนและความมีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน และความไม่ละโมบ 

- ส าหรับเร่ืองหน้าท่ีท่ีดีของประชาชนไทย การสอนอาจท าโดยยกตวัอย่างปัญหาท่ี
เก่ียวกบัหน้าท่ีของประชาชนในสังคมแล้วโยงเขา้หาการศึกษาทฤษฎีและหลกัการทางจิตวิทยา 
ความรู้ดา้นสภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง พฤติกรรม
การด าเนินชีวติ ประเภทของพฤติกรรม การรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น 
     1.3 วธีิการประเมิน    

- พฤติกรรมการเขา้เรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
- มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้ง 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงาน 
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2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

(2.1.1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีและหลกัการทางจิตวทิยา 
(2.1.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางจิตวิทยา  ดา้นสภาวะและ

กระบวนการทางจิตวทิยาของ บุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง   
 (2.1.3) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การ

รู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น  
(2.1.4)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมมนุษย ์การพฒันาตนเองในมิติจิตวทิยา 
(2.1 .5) มีความรู้ในการเข้าใจตนเองและหลักมนุษยสัมพันธ์การเข้าใจผู ้อ่ืน การสร้าง

สัมพนัธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้น ทกัษะการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต สามารถบูรณาการ
ความรู้ในท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.1.6) มีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร  มารยาทและการสมาคม 
(2.1.7) มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการสร้างเสริมกลุ่มและทีมงาน  เพื่อการพฒันาชีวิตให้

ด าเนินไปอยา่งมีความสุขทั้งส่วนตนและสังคม 
(2.1.8)  ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการด ารงชีวติในครอบครัว  องคก์ร สังคม และ

ในประเท 
(2.1.9) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของสังคม และชุมชน 
(2.1.10) ผูเ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
 

     2.2 วธีิการสอน 
            การอภิปรายกลุ่ม  การวเิคราะห์กรณีศึกษา  การมอบหมายงานใหท้ ารายงาน รายบุคคล 
 
     2.3  วธีิการประเมินผล 
            - การทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  สอบปลายภาค   
            - การวเิคราะห์ผลสรุปจากการอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
         - คุณภาพของเน้ือหาและการน าเสนอรายงาน 
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3. ทกัษะทางปัญญา 
     3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
        -   ผูเ้รียนสามารถสร้างภูมิคุม้กนัแก่ตนเอง จากสภาพแวดลอ้มในการท างาน และในสังคม  
        -  ผูเ้รียนสามารถสร้างภูมิคุม้กนัแก่  ครอบครัว ลดปัญหาในครอบครัว สร้างความมัน่คงของ
ครอบครัว และครอบครัวมีการพฒันาการในทางท่ีดี 
        -  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุม้กนัแก่สังคม และประเทศชาติ    ขจดัปัญหาทางสังคม
และปัญหาอ่ืนๆของประเทศ 
        -  ผูเ้รียนสามารถเลือกพฒันากลุ่ม และองคก์ร  และบริหารจดัการกลุ่มและองคก์รอยา่ง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
     3.2 วธีิการสอน 
            การอภิปรายกลุ่ม  การวเิคราะห์กรณีศึกษา  การมอบหมายงานใหท้ ารายงาน รายบุคคล 
     3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนกัศึกษา 
            ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์และการประยกุต์
ความรู้ท่ีศึกษา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

(4.1) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งการพฒันา  
- ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษาดว้ยกนั 
- ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
- ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

ก าหนดเวลา 
- ทกัษะการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีของนกัศึกษาและการปฏิบติัตวัท่ีดีต่ออาจารย ์

(4.2) วธีิการสอน 
- ใหท้  าโครงการร่วมกนัเป็นกลุ่มโดยเนน้การประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนในวชิากบัปัญหาท่ี

ก าหนด 
- แทรกประสบการณ์ของอาจารยใ์นระหวา่งสอนโดยผา่นการเล่าเร่ืองต่าง ๆ 
- พูดคุยกบันกัศึกษาถึงความจ าเป็นของทกัษะต่าง ๆ ในระหวา่งท ากิจกรรมร่วมกนั 
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 (4.3) วธีิการประเมิน 
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
- ประเมินรายงานท่ีน าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
-     ประเมินพฤติกรรมนอกหอ้งเรียน 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (5.1)   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

- ทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอ
ในชั้นเรียน 

- ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
- ทกัษะในการคน้หาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตวัเองโดยการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร 
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

  (5.2)  วธีิการสอน 
- เนน้การสอนท่ีใชปั้ญหาน า ทฤษฏีตาม และการพฒันาแนวคิดจากปัญหาเพื่อน าไปสู่การ

คน้พบ ขอ้สรุปหรือทฤษฏีใหม่ 
- มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website ส่ือการสอน e-Learning และท า

รายงาน โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
- น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
- อภิปรายร่วมกนักบันกัศึกษาในระหวา่งการสอนโดยการตั้งค  าถามท่ีมาจากปัญหาจริง หรือ

บทความวชิาการ เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกคิดหาวธีิการแกปั้ญหา 
  (5.3)  วธีิการประเมิน  

- การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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หมวดที ่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 บทที ่1 ทฤษฎแีละหลกัการทางจิตวทิยา
เบ้ืองต้น 
- ความหมายของจิตวิทยาและความ
เป็นมาของจิตวทิยา 
- จุดมุ่งหมายของการศึกษาจิตวทิยา 
- ขอบข่ายของจิตวทิยา 
- ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง จิ ต วิ ท ย า ต่ อ
ชีวติประจ าวนั 
- วธีิการศึกษาทางจิตวทิยา 
- ประโยชน์ของการศึกษาจิตวทิยา 
- แนวความคิดของจิตวทิยากลุ่มต่างๆ 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

คณะ
ผูส้อน 

2 บทที ่2 มนุษย์กบัการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรม 
-   องคป์ระกอบของความเป็นมนุษย ์
-   จิตและกระบวนการท างานของจิต 
-   พฤติกรรมมนุษย ์
-   ความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตและ
พฤติกรรม 
-   วธีิการศึกษาพฤติกรรม 
-   แนวคิดของนกัจิตวทิยาในการศึกษา
พฤติกรรม 
 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

คณะ
ผูส้อน 



ถ 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3 
 

บทที ่3 การปรับตัวในการด ารงชีวติ 
-   ความส าคญัของการปรับตวั 
-   กลวธีิในการปรับตวั 
-   พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและแนว
ทางแกไ้ข 
-   เทคนิคในการปรับตวัและการพฒันา
บุคลิกภาพ 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

คณะ
ผูส้อน 

4 
 

บทที่ 4 ความเครียดและการจัดการ
ความเครียด 
-    ความหมายและความส าคญัของ
ความเครียด 
-   ชนิดของความเครียด 
-   ระดบัของความเครียด 
-   ขอ้ดี ขอ้เสีย ของความเครียด 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
ใชส่ื้อ Power point 

 

คณะ
ผูส้อน 

5 
 

บทที่ 4 ความเครียดและการจัดการ
ความเครียด (ต่อ) 
-   สาเหตุของความเครียด 
-   ผลท่ีเกิดจากความเครียด 
-   การจดัการกบัความเครียด 

3 บรรยาย อภิปราย และ
ใชส่ื้อประสม 

คณะ
ผูส้อน 

6 
 

บทที ่5 ผู้น ากบัการท างานเป็นทมี 
-   ความหมายของผูน้ า และภาวะผูน้ า 
-   ลกัษณะประจ าตวัของผูน้ า 
-   การแบ่งระดบัของผูน้ าในองคก์รและ- 
ทกัษะการบริหาร 
-   บทบาทของภาวะผูน้ า 
-   ปัจจยัของการเป็นผูน้ าท่ีดี  

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

คณะ
ผูส้อน 



ท 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

7 บทที ่5 ผู้น ากบัการท างานเป็นทมี (ต่อ) 
-   ความหมายของทีม ทีมงาน และการสร้าง
ทีมงาน 
-   ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องการ
สร้างทีมงาน 
-   ประเภทและองคป์ระกอบของทีมงาน 
-   ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ และหลกัการ
ท างานเป็นทีม 
-   การสร้างองคก์รแห่งความสุข 

3 บรรยาย อภิปราย ใชส่ื้อ
ประสม และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

คณะ
ผูส้อน 

8 สอบกลางภาค 
 

3   

9 
 

บทที่ 6 มนุษยสัมพนัธ์และการ
ติดต่อส่ือสาร  
-   ความหมายของมนุษยสัมพนัธ์ 
-   ปรัชญาพื้นฐานและแนวคิดของมนุษย
สัมพนัธ์ 
-   ความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ 
-   ประโยชน์ของวชิามนุษยสัมพนัธ์ 
-   เทคนิคและวิธีการในการสร้างมนุษย
สัมพนัธ์ 
-   ข้อควรระวังในการส ร้างมนุษย
สัมพนัธ์ 
-   ข้อเสนอแนะในการสร้างมนุษย
สัมพนัธ์ 
-   ความส าคญัของการติดต่อส่ือสารใน
การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
ใชส่ื้อ Power point 

 

คณะ
ผูส้อน 



ธ 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-   องคป์ระกอบของการติดต่อส่ือสาร 
-   กระบวนการติดต่อส่ือสาร 
-   ส่ือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 
-   ปัญหาการติดต่อส่ือสาร 

10 บทที ่7 มนุยษสัมพนัธ์กบัการเป็นสมาชิก
ทีด่ีในสังคม 
- การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลใน
ครอบครัว 
-   การสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 
-   การสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
-   การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อน 
-   การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคล
ทัว่ไป สังคม หรือชุมชน 
-   การสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 

3 บรรยาย  น าเสนอกรณี
ตวัอยา่งการจดัการ
องคก์รท่ีดี ใชส่ื้อ Power 
point 

คณะ
ผูส้อน 

11 บทที ่8 จิตอาสาและจิตสาธารณะ 
-   ความหมายและความส าคญัและความ
เป็นมาของจิตอาสา จิตสาธารณะ 
-   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัจิตอาสาจิต
สาธารณะ 
-   องคป์ระกอบและรูปแบบของจิตอาสา
จิตสาธารณะ 
-   ลกัษณะพฤติกรรมของจิตอาสา จิต
สาธารณะ 
-   ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตอาสาจิตสาธารณะ 

3 บรรยาย  น าเสนอ
กรณีศึกษาผูน้ า ใชส่ื้อ 
Power point  
Assignment 2 : ศึกษา
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน
สังคมไทยและสังคม
โลก 

คณะ
ผูส้อน 



น 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-   แนวทางในการสร้างจิตอาสา จิต
สาธารณะ 

12 บทที ่9 การแก้ปัญหาโดยสันติวธีิ 
-   ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ 
-   ระดบัของความขดัแยง้  
-   สาเหตุของความขดัแยง้  
-   ปัจจยับ่งช้ีความขดัแยง้  
-   ผลของความขดัแยง้ 

3 บรรยาย น าเสนอ
กรณีศึกษาทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ใชส่ื้อ 
Power point 

คณะ
ผูส้อน 

13 บทที ่9 การแก้ปัญหาโดยสันติวธีิ (ต่อ) 
-   ผลของความขดัแยง้ 
-   องคป์ระกอบของความขดัแยง้ 
-   เทคนิคการจดัการความขดัแยง้ 
-   ทกัษะส าคญัในการจดัการความ
ขดัแยง้ 

3 บรรยาย น าเสนอ
กรณีศึกษาทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ใชส่ื้อ 
Power point 

คณะ
ผูส้อน 

14 บทที ่ 10 ธรรมาภิบาลและแนวทางใน
การสร้างความสามัคคี 

-   ความหมายและความส าคญัของธรร
มาภิบาล 
-   หลกัการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิ
บาล 
-   การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลใน
การบริหาร 
-   ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน 
-   ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม
บรรษทั 
 

3 บรรยาย น าเสนอ
กรณีศึกษาความขดัแยง้
ในสังคมไทย ใชส่ื้อ 
Power point    

คณะ
ผูส้อน 



บ 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

15 สอบปลายภาค 3   

 รวม 45   
     
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
เอกสารประกอบการสอนวชิาจิตวทิยาเพื่อการพฒันาสังคม 

 

ผลการเรียนรู้* กจิกรรมการประเมิน   
(เช่น การเขียนรายงาน กจิกรรม การสอบย่อย 
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

ก าหนดการ
ประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

 

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 
3.4 

ทดสอบยอ่ย 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

3 
8 

17 

65% 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 4.5 

4.6 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 
10% 

2.2, 2.3, 5.2 
3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 

5.2 

วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 

 20% 
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2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 
- หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ มติชน  เนชัน่  สยามรัฐ 
- Website : www.manager.co.th,   www.google.com  www.ndmi.or.th   

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
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กรมการพฒันาชุมชน.  (2549).  ความเป็นมาของธรรมาภิบาล.  บทความ [Online], accessed 10 

June 2014. Available from : http://www.kmutt.ac.th/sd/html/pdf/tam.pdf. 
กรรณิการ์  ศีลพิพฒัน์ และคณะ. (2546). ภาวะผู้น าและการสร้างแรงจูงใจ. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริม

วชิาการ. 
กรรณิการ์ นลราชสุวจัน์.  (2539).  มนุษยสัมพนัธ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต.  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). การพัฒนาภาวะผู้น าในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา.  
กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต. (2541). คู่มือการด าเนินงานในคลนิิกคลายเครียด. พิมพค์ร้ังท่ี 

2. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต. 
กองการศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยันเรศวร.  (2552).  การจัดการการด าเนินชีวติ.  พิษณุโลก : 

มหาวทิยาลยันเรศวร.   
กนัยา สุวรรณแสง. (2532). สุขภาพจิต: จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ: บ ารุงสาส์น. 
กนัยา สุวรรณแสง. (2532). สุขภาพจิต: จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ: บ ารุงสาส์น. 
กนัยา สุวรรณแสง. (2540). จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น. 
กุลทิพย ์ศาสตระรุจ. (2551).  การถอดบทเรียนกระบวนการส่ือสารของกลุ่มเยาวชนในจิตส านึก

สาธารณะ. รายงานผลการวจัิยโครงการวจัิยชุด การส่ือสารจิตส านึกสาธารณะ.  
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เกรียงศกัด์ิ เจริญวงคศ์กัด์ิ.  (2545).  “ธรรมรัฐภาคการเมือง:บทบาทภาคีการเมือง”.  สารวุฒิสภา 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสะทอ้นความคิด จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
 



ร 
 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

7.3 การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารยผ์ูส้อน แต่อาจารยท่ี์ทวนสอบตอ้งมีความรู้ในวชิาน้ี  
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุก 3 ปี หรือ ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 7.4 

- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อนทุกปี เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้
ทฤษฎีและหลกัการทางจิตวทิยา น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รือสถานการณ์ต่างๆ 
ชีวติจริงได ้ 
 



บทที ่ 1 
ทฤษฎแีละหลกัการทางจติวทิยาเบ้ืองต้น 

 
จิตวิทยา เป็นศาสตร์การศึกษาแขนงหน่ึงท่ีนับว่าเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเรียกว่า 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Psychology) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่มีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นทุก
ดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นส่วนตวั ครอบครัว การประกอบสัมมาอาชีพ การอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ เป็นตน้ 
ในบทน้ีจะเรียงหวัขอ้ตามล าดบั ดงัน้ี 

ความหมายของจิตวทิยาและความเป็นมาของจิตวทิยา 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาจิตวทิยา 
ขอบข่ายของจิตวทิยา 
ความส าคญัของจิตวทิยาต่อชีวติประจ าวนั 
วธีิการศึกษาทางจิตวทิยา 
ประโยชน์ของการศึกษาจิตวทิยา 
แนวความคิดของจิตวทิยากลุ่มต่างๆ 

 
ความหมายของจิตวทิยาและความเป็นของจิตวทิยา 
 ค าวา่ “จิตวิทยา” (Psychology) ฮิลการ์ด (Hilgard. 1967 : 2-4) อธิบายว่า เกิดจากค าท่ีเป็น
ภาษากรีก 2 ค ามารวมกนั คือ “จิต” (Psyche) และ “วิทยา” (logos) จิต หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด และ
แสดงออกมาในรูปของการกระท าหรือพฤติกรรม ส่วน วิทยา หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ให้ไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ ดงันั้น จิตวทิยา จึงหมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รือสัตว ์ทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั ทั้งท่ีแสดงออกและไม่แสดงออก ซ่ึงพฤติกรรมท่ี
แสดงออกแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลอันเน่ืองมาจากพนัธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม   
 จากความหมายของจิตวิทยาท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้นั้น คงมีผูส้งสัยว่า ท าไมจึงตอ้งศึกษาถึง
พฤติกรรมของสัตวด์้วย สัตวม์าเก่ียวขอ้งอะไรกบัมนุษยห์รือ หากใครเกิดความสงสัยและตั้งค  าถาม
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ดังกล่าวคงจะลืมไปกระมังว่า มนุษย์ก็คือสัตว์เช่นเดียวกัน แต่เป็นสัตว์ชั้ นสูง ประเสริฐสามารถ
เปล่ียนแปลงสภาพของโลกจากโลกท่ีไม่มีอะไรท่ีเอ้ืออ านวยให้ความสะดวกแก่มนุษย ์ให้มีส่ิงประดิษฐ์
คิดคน้ส่ิงต่าง ๆ ข้ึนมามากมายจนยากท่ีจะพรรณนาได้ มีทั้งสร้างสรรค์และการท าลายดงัท่ี ซิกมนัด ์ 
ฟรอยด์ (Freud, 1957 : 121) ไดพู้ดถึงสัญชาตญาณของมนุษยว์า่มีทั้งการสร้างสรรคแ์ละการท าลาย จา
อดีตถึงปัจจุบนัได้มีการสร้างส่ิงต่าง ๆ ให้แก่โลกน้ีข้ึนมามากมายไม่ว่าจะเป็นดา้นบวกหรือด้านลบ
ตลอดมาตั้งแต่บรรพกาล และพฒันากา้วหน้ามาตามล าดบัจนอย่างท่ีเราเห็นอยู่ในปัจจุบนั นอกจากน้ี
มนุษยย์งัน าสัตวน์านาชนิดทั้งสัตวเ์ล็ก สัตวใ์หญ่ มาเล้ียงเพื่อใชป้ระโยชน์ให้แก่มนุษย ์ดงันั้น สัตวแ์ละ
มนุษยจึ์งมีความใกลชิ้ดกนัตลอดมาและท่ีส าคญัในดา้นการทดลองสัตวถู์กใชเ้ป็นเคร่ืองทดลองเพื่อสรุป
หาสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ให้แก่มนุษย ์เพราบางคร้ังการทดลองอาจท า
ให้ถึงแก่ชีวิตท่ีไม่อาจทดลองกับมนุษย์โดยตรงได้มนุษย์จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงนิสัยใจคอหรือ
พฤติกรรมของสัตวทุ์กชนิดท่ีมนุษยไ์ด้เก่ียวข้องด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมมนุษยด์งักล่าว 
มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาความเป็นอยูข่องมนุษยด์ว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้น ในการศึกษาบุคคล
ทุกประเภทจึงตอ้งใชศ้าสตร์ท่ีเป็นจิตวทิยาซ่ึงมีความส าคญัอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในการศึกษา ไม่วา่
บุคคลท่ีจะศึกษานั้นเป็นเพศใดหรืออยูใ่นวยัใดโดยใชห้ลกัการทางจิตวิทยาเขา้มาช่วย การศึกษาบุคคล
ยงัช่วยใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูศึ้กษาดว้ยการน าความรู้มาใชใ้นการปรับปรุงตนในการด ารงชีวิตประจ าวนั
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดในโลกท่ีสามารถสร้างสรรค์ทุกส่ิงในโลกให้น่าอยู่ และ
เน่ืองจากมนุษยต์อ้งอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มน่ีเองจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวัเขา้หากนัและกนั ต่างคนต่างจิตใจต่าง
ความคิดจนถึงกบัเกิดความขดัแยง้กนัและสามารถท าลายกนัได ้ดงันั้น เพื่ออยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข
จึงตอ้งพยายามลดความขดัแยง้กนั พยายามสร้างความเขา้ใจกนั และช่วยเหลือกนัและดว้ยจุดประสงค์
ดงักล่าวจึงตอ้งรู้จกัการปรับตวัเขา้หากนัดว้ยการเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและเขา้ใจสังคม การท่ีจะน ามา
สู่การเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้นั้นตอ้งมีการศึกษาจิตใจของมนุษย ์ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายเลยเน่ืองจาก
จิตของมนุษยน์ั้นมองไม่เห็น อยู่ลึกสุดหย ัง่ถึง ปากอย่างใจอย่างจึงนับว่าเป็นการยากท่ีจะศึกษาถึง
อารมณ์ ความรู้สึกของมนุษยโ์ดยตรงจึงไดแ้ต่ศึกษาทางออ้ม เพื่อให้รู้ถึงจิตใจดว้ยการศึกษาพฤติกรรม
หรือการแสดงออกของมนุษย ์เน่ืองจากบุคคลเม่ืออยูต่ามล าพงัอาจจะมีพฤติกรรมอยา่งหน่ึง  แต่เม่ือเขา้
มารวมเป็นกลุ่มแลว้พฤติกรรมยอ่มเปล่ียนไป เพื่อให้เขา้กบัมาตรฐานของกลุ่มนั้น ๆ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่แต่
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ละบุคคลจะอยู่ตามล าดงัไม่ได้ตอ้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจึงท าให้มนุษยทุ์กคนส่ิงท่ีมีอยู่ในตวัเอง เช่น 
ทศันคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นของตนเองไปใชก้บัสมาชิกของกลุ่มเพื่อเป็นการปะทะ
สังสรรค์ ท ากิจกรรมหรือเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั แลกเปล่ียนทศัคติต่าง ๆ ต่อกนั มีการตอบสนองต่อส่ิง
เร้าต่าง ๆ ท่ีมากระตุน้หรือการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน จึงแสดงออกมาเป็น
กิริยาอาการท่ีเห็นไดจ้ากภายนอก พฤติกรรมเหล่าน้ีเองเป็นลกัษรของการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีบุคคลอาศยัอยู่เพื่อความอยู่รอดของชีวิตและสามารถด ารงเผ่าพนัธ์ุให้คงอยู่ต่อไปด้วย เม่ือพิจารณา
สภาพทางสังคมแลว้จะพบไดว้า่บุคคลต่าง ๆ ในสังคมนั้นไดด้ าเนินการปรับพฤติกรรมอยู่แลว้จะดว้ย
ความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เน่ืองจากบุคคลในสังคมมีอิทธิพลต่อการควบคุมและปรับพฤติกรรมของ
คนเราอยู่ตลอดเวลา เท่ากบัว่าวิธีการปรับพฤติกรรมนั้นมิใช่ส่ิงใหม่หรือส่ิงแปลกอะไร และเม่ือเป็น
เช่นน้ีแลว้การปรับพฤติกรรมก็ไม่น่าจะไดผ้ลเพราะวา่ถา้เราพิจารณากนัให้ดีจะพบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมก็ยงัคงมีอยู่ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ยงัมีอยู่อีกมาก การแสดงพฤติกรรมจะแตกต่างกนัไป
แลว้แต่สภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ตวับุคคลนั้น ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเกิดเป็นผลจากการประสานงานกนัระหวา่ง
ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก ระบบกลา้มเน้ือ และระบบต่อม ทั้งต่อมีท่อและต่อมไร้ท่อต่าง ๆ 
ด้วยเหตุน้ีการศึกษาพฤติกรรมจึงกระท าได้ 2 วิธี คือ วิธีการทางสรีรวิทยา ซ่ึงวิธีการน้ีจะอธิบาย
พฤติกรรมในรูปแบบของกลไกการท างานของระบบประสาท และวิธีการทางจิตวิทยาท่ีศึกษาผลของ
ปัจจยัรอบตวัและภายในร่างกายท่ีมีผลต่อการพฒันาและการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน ซ่ึงรายละเอียดจะไดน้ าเสนอในบทท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมโดยเฉพาะต่อไป 
 การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ต้องมีการพิสูจน์ ทดลอง เน่ืองจากวิชาจิตวิทยาจัดเป็น
วิทยาศาสตร์ คือ ตอ้งมีการทดสอบ ทดลอง และพิสูจน์ให้เห็นจริงจึงจะไดข้อ้สรุปเป็นทฤษฎีมาให้ได้
ศึกษาและปฏิบติักนั คร้ันจะด าเนินการทดลองหรือทดสอบกบัมนุษยโ์ดยตรงเป็นไปไดย้าก เพราะใคร
จะยอมถูกทดลอง ใครจะยอมเส่ียงในเร่ืองความเจบ็ปวด ไม่วา่จะเป็นการเจ็บปวดทางกายหรือทางจิตใจ 
หรืออาจเป็นความตาย น่ีคือค าตอบของค าถามท่ีว่าท าไมจึงต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของสัตว ์
นอกเหนือจากเหตุผลดงักล่าวแลว้ยงัมีเหตุผลอ่ืน ๆ อีก เช่น สัตวมี์วงจรชีวิตท่ีสั้ น สัตวค์ลอดคร้ังละ
หลาย ๆ ตวั สัตวรู้์สึกอย่างไรก็แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างนั้นไม่เบ่ียงเบนความรู้สึก และประการ
ส าคญัท่ีสุดก็คือ หากเกิดอนัตรายกบัสัตวก์็ไม่มีผลร้ายกบัผูท้  าการทดลองแต่อยา่งใด เหล่าน้ี เป็นตน้ 
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 การตดัสินว่ามนุษยเ์ป็นคนดี มีค่า เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าให้
ตดัสินท่ีพฤติกรรมหรือการกระท าว่าดี สร้างสรรคส์ังคม หรือท าอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมบา้ง 
ชีวติมนุษยเ์ราจะมีความสุขและประสบความส าเร็จนั้นอยูท่ี่การเขา้ใจตวัเองและผูอ่ื้น หรือสังคมนัน่เอง 
เม่ือคนเรารู้จกัตวัเองดีพอก็จะสามารถเขา้ใจผูอ่ื้นไดด้ว้ย แต่ตรงกนัขา้มหากไม่เขา้ใจตวัเองแลว้จะไป
รู้จกัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งไร การท่ีมนุษยเ์ราจะเขา้ใจตวัเองไดก้็จะแกไ้ขปัญหาได ้ซ่ึงมนุษยต์อ้งอาศยัหลกัการ
ในหลาย ๆ เร่ืองดว้ยกนั เช่น  
 1. ตนรับรู้ไดอ้ยา่งไร เขา้ใจและคิดไดอ้ยา่งไร และเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร 
 2. ท าไมจึงมีความจ าบางอยา่งจ าแลว้ลืมยาก แต่บางอยา่งอยากจ าแต่ไม่จ  ากลบัลืมง่าย 
 3. ความสามารถบางอยา่งในตวัเราอาจไดแ้สดงออกหรือไม่ไดแ้สดงออกเพราะอะไร 
 4. ท าไมเราจึงมีอุปสรรคหรือมีความขดัแยง้ ความกงัวลใจมีสาเหตุมาจากอะไร 
 5. ท าไมเราจึงมีบุคลิกภาพดงัท่ีเป็นอยู ่จะมีการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงไดห้รือไม่ 
 6. ท าอยา่งไรจึงจะเป็นท่ียอมรับของเพื่อหรือสังคม และจะปรับตวัไดดี้ไดอ้ยา่งไร 
 การท่ีมนุษย์เราจะเข้าใจผูอ่ื้นและมีชีวิตอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้จ  าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจผูอ่ื้นหรือ
สังคมดว้ยวา่ 
 1. คนอ่ืนคิดเหมือนเราหรือไม่ เขามีความคิดอยา่งไร รู้สึกอยา่งไร 
 2. ในเม่ือเราเป็นมนุษย์ เขาเป็นมนุษย์ ก็น่าจะมีความต้องการหรือไม่ต้องการในเร่ือง 
พื้น ๆ ท่ีเหมือนกนั จึงน่าจะถือหลกัท่ีวา่เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 3. ท าไมเขาจึงคิด และปฏิบติัอยา่งนั้น 
 4. จะเป็นอยา่งไรหรือไม่หากเขาคิดท าในส่ิงท่ีเราไม่ชอบแต่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 5. ถา้เรารู้สึกไม่พอใจในการกระท าของเขา เราจะท าอยา่งไรจึงจะไม่ใหเ้ขาปฏิบติั เช่นนั้นต่อ
เราอีก และในท านองเดียวกนัถ้าผูอ่ื้นไม่พอใจในการกระท าของเรา เราจะหยุดท าอย่างนั้นต่อเขาได้
หรือไม ่
  เน่ืองจากจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ดงัท่ีกล่าวเป็นเบ้ืองตน้มาแลว้ จึงมีวิธีการศึกษาอยา่งมี
ระบบระเบียบ มีการสังเกต การทดลอง ทดสอบ หรือการบนัทึกขอ้เท็จจริง เพื่อตั้งเป็นทฤษฎีท่ีสามารถ
พิสูจน์และอธิบายไดเ้ก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์ไม่ใช่การคิดเอาเอง หรือสรุปเอาเองดงันกัปรัชญา 
หรือนักวรรณคดี หรือนกักวี ท่ีไดข้อ้มูลจากการสังเกตสีหน้าได้อารมณ์ในลกัษณะใด ซ่ึงเราอาจได้
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อารมณ์จากการสังเกตไม่ตรงกบัความเป็นจริง จึงไม่ถูกตอ้งแน่นอน และอาจตอ้งใช้เคร่ืองมือเขา้ช่วย 
เช่น เคร่ืองจบัเท็จเม่ือสงสัยว่าคนใดท่ีพูดไม่ตรงกบัความจริงโดยยึดถือความเป็นไปไดท่ี้ว่าคนพูดเท็จ
จะตอ้งมีความดนัของโลหิต หรือการเตน้ของหวัใจท่ีผิดปกติ เป็นตน้ ดงันั้น ในปัจจุบนัวิชาจิตวิทยาจึง
เป็นศาสตร์ท่ีศึกษามนุษยใ์นลกัษณะของการแสดงออกของพฤติกรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสังเกต ทดลอง และ
วดัไดเ้ท่านั้น ไม่เก่ียวกบัเร่ืองวญิญาณแต่อยา่งใด 
 
จุดมุ่งหมายของจิตวทิยา  
 แมดลิน (Matlin. 1995 : 42) ไดส้รุปจุดมุ่งหมายของจิตวทิยาเป็น 4 ประเด็น ดงัน้ี 
  1) การบรรยายพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต (Describing Behavior and Mental 
Processes) โดยการสังเกตอยา่งมีระบบ (Systematic Observation) 
  2) การอธิบาย (Explaining)  หรือตอบค าถาม สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมและ
กระบวนการทางจิต 
  3) การท านาย (Predicting)  หรือการคาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยอาศัย
ประสบการณ์จากเหตุการณ์ท่ีผา่นมา 
  4) การเปล่ียนแปลง (Changing Behavior and Mental Processes) หรือ ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมต่อไป 
 โดยทัว่ไปนกัวจิยัทางจิตวิทยาให้ความส าคญักบั 3 ประเด็นแรก อนัเป็นพื้นฐานในการเขา้ใจ
ตนและผูอ่ื้น ตรงกนัขา้มกบันกัจิตวิทยาประยุกต ์(Applied Psychologist) ท่ีให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบั
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหเ้หมาะสม ทั้งในส่วนของการกระท าและการคิด (Actions and Thoughts) 
 ตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นชัดในเร่ืองความแตกต่างของจุดมุ่งหมายทางจิตวิทยา เช่น ใน
การศึกษาพฤติกรรมกา้วร้าว นกัจิตวทิยาบางคนอาจกล่าวถึงการกระท าท่ีจดัวา่เป็นพฤติกรรมกา้วร้าววา่
มีลกัษณะอยา่งไร เช่น การใชก้ าลงัทุบตีหรือการใชค้  าพูด ข่มขู่ เยาะเยย้ เป็นตน้ ส่วนนกัจิตวิทยาอีกกลุ่ม
อาจอธิบายถึงสาเหตุได้ว่าท าไมเด็กจึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวเพิ่มข้ึน หลังจากดูภาพยนตร์ประเภท
อาชญากรรม หรืออาจมีนกัจิตวทิยาบางกลุ่มท่ีสนใจเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป การคาดการณ์
จากประสบการณ์เดิมท่ีเกิดข้ึน เช่น เด็กท่ีเคยมีพฤติกรรมกา้วร้าวในช่วงเรียนอนุบาล อาจมีพฤติกรรม
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กา้วร้าวอีกเม่ือเรียนในระดบัเกรด 1 และในท่ีสุดก็เป็นหนา้ท่ีของนกัจิตวิทยาประยุกตท่ี์พยายามเปล่ียน
พฤติกรรม ดว้ยการลดความกา้วร้าวใหน้อ้ยลง เป็นตน้ 
 
ขอบข่ายของจิตวทิยา 
 แนวความคิดทางด้านจิตวิทยาไดมี้วิวฒันาการขยายกวา้งออกไป จนท าให้เกิดสาขาต่าง ๆ 
ทางดา้นจิตวิทยาข้ึนมามากมาย โดยนกัจิตวิทยาแต่ละสาขาจะท าหน้าท่ีแตกต่างกนัออกไป ในท่ีน้ีจะ
กล่าวถึงเฉพาะสาขาจิตวิทยาท่ีน่าสนใจและเร่ิมมีบทบาทแล้วในประเทศไทย โดย จิราภรณ์                       
ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556 : 12-13) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

1. จิตวิทยาคลินิก (Clinical  Psychology)  สาขาท่ีศึกษาเก่ียวกบัสาเหตุและอาการผิดปกติ
ของพฤติกรรมมนุษย ์การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและการป้องกนั การ
บ าบดัรักษาหรือแกไ้ขพฤติกรรมท่ีผิดปกติ ตลอดจนการฟ้ืนฟูผูท่ี้มีพฤติกรรมผิดปกติคืนสู่สภาพปกติ 
สามารถปรับตวัไดเ้ม่ือกลบัไปสู่ชุมชน 

2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร (Industrial and Organizational Psychology) สาขาท่ี
ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยใ์นวงการธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เน้นการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา
เพือ่การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การนิเทศงาน การฝึกอบรมเพื่อการพฒันาประสิทธิภาพการท างาน 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์การ การสร้างขวญัและก าลงัใจการสร้างมนุษยสัมพนัธ์
ภายในองคก์าร ตลอดจนการใหค้  าแนะน าปรึกษาแก่บุคลากรท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมและจิตใจ 

3. จิตวิทยาสังคม (Social  Psychology) สาขาท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีปฏิสัมพนัธ์
กนัในสังคม ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ค่านิยม อุคมคติ เจตคติ และปทสัถาน
ของสังคม การเปล่ียนทศันคติ การโน้มน้าวและชกัชวน การร่วมมือแข่งขนัระหว่างบุคคล ภาวะผูน้ า
และการตัดสินใจของกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่มชนในสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม และ
พฤติกรรมฝงูชน เป็นตน้ 

4. จิตวิทยาการศึกษา (Education  Psychology) สาขาท่ีศึกษาถึงการน าเอาความรู้และ
กฎเกณฑท์างจิตวทิยาไปใชใ้นการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ 
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5. จิตวิทยาแนะแนว (Counseling  Psychology) สาขาท่ีศึกษาเก่ียวกบัการให้ค  าปรึกษาแนะ
แนวเก่ียวกบัปัญหาการศึกษา การปรับตวั และการเลือกอาชีพแก่นักเรียน โดยใช้แบบทดสอบและ
วิธีการทางจิตวิทยาอ่ืนๆ ทั้ งน้ีเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปรับปรุงการเรียนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและความถนดัของแต่ละบุคคล 

6. จิตวิทยาพฒันาการ (Development  Psychology) สาขาท่ีศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษยใ์นวยัต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิจนถึงวยัชรา ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และจริยธรรม 

7. จิตวิทยาทดลอง  (Experimental  Psychology) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษยแ์ละสัตว์
ดว้ยกระบวนการทดลองตามหลกัวทิยาศาสตร์ 

8. จิตวิทยาการวดัทางจิต  (Psychometric  Psychology) สาขาท่ีศึกษาเก่ียวกบัการสร้าง
แบบทดสอบและเคร่ืองมือทางจิตวิทยาเพื่อวดัพฤติกรรมมนุษย ์ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ เชาวปั์ญญา 
ความถนดั ความสนใจ อารมณ์ สุขภาพจิต ฯลฯ ตลอดจนการพฒันาแบบทดสอบดว้ยการท าวิจยัเพื่อ
พิสูจน์ความตรงของเน้ือหา และความเท่ียง ของแบบทดสอบอีกทั้งวิเคราะห์หาเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
แบบทดสอบต่างๆ 

9. จิตวิทยาวิศวกรรม  (Engineering  Psychology) สาขาท่ีศึกษาเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชห้ลกั
จิตวทิยาเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะของมนุษยเ์พื่อการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละเทคโนโลยีปัญหาการ
ออกแบบเทคโนโลยแีละผลกระทบต่อมนุษย ์

10.  จิตวิทยาสุขภาพ (Health  Psychology)  สาขาท่ีศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของชีววิทยา
พฤติกรรมและบริบททางสังคมท่ีมีต่อสุขภาพและการเจบ็ป่วยของมนุษย ์เนน้การประยุกตห์ลกัจิตวิทยา
เพื่อการป้องกนัปัญหา การส่งเสริมและฟ้ืนฟูพฤติกรรมสุขภาพของมนุษย ์

 
ความส าคัญของจิตวทิยาต่อชีวติประจ าวนั 
 จิราภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556 :13-14) ได้ให้ความส าคญัของจิตวิทยาว่า จิตวิทยาเป็น
สาขาวิชาท่ีศึกษาครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของปัจจยั
ส่วนตนอนัได้แก่ ลกัษณะต่างๆ ท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การท างานขอระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ 
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กระบวนการรับรู้ ความจ า แรงจูงใจ ความรู้สึกอารมณ์ การปรับตวัและปฏิกิริยาโตต้อบต่อส่ิงเร้าต่างๆ 
ตลอดจนถึงพฒันาการด้านต่างๆ ตั้งแต่เด็กอ่อนในครรภ์มารดา จนกระทัง่วยัเด็ก วยัรุ่น วยัหนุ่มสาว 
และวยัชรา หรือปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ อนัไดแ้ก่ ครอบครัว สังคม สถาบนัต่างๆ ตลอดจนถึงปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบ และวฒันธรรม ล้วนแล้วแต่ส่งผลพฤติกรรมมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรมเก่ียวกบัชีวติส่วนตวัชีวติการท างานหรือสังคม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว จิตวิทยาจึงตอ้ง
อาศยัการผสมผสานความรู้จากศาสตร์หลายสาขาวิชา เช่น สรีรวิทยา พนัธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สังคมศาสตร์ ปรัชญาและการบริหารจดัการ ฯลฯ ดงันั้น ความรู้ทางจิตวิทยาจึงมีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อ
การน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดห้ลากหลายวธีิ เช่น  

1. ความรู้ทางจิตวทิยานอกจากจะช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจและรับรู้ตนเองไดถู้กตอ้งตามความจริง 
และยงัช่วยใหเ้ขา้ใจและยอมรับบุคคลอ่ืนไดม้ากข้ึน 

2. ความรู้ทางจิตวิทยาช่วยช้ีแนะให้บุคคลรู้จักป้องกันเหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีจะบั่นทอน
พฒันาการหรือความพิการทางกาย ความเครียดและสุขภาพต่างๆ 

3. การเรียนรู้กระบวนการท างานของระบบประสาทและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเสริมสร้างและ
ป้องกนัปัญหาเก่ียวกบัสมรรถนะในการเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา ความจ า และประสิทธิภาพการท างาน 

4. การเรียนรู้ปัจจยัจูงใจและเทคนิคการจูงใจสามารถน าไปเสริมสร้างแรงจูงใจในการท า
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่วนตวัหรือการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จ 

5. การตระหนักรู้เก่ียวกับพฤติกรรมภายในและภายนอกตลอดจนระบบการเสริมแรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมแรงโดยภาษาท่าทาง จะช่วยเสริมสร้างทกัษะการติดต่อส่ือสารระหว่าง
บุคคลและการปรับตวัในชีวติประจ าวนั 

6. จิตวิทยาการรู้การคิด นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้รู้จกัการเสริมสร้างสติปัญญาท่ีเหมาะสม
แลว้ ยงัช่วยเสริมสร้างทกัษะการตดัสินใจท่ีอยูบ่นพื้นฐานของเหตุผลมากกวา่อารมณ์ 

7. การตระหนกัรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ การรับรู้ อารมณ์ แรงจูงใจ ภาวะรู้ส านึกมติสัมปชญัญะ 
บุคลิกภาพและกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ ช่วยเสริมสร้างทกัษะภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการตนเอง
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ขณะเดียวกนัก็สามารถป้องกนัความตึงเครียดจากการ
ด าเนินชีวติและการท างานในชีวติประจ าวนัได ้
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8. ความรู้จิตวทิยาช่วยเสริมสร้างทกัษะในการปรับตวัต่างๆ ท าให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิต
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและสมหวงัมากข้ึน 

9. ความรู้เก่ียวกบัปัญหาพฤติกรรมผิดปกติ ปัญหาสุขภาพจิต จิตบ าบดั และพฤติกรรมบ าบดั
ต่างๆ ช่วยให้บุคคลตระหนักถึงความส าคญัและมีทกัษะในระดับเบ้ืองตน้เพื่อการป้องกันและการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตของตนเองให้ดีมากข้ึน นอกจากนั้นจิตวิทยายงัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับการ
ป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพการใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนดว้ย 

 
วธีิการศึกษาทางจิตวทิยา  
 การศึกษาทางจิตวทิยา ส่วนใหญ่อาศยัวธีิการทางวิทยาศาสตร์ แมตลิน (Matlin. 1995 : 75)ได้
ใหข้ั้นตอน ดงัน้ี  
  1) ก าหนดปัญหา เพื่อใหท้ราบขอบเขตส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา 
  2) หาแนวทางหรือรูปแบบวธีิการท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 
  3) ตรวจสอบขอ้มูล เพื่อยนืยนัผลท่ีไดป้้องกนัความผดิพลาด 
  4) แปลผลขอ้มูลท่ีได ้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและมีความชดัเจน 
 โดยมีวธีิการศึกษาอยา่งหลากหลายดงัน้ี 
 1.  การทดลอง (The Experimental Method) 
  เป็นวิธีการศึกษาเพื่อค้นหาสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพในการทดลอง
นกัวิจยัมกัก าหนดตวัแปรภายใตเ้ง่ือนไขทดลองและควบคุม เพื่อสังเกตความแตกต่างของผลท่ีเกิดข้ึน
ตามสมมติฐานท่ีก าหนด 
 2. การหาความสัมพนัธ์ (The Correlational Method) 
  เป็นการศึกษาความเก่ียวขอ้งระหว่างตวัแปร (Variable) ตั้ งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป โดยมีค่า
ระหว่าง +1 กล่าวคือ ความสัมพนัธ์เชิงบวก หมายถึง เม่ือค่าหน่ึงเพิ่มข้ึน อีกค่าหน่ึงจะเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
เช่น ราคาน ้ ามนักบัราคาสินคา้ ส่วนความสัมพนัธ์เชิงลบเป็นค่าผกผนั นัน่คือ ตวัแปรหน่ึงมีค่าเพิ่มข้ึน 
ในขณะท่ีอีกตวัแปรหน่ึงมีค่าลดลง เช่น การออกก าลงักายกบัโรคภยัไขเ้จบ็ เป็นตน้ 
   อยา่งไรก็ตามความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นเพียงแนวโนม้ของขอ้มูลเท่านั้น ไม่อาจอา้งอิง
เชิงเหตุผลไดเ้หมือนการทดลอง 
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   3. การส ารวจ (The Survey Method) 
    เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีสามารถอา้งอิงไดใ้นฐานะขอ้มูลท่ีกวา้ง เหมาะ
ส าหรับการหาขอ้มูลในเวลาอนัจ ากดั หรือเป็นพฤติกรรมท่ียากต่อการสังเกต หรือไม่เหมาะแก่การ
ทดลอง เช่น ทศันคติ ค่านิยม ความคิดเห็น เป็นตน้ โดยทัว่ไปอาจแบ่งเป็นการสัมภาษณ์และการตอบ
แบบสอบถามซ่ึงมีความเหมาะสมแตกต่างกัน กล่าวคือ การสัมภาษณ์เหมาะกับข้อมูลท่ีต้องการ
รายละเอียดเพิ่มในรูปของการซักถาม ส่วนแบบสอบถามท าให้ผูต้อบมีความเป็นส่วนตวัในการแสดง
ความคิดเห็นมากข้ึน อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีควรตระหนกัก็คือ กลุ่มตวัอย่างตอ้งเป็นตวัแทนของประชากร
อยา่งแทจ้ริง 
   4.  การศึกษารายกรณ ี(The Case Study) 
    เป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เช่น รายบุคคล หรือ กลุ่มท่ีมีขนาด
ไม่มากนกั ตรงกนัขา้มกบัการส ารวจท่ีตอ้งการขนาดกลุ่มตวัอยา่งใหญ่พอท่ีจะอา้งถึงประชากรได ้
    การศึกษารายกรณีนิยมสืบคน้ขอ้มูลด้วยวิธีการต่าง ๆ มาประกอบกนั เพื่อท าให้
สามารถเขา้ใจพฤติกรรมอยา่งลึกซ้ึง และมีขอ้มูลหลายดา้นประกอบกนั ท าใหข้อ้มูลมีความชดัเจน 
   5.  การสังเกต (Naturalistic Observation) 
    เป็นการสังเกตอย่างมีระบบในรูปแบบธรรมชาติ ในลกัษณะบรรยายคุณลกัษณะ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน อนัเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายเชิงจิตวิทยา โดยทัว่ไปนักจิตวิทยาใช้เป็นวิธีการ
เบ้ืองตน้ในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อคน้ควา้ในขั้นต่อไป 
 
ประโยชน์ของการศึกษาจิตวทิยา 
 ลกัขณา สริวฒัน์ (2544 : 11) จิตวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัมนุษยโ์ดยตรง มีคุณค่าต่อชีวิต
ของมนุษยทุ์กคน ดงันั้นทุกคนจึงควรหนัมาสนใจศึกษาคน้ควา้หาความรู้ให้มากท่ีสุด เพื่อการมีชีวิตท่ีดี
มีความสุขอย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติของมนุษยไ์ม่สามารถอยู่ตามล าพงัไดต้อ้งอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
หรือเป็นสังคม จึงตอ้งอาศยัการปรับตวัให้เขา้กนัให้ได้เน่ืองจากแต่ละคนต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดท่ี
แตกต่างกันไป เม่ือมาอยู่ร่วมกันจึงเกิดปัญหาในเร่ืองความคิดแตกต่างกัน การมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมือนกนั หากแต่ละคนไม่มีความรู้ในเร่ืองบุคลิกภาพหรือความแตกต่างระหวา่งบุคคล ก็จะอยูด่ว้ยกนั
อยา่งมีความสุขไม่ได ้เพราะต่างคนต่างก็มีพฤติกรรมตามความพอใจของตน ไม่ค  านึงถึงความรู้สึกของ
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ผูอ่ื้นวา่จะพอใจหรือไม่ ดงันั้น การศึกษาจิตวิทยาเป็นการศึกษาถึงบุคคลแต่ละคนวา่มีความรู้สึกนึกคิด
และพฤติกรรมอยา่งนั้นเพราะอะไร อนัจะน าไปสู่ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัจนปรับตวัเขา้กนัไดใ้นท่ีสุด 
แต่จะมีบุคคลบางคนท่ีเกิดอาการป่วยทางจิต พวกน้ีจะเป็นปัญหาต่อสังคม อาจมีพฤติกรรมท่ีเป็นภยัต่อ
สังคม อนัจะน าไปสู่อนัตรายต่อชีวิตตนและผูอ่ื้นได ้เช่น พวกก่ออาชญากรรม หรือก่อคดีข่มขืนกระท า
ช าเรา เป็นตน้ พวกน้ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มคนปกติมาก จึงตอ้งไดรั้บการแกไ้ข
ปรับพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองหรือนักจิตแพทย์แนะน าให้ความช่วยเหลือ ช่วยให้การ
บ าบดัรักษาเพื่อให้มีพฤติกรรมตามแบบอยา่งท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับ จิตวิทยาจึงถือไดว้า่มีอิทธิพลอยา่ง
มากในการด ารงชีวติประจ าวนัของมนุษย ์เพราะท าใหเ้กิดประโยชน์มากมายจากการน าหลกัจิตวิทยามา
ใช ้ลกัขณา สริวฒัน์ (2544 : 11) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาจิตวทิยาไวด้งัน้ี 
 1. ช่วยให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา 
หรือจิตใจ รู้วา่อะไรเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์มนุษยมี์วิธีการแกไ้ขปัญหาและวิธีการปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร มนุษยเ์กิดความรู้สึกอยา่งไรในเม่ือเขามีความสามารถหรือไม่สามารถ
สนองความตอ้งการของตนได ้และมีอะไรบา้งท่ีเป็นสาเหตุให้บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ท่ีแตกต่าง
กนัออกมา 
 2. ช่วยให้เกิดการยอมรับตนเองในขอ้บกพร่อง หรือขอ้ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
ใหแ้ก่ใหเ้กิดการพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม 
 3. ในการปรับตวัและการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาของตนเอง ท าให้สามารถชนะปมดอ้ยของ
ตน และขจดัปัญหาการขดัแยง้ภายในจิตใจของตนได ้
 4. ช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจในตนเองในการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้นไดดี้ข้ึน 
 5. ช่วยใหว้างโครงการในการเรียนรู้ การเลือกอาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 6. สามารถเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าปรึกษาท่ีดีให้กับคนรอบข้าง และสามารถน าความรู้ทาง
จิตวิทยาสาขาต่าง ๆ ไปใชใ้นการศึกษา การท างานในองคก์ร และใชใ้นครอบครัว และสามารถยึดเป็น
อาชีพได ้
 7. ท าให้เป็นคนท่ีมีความคิดลึกซ้ึง สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ และหา
วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมได ้
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 8. ท าให้เป็นผูรู้้จกัรับฟังเหตุผลของผูอ่ื้น รู้จกัการเป็นผูใ้ห้ รู้จกัยอมรับความคิดใหม่ ๆ และ
ใหค้วามคิดใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ดว้ย 
 9. ท าใหเ้ป็นคนเขม้แขง็ ยอมรับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามสภาวะในปัจจุบนั 
 10. ท าใหเ้ป็นคนท่ีทนัคน เฉลียวฉลาด รู้ทนัผูอ่ื้น และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 
 ก่อนหน้าน้ีการศึกษาวิชาจิตวิทยายงัไม่เจริญกา้วหน้าจึงมีการเรียนวิชาน้ีเพียงเพื่อเป็นวิชา
ประกอบการเรียนวิชาอ่ืน ๆ เท่านั้น แต่ในปัจจุบนัน้ีความรู้ทางจิตวิทยาเจริญกา้วหนา้ไปมาก ดงันั้นใน
วงการทัว่ไปมองเห็นถึงประโยชน์ของจิตวิทยากนัมากข้ึนจึงมีผูใ้ช้วิชาจิตวิทยาเป็นวิชาชีพ คือ เป็น
นกัจิตวทิยา นอกจากนกัจิตวทิยาจะมีอาชีพในการสอนวชิาจิตวทิยาแลว้ องคก์รต่าง ๆ ยงัรับนกัจิตวิทยา
เขา้ท างานในฐานะท่ีเป็นนกัจิตวิทยาประจ าองคก์ารนั้น ๆ ดว้ย เช่น นกัจิตวิทยาประจ าโรงเรียน ประจ า
โรงงาน ประจ าโรงพยาบาล หรือแมแ้ต่ต ารวจหากใครไดเ้รียนวิชาจิตวิทยาจะไดรั้บการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ เป็นตน้ จะเห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมองเห็นถึง
ประโยชน์และความส าคญัของจิตวทิยาทั้งส้ิน พอจะสรุปไดว้า่วิชาจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต
อยา่งกวา้งขวาง เราจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาวชิาน้ีตามสมควรเพื่อน าความรู้และหลกัการทางจิตวิทยาท่ีส าคญั
มาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวนั ในการท่ีจะให้เกิดความสุขแก่ชีวิตของตนและผูอ่ื้น เพราะฉะนั้นการ
เรียนจิตวทิยาจึงสามารถท าให้บุคคลมีความรู้เก่ียวกบัการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกบัสังคม จึงเป็น
เร่ืองท่ีจ าเป็นส าหรับทุกคนเพราะทุกคนมีความปรารถนาจะด ารงชีวิตให้เหมาะสมกบัท่ีเกิดมาเป็นคน
โดยสมบูรณ์หากทุกคนไดม้องเห็นถึงประโยชน์ดงักล่าวมานั้นแลว้ การรู้แต่เพียงอยา่งเดียวไม่สามารถ
บรรลุจุดหมายได้แน่นอนตอ้งลงมือกระท า การประพฤติปฏิบติัเป็นส่ิงส าคญัมากกว่า ฉะนั้นเม่ือเรา
ไดรั้บความรู้มากพอก็เป็นการสมควรท่ีจะตอ้งน าความรู้นั้น ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น การ
น ามาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนให้เหมาะสม การน าไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ใหไ้ดเ้หล่าน้ี เป็นตน้ 
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แนวความคิดทางจิตวทิยากลุ่มต่าง ๆ ในการศึกษาจิตวทิยา 
 มีผูส้นใจหาวิธีการศึกษาให้รู้จกัจิตของมนุษยม์าเป็นเวลานานแลว้ โดยมีแนวคิดว่าเป็นเร่ือง
ของจิตวิญญาณ เป็นการกระท าของส่ิงท่ีมองไม่เห็น ตั้ งแต่ยุคก่อนท่ีจะค้นพบห้องปฏิบติัการทาง
จิตวิทยา วิธีการศึกษาต่าง ๆ ไดเ้กิดจากแนวความคิดของนกัศึกษาคน้ควา้มากมายหลายท่าน ไม่ว่าจะ
เป็นนักปรัชญา นักชีววิทยา หรือนักมานุษยวิทยา ลองถูกลองผิดกนัเร่ือยมาในลกัษณะของปรัชญา 
จนถึงปลายศตวรรษท่ี 19 คือ ในปี ค.ศ. 1879 เม่ือวิลเฮลม วุนด์ท (Wilhelm Wundt) นกัสรีรวิทยา ชาว
เยอรมนั ไดต้ั้งหอ้งทดลองทางจิตวทิยาข้ึนเป็นคร้ังแรกในมหาวิทยาลยัไลป์ซิก (Leipzig) ท าให้จิตวิทยา
เร่ิมมีสถานภาพเป็นศาสตร์ (Science) และเร่ิมใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล
ความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกบัจิตในช่วงระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 150 ปีมาน้ีจิตวิทยาไดมี้ความกา้วหน้าในเร่ืองของ
การหาวิธีการศึกษาจิตใจของมนุษยแ์ละได้มีมากมายหลายแนวคิด ต่อมาได้มีการจดักลุ่มแนวคิดท่ี
แตกต่างกนัเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเนน้ทางจิตและกลุ่มท่ีเนน้ทางพฤติกรรม 
 ต่อไปน้ีจะได้เสนอแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีส าคญั ซ่ึงในบรรดาแนวคิดหลกั ๆ เหล่าน้ี ยงัมี
แนวคิดแยกยอ่ยออกไปอีกหลายแนวคิด ซ่ึงผูส้นใจอาจศึกษาเพิ่มเติมไดต่้อไป 
 
 1.  แนวคิดจิตวเิคราะห์ (Psychoanalytic approach) 
 จิราภา  เต็งไตรรัตน์  และคณะ (2550 : 3) กล่าววา่ แนวคิดจิตวิเคราะห์ ครอบคลุมแนวคิด
ส าคญั ๆ อีกหลายแนวคิด โดยภาพรวม แนวคิดน้ีพยายามอธิบายและศึกษาพฤติกรรมของมนุษยใ์นแง่ : 
 1. บุคคลไดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นกายภาพ สังคม และวฒันธรรม อยา่งไร 
 2. ประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อพฤติกรรมปัจจุบันและอนาคตอย่างไร โดยเน้นว่า
ประสบการณ์วยัเด็กมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆ ในวยัผูใ้หญ่ทั้งทางบวกและลบอย่างยากท่ีจะเปล่ียน
ได ้
 3. ประสบการณ์จิตใตส้ านึก ควบคุมและบงการพฤติกรรมของบุคคลอยา่งไร ในรูปแบบใด 
 4. การพฒันาการของมนุษยมี์ขั้นตอนพฒันา ไม่มีการขา้มขั้น ทุกขั้นตอนมีความส าคญัและมี
ผลกระทบต่อพฒันาการล าดบัขั้นต่อไป หากพฒันาการบางลกัษณะไม่เกิดข้ึนในระยะท่ีควรพฒันา 
(Critical period) จะส่งผลในแง่ลบ (มากบา้งนอ้ยบา้ง) ต่อพฒันาการและบุคลิกภาพในช่วงวยันั้นและใน
ขั้นตอนถดั ๆ ไป 
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 5. ใหค้  าอธิบายพฤติกรรมท่ีไร้เหตุผล และท่ีเบ่ียงเบนจากปกติ ไดค้่อนขา้งชดัเจน 
 6. ไดข้อ้มูลส่วนใหญ่จากการศึกษาบุคคลท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ ทางความคิดและบุคลิกภาพ 
แต่ก็มีค่ายิง่ต่อการฉายภาพพฤติกรรมปกติใหเ้ห็นชดัเจนข้ึน 
 แนวคิดจิตวิเคราะห์เป็นแนวคิดท่ีมีประวติัการศึกษาคน้ควา้มายาวนานและจะมีพฒันาการ
ต่อไปอีกอย่างไม่หยุดย ั้ง ทฤษฎีในกลุ่มน้ีหลายทฤษฎีมีสาระเน้ือหาท่ียากแก่การเขา้ใจเพราะมกัศึกษา
มนุษย์ในมุมลึก แนวคิดกลุ่มจิตวิเคราะห์ท่ีเลือกน ามาเสนอเป็นตวัอย่าง คือ แนวคิดวิเคราะห์ของ           
ซิกมนัด ์ฟรอยด ์โดยจะน าเสนอแนวคิดส าคญัของฟรอยด์หน่ึงประเด็น ดงัน้ี 
 จิตใต้ส านึก (Unconscious mind) 
 ฟรอยดอ์ธิบายวา่ จิตใจมนุษยมี์สภาพคลา้ยภูเขาน ้าแขง็ท่ีลอยอยูใ่นมหาสมุทร ส่วนท่ีอยูเ่หนือ
ผิดน ้ ามีเป็นส่วนน้อย ส่วนอยู่ใตผ้ิดน ้ ามีเป็นส่วนมาก ภาวะจิตระดบัส านึก คือส่วนของน ้ าแข็งท่ีอยู่
เหนือผิดน ้ า ภาวะจิตระดบัใตส้ านึกคือส่วนท่ีอยู่ใตผ้ิดน ้ า เป็นท่ีสะสมองค์ประกอบของจิตไวม้ากมาย 
ฟรอยด์อธิบายว่าจิตระดบัใตส้ านึก มีกลไกทางจิตหลายประเภท เช่น แรงจูงใจ, อารมณ์ท่ีถูกเก็บกด, 
ความรู้สึกนึกคิด, ความฝัน, ความจ า ฯลฯ พลังจิตใต้ส านึกมีอิทธิพลเหนือจิตส านึก กระตุ้นให้มี
พฤติกรรมประจ าวนัทัว่ ๆ ไป เป็นแรงจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมไร้เหตุผลและผิดปกติในลกัษณะต่าง ๆ จิต
ใตส้ านึกตามแนวคิดน้ีมกัหมายถึงความคิดความรู้สึกดา้นลบเป็นส่วนใหญ่ ฟรอยด์ไดใ้ชเ้วลาศึกษาเร่ือง
จิตใตส้ านึกอยูถึ่ง 40 ปี ไดเ้ขียนหนงัสืออธิบายเร่ืองน้ีไวย้ดืยาว  
 เปรียบจิตทั้งส่วนส านึกและส่วนใตส้ านึกเหมือนภูเขาน ้ าแข็งลอยในมหาสมุทร ส่วนลอย
เหนือน ้ าตอ้งแสงสวา่งและอากาศ ปรากฏแก่สายตาโลกคือจิตหรือพฤติกรรมท่ีอยูใ่นความควบคุมของ
ความส านึกรู้ ส่วนท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ า (ซ่ึงปริมาณมากกวา่) อยูใ่นความมืดกวา่ ไม่ปรากฏแก่สายตาโลก คือจิต
ใต้ส านึกอันเป็นภาคสะสมประสบการณ์ในอดีตมากมาย ถูกบีบอัด เก็บกด หรือคอย เพื่อให้สม
ปรารถนาเพื่อใหไ้ดจ้งัหวะเหมาะส าหรับตอบสนองส่ิงเร้า อนัยงัไม่ไดท้  าหรือยงัไม่สมปรารถนาหรือท า
ไม่ไดใ้นภาวะปกติ (เช่น กฎหมายหา้ม, ประเพณีไม่ยอมรับวา่ถูกตอ้ง สังคมไม่นิยม ฯลฯ) 
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ภาพท่ี 1.1 แสดงการท างานของจิตส านึกและใตส้ านึก 
(ท่ีมา : จิราภา  เตง็ไตรรัตน์  และคณะ, 2550 : 4) 

  
 ตามภาพท่ี 1.1 แสดงการท างานของจิตส านึกและใตส้ านึก รูปซ้ายมือแสดงภาวะเม่ือบุคคล
รู้สึกสงบ สบาย มีสติ พลงัจิตส านึกควบคุมพฤติกรรม ให้เป็นไปตามท่ีเขาเห็นวา่ถูกตอ้งสมควร ท าโดย
เคารพกฎหมายและระเบียบของสังคม รูปขวามือแสดงวา่เม่ือบุคคลมีอารมณ์ขุ่นมวัเคร่งเครียดดว้ยความ
โกรธ เกลียด อิจฉา พยาบาท กลัว ต่ืนเต้น วิตก เจ็บป่วย ฯลฯ จิตใต้ส านึกมีพลังขับดันให้ แสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ มากท่ีสุดหากจิตส านึกไม่สามารถควบคุมจิตใตส้ านึกได ้
 พลังจิตใต้ส านึกท่ีไม่มีโอกาสได้แสดงพฤติกรรมออกมานั้น มักแปรรูปเป็นพฤติกรรม
ผดิปกติอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น รู้สึกกลวัตลอดเวลา หวัเราะและร้องไห้สลบักนั ซึมเศร้า
นอนไม่หลบัเป็นระยะเวลานาน ฯลฯ การช่วยเหลือบุคคลท่ีมีพฤติกรรมผิดปกติน้ี จ  าเป็นจะตอ้งเขา้ใจ
หย ัง่รู้ถึงพลงัจิตใตส้ านึกท่ีเป็นตน้เหตุ จิตแพทยส์กุลฟรอยด์อาจใช้วิธีการสะกดจิต หรือท าการท าจิต
บ าบดัแบบ Free association เพื่อใหค้นไขเ้ปิดเผยพลงัจิตใตส้ านึก ซ่ึงเขาไม่เคยเล่า ไม่เคยเปิดเผย ไม่เคย
แสดงออก หรือซ่ึงเจา้ตวัเองก็อาจไม่ตระหนกัรู้มาก่อน 
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 2.  แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behavioral approach) 
 จิราภา  เต็งไตรรัตน์  และคณะ (2550 : 7) กล่าววา่ แนวคิดกลุ่มน้ีเช่ือวา่ พฤติกรรมมนุษยเ์กิด
จากการเรียนรู้ ศกัยภาพแห่งการเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นศกัยภาพท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด การเรียนรู้เป็น
พฤติกรรมท่ีเห็นไดช้ดัเจน ความหมายของการเรียนรู้ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลสามารถท าส่ิงใด ๆ โดยเพิ่ม
ปริมาณข้ึน การเรียนรู้อยา่งหน่ึงจะเป็นตวัเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้อยา่งอ่ืน ๆ ต่อไปไม่จบส้ิน นกัทฤษฎี
กลุ่มน้ีให้ความสนใจทางชีวภาพของบุคคลรองจากส่ิงแวดลอ้ม นิยมอธิบายพฤติกรรมมนุษยท่ี์วดัได้
แน่นอน มีระบบระเบียบในการศึกษาชัดเจน แนวคิดของกลุ่มน้ีอีกช่ือหน่ึงคือ S-R Approach 
(Stimulus-response) ผูน้  าในแนวคิดน้ีท่ีโด่งดงั ไดแ้ก่ B.F. Skinner (1904-1990) ฐานแนวคิดของเขาคือ 
บุคคล (หรือ สัตว์ประเภทอ่ืน) จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ หรือมีพฤติกรรมซ ้ า ๆ เม่ือได้รับการเสริมแรง 
(Reinforcement) ทั้ งทางบวก และลบ ส่ิงท่ีเป็นการเสริมแรงทางบวกของคนคนหน่ึง อาจเป็นการ
ลงโทษ (เสริมแรงทางลบ) ของอีกคนหน่ึงก็ได ้
 การ เ รียน รู้หรือพฤติกรรมซ ้ า  ๆ  เ กิด ข้ึนได้ ดี เ ม่ื อมีการ เส ริมแรงทันที  ( Immediate 
reinforcement) เช่น เม่ือเด็กพูด “แม่” ไดโ้ดยไม่ไดจ้งใจ (Accidental) แม่เสริมแรงโดยการอุม้ ยิม้ กอด 
พูดดว้ยทนัที ท าใหเ้ด็กพูดค าวา่ “แม่” ซ ้ า ๆ อีกจนในท่ีสุดพูดค าวา่แม่ได ้
 การเสริมแรงท่ีให้ ๆ หยุด ๆ (Intermittent reinforcement) จะท าให้พฤติกรรมนั้นยืดเยื้อ
ออกไป ทั้งพฤติกรรมดา้นบวกและลบ การใหร้างวลัพนกังานในการปฏิบติังานดีในองคก์รเป็นคร้ังเป็น
คราว จะท าให้พฤติกรรมการปฏิบติังานดีเกิดข้ึนเป็นเวลายาว พ่อแม่ท่ีตอบสนองการเอาแต่ใจของเด็ก
เป็นคร้ังเป็นคราว จะท าให้พฤติกรรมเอาแต่ใจยืดเยื้อออกไป แต่ถา้พ่อแม่ตอบสนองทุกคร้ังแลว้ต่อมา
หยุดทนัทีเด็กจะเกิดการเรียนรู้ว่า การเอาแต่ใจตวัเองจะท าให้ไม่มีใครสนใจตอบสนองต่อไปจึงหยุด
พฤติกรรมนั้น 
 การดดัพฤติกรรม (Shaping behavior) เป็นหลกัการท่ีส าคญัหน่ึงของแนวคิดกลุ่มน้ีนัน่คือ 
การใหแ้รงเสริมเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาใหก้ลายเป็นท่ีพึงปรารถนา การดดัพฤติกรรมได้
น ามาใชใ้นการหดันิสัยท่ีดี แกนิ้สัยท่ีไม่พึงปรารถนาของเด็กและผูใ้หญ่ในบา้น ในสถาบนัการศึกษา ใน
โรงพยาบาลและในองคก์รต่าง ๆ 
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 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบลงมือกระท า เป็นทฤษฎีท่ีเห็นไดจ้ากพฤติกรรมมนุษยห์ลายประเภท 
เช่น สมรรถภาพดา้นกีฬา การเรียนภาษา งานศิลปะ การดดันิสัย ฯลฯ รายละเอียดของทฤษฎีน้ีสามารถ
หาอ่านไดจ้ากหนงัสือเก่ียวกบัการเรียนรู้ทุกเล่ม รวมทั้งบทท่ีวา่ดว้ยการเรียนรู้ในหนงัสือเล่มน้ี 
 
 3.  แนวคิดมนุษยนิยม (Humanistic approach) 
 จิราภา  เต็งไตรรัตน์  และคณะ (2550 : 7) กล่าวว่า ฐานแนวคิดของแนวคิดน้ีคือปรัชญา
ตะวนัตก โดยเฉพาะปรัชญากลุ่มเอกซีสเตนเชียลลิซึม (Existentialism) นกัคิดกลุ่มน้ีมองมนุษยใ์นแง่
เอกลกัษณ์เฉพาะตวับุคคลมากกวา่ภาพรวมของบุคคล เป็นทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายธรรมชาติของมนุษย์
และทศันคติในการมองมนุษย ์โดยเห็นมนุษยใ์นแง่ดีงาม มีธรรมใฝ่ดี อยากท าความดี มีความตอ้งการท่ี
จะพฒันาตนให้ดียิ่งกวา่ปัจจุบนั เป้าหมายของทุกชีวิตคือพฒันาศกัยภาพท่ีมีในตวัตนให้ถึงจุดสูงสุด รู้
คุณค่าแห่งตน มีความรับผดิชอบต่อตนเองและต่อการกระท าของตน ยอมรับผลดี-ผลร้ายจากการเลือกท่ี
จะกระท าหรือไม่กระท าของตน อยากรู้จักตนเองในแง่ดีงามและแง่บกพร่อง หากบุคคลอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีแลว้เขาจะมีโอกาสไดพ้ฒันาตนไปสู่ความสมบูรณ์แบ แนวคิดมนุษยนิยมไดถู้กน าไป
เป็นฐานแนวคิดของจิตวิทยาหลายสาขา เช่น จิตบ าบดั จิตวิทยาให้ค  าปรึกษา จิตวิทยาองคก์ร จิตวิทยา
คลินิก จิตวทิยาแนะแนว นกัทฤษฎีเด่น ๆ ในกลุ่มน้ี คือ อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) 
 ทฤษฎลี าดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์ 
 แนวคิดท่ีส าคญัของมาสโลว ์(1908-1970) มีหลายแนวคิด แนวคิดเร่ืองทฤษฎีล าดบัขั้นของ
ความตอ้งการ 5 ล าดบัขั้นเป็นแนวคิดท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย มาสโลว ์อธิบายวา่พฤติกรรมของมนุษยถู์กเร้า
ให้กระท าโดยกลุ่มของความตอ้งการ 2 ประเภท คือ ความตอ้งการพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตรอด (Basic 
needs) และความตอ้งการชั้นสูง (Meta needs) ความตอ้งการทั้ง 2 ประเภท มีพฒันาการไปเป็นล าดบั
ขั้นตอนจากล าดบัต ่าสู่ล าดบัสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ล าดบัขั้น (ดูภาพท่ี 1.2) ความตอ้งการ 5
ล าดบั ขั้นแรก เป็นความตอ้งการพื้นฐานซ่ึงเกิดจากความรู้สึกขาดแคลนจึงเรียกวา่ “Deficiency needs” 
ความตอ้งการล าดบัท่ี 5 เป็นล าดบัสูงสุด เรียกวา่ Meta needs หรือความตอ้งการเพื่อความเจริญเติบโต 
(Growth needs) ความต้องการ 4 ขั้น ตอ้งบรรลุผล สมเป้าหมายตามขั้นตอนเสียก่อน บุคคลจึงจะ
สามารถพฒันาความตอ้งการในล าดบัขั้นท่ี 5 ซ่ึงเป็นขั้นสูงสุด ความตอ้งการท่ีบรรลุถึงยากท่ีสุดคือ 
Self-actualized need ซ่ึงไดแ้ก่ความปรารถนาจะใช้ศกัยภาพและประสบการณ์ท่ีตนมีให้เป็นผลดีต่อ
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ตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อสังคม (ค าน้ีเป็นค าท่ีแปลเป็นไทยไดไ้ม่ตรงกบัความหมายเดิมในภาษาองักฤษ-
ผูเ้ขียน) ทฤษฎีล าดบัขั้นตอนของความตอ้งการของมาสโลว ์ไดรั้บการโตแ้ยง้จากนกัจิตวิทยาบางกลุ่ม
วา่ไม่จ  าเป็นเสมอไปท่ีบุคคลจะไดรั้บความพึงพอใจใน needs แต่ละขั้นตอนเต็มท่ีเสียก่อน จึงจะพฒันา
ความตอ้งการในขั้นต่อ ๆ ไป  ในชีวติจริงเป็นการยากท่ีจะแบ่งล าดบัขั้นตอนของความตอ้งการออกจาก
กนัไดเ้ด็ดขาด นอกจากนั้นแลว้ความรู้สึก “พอ” ของแต่ละบุคคลในการไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ
เหล่านั้นมีความแตกต่างกนัไปในรายบุคคล 
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ภาพท่ี 1.2 ทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการของมาสโลว ์

(ท่ีมา : จิราภา  เตง็ไตรรัตน์  และคณะ, 2550 : 8) 

ล าดบัท่ี 1 
ความตอ้งการทางสรีรวทิยา (Psysiological needs) 
เช่น อาการ น ้ า การพกัผอ่น ความตอ้งการทางเพศ 

ล าดบัท่ี 2 
ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety needs) 

เช่น ความมัน่คงทางกาย, ทรัพยสิ์น, จิตใจ 

ล าดบัท่ี 3 
ความตอ้งการมีส่วนร่วม และความรัก (Belongingess and love) 

เช่น การมีสัมพนัธไมตรี การไดรั้บการยอมรับ ความอาทร ความผกูพนั
กบับุคคล กลุ่มบุคคลหรือ/และสถาบนั 

ล าดบัท่ี 4 
ความตอ้งการมีศกัด์ิศรี (Esteem) 

 เช่น ศกัด์ิศรีแห่งตน การยกยอ่ง การไดรั้บ
การนบัถือ (ทั้งจากตนเองและผูอ่ื้น) 

ล าดบัท่ี 5 
Self-actualization 

รวมทั้งความงาม ความดี และ
สติปัญญา เช่น รักความดีความ

งาม รักความยติุธรรม จดั
ระเบียบในการจดัการ และจดั
ระเบียบชีวิต มีความสนใจใฝ่รู้ 
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 4.  แนวคิดเชิงรู้คิด (Cognitive approach) 
 จิราภา  เต็งไตรรัตน์  และคณะ (2550 : 9) กล่าววา่ นกัคิดในกลุ่มน้ีมีความเห็นขดัแยง้กบันกั
คิดในกลุ่มพฤติกรรมนิยม (หรือกลุ่ม S-R) โดยมีความเห็นว่ากระบวนการทางจิตของมนุษยมี์ความ
ซับซ้อนยิ่งกว่าการสังเกตเห็นไดช้ดัเจน หรือมีแต่ดา้นท่ีสามารถสัมผสัไดโ้ดยง่าย เป็นการสรุปท่ีง่าย
และคบัแคบเกินไปท่ีจะอธิบายพฤติกรรมมนุษย์โดยจ ากัดเฉพาะส่ิงเร้าและการตอบสนอง เพราะ
กระบวนการท างานของจิตและระบบประสาทของมนุษยมี์ความซับซ้อนและมีโยงใยสัมพนัธ์กนัหลาย
ล าดบัขั้น นกัคิดกลุ่มน้ีมีความเห็นวา่ในชีวิตประจ าวนั มนุษยอ์ยูท่่ากลางส่ิงแวดลอ้มดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
ขณะใดท่ีบุคคล “รับรู้” ขอ้มูลข่าวสารเขาจะจดัการกบัขอ้มูลข่าวสารนั้น ตวัอย่างเช่น เม่ือบุคคล ดูรูป 
(ภาพท่ี 1.3) รูปคือส่ิงเร้า เม่ือตารับรู้ภาพ ตาจะส่งขอ้มูลภาพท่ีมองเห็นผา่นระบบประสาทไปยงัสมอง 
ซ่ึงผา่นกระบวนการหลายประการ อาทิ การอ่าน การจ า การสร้างภาพในใจ การเปรียบเทียบภาพท่ีเห็น
กบัภาพอ่ืน ๆ ท่ีเคยจ าไดห้รือรับรู้มาก่อนเป็นตน้ 
 

 
ภาพท่ี 1.3 ตวัอยา่งภาพท่ีตารับรู้ 

(ท่ีมา : จิราภา  เตง็ไตรรัตน์  และคณะ, 2550 : 8) 
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 ค าว่า รู้คิด (Cognition) ในวงการจิตวิทยามีความหมายโดยรวมคือ กระบวนการทางจิตดา้น
ความรู้ ความจ า การประมวลขอ้มูลข่าวสาร การศึกษาหาความรู้ การแกไ้ขปัญหา และการวางแผนการ
ในอนาคต จิตวทิยารู้คิดหมายถึงการศึกษากระบวนการทางจิตเหล่านั้นดว้ยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
เป้าหมายหน่ึงของแนวคิดน้ีคือ การท าการทดลองและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดว้ยระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายการท างานของกระบวนการทางจิต เช่น กระบวนการต่าง ๆ ทางจิตท างาน
ร่วมกนัอยา่งไร ในยุคแรก ๆ ของวิวฒันาการแนวคิดน้ีเนน้ศึกษาและอธิบายเฉพาะดา้นความรู้ความคิด
ของมนุษยเ์ท่านั้น แต่ปัจจุบนัน้ีแนวคิดน้ีไดถู้กน าไปใชใ้นสาขาต่าง ๆ ทางจิตวทิยาเกือบทุกสาขา 
 
 5.  แนวคิดด้านการประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information processing model) 
 จิราภา  เต็งไตรรัตน์  และคณะ (2550 : 10) กล่าววา่ แนวคิดน้ีนบัเป็นแนวคิดใหม่สุดของ
จิตวทิยา ซ่ึงก าลงัไดรั้บการศึกษาคน้ควา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง ไดรั้บความสนใจจากนกัจิตวิทยาทุกสาขา และ
จากบุคคลในอาชีพต่าง ๆ ความรู้ในแนวคิดน้ีไดน้ าไปใชเ้ป็นฐานแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตสมยัใหม่
ยุคสารสนเทศหลายประการ เช่น การจดัระบบระเบียบขอ้มูลข่าวสาร การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การโฆษณา ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนท ฯลฯ แนวคิดน้ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัแนวคิดจิตวิทยาเชิงรู้-
คิด 
 นักคิดกลุ่มน้ีมีความเห็นว่า กระบวนความคิดเป็น “ผลพวง” มาจากกระบวนการท างาน
ภายในตวับุคคล ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วยัตน้ ๆ ของชีวิต กระบวนการต่าง ๆ อาทิ การตั้งความสนใจ การจ าการ
กวาดสายตาศึกษาส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ การเรียนรู้ และการสังเคราะห์การสัมผสัรู้ต่าง ๆ การท างานของ
กระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง ท าให้บุคคลประมวลขอ้มูลและดึงเอามาใช้ได้ โดยเพิ่มทั้ง
ปริมาณและคุณภาพแตกต่างไปตามวยัและประสบการณ์ 
 ดงัแสดงในภาพท่ี 1.4 ตามหลกัการในทฤษฎีน้ี ขอ้มูลข่าวสารจะผ่านเขา้มาจากส่ิงแวดลอ้ม
นอกตวับุคคล ไปยงัประสาทสัมผสัทั้งหา้ (ตา หู จมูก ปาก (ล้ิน) การสัมผสั) ประสาทสัมผสัเหล่าน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของส่วนรับรู้ภายในสมอง หลักจากรับรู้ข้อมูลขั้ นต้น ข้อมูลข่าวสารก็จะผ่านเข้า สู่
หน่วยความจ าระยะสั้ น (Short-term หรือ working memory) ต่อมาขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกแปรรหัส 
(Encode) จดัภาพและทบทวนซ ้ าไปซ ้ ามา กระบวนการดงักล่าวจะกระตุน้และถูกน าเขา้สู่หน่วยความจ า
ระยะยาว (Long-term memory) หากขอ้มูลในหน่วยความจ าระยะสั้นไม่ไดถู้กประมวลอย่างต่อเน่ือง 
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ขอ้มูลส่วนนั้นก็อาจจะสูญหาย (หลงลืม) ไป ในกรณีท่ีขอ้มูลถูกจดัเก็บอยู่ในหน่วยความจ าระยะยาว
อย่างมีระบบ เราก็สามารถดึงเอาขอ้มูลส่วนนั้นกลบัออกมาสู่หน่วยความจ าระยะสั้นเพื่อใช้ในการคิด 
วางแผน พูดคุย หรือแสดงออก อน่ึงในภาพท่ี 1.4 แสดงขั้นตอนการเรียนรู้และการประมวลผลขอ้มูล
เท่านั้น ไม่ไดแ้สดงต าแหน่งท่ีขอ้มูลนั้นถูกด าเนินการจริงภายในสมอง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.4 หลกัการประมวลขอ้มูลข่าวสาร 
(ท่ีมา : จิราภา  เตง็ไตรรัตน์  และคณะ, 2550 : 8) 

 
 การพฒันาสมรรถภาพในการประมวลข้อมูลข่าวสารของบุคคลจะคล้าย ๆ กัน กล่าวคือ 
บุคคลสามารถจดัขอ้มูลผา่นเขา้มาใส่ไวใ้นส่วนของความจ าชั้นตน้ (Working memory) ไดม้ากข้ึนตาม
วยั เด็กเล็กจะมีกลวิธีไม่มากนกั ในการจดัเก็บและเรียกใชข้อ้มูลข่าวสาร เด็กโตและผูใ้หญ่จะมีกลวิธีท่ี
ซบัซอ้นข้ึน เช่น เรียนรู้ท่ีจะเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ ตั้งช่วงความสนใจให้มัน่คงยาวข้ึน จดัการเก็บภาพใน
ความจ าของตนไดรั้ดกุมข้ึน รู้จกัวางแผนการจดจ าล่วงหนา้ เป็นตน้ 
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 การพฒันาประสิทธิภาพในการประมวลขอ้มูลข่าวสาร มีกลวิธีท่ีแตกต่างไปในรายบุคคลท่ี
ได้รับความนิยม เช่น การปรับตน (Self-modification) (ซ่ึงคล้ายคลึงกบัหลกัการ Assimilation และ 
Accommodation ของเพียเจท)์ วธีิการอตัโนมติั (Automatization) (คือการฝึกฝนให้จดจ าขอ้มูลและเรียก
น ามาใชไ้ดโ้ดยอตัโนมติั เช่น การอ่านหนงัสือ การขบัรถ การคิดเลข ฯลฯ) 
 
 6. แนวคิดเชิงประสาทและชีวภาพ   (Neurobiological approach) 
 จิราภา  เต็งไตรรัตน์  และคณะ (2550 : 12) แนวคิดน้ีมีหลกัการวา่ กระบวนการทางจิตทุก
ประเภทของมนุษย ์มีศูนยบ์ญัชาการอยู่ท่ีสมองและระบบประสาท ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคล ตอ้งศึกษาการท างานของสมองและระบบประสาท รวมทั้งสภาวการณ์การท างานทางชีวภาพของ
บุคคลซ่ึงเช่ือมโยงกบัสมองและระบบประสาท ตวัอยา่งเช่น เม่ือนกัจิตวทิยากลุ่มน้ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรม
การเรียนรู้ เขาจะใหค้วามสนใจวา่ในขณะท่ีมีการเรียนรู้เกิดข้ึน สมองและระบบประสาทท างานอยา่งไร 
ส่วนใดในร่างกายท่ีมีการเปล่ียนแปลง การคน้ควา้สมยัปัจจุบนัไดพ้ิสูจน์ให้เห็นจริงอยา่งไม่มีขอ้โตแ้ยง้
เลยวา่การท างานของสมองและระบบประสาทมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของมนุษยทุ์กประเภททั้ง
กระบวนความคิด ความรู้สึก และการแสดงออกดว้ยการกระท า มีการทดลองหลายรายงานท่ีแสดงว่า 
เม่ือใหก้ารกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้า ณ บางจุดในสมอง จะท าให้บุคคลรู้สึกดีใจ ต่ืนเตน้ สับสนซึมเศร้า 
หรือแมแ้ต่ระลึกถึงอดีตท่ีผา่นไปนานแลว้ได ้อยา่งไรก็ตามการอธิบายพฤติกรรมของมนุษยใ์นมุมมองน้ี 
ค่อนขา้งมีขีดจ ากดัอยูม่าก เพราะเราไม่สามารถน าบุคคลมาศึกษาสมองและระบบประสาทไดม้ากมาย
นกั แต่ก็เป็นแนวคิดท่ีไม่ควรมองขา้มในการเขา้ใจและอธิบายพฤติกรรมของบุคคล 
  
  นอกจากน้ี แซนทอก (Santrock, 1997 : 37-52) ยงัไดแ้บ่งแนวคิดทางจิตวิทยาออกเป็นกลุ่ม
ต่างๆ ดงัน้ี 
 1. แนวคิดทางด้านพฤติกรรมนิยม (The Behavioral Approach) 
 แนวคิดน้ีเร่ิมจากการศึกษาของ Pavlov ในเร่ืองการวางเง่ือนไขการเรียนรู้ จากการสังเกต
พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) อนัเป็นการให้ความส าคญัของส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงต่างจากการศึกษาด้วยวิธีการพินิจภายใน (Introspection) ของ Wundt ท่ีให้
ความส าคญัในเร่ืองของจิต (Mind หรือ Conscious) เพราะกล่าวว่าวิธีการอ่ืน ๆ ไม่เป็นวิธีการทาง
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วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากไม่สามารถวดัหรือสังเกตไดโ้ดยตรง เขากล่าววา่พฤติกรรมตอ้งมีสาเหตุ ซ่ึงอาจ
เป็นผลมาจากส่ิงแวดล้อมในรูปของเง่ือนไข ท่ีท าให้อินทรีย์ต้องมีการตอบสนอง และพฤติกรรม
ดงักล่าวน้ียงัสามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยทัว่ไปพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้มากกว่าเป็นผลมาจาก
ธรรมชาติ 
   การศึกษาของ Pavlov มีอิทธิพลต่อแนวคิดของ Waston นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัท่ีให้
ทศันะว่า การศึกษาเก่ียวกบัจิต (Mind) และกระบวนการทางจิต (Mental Processes) ไม่สามารถท าให้
จิตวทิยาเป็นศาสตร์ได ้เน่ืองจากไม่สามารถวดัไดแ้น่นอน ท าใหข้าดความเป็นปรนยั ทศันะของ Watson 
และ Pavlov จึงถูกเรียกวา่เป็นพฤติกรรมนิยม 
  2. แนวคิดทางด้านจิตวเิคราะห์ (The Psychoanalysis Approach) 
   Freud เช่ือว่าสัญชาตญาณ (Unlearned Biological Instrinct) มีอิทธิพลต่อความคิด
ความรู้สึกและพฤติกรรม โดยเฉพาะสัญชาติญาณทางเพศ (Sexual) และความกา้วร้าว (Aggressive) ท่ี
มกัขดัแยง้กบัความตอ้งการทางสังคม (Demands of Society) ตวัอย่างเช่น ตามทศันะของ Freud เด็ก
ไดรั้บการถ่ายทอดแนวโนม้ของการแสดงความกา้วร้าว จากการฝังลึกอยูใ่นจิตใตส้ านึก (Unconscious) 
และพร้อมท่ีจะแสดงพลงัน้ีออกมาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแกลง้พงัปราสาททรายท่ีเพื่อนก่อข้ึน 
การแกลง้บิดจมูกนอ้ง หรือการลุยเขา้ไปเหยยีบย  ่าสวนดอกไมข้องเพื่อนบา้น เป็นตน้ การกระท าเหล่าน้ี
เป็นผลจากสัญชาติญาณความกา้วร้าวท่ีมกัเป็นความขดัแยง้ หรือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับ
จากสังคมซ่ึงท าใหเ้ด็กตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคม 
   แม้ว่า Freud จะให้ความส าคัญทางด้านสัญชาตญาณ อันเป็นพื้นฐานเพื่อพฒันาสู่
พฤติกรรมก็ตาม เขาก็ยงัตระหนักถึงความสัมพนัธ์ในช่วงแรกของชีวิตระหว่างพ่อแม่กบัลูก ซ่ึงเป็น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลมากในการพฒันาทางดา้นบุคลิกภาพ และความขดัแยง้หรือปมปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากสัมพนัธภาพในครอบครัวน้ีเอง ท่ีมีผลท าให้คนเราเกิดปัญหาทางดา้นจิตใจ ดงัท่ี Freud ศึกษาคนไข้
ท่ีมีความผดิปกติทางบุคลิกภาพ ตลอดจนโรคจิต โรคประสาท เป็นตน้ 
   ส่ิงท่ีแนวคิดน้ีให้ความส าคญั จึงเป็นเร่ืองของจิตใตส้ านึก ความขดัแยง้ของสัญชาติ
ญาณกบัความตอ้งการของสังคม และประสบการณ์เก่ียวกบัครอบครัวในวยัเด็ก 
   ในปัจจุบนัแนวคิดทางจิตวิเคราะห์ไดมี้การเปล่ียนแปลงให้เหมาะกบัยุคสมยัมากข้ึน 
จะเห็นไดว้า่บางส่ิงแตกต่างจากแนวคิดของ Freud ท่ีไดก้  าหนดไวต้ั้งแต่เร่ิมแรก เช่น ลดความส าคญัใน
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เร่ืองสัญชาติญาณลง โดยตระหนกัในบทบาทของประสบการณ์ทางวฒันธรรม (Cultural Experience) 
วา่มีส่วนในการพฒันาบุคลิกภาพ อย่างไรก็ตามยงัคงให้ความส าคญัเร่ืองจิตใตส้ านึกเป็นหลกั แต่เพิ่ม
ความส าคญัของจิตส านึก (Conscious Thought) มากข้ึนกวา่ท่ี Freud ไดว้างแนวคิดไว ้
   Erikson เป็นผูห้น่ึงท่ีไม่เห็นดว้ยกบั Freud ในส่วนของการพฒันาบุคลิกภาพ ซ่ึงเขาเช่ือ
วา่คนเราสามารถพฒันาบุคลิกภาพไดต้ลอดช่วงอายุ ไม่จ  ากดัเฉพาะเพียง 5 ขวบ แรกของชีวิตท่ี Freud 
เห็นวา่มีความส าคญัในการพฒันาบุคลิกภาพ และสามารถบอกแนวโนม้ของบุคลิกภาพในวยัผูใ้หญ่ได ้
 3.  แนวคิดทางด้านมนุษยนิยม (The Humanistic Approach) 
   แนวคิดน้ีถูกเรียกว่าเป็นคล่ืนลูกท่ี 3 เพราะมีความแตกต่างจากคล่ืนลูกแรก คือ จิต
วิเคราะห์และคล่ืนลูกท่ี 2 อนัหมายถึง พฤติกรรมนิยมอย่างส้ินเชิง กล่าวคือ ไม่เห็นด้วยท่ีกล่าวว่า 
พฤติกรรมมนุษยถู์กควบคุมโดยส่ิงเร้าภายนอก (Environment Stimuli) หรือส่ิงเร้าภายใน (Internal 
Stimuli) อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการทางชีวภาพ เป็นตน้ 
   Carl Rogers และ Maslow เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่จิตวิเคราะห์ช้ีชดัเฉพาะคนป่วยอนัเป็น
ส่วนนอ้ยของคนปกติทัว่ไป ส่วนพวกพฤติกรรมนิยมก็สามารถอธิบายไดเ้พียงพฤติกรรมท่ีง่าย ๆ ไม่มี
ความซบัซอ้น ต่างจากแนวคิดทางมนุษยนิยมท่ีมองเห็นคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์เน่ืองจาก
มีศกัยภาพพอท่ีจะพฒันาตนและดูแลตนเองได ้จนถึงขั้นสูงสุดของมนุษยคื์อ การรู้จกัและเขา้ใจตนอยา่ง
แทจ้ริง (Self-Actualization) ส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถวดัไดใ้นเชิงวิทยาศาสตร์ เพราะยากต่อการวดัหรือ
สร้างเคร่ืองมือข้ึนมาวดัโดยเฉพาะ แนวคิดน้ีมีความเช่ือว่ามนุษย์มีความใฝ่ดี เพราะตอ้งการพฒันา
ตนเองให้สูงข้ึนตามศกัยภาพของตน ดงันั้นจึงควรให้ความสนใจต่อความรู้สึกเชิงอตันยัเพราะท าความ
เข้าใจในแง่ของเอกัตบุคคลได้ดีกว่า เขาเช่ือว่าความรู้สึกตระหนักรู้แห่งสัญชาตญาณ (Intuitive 
Awareness) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
 4.  แนวความคิดด้านการรู้คิด (The Cognitive Approach) 
   นกัจิตวิทยาท่ีมีแนวคิดน้ีไดแ้ก่ Kohler, Tolman และ Piaget ไดใ้ห้ความสนใจในส่ิงท่ี
ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น การรับรู้ ความจ า การคิด โดยถือว่าพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อม แต่ไม่ใช่ในลักษณะท่ีแนวคิดทางด้านพฤติกรรมนิยมกล่าวถึง นั่นคือ 
กระบวนการทางสมองจะน าข้อมูลเดิม (Previous Information) ซ่ึงอยู่ในรูปของการคิด การจ า
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ผสมผสานเขา้กบัขอ้มูลใหม่ (Information-Processing) เพื่อจดัระบบหรือพฒันา (Rearranged) สร้างเป็น
ความคิดหรือความรู้ใหม่ข้ึน 
   ในดา้นการน าไปใช ้นกัจิตวิทยากลุ่มน้ีสนใจศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจ บุคลิกภาพ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท าจิตบ าบดั (Psychotherapy) โดยอาศยัหลกัการว่า การคิดหรือกระบวนการ
ท างานทางจิต สามารถท่ีจะผสมผสานทางแนวคิดหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบไดเ้หมือนลกัษณะการถ่าย
โยง จึงเป็นหน้าท่ีของนักจิตวิทยาท่ีจะแสวงหาความรู้ท่ีชัดเจนเก่ียวกับการท างานของจิตเพื่อมา
ประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนัต่อไป 
   ถึงแมว้า่แนวคิดน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองความเขา้ใจ (Knowing Cognition) ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมภายใน เขาก็ยงัเช่ือวา่ส่ิงเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ จินตนาการ เป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงและ
เป็นประเด็นส าคญัท่ีจะน ามาอธิบายพฤติกรรมของมนุษย ์
 
 5. แนวคิดทางด้านชีววทิยา (The Biological Approach หรือ Neurobiological Approach) 
   ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา นักจิตวิทยาจ านวนมากเร่ิมหันมาให้ความสนใจความ
เก่ียวขอ้งพื้นฐานทางชีววทิยา ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต (Mental Processes) แนวทาง
การศึกษาพฤติกรรมทางชีววิทยา (Biological Approach) หรือทางประสาทวิทยา (Neuro Science 
Approach) สามารถให้ความรู้ว่าพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น อารมณ์ การคิด (Thought) ลว้นมีสาเหตุมาจาก
ทางกายภาพหรือสมอง หรือมีความเก่ียวข้องกับระบบประสาททั้งส้ิน นั่นก็คือการศึกษาว่าระบบ
ประสาททางร่างกายมีผลต่อสภาพจิตใจและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอยา่งไร 
   แนวคิดดังกล่าวน้ีส่งผลให้นักจิตวิทยาสนใจศึกษาพฤติกรรมและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมอยา่งไรสภาพร่างกาย คลา้ยกบัท่ีนกัสรีรวิทยาในอดีตเคยศึกษา เช่น ผลจากการเกิดอุบติัเหตุ
จะมี 
 

สรุปท้ายบท 
 วชิาจิตวทิยานั้นมิใช่เป็นการศึกษาเก่ียวกบัจิตเท่านั้น แต่ยงัจะมุ่งศึกษาทางดา้นของพฤติกรรม 
(Behavior) ของบุคคลในทุกแง่มุม เพื่อให้มนุษยพ์ยายามเกิดความเขา้ใจตนเอง และพยายามปรับตวัให้
เขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุดงักล่าวจิตวิทยาจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับ
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บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มใด วยัใด ท่ีจะต้องมีความรู้ในเร่ืองจิตวิทยา อันจะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เพื่อการด ารงชีพไดอ้ยา่งมีความสุข 

ค าถามท้ายบทที ่1 
 

1. จิตวทิยาคืออะไร และมีความส าคญัอยา่งไร 
2. สาขาต่างๆ ของจิตวิทยามีสาขาใดบางให้ยกตวัอยา่งมา 5 สาขาและให้บอกดว้ยวา่แต่ละ

สาขาสนใจศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองใด 
3. จงยกตวัอยา่งแนวความคิดทางจิตวทิยามา 3 แนวคิด พร้อมทั้งอธิบายมาอยา่งละเอียด 
4. จงบอกประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาทางจิตวทิยา 
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บทที ่ 2 
มนุษย์กบัการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม 

 
 นกัจิตวิทยาศึกษาจิตใจของมนุษยโ์ดยสนใจในเร่ืองพฤติกรรมท่ีมนุษยแ์สดงออกและ
พยายามศึกษาหาสาเหตุวา่ มนุษยมี์แรงจูงใจอะไรท่ีทาํให้แสดงพฤติกรรมแตกต่างกนั พฤติกรรมท่ี
มนุษย์แสดงออกมานั้นเกิดข้ึนได้อย่างไร มีอะไรบ้างท่ีเป็นปัจจยัทาํให้บุคคลต่าง ๆ นั้นแสดง
พฤติกรรมเหมือนกนัหรือต่างกนั และเหตุใดในตวัมนุษยค์นเดียวกนัจึงแสดงพฤติกรรมออกมา
ต่างกนั ในเวลาและสถานการณ์ท่ีต่างกนั สําหรับวิธีการท่ีนักจิตวิทยาใช้ในการศึกษามนุษยใ์น
มุมมองของตนนั้นเป็นวธีิการเดียวกบัการศึกษาทางสังคมศาสตร์คือ ใชว้ธีิการทางวิทยาศาสตร์ และ
มีเทคนิควธีิการเฉพาะศาสตร์หลายประการ เช่น วธีิการสาํรวจ สัมภาษณ์ และทดลอง เป็นตน้ โดยมี
เป้าหมายในการศึกษา เพื่อบรรยายและวดั พยากรณ์ ควบคุมหรือปรับ และสร้างทฤษฎีข้ึนมาอธิบาย
พฤติกรรมของบุคคล (นพมาศ อุง้พระ, 2550) 

 ในบทท่ี 2 เร่ืองมนุษยก์บัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นการทาํความเขา้ใจถึง
องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์  จิตและกระบวนการทํางานของจิต  พฤติกรรมมนุษย์
ความสัมพนัธ์ระหว่างจิตและพฤติกรรม วิธีการศึกษาพฤติกรรม และแนวคิดของนักจิตวิทยาใน
การศึกษาพฤติกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการทาํความเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษย ์และพฤติกรรมทาง
สังคมต่อไป 

 
องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ 
 ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ให้มีความเข้าใจจะต้องทราบถึงความเป็นมนุษย์ว่า
ประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง มีแนวคิดทั้งทางดา้นจิตวิทยาและปรัชญาท่ีมีความแตกต่างกนั และนาํไปสู่
การศึกษาพฤติกรรมมนุษยใ์นลกัษณะต่าง ๆ กนั ตามความเช่ือของแต่ละกลุ่มและพยายามท่ีจะ
นาํเสนอวา่ วธีิการและความจริงดงักล่าวของตนสามารถเช่ือถือได ้สามารถนาํความกา้วหนา้ในการ
อธิบายพฤติกรรมมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี ผูศึ้กษาจากจุดน้ีจะมีความเขา้ใจความเป็นมนุษย ์แนวคิดใน
การศึกษาพฤติกรรมมนุษยท่ี์เป็นระบบตามแนวทางวธีิการทางวิทยาศาสตร์ องคป์ระกอบของความ
เป็นมนุษย์มีแนวคิดหลายประการเก่ียวกับความเป็นมนุษย์และโต้แยง้กันอยู่เสมอในเร่ืองของ
องคป์ระกอบของความเป็นมนุษย ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแนวคิดในการอธิบาย ชยัพร วิชชาวุธ (2525: 2-4) 
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และธีระ อาชีวเมธี (2521: 20-27) ไดแ้บ่งเกณฑ์ในการอธิบายองคป์ระกอบของความเป็นมนุษย ์
ดงัน้ี 
 แนวคิดทวนิิยม (Dualism) 
 มนุษยป์ระกอบดว้ยกายและจิต แนวคิดน้ีมีความเช่ือวา่ มนุษยป์ระกอบดว้ย กาย (Body ) 
และจิต (Mind) แยกออกจากกนั ส่วนลกัษณะของความสัมพนัธ์ไดแ้ยกออกเป็น 3 แนวคิดยอ่ย ๆ คือ 
  1. ลทัธิปฏิสัมพนัธ์ (Interactionism) เช่ือวา่ มนุษยป์ระกอบดว้ยกายและจิตเป็นของสอง 
ส่ิงและต่างมีความสัมพนัธ์กนั จิตมีอิทธิพลต่อกาย และกายก็มีอิทธิพลต่อจิต ดงันั้นตามแนวคิดน้ีจะ
มีเหตุการณ์สองอยา่งคือ สภาพทางกาย ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น 
การเดิน การวาดรูป อีกส่ิงหน่ึงคือ สภาพทางจิต ไม่สามารถสังเกตไดช้ดัเจนและรู้ไดโ้ดยทัว่ไป 
นอกจากเจา้ตวัเท่านั้น เช่น รู้สึกว่าสวย ไพเราะ ร้อน หนาว เจ็บ ความจาํ ความคิด เรารู้สึก หิว 
(สภาพทางจิต) จึงไปหาร้านคา้ (สภาพทางกาย) รับประทานอาหาร (สภาพทางกาย) รู้สึกอ่ิม (สภาพ
ทางจิต) อนัเป็นลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เพลโต (วิทย ์วิศทเวทย,์ 2531: 56) ถือวา่ จิตเป็นผูใ้ช้
กายให้ดาํเนินไปตามเจตจาํนงของจิต ร่างกายเป็นผูถู้กใช้ จิตเป็นผูใ้ช้ ดงันั้นจิตและกายจึงเป็นส่ิง
สองส่ิง การอธิบายว่า มนุษยป์ระกอบด้วยกายและจิตน้ีสอดคล้องกบัสามญัสํานึกของบุคคล
โดยทัว่ไป เช่น ถา้ทาํงานมาก ( เหตุการณ์ทางกายภาพ ) ทาํให้รู้สึกเหน่ือย ( เหตุการณ์ทางจิต ) อยู่
ห่างไกลคนท่ีเรารักทาํให้เกิดความคิดถึง ทางศาสนาถือว่า จิตมีความสําคญักว่ากาย จิตเป็น
ตวักาํหนดพฤติกรรม การพฒันามนุษยต์อ้งพฒันาจิตใจเป็นอนัดบัแรกแลว้พฤติกรรมจะตามมา  
 อยา่งไรก็ตาม มีปัญหาในการอธิบายวา่ จิตกบักายทาํงานสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ไม่ทราบวา่
จิตอยู่ท่ีไหน เพราะไม่มีตวัตน จุดท่ีมากระทบกนัอยู่ท่ีไหน แมว้า่ Rene Descartes (1596-1650)           
นกัปรัชญาและนกัคณิตศาสตร์ชาวฝร่ังเศส ไดอ้ธิบายตามแนวคิดน้ีวา่ จุดท่ีกายกบัจิตกระทบกนันั้น 
น่าจะอยูท่ี่ต่อมไพเนียล (Pineal gland) ในสมอง แต่ก็ไม่มีขอ้พิสูจน์ท่ียนืยนัได ้
 2. ลทัธิคู่ขนาน (Psycho- physical parallelism) แนวคิดน้ีเช่ือวา่ จิตกบักายเป็นส่ิงสองส่ิง
และไม่มีความสัมพนัธ์กนั เป็นอิสระต่อกนั แต่จะเป็นปรากฏการณ์ร่วมกนัไป เช่น มีดบาดเลือด
ไหลและเกิดกระแสประสาทส่งไปท่ีสมอง สภาพทางจิตก็จะเกิดความเจ็บปวด การอธิบายน้ีอาจไม่
สอดคลอ้งกบัสามญัสาํนึกแต่เป็นไปไดต้ามหลกัเหตุผล 
 3. ลทัธิผลพลอยได ้(Epiphenomenalism) แนวคิดน้ีเช่ือวา่ มนุษยป์ระกอบดว้ยกายและจิต 
จิตไม่มีอิทธิพลต่อกาย แต่กายมีอิทธิพลต่อจิต จิตเป็นผลกระทบจากระบบการทาํงานของร่างกาย
โดยเฉพาะสมอง จิตไม่ใช่ตวับงการร่างกาย 
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 แนวคิดเอกนิยม (Monism) 
 กายและจิตเป็นส่ิงเดียวกนั นกัปรัชญาท่ีมีความคิดน้ีไดแ้ก่ เจซี สมาร์ท (JC.Smart) และ
เฮอร์เบิร์ต ไฟเกิล (Herbert  Feigl) แนวคิดน้ีเช่ือวา่ จิตและกายเป็นส่ิงเดียวกนัคือ กาย ความรู้สึกนึก
คิดต่าง ๆ เป็นกระบวนการทางสมอง ระบบประสาทต่าง ๆ อนัเป็นกระบวนการทางกาย เป็นความ
พ ย า ย า ม ท่ี จ ะ ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้ สึ ก ต่ า ง  ๆ  อ อ ก ม า ใ น รู ป ข อ ง ก า ร ทํา ง า น ข อ ง เ ซ ล ล์ ส ม อ ง 
โทมสั ฮอบส์ (Thomas Hobbes) เช่ือวา่ กิจกรรมทางจิตทั้งปวง อาทิ ความรู้สึก การรับรู้ การคิดและ
อารมณ์สามารถอธิบายในรูปของกิจกรรมทางสมองไดท้ั้งหมด (Shaver, 1993: 6) ถา้หากวิทยาการ
และเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้ โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา การคน้ควา้
และการคน้พบปรากฏการณ์ทางจิตโดยอธิบายวา่ เป็นการทาํงานของระบบกลไกอวยัวะของมนุษย ์
เป็นการเปล่ียนแปลงทางชีวะเคมี และแน่นอนว่า ปัจจุบนัแนวคิดน้ีจะได้รับการยอมรับมากข้ึน 
  มนุษย์ตามหลกัพุทธศาสนา 
 มนุษยป์ระกอบด้วย กาย (รูปขนัธ์ ) และจิต (นามขนัธ์) เหมือนกบัแนวคิดทวินิยม แต่
อธิบายวา่ มนุษยป์ระกอบดว้ยขนัธ์หา้ ไดแ้ก่ (วไลพร ภวภูตานนท ์ณ มหาสารคาม, 2527: 44-51) 

1. รูป คือ สภาพทางกาย จบัตอ้งได ้มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. เวทนา คือ ความรู้สึกต่างๆ ท่ีเกิดจากการทาํงานของรูป โดยผ่านอวยัวะรับสัมผสัทั้ง

หา้ ความรู้สึกน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา (ความไม่
รู้สึกวา่ทุกขห์รือสุข) 

3. สัญญา คือ อาการจาํได ้หมายรู้ เกิดจากการทาํงานของอวยัวะรับสัมผสัแลว้ประทบัอยู ่
ในความทรงจาํ เช่น จาํรูปได ้จาํเสียง จาํเลขท่ีบา้นได ้

4. สังขาร คือ ความคิด เป็นส่วนของความคิดท่ีปรุงแต่งข้ึนมาจากรูปขนัธ์มาประกอบกนั
เป็นมโนกรรม แบ่งเป็นการคิดกุศล การคิดอกุศล และการคิดตามปกติวสิัยในเร่ืองทัว่ไป 

5. วญิญาณ คือ ความรู้ในอารมณ์ท่ีมากระทบอวยัวะรับความรู้สึก แนวคิดน้ีเช่ือวา่ มนุษย์
ประกอบดว้ย กายและจิตว่าเป็นหน่ึงอย่างหรือสองอย่างยงัคงถกเถียงกนัตลอดมาจนถึงปัจจุบนั 
นกัจิตวิทยาก็ยงัคงศึกษาพฤติกรรมมนุษยท์ั้งสองอยา่งโดยศึกษาทั้งพฤติกรรมภายนอก (กาย) และ
พฤติกรรมภายใน (จิต) 
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จิตและกระบวนการท างานของจิต 
 เดส์การตส์ Descartes (Shaver, 1993: 50) กล่าววา่ จิตพื้นฐานของมนุษยมี์สองหนา้ท่ี คือ 

1. ความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นผลของกระบวนการคิดหาเหตุผล 
2. ความตั้งใจ เป็นการควบคุมจิตให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหวหรือทาํกิจกรรมซ่ึงตอ้ง

ประสานงานกนัระหวา่งจิตกบักระบวนการทางกาย เช่น กลา้มเน้ือ 
วทิย ์วศิทเวทย ์(2531: 59-60) กล่าววา่ จิตแบ่งออกเป็น 3 ภาค ไดแ้ก่ 
1. ภาคตณัหา ไดแ้ก่ ความตอ้งการ ความปรารถนา ความสุขทางกาย ไม่รู้จกัความงาม 

ความดี ขอใหบ้รรลุความตอ้งการ 
2. ภาคนํ้ าใจ เป็นความรู้สึกทางใจโดยมิไดมี้สาเหตุจากวตัถุ เช่น ความกลา้หาญ ความ

เสียสละ 
3. ภาคปัญญา เป็นความมีเหตุผล 

 Wilhelm Wundt นกัวทิยาศาสตร์ชาวเยอรมนั ไดแ้บ่งจิตออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. การรู้สึกสัมผสั (sensation)ไดแ้ก่ การรับรู้ 
2. ความรู้สึก (feeling) เป็นการแปลความจากการสัมผสั 
3. จินตนาการ (imagination) ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์ การจินตนาการ ความเครียด ความ

ต่ืนเตน้ ความสุข 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อกระบวนการทางจิต 
1. อวยัวะรับสัมผสั 
2. ส่ิงเร้าภายนอก 
3. ระบบประสาทต่าง ๆ 
4. ประสบการณ์เดิม ค่านิยม ทศันคติ 
5. ความตั้งใจ ใส่ใจในการรับรู้ 
6. การเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ และความสามารถในประสิทธิภาพการคิด 

 

พฤติกรรมมนุษย์ 
ความหมายของพฤตกิรรม 

การท่ีบุคคลอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มสังคม ย่อมมีการจดัระเบียบหน้าท่ีทางสังคม เป็น
โครงสร้างทางสงัคม และบุคคลต่างมีหนา้ท่ีตามสถานภาพของตนเองในสังคม พฤติกรรม
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มนุษยจึ์งข้ึนอยู่กบัสถานภาพเป็นสําคญั แต่ทั้งน้ีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของมนุษย์
จะตอ้งสอดคลอ้งกบับทบาททางสังคมท่ีแต่ละสังคมกาํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสมในขณะนั้น 
ดงันั้นการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจพฤติกรรมมนุษยจ์ะทาํให้บุคคลแสดงบทบาทของ
ตนเองต่อผูอ่ื้นไดดี้ข้ึนเช่นกนั มีผูใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมไวม้ากมาย ทั้งนกัวิชาการ 
หรือนกัจิตวิทยา ดงัเช่น 

 วอลท ์(Walte, 1976) ไดใ้ห้ความหมายวา่ พฤติกรรม หมายถึง กิริยาของส่ิงมีชีวิตในทุก
รูปแบบท่ีแสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ ทั้ งส่ิงเร้าท่ีอยู่ภายในและภายนอก
ร่างกายเพื่อเป็นไปอย่างเหมาะสมในการอยู่รอดของชีวิต โดยส่ิงท่ีมีชีวิตทุกชนิดตอ้งมีการปรับ
พฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มตลอดเวลา เพราะสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ พฤติกรรมจึงเกิดจากการประสานงานกนัระหวา่งระบบประสาท ระบบกลา้มเน้ือ และระบบ
ต่อม 
 ครูกส์ และสไตน์ (Crooks & Stien, 1991) ไดใ้ห้ความหมายวา่ พฤติกรรม หมายถึง การ
กระทาํหรือปฏิกิริยาท่ีปรากฏออกมาทางร่างกาย ทางกล้ามเน้ือ ทางสมอง ทางอารมณ์ และทาง
ความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติท่ีมนุษยแ์ละสัตวย์อ่มจะแสดงออกมาให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น 
การพูด เดิน ร้องไห ้เป็นตน้ หรืออาจไม่สามารถเห็นชดัได ้เช่น ความพอใจ หรือการนึกคิด เป็นตน้ 
 ลิม และเบิร์ช (Malim & Brich, 1998) ไดใ้ห้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง การ
กระทาํ การแสดงอาการของอินทรีย ์(organism) ท่ีแสดงออกซ่ึงความรู้สึก ความคิด และจินตนาการ 
ซ่ึงเจ้าของพฤติกรรมเท่านั้นท่ีรู้ได้และในส่วนท่ีบุคคลอ่ืนก็สามารถรู้ได้ท่ีเรียกว่า พฤติกรรม
ภายนอก (overt behavior) และพฤติกรรมภายใน (covert behavior) 
 ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2539) ไดใ้หค้วามหมายวา่ พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภท
ท่ีมนุษยก์ระทาํไม่ว่าส่ิงนั้นจะสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม เช่น การทาํงานของหัวใจ การทาํงานของ
กลา้มเน้ือ การพูด การแสดงความสนใจ เป็นตน้ 
 สุวารี ศิวะแพทย ์(2549) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ของ
ร่างกายท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบักระบวนการทางจิตวิทยา ซ่ึงถูกจูงใจด้วยส่ิงเร้าต่าง ๆ เช่น 
ความคิด ความฝัน อารมณ์ เป็นตน้ 
 รัตนา ศิริพานิช (2550) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกใน
ลักษณะต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้ทั้ งมนุษย์ สัตว์ พืช จุลินทรีย์ ฯลฯ ซ่ึงเป็น                
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนจากภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกาย พฤติกรรมน้ีสามารถ
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สังเกตไดโ้ดยตรงหรือใชเ้คร่ืองมือวดัได ้หรืออาจสังเกตไดใ้นทางออ้ม เช่น การพูด การเคล่ือนไหว                
การทาํงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย การจาํ การคิด ตลอดจนความรู้สึก เจตคติ เป็นตน้ 
 จากความหมายต่าง ๆ ดงัท่ีผูเ้ขียนไดร้วบรวมมานั้น พอจะสรุปไดว้า่ พฤติกรรม หมายถึง
การกระทาํซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิด ความตอ้งการของจิตใจท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า
ซ่ึงอาจสังเกตเห็นไดโ้ดยทางตรงหรือทางออ้ม บางลกัษณะอาจสังเกตไดโ้ดยไม่ใช้เคร่ืองมือช่วย
หรือตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย 
 

ประเภทของพฤติกรรม 
 ไดมี้การแบ่งประเภทของพฤติกรรมไวห้ลายลกัษณะตามเหตุผลของแต่ละคน ซ่ึง ลกัขณา 
สริวฒัน์ (2544) ไดร้วบรวมมาไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. พฤติกรรมภายนอก หรือพฤติกรรมเปิดเผย (overt behavior) หมายถึง การกระทาํ
หรือการแสดงออกท่ีบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากเจ้าของพฤติกรรมรู้ สําหรับพฤติกรรมภายนอกน้ี
บุคคลอ่ืนตอ้งอาศยัการสังเกต (observation) ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผสัโดยตรง หรือใช้เคร่ืองมือ
ช่วยในการสังเกตเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล จึงมีการจาํแนกพฤติกรรมภายนอกไดอี้ก 2 ประเภทยอ่ย ๆ คือ 
  1.1 พฤติกรรมโมลาร์ (molar behavior) ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได้
โดยใช้ตาสังเกตเพียงอย่างเดียวก็รับรู้ได้อย่างมีความหมายต่อกระบวนการคิดมากกว่าประสาท
สัมผสัอ่ืน เพราะตาสามารถส่งต่อยงัประสาทสัมผสัอ่ืน ๆ ได ้ทั้งหู จมูก เป็นตน้ เช่น เราเห็นหนุ่ม
สาวคู่หน่ึงเดินคุยกนัผา่นมาทางเรา และเราอยากจะทราบวา่คู่น้ีเขาคุยอะไรกนั เราก็จะตั้งใจเง่ียหูฟัง
ในขณะท่ีเขาเดินผา่นเรา แถมยงัอาจไดก้ล่ินอะไรบางอยา่งโชยผา่นเขา้จมูกเราไปดว้ย เป็นตน้ 
  1.2 พฤติกรรมโมเลคิวลาร์ (molecular behavior) ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีบุคคลอ่ืนตอ้งใช้
เคร่ืองมือเพื่อช่วยในการสังเกตจึงจะเห็นได้และทาํให้ได้ขอ้มูลท่ีแม่นยาํ เช่น การเตน้ของหัวใจ 
คล่ืนสมอง ความดนัของโลหิต เป็นตน้ 
 2. พฤติกรรมภายใน หรือพฤติกรรมปกปิด (covert behavior) หมายถึง พฤติกรรมหรือ
การกระทาํท่ีบุคคลอ่ืนไม่สามารถมองเห็นไดห้รืออาจสังเกตเห็นไดย้าก เพราะเป็นการกระทาํของ
อวยัวะท่ีอยูภ่ายในร่างกาย เช่น ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เป็นตน้ 
 ในการแบ่งพฤติกรรมลกัษณะภายนอกหรือเปิดเผย และพฤติกรรมภายในหรือปกปิดน้ี
อาจสรุปไดว้า่ พฤติกรรมภายนอกหรือเปิดเผยเป็นผลของพฤติกรรมภายในหรือปกปิด ในทาํนอง
เดียวกนัพฤติกรรมเปิดเผยอาจจะเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมปกปิดไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น ในการแสดง
พฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นไดโ้ดยการไหวข้องบุคคลอาจมีพฤติกรรมปกปิดอยูภ่ายใน 
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 นอกจากน้ียงัมีการแบ่งพฤติกรรมตามลกัษณะท่ีเกิดอีก 2 ลกัษณะ คือ พฤติกรรมท่ีเกิดเอง
ตามธรรมชาติ และพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
 1. พฤติกรรมที่เกิดเองตามธรรมชาติ  หมายถึง การกระทาํท่ีเกิดข้ึนเองตั้งแต่เกิดโดย
ไม่ไดรั้บการฝึกหรือสั่งสอน เช่น การร้องไห ้การหวัเราะ การดูด การกลืน หรือการไขวค่วา้ เป็นตน้ 
อนัเป็นพฤติกรรมของมนุษยท่ี์อยูใ่นวยัแรกเกิด 
 2. พฤติกรรมทีเ่กดิจากการเรียนรู้ หมายถึง การกระทาํท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกหรือไดรั้บการ
เรียนรู้ เช่น การพูด การอ่าน การเขียน การยกัคิ้วหล่ิวตา การเล่นดนตรี กีฬา เป็นต้น สําหรับ
พฤติกรรมชนิดน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือมนุษยเ์ร่ิมเลียนแบบ รับรู้ และเรียนรู้ได ้
 พฤติกรรมดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมชนิดใดก็ตามจะเห็นว่าสําคญัต่อมนุษยม์าก
เพราะสามารถทาํให้มนุษยไ์ดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ ทาํให้มนุษยเ์กิดความพึงพอใจ และสามารถดาํรงชีพ
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข และในทางตรงกนัขา้มพฤติกรรมของมนุษยก์็สามารถทาํให้เขาประสบ
ความทุกข ์หรือไม่สมหวงัดงัท่ีปรารถนาไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ มนุษยสุ์ขหรือทุกขก์็
อยูท่ี่การกระทาํของตนเอง ดงัพุทธสุภาษิตท่ีกล่าวไวว้า่ “ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่” หรือ “ใครก่อกรรม
ใดไว ้คนนั้นยอ่มไดรั้บกรรมนั้นตอบสนอง” 
 พฤติกรรมของมนุษยใ์นทศันะของพุทธศาสนาจะขอเสนอในท่ีน้ีเพียง 3 ประการ คือ 
 1. พฤติกรรมขัดแย้ง หากเรามองดูรอบ ๆ ตวัเรา สังคมของเรา หรือประเทศของเราและ
โลกของเรา จะเห็นว่ามีความขดัแยง้อยู่ทัว่ ๆ ไป และสาเหตุของความขดัแยง้พอประมวลได้ 2 
ประการ คือ ผลประโยชน์ และทิฐิมานะหรือความทะนงตวั 
  1.1 ผลประโยชน์เป็นเร่ืองของความขดักนั หากมองลงไปลึก ๆ คือ ความโลภและ
ความเห็นแก่ตวัเกินไป ส่วนท่ีทาํใหค้นขดัผลประโยชน์กนั เน่ืองจากมนุษยมี์ความตอ้งการความสุข
ท่ีเก่ียวกบักามคุณ ทั้งคุณภาพและปริมาณท่ีเกินส่วน มนุษยไ์ม่ไดต้อ้งการทาํงานแต่เพียงอยา่งเดียว 
แต่มนุษยต์อ้งการลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ และความสุขจากกามคุณยิ่ง ๆ ข้ึน เม่ือความสุขน้ีสนอง
จึงไดผ้ลประโยชน์ ดงันั้นมนุษยจึ์งมีพฤติกรรมในทางแยง่ชิงผลประโยชน์กนัทัว่ไปหมด 
  1.2 ทิฐิมานะหรือความทะนงตวั ความยดึมัน่ในความเห็นของตนวา่ ความเห็นของตน
เท่านั้นท่ีถูกตอ้ง ความคิดเห็นของผูอ่ื้นผดิ บางทีก็ทราบอยูบ่า้งวา่ความคิดเห็นเราก็ผิด แต่ดว้ยมานะ
วา่เป็นความคิดเห็นของเรา เพราะฉะนั้นจึงตอ้งถูกและคนอ่ืนก็มีความรู้สึกเช่นน้ีเหมือนกนั จึงเกิด
ปะทะกันทางความคิดเห็นข้ึน นอกจากน้ีค่านิยมในสังคมไทยก็ย ังไม่ค่อยดีนักในเร่ืองน้ี  
เช่นกนั 
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    1.2.1 เม่ือมีความเห็นไม่ตอ้งตรงกนัก็เกิดความรู้สึกวา่เป็นศตัรูกนั มองหนา้กนัไม่
สนิท จึงเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการเอาชนะกนัต่าง ๆ ตามมา ไม่วา่จะถูกตอ้งหรือไม่ก็ตาม
ขอใหไ้ดช้ยัชนะเป็นใชไ้ด ้
    1.2.2 ผูน้อ้ยตอ้งมีความเห็นคลอ้ยตามผูใ้หญ่ ไม่มีความเห็นท่ีขดัแยง้กนักบัผูใ้หญ่ 
ดงันั้นผูน้้อยจึงมกัอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ค่อยกล้าพูดหรือวิจารณ์อะไรต่อหน้าผูใ้หญ่ แมว้่าจะเป็น
เร่ืองท่ีถูกตอ้งหรือเป็นเร่ืองท่ีดีก็ตาม จึงเกิดผลเสียตามมา คือ การนินทาลบัหลงั ซ่ึงความจริงแลว้
ไม่ใช่วา่ผูน้อ้ยไม่อยากพูดแต่เม่ือพูดแลว้มกัจะมีผลเสียกบัตวัเองตามค่านิยมของสังคมไทย คนไทย
จึงมกัไม่ค่อยมีความคิดในทางริเร่ิมสร้างสรรคเ์ท่าท่ีควร 
 2. พฤติกรรมงมงาย แม้ว่าในสมยัหลัง ๆ จะมีการศึกษาเล่าเรียนกันอย่างกวา้งขวาง
มากกวา่สมยัก่อน มีความละเอียดลึกซ้ึงในแขนงวิชาต่าง ๆ แต่พฤติกรรมงมงายยงัมิไดห้มดไปจาก
สังคมของมนุษย ์ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองยิง่ใหญ่มากในพฤติกรรมของมนุษยต์ั้งแต่สมยัโบราณมาแลว้ และ
พฤติกรรมเช่นน้ีผูก้ระทาํมกัอา้งวา่มีเหตุผลแต่เป็นเหตุผลของคนขลาดไม่ใช่คนกลา้หาญท่ีเผชิญกบั
ความจริง เช่น ให้เหตุผลว่าเป็นการกระทาํของอาํนาจลึกลบัจะตอ้งมีการสะเดาะเคราะห์ เหล่าน้ี 
เป็นต้น ซ่ึงยงัเห็นอยู่ในสังคมบางสังคมในปัจจุบนั ความจริงรากของพฤติกรรมงมงายน้ี คือ        
โมหะจริต เป็นความไม่รู้ความเป็นจริง ความรู้ผิด ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิ ความเห็นผิดอนัมี   
ตน้ตอมาจากการไม่พิจารณาส่ิงต่าง ๆ ด้วยปัญญา จึงทาํให้มองอะไรคลาดเคล่ือนไปจากความ          
เป็นจริง วธีิแกไ้ขพฤติกรรมงมงายของมนุษยคื์อ เพิ่มพูนปัญญา ให้แสงสวา่งภายในใจแก่เขา ไม่ใช่
หลอกให้เขาโง่เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่ตวัหรือเพื่อจะหลอกลวงเขาได ้ดงันั้นคาํสอนต่าง ๆ ตอ้ง
เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญา แมจ้ะสอนใหมี้ความเช่ือก็ตอ้งเป็นความเช่ือท่ีสมเหตุสมผล 
 3. พฤติกรรมเกี่ยวกับงาน พฤติกรรมของมนุษยท่ี์เก่ียวกบังานนั้นมีความผูกพนักนัอยา่ง
มัน่คงมากเพราะมนุษยมี์ชีวิตอยูไ่ดเ้พราะงาน งาน คือ ชีวิต ชีวิต คือ งาน นัน่เอง และในการทาํงาน
นั้นบุคคลจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกนักบัผูอ่ื้น จึงตอ้งมีการให้อภยักนั ช่วยเหลือกนั ไม่เห็นแก่ตวั            
มีความเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม โดยธรรมชาติแลว้คนเราไม่อยากทาํงานแต่ถูก
บงัคบัให้ทาํงานโดยธรรมชาติ หรือกล่าวเป็นกฎธรรมดาแล้วจะกล่าวได้ว่า มนุษยถู์กบงัคบัให้
ทาํงานโดยมิใช่คนบงัคบัแต่เป็นกฎธรรมดาบงัคบั เช่นเดียวกนักบัท่ีกฎธรรมดายงับงัคบัให้คนตอ้ง
กิน ตอ้งขบัถ่าย ตอ้งพกัผ่อนนอนหลบั กฎธรรมดาบงัคบัให้คนตอ้งทาํงานดว้ยเหตุผลอยา่งน้อย 3 
ประการ คือ 
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  3.1 มนุษยต์อ้งกิน อาหารเป็นวตัถุส้ินเปลือง ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งแสวงหาหรือสร้างให้
มีข้ึน ถา้ไม่มีก็ตอ้งอดตาย มนุษยมี์เจตจาํนงในการท่ีมีชีวิตอยูจึ่งพยายามทุกวิถีทางท่ีจะไม่ยอม อด
ตายง่าย ๆ 
  3.2 มนุษยต์อ้งเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวอยูบ่่อย ๆ และสมํ่าเสมอ ทาํใหอ้วยัวะต่าง ๆ 
ทาํงานได้ดี มีประสิทธิภาพและมีอายุยืนยาว ซ่ึงนับว่าเป็นเจตจาํนงอีกประการหน่ึงของมนุษยท่ี์
ตอ้งการรักษาอายุให้ยืนนาน จึงตอ้งด้ินรนและแสวงหาวิธีรักษาชีวิตตนให้ยืนนานท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํ
ได ้
  3.3 มนุษยต์อ้งมีการพฒันาตนเอง คือ ตอ้งการพฒันาตวัเองให้ข้ึนสู่ในระดบัท่ีสูงข้ึน
เคร่ืองมือในการพฒันาตนคือ การงาน ชีวิตคนเราจะรุ่งโรจน์หรือล้มเหลวก็อยู่ท่ีงานท่ีทาํด้วย
ลกัษณะพฤติกรรมของมนุษยท่ี์กล่าวมาแลว้ในเบ้ืองตน้ทั้งหมดนั้น จะเห็นไดว้่าพฤติกรรมท่ีไม่ดี
ของมนุษยน์ั้นเม่ือสาวตน้ตอแล้วจะสรุปไดว้่า เกิดจากความโลภ โกรธ หลง ซ่ึงทางพุทธศาสนา
ช้ีใหเ้ห็นวา่เป็นอกุศล คือ พฤติกรรมท่ีเป็นบาป หากรากเหงา้แห่งอกุศลน้ีเจริญอยู ่พฤติกรรมอนัเป็น
บาปอกุศลอ่ืน ๆ ก็จะเกิดตามมา ส่วนพฤติกรรมท่ีดีนั้น เม่ือพิจารณาให้ลึกซ้ึงก็จะสรุปได้ว่า คือ 
ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และทางพุทธศาสนาช้ีให้เห็นว่าเป็นกุศลมูล รากเหง้าแห่งกุศล        
หากรากเหงา้แห่งกุศลน้ีเจริญอยูบุ่ญกุศลอ่ืน ๆ ยอ่มเจริญตามข้ึนมา 
 จากเหตุดงักล่าวมาแลว้นั้น เพื่อลดพฤติกรรมส่วนชัว่ของมนุษย ์พระพุทธศาสนาจึงสอน
ใหล้ดตน้เหตุของความชัว่คือ โลภ โกรธ หลง ลงให้ไดแ้ละจะไดมี้การพฒันาพฤติกรรมส่วนดีของ
มนุษย ์ส่วนพฤติกรรมขดัแยง้ หรือพฤติกรรมงมงายนั้น สามารถทาํลายไดด้ว้ยธรรมะ คือ ความไม่
โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง นั่นเอง หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า สามารถกาํจดัพฤติกรรมอนัไม่พึง
ปรารถนาได้ดว้ยความเสียสละ เมตตากรุณา และปัญญา มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างสังคม ดงันั้นจึงอยู่ใน         
กาํมือมนุษยเ์องจะเป็นอย่างไรก็สุดแลว้แต่มนุษยเ์ป็นผูจ้ดัการ การขดัเกลาจิตใจให้ดีดว้ยธรรมะจึง
เป็นเป้าหมายอนัสาํคญัยิง่ในการพฒันาพฤติกรรมของมนุษย ์
 การแบ่งพฤติกรรมตามทศันะของตนเองและผูอ่ื้น Mischel (1971) แบ่งไดด้งัน้ี 
 1. พฤติกรรมของคนที่มีทัศนะต่อตนเองและผู้อ่ืนแบบฉันเห็นด้วย และเธอก็เห็นด้วย 
(I’m OK, You’re OK.) บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมในลกัษณะต่อไปน้ี 
  - มีความมัน่ใจ ความสามารถ และศกัยภาพ 
  - ไม่มีการปกป้องตนเอง 
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  - การตอบสนองต่อปัญหา : ช่วยเหลือคนอ่ืน พยายามท่ีจะเขา้ใจปัญหา วิเคราะห์
และบ่งช้ีปัญหาไดต้รง กระฉบักระเฉง 
  - เหตุผลในการแสดงพฤติกรรม  : ค้นหาแนวทางท่ีจะบรรลุว ัตถุประสงค ์                 
มีความรู้สึกต่อตนเองวา่มีคุณค่า 
  - สถานภาพท่ีแสดงออก : พอ่แม่ผูช่้วยเหลือ ผูใ้หญ่ และเด็กอิสระตามธรรมชาติ 
  - ตาํแหน่ง : สุขสมบูรณ์ 
 2. พฤติกรรมของคนที่มีทัศนะต่อตนเองและผู้อ่ืนแบบฉันเห็นด้วย แต่เธอไม่เห็นด้วย 
(I’m OK, You’re not OK.) บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมในลกัษณะต่อไปน้ี 
  - ปกป้องตนเอง ตาํหนิผูอ่ื้น 
  - การตอบสนองต่อปัญหา : จู่โจมและตาํหนิติเตียน เคร่งครัด รับผิดชอบและ
ควบคุมมากเกินไป ปิดกั้นความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีกิริยาท่ีหยิง่และไม่มีใครเก่งเท่า 
  - เหตุผลในการแสดงพฤติกรรม : กลวัในการแสดงความรู้สึก กลวัต่อการกระทาํ
ความผดิ กลวัจะถูกมองวา่ไม่มีคุณค่า 
  - สถานภาพท่ีแสดงออก : พอ่แม่ผูว้จิารณ์ 
  - การแสดงออก : กราดเกร้ียวและรุนแรง 
  - ตาํแหน่ง : ไม่ไวว้างใจคนอ่ืน 
 3. พฤติกรรมของคนที่มีทัศนะต่อตนเองและผู้อ่ืนแบบฉันไม่เห็นด้วย แต่เธอเห็นด้วย 
(I’m not OK, You’re OK.) บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมในลกัษณะต่อไปน้ี 
  - ไม่มัน่คงและตนเองไม่มีคุณค่า 
  - ปกป้องตนเอง รู้สึกผดิและหงุดหงิด 
  - การตอบสนองต่อปัญหา : อาศยัคนอ่ืน กลวัท่ีจะถูกกล่าวหาวา่ผิด ชอบให้คนอ่ืน
ตดัสินใจ ไม่แสดงความรู้สึก หวงัท่ีจะใหค้นอ่ืนเดาส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 
  - เหตุผลในการแสดงพฤติกรรม : หาทางหลีกเล่ียงความขัดแย้งและไม่ชอบ
สถานการณ์ท่ีเส่ียงและทา้ทาย 
  - สถานภาพท่ีแสดงออก : เด็กประยกุต ์(ลกัษณะวา่ง่ายไม่ขดัขืน) 
  - การแสดงออก : ไม่ปกติสุข  
  - ตาํแหน่ง : เศร้าซึม  
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 4. พฤติกรรมของคนที่มีทัศนะต่อตนเองและผู้อ่ืนแบบฉันไม่เห็นด้วย และเธอก็ไม่เห็น
ด้วย (I’m not OK, You’re not OK.) บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมในลกัษณะต่อไปน้ี 
  - หมดหวงัและชีวติไม่มีคุณค่า 
  - การตอบสนองต่อปัญหา : ชีวติน้ีน่าเบ่ือ เลิก ไม่เก่ียวขอ้งกบัอะไรทั้งส้ิน 
  - เหตุผลในการแสดงพฤติกรรม : ไม่มีความหวงัท่ีจะทาํอะไร 
  - ความรู้สึก : ส้ินหวงั  
  - ตาํแหน่ง : อยากฆ่าตวัตาย 
 การท่ีมีทศันะต่อตนเองและคนอ่ืนแบบแรกเป็นส่ิงท่ีดี ทาํให้มีชีวิตอยู่บนโลกน้ีอย่างมี
ความสุขแต่ในชีวิตของคนเราก็คงจะไม่มีความรู้สึก I’m OK ตลอดเวลาหรือทุกวนั อาจมีบางวนัท่ี
เรารู้สึกผิดหวงั ทอ้แทต่้อการทาํงาน มีปัญหากบัครอบครัว และเพื่อนฝูง ดงันั้นในบางเวลาท่ีเรา
จาํเป็นตอ้งมีความรู้สึก I’m not OK บา้ง แต่เม่ือความรู้สึกนั้นผ่านไปแลว้เราก็จะรู้สึก OK ใหม่ 
เพราะฉะนั้นในช่วงชีวติของเราควรจะให้มีความรู้สึกแบบ I’m OK, You’re OK  เป็นส่วนใหญ่จะดี
ท่ีสุด 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างจิตและพฤติกรรม 
 ลักขณา สริว ัฒน์  (2544) กล่าวว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างจิตและพฤติกรรม เป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการทาํงานของสมองและการแสดงออกทางร่างกายนัน่เอง ซ่ึงจะมี
การแสดงออกได ้3 แนวทางสาํคญั ๆ คือ 
 1. สมอง คือ อวยัวะส่วนหน่ึงของร่างกายท่ีเป็นรูปธรรมแต่มีกระบวนการทาํงานเป็น
นามธรรมเน่ืองมาจากจิตใจ ความสมบูรณ์หรือความบกพร่องของสมองย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรม
การแสดงออกท่ีเหมาะสมหรือเบ่ียงเบนไปจากสภาพปกติได้ เช่น ชายคนหน่ึงเม่ือเป็นหนุ่มมี
สุขภาพดีมาก แขง็แรงสมบูรณ์ ฉลาดหลกัแหลม กลา้หาญ แต่เม่ืออายุมากข้ึนร่างกายอ่อนแอ สมอง
เส่ือมลง หลงลืมง่าย และกลายเป็นคนไม่ค่อยกลา้เสมือนมิใช่คนเดิม เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะคนแบบน้ี
เรามกัจะเห็นเป็นจาํนวนไม่นอ้ย ซ่ึงมกัจะเห็นลกัษณะแบบน้ีกบัคนท่ีสูงอายุเกือบทุก ๆ คน จนเห็น
เป็นเร่ืองธรรมดาและมกัจะมีคาํพูดกนัเสมอวา่ “ฉนัน่ีถา้จะแก่แลว้กระมงัชกัหลงลืมแลว้” หรือไม่ก็
มกัจะได้ยินคาํพูดว่า “ระวงันะมีแต่คนแก่อยู่บ้าน เด๋ียวลืมปิดแก๊ส ไฟจะไหม้บ้านเอา” เหล่าน้ี               
เป็นตน้ 
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 2. อวัยวะรับความรู้สึก คือ ประสาทสัมผสัแต่ละดา้นของร่างกายท่ีสามารถรับรู้ไดจ้าก
การสัมผสั ไม่วา่จะดว้ยภาพ เสียง กล่ิน หรืออากาศ ถา้ประสาทสัมผสัทุกดา้นมีความปกติดี การรับ
ความรู้สึกจากส่ิงเร้าท่ีมาสัมผสัย่อมจะส่งผลต่อกระบวนการทาํงานของจิตใจท่ีสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง แต่ตรงกนัขา้มถ้าประสาทสัมผสัมีความบกพร่องความรู้สึกย่อมมีการ
คลาดเคล่ือน สมองก็จะไดข้อ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนไปดว้ย เช่น ยายซ่ึงค่อนขา้งจะหูตึงไดรั้บขอ้ความ
จากหลายชายทางโทรศพัทว์า่ “ไดเ้ป็นพนกังานบญัชี” กลบัรับรู้จากการฟังวา่ “จะไปแต่งงานกบัชี” 
ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดกระบวนการทาํงานทางจิตใจของยายวา่ “เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ค่อยเหมาะสม” 
 

 
 

ภาพท่ี  2.1   แสดงความสัมพนัธ์ของอวยัวะรับความรู้สึกกบัการรับรู้ 
ท่ีมา : (ลกัขณา สริวฒัน์, 2544) 

  
 3. เส้นประสาท เป็นเส้นทางท่ีนําคาํสั่งจากสมองไปสู่อวยัวะเคล่ือนไหวหรือระบบ
กลา้มเน้ือ และนาํความรู้สึกจากประสาทสัมผสัไปสู่สมอง ถา้เส้นประสาทมีความสมบูรณ์เป็นปกติ
การนาํคาํสั่งไปยงัอวยัวะเพื่อแสดงพฤติกรรมการรับสัมผสัยอ่มราบร่ืนเป็นไปตามความตอ้งการ แต่
ถา้มีขอ้บกพร่อง เช่น กระดูกอาจมีหินปูนเกาะและกดทบัเส้นประสาทอาจมีผลให้การเคล่ือนไหว
บกพร่องก็ได ้
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วธีิการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ 
 วิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษยเ์พื่อให้ไดค้วามรู้อย่างเช่ือถือไดน้ั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั
เพราะจะนาํไปสู่เป้าหมายท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การอธิบาย (Explain) การทาํนาย (Predict) และการควบคุม
พฤติกรรม (Control) ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงการใชว้ิธีการใดในการศึกษาพฤติกรรมมนุษยคื์อ วิธีการนั้น
จะมีความตรง (Validity) ซ่ึงหมายถึง วิธีการนั้นสามารถวดัหรือกาํหนดส่ิงท่ีวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
เน้ือแท ้อีกประการหน่ึงคือ ความเท่ียง (Reliability) หมายถึงความสอดคลอ้ง ความคงท่ีของส่ิงท่ีวดั
หรือศึกษา ไม่เปล่ียนไปมา วธีิการศึกษาพฤติกรรมมนุษย ์โดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

1. การรายงานตนเอง (Self report) เป็นวธีิการท่ีใหผู้ท่ี้มีประสบการณ์หรือมีความรู้สึก นึก
คิด อารมณ์ รายงานความคิดออกมา แล้วผูศึ้กษาจะนําคาํรายงานเหล่านั้นมาทาํการวิเคราะห์ 
พฤติกรรมต่อไป ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 

1.1 การคิดออกเสียง (Think aloud) เป็นการให้ผูคิ้ดรายงานความคิดและการกระทาํ 
ในขณะแก้ปัญหา ซ่ึงสามารถทาํได้ทั้งขณะมีกิจกรรมนั้น หรือหลงัจากเสร็จกิจกรรมนั้นก็ได ้                  
(Garner, 1988: 63-74) ในการศึกษากระบวนการคิดมกัใช้วิธีน้ี เช่น ให้นกัคณิตศาสตร์รายงาน            
การคิดขณะแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ว่าทาํอย่างไรตั้งแต่ไดรั้บโจทยปั์ญหาจนถึงการตอบปัญหาทา้ย 
สุด ทาํใหท้ราบกระบวนการแกปั้ญหา การคิดอ่ืนก็เช่นกนั เช่น ความคิดสร้างสรรค ์วิธีการน้ีมีส่ิงท่ี
ทาํให้ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงได้ เช่น การปิดบงั การลืม และการไม่รู้ตวั ทาํให้รายงานไม่
ครบ 

1.2 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจากการสนทนาท่ีมี
จุดหมายระหว่างผูถู้กสัมภาษณ์และผูส้ัมภาษณ์ ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งเตรียมการมาเป็นอย่างดีว่าจะ 
สัมภาษณ์อะไร อยา่งไร จึงจะไดข้อ้มูลเพียงพอในการประเมินพฤติกรรม วิธีการสัมภาษณ์เป็นวิธี 
การหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในการศึกษาพฤติกรรม (Banyard, 1994: 30) 

1.3 การใชแ้บบสอบถามและการสํารวจ (Questionaires and Surveys) เป็นการศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีจาํนวนมากและสามารถไดค้าํตอบอย่างรวดเร็ว และประหยดัค่าใช้จ่าย            
การใช้แบบสอบถามและการสํารวจจึงต้องให้ความสําคญัของแบบสอบถามและแบบสํารวจ                 
ใหม้ากกวา่ผูต้อบตอบตามความเป็นจริง อยากตอบ และท่ีสําคญัคือ การไดรั้บคืนของแบบสอบถาม
นั้น                 
 การเก็บขอ้มูลตวัต่อตวั (fact to face) จะคลา้ยกบัการสัมภาษณ์ทาํให้ส้ินเปลืองทั้งเวลา
และค่าใชจ่้าย การเก็บขอ้มูลโดยกาํหนดกลุ่ม วนัเวลานดัหมายไว ้(Handout Questioaires) ทาํให้ได้
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ขอ้มูลเร็ว การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์(Postal questionaires) มีโอกาสไดรั้บคืนน้อยมาก 
ส่วนการเก็บขอ้มูลโดยทางโทรศพัท ์(Telephone questionnaires) ทาํให้ไดข้อ้มูลเร็วและทนัการณ์
มากท่ีสุด (Banyard, 1994: 25) แบบสอบถามหรือแบบสาํรวจท่ีใชส่้วนใหญ่จะเป็น 

1. แบบสอบถามปลายเปิด –ปลายปิด 
2. มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
3. การจดัอนัดบั (Order Scale) 

 ในการเก็บขอ้มูลจะตอ้งเก็บจากกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ให้มากพอ และมีวิธีการเลือก 
อยา่งไรท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร (population)ได ้

2. การสังเกต (Observation) เป็นการศึกษาพฤติกรรมท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั 
เพราะเป็นวธีิการท่ีมีความชดัเจน ตรงไปตรงมาและไดรั้บการพฒันาในเทคนิควิธีมาก จึงไดรั้บการ
ยอมรับและกําลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioism) 
วิธีการสังเกตพฤติกรรม เป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมเป้าหมายของบุคคลวา่เป็นอยา่งไร มีความถ่ี ความ
ยาวนานของพฤติกรรมนั้นแค่ไหน ดงันั้นการสังเกตพฤติกรรมจึงตอ้งกาํหนดพฤติกรรมให้มีความ
ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเป็นอนัดบัแรก ประเทือง ภูมิภทัราคม (2535: 83-93) ไดอ้ธิบายถึงวิธีการ
สังเกตดงัน้ี 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นความถ่ี เป็นการสังเกตจาํนวนคร้ังของการเกิดพฤติกรรม 
เป้าหมายในช่วงเวลานั้น 

2. การสังเกตพฤติกรรมแบบเป็นชั้นพวกท่ีเป็น 2 ขั้ว เช่น ถูก – ผิด ทาํ – ไม่ทาํ เช่น 
พฤติกรรมคุยกบัเพื่อน 

3. การสังเกตพฤติกรรมเป็นจาํนวนบุคคล เช่น จาํนวนบุคคลท่ีขบัรถไม่ถูกกฎจราจร 
4. การสังเกตพฤติกรรมเป็นช่วงเวลาในการเกิดพฤติกรรม เป็นการสังเกตว่า

พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี เ ร า สั ง เ ก ต เ กิ ด ข้ึ น น า น เ ท่ า ไ ร  เ ช่ น  ก า ร อ่ า น ห นั ง สื อ  ก า ร ทํา ก า ร บ้ า น 
  สมโภช เอ่ียมสุภาษิต (2539: 63-64) ได้อธิบายปัจจยัท่ีกระทบต่อการสังเกตว่า 
ประกอบดว้ย 

1. สภาพการณ์และสถานท่ีสังเกตพฤติกรรม 
2. จาํนวนคร้ังท่ีสังเกต 
3. ความยาวนานของเวลาท่ีใชใ้นการสังเกต 
4. วนั เวลาในการสังเกตพฤติกรรม 
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 ในการสังเกตพฤติกรรม ในบางคร้ังไม่สามารถทาํไดใ้นสภาพการณ์ปกติ เพราะพฤติกรรม
ท่ีต้องการเกิดข้ึนได้ยาก อาจใช้วิธีการทางคลินิกได้คือ สร้างเหตุการณ์ให้เกิดข้ีนแล้วสังเกต 
พฤติกรรม 

3. แบบทดสอบ (Psychometrics) เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อวดัคุณลกัษณะทางจิต           
ดงั นั้นจึงต้องมีแบบทดสอบท่ีได้มาตรฐาน มีทฤษฎีรองรับ ผ่านการวิเคราะห์ทั้งเน้ือหาและ 
กระบวนการวดัผลมาแล้วเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความตรง ความเท่ียง และการแปลความจาก 
คะแนนท่ีได้ อีกส่ิงหน่ึงท่ีมีผลต่อการใช้แบบสอบวดัคือ วิธีการดาํเนินการสอบ อนัจะทาํให้ได ้
ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งมากข้ึน แบบสอบวดัท่ีใชม้าก ไดแ้ก่ 

3.1 แบบทดสอบวดัความสามารถ 
3.2 แบบทดสอบวดัความสนใจ 
3.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.4 แบบทดสอบวดับุคลิกภาพ 
3.5 แบบทดสอบวดัความถนดั 
3.6 แบบทดสอบวดัการคิด 

4. วธีิการทดลอง (Experiments) เป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษยใ์นลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ตามเหตุผล โดยผูศึ้กษาจะตอ้งสร้างสถานการณ์ ส่ิงท่ีจะศึกษาให้เกิดข้ึนเพื่อดูความเป็นเหตุเป็นผล 
ส่ิงท่ีเป็นเหตุ เรียกวา่ ตวัแปรตน้ (Independent variables) เป็นตวัแปรท่ีสร้างข้ึนมา เพื่อดูวา่ส่งผลต่อ
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) อยา่งไร ผูว้ิจยัจะตอ้งตั้งสมมุติฐานก่อนแลว้จึงทาํการทดลอง 
เช่น ตอ้งการศึกษาวา่เสียงเพลงเบา ๆ ในร้านศูนยก์ารคา้มีผลต่อการขายสินคา้ ผูศึ้กษาตั้งสมมุติฐาน
วา่เสียงเพลงในศูนยก์ารคา้ จะทาํใหข้ายสินคา้ไดม้ากกวา่ไม่มีเสียงเพลง ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ เสียงเพลง 
(แบ่งเป็นมีเสียงกบัไม่มีเสียง) ตวัแปรตามไดแ้ก่ จาํนวนเงินท่ีขายสินคา้ การสร้างสภาพการณ์โดย
หาร้านคา้ท่ีขายของคลา้ยกนั ทาํเลพอ ๆ กนั 2 ร้าน ร้านท่ี 1 เปิดเพลงเบา ร้านท่ี 2 ไม่เปิดเพลง ใช้
เวลาสักระยะหน่ึงแลว้ตรวจสอบจาํนวนเงินท่ีขายสินคา้ แลว้นาํมาเปรียบเทียบกนั ถา้หากร้านท่ี 1 
ขายสินคา้ไดม้ากกวา่ร้านท่ี 2 แสดงวา่การเปิดเพลงเบา ๆ มีผลต่อการขายสินคา้ อยา่งไรก็ตามอาจมี
ขอ้โตแ้ยง้ได้ในเร่ืองของการควบคุมตวัแปรอ่ืนท่ีเขามาสอดแทรกอนัจะทาํให้ผลการทดลองหา
ขอ้สรุปไม่ไดเ้ตม็ท่ีนกั เช่น หาร้าน 2 ร้านท่ีมีสภาพพอ ๆ กนัไดอ้ยา่งไร 



48 
 

 วิธีการทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมท่ีนิยมมากในกลุ่มท่ีตอ้งการอธิบายพฤติกรรม 
เชิงเหตุผล และเป็นไปในเชิงวิทยาศาสตร์ นาํไปใช้ในเร่ืองของการปรับพฤติกรรม การเรียนการ
สอน การบริหารจดัการในธุรกิจ การโฆษณา เป็นตน้ 
 
แนวคิดของนักจิตวทิยาในการศึกษาพฤติกรรม 
 กลุ่มชีวภาพ (Biological Model)  
 กลุ่มน้ีมีแนวคิดวา่ พฤติกรรมมนุษยเ์ป็นการทาํงานทางดา้นอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น 
ระบบประสาท รวมทั้งความสัมพนัธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายท่ีมีความซบัซ้อน เช่น ความเครียด 
ก็จะอธิบายในเชิงชีววทิยาวา่ เป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นเคมีชีวในสมอง (Feldman, 1994: 14) 
 กลุ่มจิตวเิคราะห์ (Psychoanalysis)  
 ผูน้าํกลุ่มน้ีคือ ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) จิตแพทยช์าวออสเตรียมีความเห็นว่า           
จิตใตส้าํนึกท่ีมนุษยเ์ก็บกดไวมี้อิทธิพลต่อพฤติกรรม วิธีการศึกษาจะใชว้ิธีการระบายคาํพูดออกมา
โดยเสรี (Free association) แล้วนาํคาํพูดนั้นมาวิเคราะห์ตีความ วิธีการของฟรอยด์ไม่เป็น
วิทยาศาสตร์แต่เป็นความชํานาญเฉพาะตัวในการแปลความพฤติกรรม ฟรอยด์ยงัได้กําหนด
พฒันาการทางเพศของมนุษยไ์ว ้5 ขั้นตอน การศึกษาพลงัท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรม ไดแ้ก่ Id คือ ความ
ตอ้งการ ความอยาก Ego คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อตอบสนอง Id ส่วน Superego เป็นตวั
คุณธรรม คอยควบคุม Id และ Ego ใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุล 
 กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  
 ผูน้าํในกลุ่มน้ีคือ จอห์น บี วตัสัน (John B.Watson) และสกินเนอร์ (B.F.Skinner) แนวคิด
กลุ่มน้ีมีความเช่ือพื้นฐานว่า ส่ิงท่ีควรศึกษาทางจิตวิทยาคือ พฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได้อย่าง
ชดัเจนหรือไม่ก็มีเคร่ืองมือตรวจสอบได ้มิใช่การศึกษาจิตท่ีอยู่ภายในโดยวิธีการเพ่งพินิจภายใน 
(Introspection) และตอ้งศึกษาโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเนน้ท่ีวิธีการทดลองและการ
สังเกตอยา่งมีแบบแผน แนวคิดน้ีทาํใหก้ารศึกษาพฤติกรรมมนุษยเ์จริญกา้วหนา้และยอมรับมากข้ึน 
ซ่ึงพอสรุปยอ่ไดด้งัน้ี (กนัยา สุวรรณแสง, 2540: 33) 

1. กลุ่มพฤติกรรมนิยมปรับปรุงทั้งวิธีการศึกษาและเน้ือหาของการศึกษาพฤติกรรม 
มนุษยเ์พื่อใหเ้ป็นวทิยาศาสตร์เหมือนศาสตร์แขนงอ่ืน 

2. มุ่งศึกษาพฤติกรรมท่ีสังเกตไดห้รือสามารถวดัได ้
3. ยอมรับวธีิการทางวทิยาศาสตร์เป็นวธีิการศึกษาพฤติกรรมมนุษย  ์
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4. อธิบายพฤติกรรมมนุษยเ์ชิงเหตุผลโดยเช่ือวา่ พฤติกรรมตอ้งมีสาเหตุ จึงมุ่งท่ีจะหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองภายใตส้ถานการณ์หน่ึง 

5. ไม่ยอมรับวิธีการศึกษาจิตโดยการพินิจภายในหรือรายงานความรู้สึกของตนเอง 
ซ่ึงขาดความน่าเช่ือถือและตรวจสอบความถูกตอ้งไดย้าก 

6. มุ่งเนน้ศึกษาพฤติกรรมโดยเฉพาะ 
7. ยอมรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากระเบียบวธีิทางวทิยาศาสตร์เท่านั้น 

 กลุ่มพฤติกรรมนิยมได้รับความนิยมมากและนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
วงการธุรกิจ การปรับพฤติกรรม ฯลฯ จนถึงปัจจุบนั อยา่งไรก็ดีกลุ่มน้ีไดถู้กมองวา่ เห็นมนุษยเ์ป็น 
เคร่ืองจกัรเกินไป และการปฏิเสธจิตเป็นการคา้นกบัความรู้สึกของคนโดยทัว่ไป 
 กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism)  
 แนวคิดของกลุ่มปัญญานิยมเห็นว่า  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ต้องศึกษาจาก
กระบวนการคิดในสมองซ่ึงเป็นตวัสั่งการให้เกิดพฤติกรรม (Marx, 1987: 403-404) โดยเฉพาะ           
การ จดัระบบการรับรู้ การคิด ถา้หากตอ้งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมก็จะตอ้งเปล่ียนความคิดของ 
มนุษย์เสียก่อน ดังนั้ นเน้ือหาการศึกษาของกลุ่มจะเป็นเร่ืองของการรับรู้ กระบวนการคิด                
การแกปั้ญหา ทศันคติ และการจูงใจ 
 วิธีการศึกษาของกลุ่มน้ีจะเป็นการรายงานความคิดของตนเองออกมาเพื่อนาํมาสร้าง
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการคิด เช่น ขั้นตอนการคิดแกปั้ญหา กลุ่มน้ีพยายามท่ีจะอธิบายพฤติกรรม
มนุษยใ์นรูปแบบของการประมวลข่าวสาร (Information Processing Model) โดยพยายามสร้าง
โปรแกรมการทาํงานของคอมพิวเตอร์เลียนแบบการทาํงานของสมองท่ีเรียกวา่ สติปัญญาเทียม ซ่ึงมี
ความกา้วหน้ามากพอควร อย่างไรก็ตามเป็นเร่ืองท่ีมีความยากท่ีจะสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลียบแบบการทาํงานของสมองมนุษย์ ซ่ึงมีความสลบัซบัซ้อนได้ ผูท่ี้มีแนวคิดน้ีไดแ้ก่ นกัจิตวิทยา
กลุ่มเกสตลัต ์(Gestalt Psychology) ท่ีไดศึ้กษาการรับรู้ การแกปั้ญหาดว้ยการหยัง่เห็น (Insight) 
 กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism)  
 ผูน้าํกลุ่มน้ีไดแ้ก่ คาร์ล อาร์ โรเจอร์ (Carl R. Rogers) และอบัราแฮม เอช มาสโลว ์
(Abraham H. Maslow) กลุ่มน้ีมีแนวคิดดงัน้ี (กนัยา สุวรรณแสง, 2540: 42-43) 

1. มนุษยมี์ความรู้สึก มีความคิด มีจิตใจ มีความตอ้งการความรัก ความอบอุ่น ความ
เขา้ใจ ซ่ึงเป็นของตนเอง เป็นจิตท่ีเป็นอิสระท่ีจะทาํอะไรไดต้ามท่ีตนกาํหนด 

2. มนุษยพ์ยายามรู้จกัและยอมรับในความคิดและการตดัสินใจของตนเอง 
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3. มนุษยทุ์กคนมุ่งความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ของตนเอง 
4. มนุษยค์วรมีสิทธ์ิอยา่งเตม็ท่ีในการคิด กระทาํตามประสบการณ์ของตนเองได ้
5. วธีิการแสวงหาความรู้เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัมากกวา่ความรู้หรือขอ้เท็จจริง 

 จะเห็นไดว้า่แนวคิดของกลุ่มน้ีใหคุ้ณค่าความเป็นมนุษยม์าก โดยเฉพาะความเป็นอิสระ
ท่ีจะกระทาํและความรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองตดัสินใจ โดยมองว่า มนุษยมี์แต่ส่ิงท่ีดีงาม อยากทาํ
ความดี 
 

การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ 

 ลักขณา สริวฒัน์ (2544) กล่าวว่า การกระทําของมนุษย์หรือพฤติกรรมของมนุษย ์          

หากมองอยา่งผวิเผนิดูเหมือนจะเขา้ใจไดง่้าย แต่ถา้ศึกษาให้ละเอียดลึกซ้ึงลงไปจะพบวา่เป็นเร่ืองท่ี

ไม่ง่ายเลย แต่กลบัเป็นเร่ืองยากในการเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์การศึกษาพฤติกรรมมนุษยจึ์งควร

เร่ิมตน้ท่ีความแตกต่างกนัระหว่างบุคคล เช่น พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะรูปร่าง ลาํดบัท่ี

เกิด การแสดงออกและความตอ้งการของแต่ละบุคคล ดงัน้ี 

 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual difference) คือ ความไม่เหมือนกนัของ

บุคคลซ่ึงจะมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตน มีพนัธุกรรม ส่ิงแวดล้อมและพฤติกรรมท่ีทาํให้

บุคคลแตกต่างกนัได้ เช่น ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เพศ ความถนัด ความสนใจ เจตคติ 

แรงจูงใจทางสังคม ค่านิยม รสนิยม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา การไดรั้บการเล้ียงดู

หรืออบรม อายุ เหล่าน้ีเป็นต้น ในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทางกาย 

ความคิด หรือจิตใจ เม่ือเรายอมรับความจริงวา่แต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น ก็ตอ้ง

มีการปรับตวัให้ได ้และคนเราจะแตกต่างกนัในทางใดบา้งไม่มีใครทราบเพราะคนเราแต่ละคนมี

ความแตกต่างกนัหลายดา้น ซ่ึงเราสามารถจะพิจารณาได ้3 ดา้น คือ 

  1.1 ความแตกต่างทางด้านร่างกาย (Physical) เช่น หน้าตา ท่าทาง ผิวพรรณ รูปร่าง 

โครงกระดูก ผม ฯลฯ ซ่ึงเรามองเห็นได้ชดัเจน ดงันั้นความแตกต่างทางกายนั้นหมายถึง รูปร่าง 

ลกัษณะทางกายท่ีเห็นได้จากภายนอกนัน่เอง ความแตกต่างทางกายน้ีอาจนาํไปสู่ความแตกต่าง

ทางดา้นอ่ืน ๆ ไดอี้กเพราะร่างกายของคนเราตอ้งทาํงานสัมพนัธ์กนัทั้งหมด เช่น ร่างกายท่ีอว้นหรือ

ผอมมาก ๆ ยอ่มไม่กระฉบักระเฉงเหมือนคนท่ีแขง็แรง และไปไหนมาไหนคนชอบลอ้ชอบกระเซ้า
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จนทาํให้เกิดปมด้อยในการเข้าสังคม นอกจากน้ีความแตกต่างทางด้านร่างกายยงัรวมไปถึง

ความสามารถอนัเกิดจากการกระทาํหรือการแสดงออกทางร่างกายด้วย เช่น คนหนุ่มสาวย่อม

แสดงออกถึงพลงัไดดี้กว่าคนสูงอายุหรือเด็ก หรือคนในวยัเดียวกนัถา้ร่างกายไดรั้บการฝึกฝนดีก็

ยอ่มจะดีกวา่คนท่ีไม่ไดรั้บการฝึกฝนหรือฝึกฝนนอ้ย เป็นตน้ 

  1.2  ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ (Emotion) หมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์ 

หรือความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ อิจฉา กา้วร้าว เป็นตน้ ซ่ึงการแสดงออกทางอารมณ์มี

มากนอ้ยไม่เท่ากนัและแสดงออกมาไม่เหมือนกนั การควบคุมทางอารมณ์ก็เช่นเดียวกนั ถา้คนเรามี

ความแตกต่างกนั บางคนมีความสามารถในการควบคุมทางอารมณ์ไดดี้ แต่อีกหลาย ๆ คนควบคุม

ใหดี้ไม่ไดป้ล่อยใหเ้ป็นไปตามอารมณ์ท่ีเกิด ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาตั้งแต่วยัทารกเป็นตน้มา ซ่ึงปัจจุบนั

สังคมไดใ้ห้ความสําคญัแก่คนท่ีมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสมเป็นอย่าง

มากท่ีเรียกกันว่ามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Intelligenc) หรือมีอีคิว (I.E.) คนท่ีได้รับ

ความสาํเร็จในชีวติไม่ใช่อยูท่ี่มีไอคิวสูงเพียงอยา่งเดียวแต่ตอ้งมีอีคิวเป็นส่วนประกอบดว้ย 

  1.3 ความแตกต่างทางดา้นสติปัญญา (Intelligence) หมายถึง ความแตกต่างกนัในเร่ือง

ของการแกปั้ญหา คนปัญญาดีหรือเรียกวา่ไอคิวสูง (ตั้งแต่ I.Q. 100 ข้ึนไป) จะคิดไดห้ลายแง่หลาย

มุม มีความละเอียดอ่อนแกปั้ญหาไดม้ากกวา่คนท่ีมีปัญญาดอ้ยหรือท่ีเรียกวา่ไอคิวตํ่า (ตั้งแต่ I.Q. 90 

ลงมา) ซ่ึงจะคิดไดน้้อยและมีกรอบความคิดท่ีไม่กวา้งนกั การแกปั้ญหาเกิดข้ึนไดย้าก หากไดเ้รียน

หนงัสือก็อาจเรียนไม่จบหรือตอ้งออกกลางคนั การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนก็จะประสบผลสําเร็จไดย้าก 

ด้วยเหตุน้ีนักการศึกษาปัจจุบนัจึงพยายามหาวิธีการช่วยเหลือให้เด็กตั้งแต่วยัทารกได้เพิ่มพูน

สติปัญญามากข้ึน เช่น การใหเ้ล่นของเล่นท่ีมีการเคล่ือนไหว ให้มีการต่อภาพหรือให้เล่นของเล่นท่ี

ฝึกให้มีการตดัสินใจ เป็นตน้ เพราะการฝึกให้เล่นส่ิงของเหล่าน้ีเป็นการฝึกประสบการณ์ในการ

แกปั้ญหาเม่ือไปเผชิญปัญหาในชีวติประจาํวนัก็จะมีการแกไ้ขไดโ้ดยง่าย 

  1.4 ความแตกต่างทางดา้นสังคม (Society) หมายถึง ความสามารถท่ีแสดงออกในหมู่

คณะหรือระหวา่งคนซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัว่าแมจ้ะมีสติปัญญาพอ ๆ กนั แต่ความสามารถในการเขา้

สังคมย่อมมีได้ไม่เหมือนกนั สถาบนัแรกท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม คือ 

ครอบครัวและสถาบนัท่ีสอง คือ โรงเรียน จึงตอ้งตระหนกัและมีการวางแผนแนวการฝึกฝนในตวั
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เด็กใหมี้ความสามารถในการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนได ้เพราะคนท่ีเขา้สังคมไดดี้กวา่ยอ่มเป็นท่ียอมรับ

ของเพื่อนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนฝูงระดบัเดียวกนั หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ย่อมนาํมาซ่ึง

ความเจริญกา้วหนา้ไดดี้กวา่คนท่ีเขา้สังคมไดไ้ม่ดี หรือมีอุปสรรคในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 2. ลกัษณะของรูปร่าง (Body types) ลกัษณะของรูปร่างเป็นอีกประการหน่ึงท่ีบ่งบอกถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดดี้ เช่น 

  2.1 คนท่ีมีลกัษณะอว้น (Endomorphy) คือ ลกัษณะตวักลมเน้ือมาก ไขมนัมาก ร้อน

ง่าย เคล่ือนไหวไม่คล่องตวั ชอบรับประทานอาหาร ชอบความสนุกสนาน รักความสะดวกสบาย 

โดยทัว่ไปเป็นคนมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 

  2.2 คนท่ีมีลกัษณะแข็งแรง (Mesomorphy) คือ ลกัษณะของคนแข็งแรงจะมีกลา้มเน้ือ

เป็นมดัอย่างเห็นได้ชัด เป็นคนกระตือรือร้น ตดัสินใจเร็ว ใจหนักแน่น พูดจาตรงไปตรงมา แต่

บางคร้ังพูดไม่ค่อยระวงักลายเป็นคนกา้วร้าว ขวานผา่ซาก ไม่ชอบอยูใ่นท่ีแคบ 

  2.3 คนท่ีมีลกัษณะผอม (Ectomorphy) เป็นคนท่ีไม่ค่อยมีกลา้มเน้ือ มีลกัษณะชอบเก็บ

ตวั ทาํตวัลึกลบั ระวงัตวัอยูเ่สมอ กลวัคน ไม่ชอบเขา้สังคม เป็นคนมีระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง 

เป็นคนฉลาด มีความสุขท่ีไดอ้ยูเ่ป็นท่ี 

 3. ล าดับทีเ่กดิ (Birth orders) ในการศึกษาให้เขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยน์ั้น เร่ืองลาํดบั

ท่ีเกิดก็มีความสาํคญัไม่นอ้ย ซ่ึงแอดเลอร์ (Adler) มีแนวคิดวา่เด็กแมจ้ะเติบโตในครอบครัวเดียวกนั

มีส่ิงแวดลอ้มหลาย ๆ อย่างเกือบเหมือนกนั เช่น ความจน ความรวย รูปร่าง อายุของพ่อแม่ สภาพ

บา้นเรือน และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ แต่พวกเขา พี่ น้อง จะอยู่ในตาํแหน่งของการเกิดไม่เหมือนกนั           

เขามีความแตกต่างทางสังคมครอบครัวมาตั้งแต่เล็กจนโต พ่อแม่ยอ่มปฏิบติัตอบต่อความตอ้งการ

ของลูกแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น ลูกคนโตอาจได้อาํนาจจากพ่อแม่ให้ดูแลน้อง ๆ และใน

ขณะเดียวกนัคนเล็กหรือคนสุดทอ้งอาจไม่ตอ้งดูแลใคร แต่ไดรั้บความรัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่

อยา่งไม่มีวนัส้ินสุด เป็นตน้ สาํหรับลาํดบัท่ีเกิดแบ่งได ้ดงัน้ี 

  3.1 ลูกคนโต (First born child) ตามสภาพความเป็นจริงแลว้ลูกคนโตจะไดรั้บความ

สนใจจากคนในครอบครัวเป็นอยา่งมากตั้งแต่แรกเกิด แต่พอมีนอ้งความสนใจอาจถูกลดไป เพราะ

มีน้องมาช่วยแบ่งความรักจากครอบครัวไป ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้พ่อแม่ไม่ไดท้อดทิ้งลูกคนโต 
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แต่เน่ืองจากลูกคนโตพอจะช่วยเหลือตวัเองได้ แต่เขายงัไม่เขา้ใจเพราะยงัเด็กเกินไป การปรับ

ความรู้สึกน้ียงัยากเกินไปสําหรับเด็กเล็ก ๆ ซ่ึงสภาพการณ์เช่นน้ีจะเห็นชดัเจนมากกบัครอบครัวท่ี

ไม่ไดศึ้กษาหาความรู้ทางดา้นจิตวทิยา นกัจิตวทิยาไดศึ้กษาแนวโนม้ของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของลูกคนโตพอสรุปได ้ดงัน้ี 

   3.1.1 ระดบัสติปัญญา (I.Q.) มีแนวโน้มว่าจะตํ่ากว่าคนถดั ๆ มา เพราะเหตุ 3 

ประการ คือ พอ่แม่ขาดประสบการณ์ในการเล้ียงดูเน่ืองจากเป็นคร้ังแรก เกิดค่อนขา้งยากกวา่คนอ่ืน 

และไม่มีพี่มาคอยกระตุน้ไม่วา่จะเป็นการเล่นหรือการเรียน 

   3.1.2 ความเป็นคนมีพรสวรรค ์(gifted child) เป็นคนคิดดว้ยเหตุดว้ยผล แต่ถา้ขาด

ความสนใจก็จะเป็นเด็กท่ีเห็นแก่ตวั มกัจะคอยสร้างความยุง่ยากอยูเ่สมอ 

   3.1.3 มีความรู้สึกกา้วร้าว และมีการเก็บกด 

   3.1.4 มีลกัษณะการตามใจผูอ่ื้น ยอมให้ 

   3.1.5 ขอความช่วยเหลือง่าย โดยเฉพาะเม่ือมีความกระวนกระวายใจ 

  3.2 ลูกคนกลาง บางคร้ังถูกเรียกวา่ “wednesday child” ลูกคนกลางมกัปรับตวัยากและ

ถา้ปรับตวัไม่ไดก้็จะกลายเป็นเด็กมีปัญหาไปในท่ีสุด จากการศึกษาพอสรุปไดว้่าลูกคนกลางจะมี

แนวโน้มค่อนขา้งเพิกเฉย (neglected) บางคร้ังก็สับสนแต่จะไม่กา้วร้าวเหมือนคนโตและขาดสติ

ง่าย ๆ ชอบอยูก่บัเพื่อนเพราะในบา้นเขาจะถูกมองขา้มเสมอ เขาตอ้งการความรักจากพ่อแม่จึงอาจมี

ปัญหา และควรมีแนวทางแกไ้ข คือ ใหเ้ขาเล่นดนตรีหรือกีฬา ซ่ึงจะช่วยเขาไดม้าก 

  3.3 ลูกคนสุดทอ้ง (Youngest child) การเกิดของลูกคนเล็กไม่ค่อยมีอะไรท่ีทา้ทายใน

ช่วงแรกจะไม่ไดรั้บการตอ้นรับแต่จะไดรั้บความรักมากข้ึนในภายหลงัอยา่งไม่มีวนัส้ินสุด คือ ไม่มี

ใครแยง่หรือแทรกแซง จากการท่ีไม่ค่อยไดรั้บการทา้ทายน้ีเองพอเขาโตข้ึนจึงแสดงออกชดเชยส่ิงท่ี

ขาดไปตั้งแต่เล็ก ๆ แต่ความรัก ความสนใจ ลูกคนเล็กยงัคงปรารถนามากกว่าลูกคนอ่ืน ๆ แมจ้ะ

เติบโตขั้นมาแลว้ก็ตาม อีกส่วนหน่ึงท่ีลูกคนเล็กมีอยูม่าก คือ จิตใจท่ีแขง็ขนัมีความเช่ือมัน่ตนเองสูง 

ตอ้งกา้วไกลกวา่ผูอ่ื้น แต่จะมีการมองโลกในแง่ดี (optimistic) 

 4. การแสดงออก (Expression) คนเราจะแสดงออกมาไม่เหมือนกนั ซ่ึงจะแบ่งออกตาม

บุคลิกภาพไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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  4.1 พวกเก็บตัวไม่ชอบแสดงออก (Introvert personality) หมายถึง บุคคลท่ีมี

บุคลิกภาพแบบเก็บกดไม่ชอบแสดงออก คนประเภทน้ีจะมีลกัษณะขรึม แสดงออกชา้ คิดชา้ ส่วนดี

ของบุคลิกภาพแบบน้ี คือ เป็นคนเยอืกเยน็ เรียบร้อย มีระเบียบ มีความรับผดิชอบสูง 

  4.2 พวกชอบสังคม (Extrovert personality) หมายถึง บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพชอบแสดง

ตนไม่วา่จะเป็นเชิงคาํพูดหรือกิริยาท่าทางก็ตาม จะมีความคล่องตวัสูง ส่วนดีของบุคคลประเภทน้ี

คือ เป็นคนเปิดเผย คบง่าย เป็นกนัเอง แต่เป็นคนท่ีคิดไดไ้ม่ลึกซ้ึง 

  4.3 พวกมีลกัษณะเป็นกลาง (Ambivert personality) หมายถึง บุคลิกภาพท่ีเป็นกลาง 

บุคคลกลุ่มน้ีมีลกัษณะบุคลิกภาพทั้งสองอยา่งอยูใ่นตวั คือ จะแสดงออกไม่มากไม่นอ้ย ไม่วา่จะเป็น

ภาษาท่ีใชค้าํพูดหรือภาษาท่ีใชท้่าทาง 

 5. ความต้องการ (Needs) เป็นปัจจัยสําคัญมากเม่ือเทียบกับปัจจัยอ่ืน ๆ ของความ

แตกต่างของบุคคล เพราะเป็นความรู้สึกภายในและไดรั้บอิทธิพลมาจากหลาย ๆ ประการดว้ยกนั 

คือ ความต้องการเป็นผลรวมของปัจจัยต่าง ๆ จากจิตท่ีสั่งออกมา การสั่งออกมาในรูปของ              

ความต้องการน้ี ย่อมมีผลทาํให้ร่างกายเกิดพฤติกรรมทั้งท่ีเป็นท่ีพึงปรารถนาและไม่เป็นท่ีพึง

ปรารถนาของสังคม จากแนวคิดของนักจิตวิทยาหลาย ๆ ท่านท่ีผูเ้ขียนได้รวบรวมและขอเสนอ

ตามลาํดบั ดงัน้ี 

  5.1 อบับราฮมั เอช. มาสโลว ์(Abraham H. Maslow) ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการของ

มนุษยเ์ป็น 5 ขั้น (Maslow’s Hierarchy of Needs) คือ 

   5.1.1 ความตอ้งการทางกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ี

ชาวพุทธเรียกวา่ ปัจจยั 4 แต่ทางตะวนัตกรวมความตอ้งการทางเพศ (sex) ดว้ย 

   5.1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (Security needs) เป็นความตอ้งการท่ีให้ทั้ง

ร่างกายและจิตใจไดรั้บความปลอดภยัจากภยัต่าง ๆ ทั้งปวง 

   5.1.3 ความตอ้งการทางสังคม (Social needs) เช่น ความตอ้งการท่ีไดอ้ยูใ่นหมู่หรือ

พวก (belongingness) ตอ้งการความรัก (love need) 

   5.1.4 ความตอ้งการเกียรติยศ ความนบัถือจากผูอ่ื้น (Self-esteems) 

   5.1.5 ความตอ้งการสัมฤทธิผลในส่ิงท่ีตนปรารถนา (Self-actualization) 
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ภาพท่ี 2.2 ทฤษฎีลาํดบัขั้นของความตอ้งการของมาสโลว ์

(ท่ีมา : จิราภา  เตง็ไตรรัตน์  และคณะ, 2550 : 8) 
 

ลาํดบัท่ี 1 
ความตอ้งการทางสรีรวทิยา (Psysiological needs) 
เช่น อาการ นํ้ า การพกัผอ่น ความตอ้งการทางเพศ 

ลาํดบัท่ี 2 
ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety needs) 

เช่น ความมัน่คงทางกาย, ทรัพยสิ์น, จิตใจ 

ลาํดบัท่ี 3 
ความตอ้งการมีส่วนร่วม และความรัก (Belongingess and love) 

เช่น การมีสัมพนัธไมตรี การไดรั้บการยอมรับ ความอาทร ความผกูพนั
กบับุคคล กลุ่มบุคคลหรือ/และสถาบนั 

ลาํดบัท่ี 4 
ความตอ้งการมีศกัด์ิศรี (Esteem) 

 เช่น ศกัด์ิศรีแห่งตน การยกยอ่ง การไดรั้บ
การนบัถือ (ทั้งจากตนเองและผูอ่ื้น) 

ลาํดบัท่ี 5 
Self-actualization 

รวมทั้งความงาม ความดี และ
สติปัญญา เช่น รักความดีความ

งาม รักความยติุธรรม จดั
ระเบียบในการจดัการ และจดั
ระเบียบชีวิต มีความสนใจใฝ่รู้ 
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  5.2  เฮอร์สเบอร์ก (Herzberg) ไดร่้วมกบัมอร์สเนอร์ และซินเดอร์แมน (Mausner and 

Snyderman) ศึกษาความตอ้งการของคนเก่ียวกบัการทาํงาน (herzberg’s two-factor theory) และ

สรุปความตอ้งการของคนเราในการทาํงานไดเ้ป็น 16 ชนิด โดยเรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจยัเพื่อสุขภาพท่ีจาํเป็นสําหรับทุกคน (hygiene factors) และปัจจยัเพื่อ

การจูงใจให้ขยนัตั้งใจทาํงาน (motivator factors) ปัจจยัทั้ง 2 กลุ่มน้ียงัแบ่งออกเป็นปัจจยัท่ีไดรั้บ

การกระตุน้จากภายนอก (extrinsic factors) และปัจจยัท่ีไดรั้บการกระตุน้จากภายในให้ต่อสู้งาน 

(intrinsic factors) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

   5.2.1 ปัจจยัจูงใจภายนอก (Extrinsic factors) เช่น 

     - ค่าตอบแทน เงินเดือน 

     - ไดรั้บการสอนงานหรือเทคนิค หรือมีหวัหนา้ท่ีเก่ง 

     - มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงานและเจา้นายหรือลูกนอ้ง 

     - สภาพการทาํงานท่ีดีมีความมัน่คงในการทาํงาน 

   5.2.2 ปัจจยัจูงใจภายใน (Intrinsic factors) เช่น 

     - ความสัมฤทธิผลในงานท่ีทาํ 

     - การยอมรับหรือการไดรั้บการยกยอ่งจากเพื่อนร่วมงาน 

     - การไดรั้บผดิชอบในงานท่ีทาํหรืองานของผูอ่ื้น 

     - ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานหรือในหนา้ท่ี 

     - ไดท้าํงานท่ีถนดัหรือชอบ 

     - มีโอกาสไดป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ จากงานท่ีทาํ 

  5.3  วรูม (Vroom) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีจูงใจ (vroom’s expectancy theory) ท่ีเนน้ความ

ตอ้งการของคนก่อนท่ีจะทาํงานไวว้่า การจูงใจมีสองประเภทหลกั ๆ คือ คุณค่า (value) และความ

คาดหวงั (expectancy) ซ่ึงเขาได้ทาํการศึกษาทฤษฎีน้ีอย่างต่อเน่ืองจากพอร์เตอร์ และคนอ่ืน ๆ 

(Porter and others) และไดอ้ธิบายว่าการจูงใจเกิดจากคุณค่าของส่ิงท่ีมาล่อใจ เช่น รางวลั เงิน 

ส่ิงของ ฯลฯ ถ้าของเหล่าน้ีมีคุณค่าสําหรับพวกเขาประกอบกบัมีความสามารถหรือมีความหวงั

พอท่ีจะไขวค่วา้มาได ้(provability) เขาจะเกิดความสนใจทนัที นอกจากน้ีนกัจิตวิทยาหลายคนเช่ือ
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วา่แรงผลกัดนัเกิดจากความตอ้งการของคนเราอยา่งมากมาย ไดมี้ผูพ้ยายามศึกษาถึงความตอ้งการ

ของมนุษยซ่ึ์งสรุปไดเ้ป็นความตอ้งการทางกายเป็นแรงผลกัดนัขั้นพื้นฐานและความตอ้งการทางจิต

มีพลงัอาํนาจสูงสุดใหชี้วติอยูร่อด 

 แนวความเช่ือในปัจจุบนัเช่ือวา่ทั้งพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มต่างก็เป็นส่ิงช่วยกล่อมเกลา
ลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคลทั้งทางกาย ทางสังคม ทางอารมณ์ และทางสติปัญญา ครู ผูป้กครอง เป็น 
ผูท่ี้ตอ้งติดต่อและผูกพนักบัเด็กอยูต่ลอดเวลา จะตอ้งรับความจริงในขอ้น้ี และตอ้งหาทางส่งเสริม
ใหเ้ด็กเจริญงอกงามในทุกดา้น ช่วยกนัพฒันาไปจนถึงท่ีสุดตามกาํลงัท่ีแต่ละคนมีอยู ่ปัจจยัสําคญัท่ี
ทาํใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งบุคคลนอกจากพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม แลว้อาจมีส่ิงอ่ืน ๆ เขา้มา
เก่ียวขอ้งดว้ยก็ไดท่ี้ต่างจะช่วยส่งเสริมพฒันาลกัษณะพิเศษต่าง ๆ ของบุคคล ดงันั้นเราจึงไม่อาจพูด
ไดว้า่ปัจจยัใดมีความสาํคญัท่ีสุดเพราะแต่ละคนต่างก็มีลกัษณะท่ีต่างกนั 
 
สรุปท้ายบท 
 มนุษยจ์ะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามสภาพแวดลอ้ม และบริบทของสถานการณ์
ในแต่ละยุคแต่ละช่วง การทาํความเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เปล่ียนแปลงไป จึงมองไดห้ลาย
มุมมอง เช่น มองจากพันธุกรรม จากรูปร่างลักษณะภายนอก ลําดับการเกิด แรงจูงใจ และ
วฒันธรรม นอกจากน้ียงัสามารถมองไดจ้ากบริบทของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ในเร่ืองความเช่ือ ค่านิยม
ทางสังคม และการมีพฤติกรรมร่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ ถา้เราสามารถเขา้ใจจิตวิทยาพื้นฐานของมนุษย ์
ว่าคนเราจะต้องมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้เราเข้าใจสาเหตุของ               
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดีและสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
ค าถามท้ายบทที ่2 

1. พฤติกรรมมนุษยห์มายถึงอะไร และมีก่ีประเภท จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งพฤติกรรมของ
นกัศึกษามา 3 พฤติกรรม แลว้วเิคราะห์วา่เป็นพฤติกรรมประเภทใด 

2. จิตและพฤติกรรมมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งสถานการณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งจิตวทิยากบัตวัของนกัศึกษาเองมา 1 สถานการณ์ 

3. เหตุใดมนุษยจึ์งมีพฤติกรรมแตกต่างกนั แมใ้นสถานการณ์ หรือช่วงเวลาเดียวกนั จงอธิบาย
โดยใชค้วามรู้จากปัจจยัพื้นฐานของมนุษยท่ี์ก่อใหเ้กิดพฤติกรรม 

4. การศึกษาพฤติกรรมมนุษยมี์ก่ีวธีิ และแต่ละวธีิมีลกัษณะเด่นอยา่งไร 
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บทที ่3 
การปรับตัวในการด ารงชีวติ 

 
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากตวับุคคลนั้นเอง

หรือเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม โดยทัว่ไปบุคคลนั้นก็จะพยายามปรับตวัตามสภาพท่ีเป็น
ปัญหาท่ีเขาก าลงัเผชิญนั้น เพื่อให้สภาวะของความกดดนั ความเครียด ความวา้วุน่ วุน่วายใจ หรือ
ความกงัวลใจค่อย ๆ คล่ีคลายลง จนกระทัง่หมดไป หากไม่สามารถขจดัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้
หมดส้ินไปได ้ ความกงัวลใจก็ยงัคงมีอยูต่่อไป และอาจจะมีผลกระทบให้บุคคลนั้นตอ้งสูญเสีย
ความสมดุลในตนเอง เกิดความเคร่งเครียด วติกกงัวล สับสน วา้วุน่ใจ และความคบัขอ้งใจ ท าให้ไม่
มีความสุขในการด าเนินชีวติ        

ในบทท่ี 3 การปรับตวัในการด ารงชีวิต จะอธิบายในเร่ืองความหมายของการปรับตวั
ความส าคญัของการปรับตวั กลวิธีในการปรับตวั พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและแนวทางแกไ้ข และ
เทคนิคในการปรับตวัและการพฒันาบุคลิกภาพ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการปรับตวัในการใช้
ชีวติประจ าวนั สามารถน าความรู้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการด ารงชีวติต่อไป 

 
ความหมายของการปรับตัว 

การปรับตวัในแง่ของจิตวทิยามีผูไ้ดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
โคลแมน (Coleman, 1981: 109) กล่าววา่ การปรับตวั หมายถึง ผลของความพยายามของ

บุคคลท่ีพยายามปรับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ตน ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาดา้นบุคลิกภาพ             
ดา้นความตอ้งการ หรือดา้นอารมณ์ใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลนั้นอยู ่

เบอร์นาด (Bernard, 1960) ให้ความหมายของการปรับตวัว่า เป็นการท่ีบุคคลสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัตนเองและโลกภายนอกไดอ้ย่างดี ความพึงพอใจ ความแจ่มใสอยา่งสูงสุด มี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพสังคม มีความสามารถท่ีจะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวติ 

สุชา จนัทร์เอม (2540: 135 -136) กล่าววา่ การปรับตวั หมายถึง ขบวนการท่ีบุคคลไดแ้สดง 
พฤติกรรม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายต่าง ๆ ในส่ิงแวดลอ้มของเขา 

มารลม ์และจาไมสัน (Malm and Jamison, 1952 อา้งถึงใน วิภาพร มาพบสุข, มปป.: 435)
กล่าววา่ การปรับตวั หมายถึง วธีิการท่ีคนเราประพฤติเพื่อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตวัเองใน
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงบางคร้ังส่งเสริม บางคร้ังขดัขวาง และบางคร้ังสร้างความทุกขท์รมานใหแ้ก่เรา 



64 
 

จากตวัอยา่งความหมาย “การปรับตวั” ของนกัจิตวิทยาท่านต่าง ๆ สามารถสรุปความหมาย
ของค าวา่ “การปรับตวั” ไดด้งัน้ี  การปรับตัว หมายถึง ความพยายามของบุคคลในการแสวงหา
ความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึง เพื่อใหผ้อ่นคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ และ
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
ความส าคัญของการปรับตัว 

มนุษยต์อ้งมีการปรับตวัเพื่อความอยู่รอดของชีวิต และเพื่อความสุขและความราบร่ืนใน
ชีวติมนุษย ์โดยมีเหตุผลส าคญัดงัน้ี  

1. เพื่อความอยูร่อดของชีวิต ตลอดชัว่ชีวิตของบุคคลหน่ึง ๆ ยอ่มผา่นช่วงชีวิตมามากมาย
พบกบัความเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิ 
เป็นตวัอ่อนอยู่ในครรภม์ารดา เจริญเติบโตมาเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา ต่อมาคลอดเป็นทารก
แรกเกิด และเติบโตมาจนถึงทุกวนัน้ี เราทุกคนตอ้งพบกบัสภาพความเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด            
ซ่ึงทุกคนตอ้งปรับตวัเพื่อจะอยู่รอดให้ไดใ้นแต่ละช่วงชีวิต เช่น เม่ือทารกแรกเกิดก็ดูดด่ืมกินนม
มารดาเพียงอย่างเดียว เม่ือโตข้ึนสักหน่อยราว ๆ 3 เดือน มารดาก็เร่ิมจะให้อาหารอ่ืนทดแทน 
ลกัษณะการปรับตวัเช่นน้ี เหตุผล คือ ความจ าเป็นตอ้งปรับตวัเองให้เขา้กบัสภาพความเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเรา “เพื่อความอยูร่อดของชีวติ”  

2. เพื่อความสุข หากมีค าถามว่า “ความสุขคืออะไร” ความสุข คือ การไม่มีความทุกข ์
ความทุกขคื์อ การไม่มีความสุข การปรับตวัช่วยให้เรามีความสุขไดอ้ยา่งไร การปรับตวัช่วยให้เรา
ยอมรับสภาพการณ์ สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน แลว้พยายามหาวิธีการแกไ้ข ขจดัปัดเป่าปัญหา หรือ
สภาพท่ีค่อนขา้งเลวร้าย หรือสภาพการณ์ท่ีเลวร้ายมาก ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเราให้บรรเทาเบาบางลง 
ซ่ึงอาจจะพยายามแกไ้ขดว้ยตนเองหรือมีการแสวงหาบุคคลอ่ืนมาช่วยแกไ้ขปัญหา สุดทา้ยเม่ือ
ปัญหาคล่ีคลายมีการแกไ้ขแลว้ ความคิด ความรู้สึก ของเราก็จะดีข้ึน ผอ่นคลายความตึงเครียดลงไป 
เม่ือความทุกขห์ายความสุขสบายใจยอ่มเกิดข้ึน  
 
กลวธีิในการปรับตัว 

มนุษยเ์รามีความตอ้งการซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้มนุษยด้ิ์นรนท่ีจะหาส่ิงต่าง ๆ มาสนองความ
ตอ้งการอยู่เสมอไม่มีจบส้ิน เช่น มนุษยมี์ความหิว และมนุษยก์็จะตอ้งด้ินรนจะหาส่ิงต่าง ๆ มา
สนองความต้องการอยู่เสมอไม่มีจบส้ิน เม่ืออ่ิมแล้วก็จะมีความสุขอยู่พกัหน่ึงแล้วก็จะหิวอีก 
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แมก้ระทัง่เม่ืออ่ิม ความตอ้งการอ่ืน ๆ ก็อาจจะเกิดข้ึนซ่ึงผลกัดนัให้มนุษยต์อ้งด้ินรนท่ีจะได ้             
ต่อไปอีก ขบวนการท่ีอินทรียพ์ยายามตอบสนองความตอ้งการต่าง ๆ ของร่างกายอยา่งไม่รู้จบส้ินน้ี
เรียกว่าการปรับตวั นอกจากความตอ้งการทางร่างกายแลว้ มนุษยย์งัมีความตอ้งการบ าบดัความ
ตอ้งการทางจิตใจ และสังคมอีกมากมาย เช่น เราตอ้งการช่ือเสียง ตอ้งการมีคนนับหน้าถือตา 
ตอ้งการคนรัก ตอ้งการอ านาจ เป็นตน้ ความตอ้งการของมนุษยมี์มากมายไม่รู้จกัจบส้ิน เม่ือมนุษย์
ต่างคนก็ต่างมีความตอ้งการ การแข่งขนัท่ีจะไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการก็เกิดข้ึน และเม่ือบุคคลเผชิญ
อุปสรรค กีดขวางไม่ให้เราไปตามทางท่ีตอ้งการได ้ความคบัขอ้งใจ (frustration) ก็เกิดข้ึน ซ่ึงท าให้
เราตอ้งด้ินรนท่ีจะลดสภาพความตึงเครียด อนัเกิดจากความคบัข้องใจนั้นต่อไปอีก รูปการจึง
หมุนเวียนอยู่เช่นน้ีเร่ือยไปตราบจนอินทรียส้ิ์นสูญ ส าหรับกลวิธานในการปรับตวัมีมากมาย เรา
พอจะแบ่งประเภทของการปรับตวัออกไดเ้ป็น 5 แบบ ดว้ยกนัคือ 

1. การปรับตวัแบบสู้ (adjustment by defense) 
2. การปรับตวัแบบหลบหนี (adjustment by isolation) 
3. การปรับตวัในรูปความกลวัต่าง ๆ (adjustment involving local fear) 
4. การปรับตวัในรูปความป่วยไขต่้าง ๆ (adjustment by ailments) 
5. ความวติกกงัวล (anxiety) 

 
1. การปรับตัวแบบสู้ (adjustment by defense) 
การปรับตวัแบบสู้เป็นการปรับตวัท่ีมีหลายวิธีมากกวา่แบบอ่ืนใดทั้งส้ิน การท่ีเราหาทางสู้

เพื่อเอาชนะอุปสรรคท่ีเป็นสาเหตุของความคบัขอ้งใจ หรือความขดัแยง้ไดแ้ก่ 
1.1 การเรียกร้องความสนใจ (attention - getting) 

เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม มนุษยเ์ราจึงตอ้งการเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีสนใจของ
กลุ่มชนอยู่บา้งไม่มากก็นอ้ย จะเห็นไดว้า่ ความตอ้งการเป็นท่ีสนใจของผูอ่ื้นน้ีมีปรากฎให้เห็นได้
แมก้ระทัง่ทารก เด็กทารกเม่ือถูกทิ้งให้อยู่ล  าพงัผูเ้ดียว จะเร่ิมเปล่งเสียง และในท่ีสุดจะร้องไห ้            
การร้องไหจ้ะเปล่ียนเป็นหยุดยิม้ทนัที เม่ือมีผูเ้ขา้ไปยิม้เล่นดว้ย วิธีการของเด็กแสดงถึงการปรับตวั
แบบเรียกร้องความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูใ้หญ่ก็เช่นเดียวกนั การถูกเพิกเฉยละเลย การไม่ไดรั้บความรักความเอาใจใส่ 
ความสนใจเท่าท่ีควรย่อมก่อให้เกิดความคบัข้องใจ ซ่ึงมกัจะบ าบดัโดยการแสดงพฤติกรรมท่ี
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เรียกร้องความสนใจข้ึน พฤติกรรมนั้นจะดี หรือร้ายก็ได ้เพราะอยา่งนอ้ยการท่ีตนถูกกล่าวขวญัถึง
จะในแง่ดี หรือร้ายก็ตามต่างเป็นการท าใหต้นเป็นจุดสนใจของคนทัว่ ๆ ไป 

1.2 การอา้งเหตุผล (rationalization) 
   การอ้างเหตุผลคือ การยกเหตุผลนานาประการมาประกอบการกระท าของเรา
เพื่อให้เห็นวา่การกระท าของเราถูกตอ้ง หรือก็ไม่เลวจนเกินไปนกั เพื่อรักษาช่ือเสียง หรือช่วยลด
ความคบัขอ้งใจ หรือภาวะความขดัแยง้ในใจลง ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการหาเหตุผลอา้ง เพื่อแกต้วัให้
ตวัเองพน้ผิดจะได้หายกงัวลใจ ตวัอย่างการอา้งเหตุผล เช่น อ้างว่าชอบ หรือไม่ชอบ ตวัอย่าง               
นาย ก. ไม่ไดรั้บเชิญไปในงานเล้ียงร่ืนเริงของชมรมกีฬา ความจริงนาย ก. รู้สึกหงุดหงิด และเกิด
ความคบัขอ้งใจมาก แต่เพื่อรักษาหนา้ นาย ก. จึงเปล่ียนใจตนเองวา่ ความจริงก็ไม่ชอบงานร่ืนเริง
เท่าใดนกั และพูดกบัเพื่อน ๆ วา่ไม่ชอบงานร่ืนเริงเท่าใดนกั ถึงไดรั้บเชิญก็จะไม่ไป เป็นตน้ 

1.3 โทษผูอ่ื้น หรือส่ิงอ่ืน (projection) 
   โทษผูอ่ื้น หรือวิธีป้ายความชัว่ให้ผูอ่ื้นเป็นวิธีการท่ีจะลดความตึงเครียดในจิตใจ 
เน่ืองจากความกงัวลใจจากความไม่ส าเร็จ หรือความส านึกผิดไดดี้ยิ่งวิธีหน่ึง ในการโทษผูอ่ื้น หรือ
ส่ิงอ่ืนท่ีแทจ้ริง ผูน้ั้นมกัจะมีความโนม้เอียงสูงมากท่ีจะโยนความผิดให้ผูอ่ื้น และมกัเนน้เกินจริงไป
มาก โดยท่ีในบางคร้ังตนเองก็ลืมไปวา่นัน่คือ ส่ิงท่ีตนตอ้งการอยากได ้อยากท าเช่นเดียวกนั 

1.4 การเลียนแบบ (identification) 
การเลียนแบบคือ การเลียนคุณลกัษณะท่ีดีของผูอ่ื้นให้เป็นของเรา ตวัอยา่งท่ีพบ

เห็นในภาพยนตร์โทรทศัน์ หรือหนงัสือพิมพม์กัเป็นตวัอยา่งท่ีมีอิทธิพลอยา่งยิ่งต่อการเลียนแบบ
ของบุคคล 

1.5 ปฏิกิริยาตรงขา้ม (reaction – formation) 
บุคคลมีพฤติกรรมแบบน้ี เม่ือบุคคลนั้นตอ้งการท่ีจะปิดบงัแรงขบัของตน โดยการ

ส านึกผิด และเกิดความละอายในแรงขบัหรือพฤติกรรมของตน จึงแสดงปฏิกิริยาต่อตา้นกับ
ความรู้สึกในใจของตนเองอยา่งรุนแรงในทางตรงขา้ม ตวัอยา่งเช่น แม่ท่ีไม่รักลูก แต่ละอายเน่ือง
ดว้ยผดิหลกัสังคมนิยม และเพื่อท่ีจะปิดบงัแรงขบัของตนจึงปรนเปรอลูกในทางท่ีผดิ 

1.6 การชดเชย (compensation) 
การชดเชยคือ ความพยายามสู้ความล้มเหลว หรือจุดอ่อนของตนเอง โดยมุ่ง

ความส าเร็จในเร่ืองอ่ืน ตวัอยา่งเช่น คนท่ีมีจุดอ่อนเก่ียวกบัความอ่อนแอของร่างกาย อาจจะชดเชย
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โดยตั้งตนเป็นหัวโจกในหมู่เพื่อนฝูง คนท่ีไม่ใคร่จะสวยอาจจะเอาดีในทางการเรียน ซ่ึงถ้า
สติปัญญาของเขามีส่วนส่งเสริมอยูด่ว้ยแลว้ เขาก็อาจจะประสบความส าเร็จเป็นอยา่งยิง่ก็ได ้

2. การปรับตัวแบบหลบหนี (adjustment by isolation) 
มีบุคคลเป็นจ านวนไม่น้อยท่ีใช้การหลบหนีเป็นกลวิธีในการปรับตวัของตนเพื่อหลบ 

ไม่ให้ตอ้งเผชิญกบัสภาพความตึงเครียดอนัเกิดจากความคบัขอ้งใจ หรือสภาวะความขดัแยง้อีก
ต่อไป วธีิการน้ีแบ่งออกเป็น  

2.1 การถอยหนี (withdrawal) 
   ในกรณีของความขดัแยง้ท่ีเร้ือรังมานาน บุคคลอาจจะหาทางออกโดยแยกตวัเอง
จากส่ิงเร้า หรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้นั้น ๆ โดยส้ินเชิง ท าคลา้ยกบัวา่มีก าแพงกั้นท่ี
ตดับุคคลนั้นไม่ใหต้อ้งเผชิญสถานการณ์นั้นอีกต่อไป อยา่งน้ีเรียกวา่ การถอยหนี 

2.2 การเพอ้ฝัน (fantasy) 
   การเพอ้ฝัน หรือการฝันกลางวนั (day – dreaming) เป็นวิธีการสร้างมโนภาพเพื่อ
บ าบดัความตอ้งการซ่ึงมีไม่ได ้หรือไม่มีโอกาสท่ีจะมีไดใ้นชีวิตจริง การเพอ้ฝันอยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ให้
เกิดความสุขชัว่ระยะหน่ึงซ่ึงก็ยงัดีกวา่ไม่มีการบ าบดัใด ๆ เลย 

2.3 การปฏิเสธ (negativism)  
   เน่ืองจากความคับข้องใจอนัเกิดจากการไม่ได้บ าบัดในส่ิงท่ีตนต้องการอย่าง
รุนแรงบุคคลนั้น นอกจากจะหนีบุคคล หรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความคบัขอ้งใจแลว้ ยงัท าให้
เจตคติท่ีไม่ดีท่ีขมข่ืนต่อบุคคล หรือสถานการณ์นั้น ๆ อีกดว้ย บุคคลจึงเลือกวธีิการปฏิเสธ 

2.4 การถดถอย (regression)  
   เม่ือบุคคลบางคนประสบความผิดหวงัในชีวิต บุคคลจะเลือกการปรับตวัวิธีน้ีคือ
การหวนกลบัไปแสดงพฤติกรรมในอดีตซ่ึงเคยไดรั้บความส าเร็จมาแลว้  ตวัอย่างเช่น เด็กท่ีไดรั้บ
ความคบัขอ้งใจอย่างรุนแรง บุคคลจะหนีต่อสถานการณ์นั้นโดยการดูดอมมือ ในกรณีท่ีเด็ก
ยอ้นกลบัไปมีพฤติกรรมในอดีตอีกน้ี นกัจิตวิทยาหลายคนเช่ือกนัว่า เน่ืองจากเด็กตอ้งการความ
มัน่คงทางจิตใจ เพื่อต่อสู้กบัความคบัขอ้งใจท่ีเกิดข้ึน 

3. การปรับตัวในรูปความกลวัต่าง ๆ (adjustment involving local fear) 
ความกลัวอันเกิดจากการเรียนรู้ต่อส่ิงเร้าเฉพาะ หรือโฟเบีย (Phobia) ความกลัวเป็น

แรงผลกัดนัใหบุ้คคลมีการกระท าท่ีสูงมาก เป็นความกลวัท่ีเกิดในจิตไร้ส านึก จากการศึกษาทดลอง
เก่ียวกบัพฤติกรรมของสัตวต่์อความกลวั มีนกัจิตวิทยาหลายท่านแสดงให้เห็นชดัวา่ ความกลวัมี
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อ านาจชกัน าให้อินทรียข์วนขวายท่ีจะหาทางขจดัสถานการณ์ท่ีเร้าให้เกิดความกลวันั้น เช่น การ
ทดลองของ miller กบัหนู เคร่ืองมือท่ีท าการทดลองคือ กล่องซ่ึงสร้างพิเศษโดยมีกระแสไฟฟ้า            
อ่อน ๆ บุอยูท่ี่พื้นกล่อง และผูท้ดลองสามารถใชไ้ฟฟ้าอ่อน ๆ น้ี ช๊อตหนูไดเ้ม่ือตอ้งการ เม่ือหนูถูก
ไฟฟ้าดูดเพียงสองสามคร้ังเท่านั้น เม่ือจบัหนูใส่ลงไปในกล่องหนูจะแสดงความกลวักล่องน้ีอยา่ง
เห็นไดช้ดัเจน ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีหนูเกร็งตวั งอตวั และปัสสาวะ หรืออุจจาระทนัที เม่ือหนูอยู่
ในกล่องแลว้ไมช้า้ไม่นานนกั หนูจะเผอิญไปกดคนัโยก และเม่ือดนัประตูกล่องทดลองจะเปิดออก
โดยอตัโนมติั และหนูก็จะออกจากกล่องได ้และพน้จากการถูกไฟฟ้าดูด จากการทดลองหลาย ๆ 
คร้ัง เม่ือหนูถูกจบัใส่กล่องหนูจะเรียนรู้ท่ีจะกดคนัโยกออกจากกล่องไดท้นัที แสดงวา่ ความกลวัอนั
เกิดจากการถูกไฟฟ้าดูดเป็นแรงจูงใจให้หนูตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ เพื่อหนีจากกล่องให้ไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 
และโดยท านองเดียวกนัน้ี มนุษย์เราก็เรียนรู้ท่ีจะมีความกลวัต่อส่ิงเร้า และสถานการณ์ต่าง ๆ 
รอบตวัตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ตวัอยา่งเช่น บุคคลท่ีเคยตกจากท่ีสูงอาจจะกลวัท่ีสูงไป
ตลอดชีวิตของเขา บุคคลท่ีเม่ือเด็กเคยหลงทางหาบิดามารดาไม่พบในกลุ่มฝูงคนในงานประจ า
เทศกาลต่าง ๆ หลงัจากนั้นอาจกลวั หรือไม่ชอบท่ีจะอยูท่่ามกลางกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก บุคคลท่ี
เคยถูกขงัอยู่ในตูเ้ส้ือผา้เม่ือเด็ก ๆ อาจจะกลวัท่ีจะอยูใ่นห้องคนเดียวมืด ๆ โดยปิดหน้าต่าง ประตู
หมด จะเห็นไดว้า่แต่ละบุคคลก็มีความกลวัอนัเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์หน่ึง ๆ ของคน
ซ่ึงไม่เหมือนกนั  

โฟเบียจึงเป็นความกลวั แต่ความกลวัในรูปของลกัษณะพิเศษคือ ความกลวัท่ีเกิดในวยัเด็ก 
อินทรียเ์กิดความกลวัต่อส่ิงเร้าบางประการ ความกลวัน้ีมีส่ิงเร้าอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งกนัอยูด่ว้ยมากมาย 
เช่น ความอึดอดั ความวิตกกงักล ความกระวนกระวายใจ ความละอาย ความส านึกผิด เป็นตน้          
เราอาจสรุปไดว้่า ความกลวัแบบโฟเบียเป็นความกลวัท่ีอินทรียมี์ปฏิกิริยาตอบโตอ้ย่างรุนแรงมาก
ต่อส่ิงเร้านั้ น ๆ เน่ืองจากอินทรีย์เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับส่ิงเร้า หรือสถานการณ์นั้นโดยเหตุท่ี
สถานการณ์สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรง หรือเป็นตวัการสร้างความผิดหวงั อินทรียจึ์งไม่
สามารถปล่อยใหร้ะลึกอยูไ่ด ้และพยายามกดดนัใหเ้ก็บฝังอยูใ่นจิตใตส้ านึกเสีย เม่ือกาลเวลาผา่นไป
นาน ๆ เขา้สถานการณ์ หรือเหตุการณ์นั้นจึงถูกลืมไปสนิท โดยไม่มีทางท่ีจะระลึกกลบัมาไดใ้หม่
อีก อยา่งไรก็ดีเม่ืออินทรียอ์ยู่ในสภาวการณ์ท่ีเร้าเหมือนเดิม อินทรียจ์ะเกิดปฏิกิริยาตอบโตอ้ย่าง
รุนแรงไปอีก โดยท่ีเจา้ตวัก็หาสาเหตุไม่ไดเ้ลยวา่เป็นเพราะอะไรจึงไดมี้ปฏิกิริยาเช่นนั้น 
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4. การปรับตัวในรูปความป่วยไข้ต่าง ๆ (adjustment by ailments) 
 เม่ือบุคคลไม่สบายใจ อินทรียท่ี์ประกอบดว้ยกาย และจิตเป็นของท่ีแยกจากกนัไม่ได ้
แยกจากกนัไม่ขาด ดงันั้นเม่ือใจป่วยอนัเน่ืองจากความคบัขอ้งใจ ความอึดอดั ความวิตกกงัวล ความ
กระวนกระวายใจ ร่างกายก็จะป่วยไปดว้ย การปรับตวัโดยสร้างความป่วยไข ้หรือการสร้าง  ความ
พิการทางกายน้ี มีช่ือเรียกวา่ ไซโคนิวโรซิส (psychoneurosis) วิธีการน้ีเป็นการปรับตวัท่ีผิดปกติซ่ึง
มีน ้าหนกัไปในทางไม่ดีนกั แต่ก็ยงัมีน ้าหนกันอ้ยกวา่เป็นโรคจิต ( psychosis ) 
 ลกัษณะอาการของผูป่้วยประเภทน้ี ไดแ้ก่ ฮีสทีเรีย ( hysteria ) การเป็นใบ ้การติดอ่าง 
การเป็นอมัพาต การชกักระตุก การเป็นลม การคล่ืนไส้ วิงเวียน การรักษาเป็นเทคนิคชั้นสูงซ่ึงควร
จะไดรั้บการตรวจ และรักษาจากแพทยท่ี์เรียนทางจิตเวชมาโดยเฉพาะ 

5. ความวติกกงัวล (anxiety) 
ความวิตกกงัวลน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากสภาพความขอ้งคบัใจท่ียงัไม่ไดบ้  าบดัแกไ้ข หรือสภาพ

ความขดักนัทางจิตใจท่ียงัไม่ไดต้ดัสินใจ แกปั้ญหาให้เสร็จส้ินไป เม่ือเป็นเช่นน้ีสภาพความตึง
เครียดทางใจจึงยงัคงอยู ่

ความวิตกกงัวลมีผลมาจากการกระทบกระเทือนต่อกายภาพของบุคคลมาก เพราะบุคคล
นั้นจะหงุดหงิด อตัราการเผาผลาญภายในร่างกาย ( metabolism) สูง นอกจากน้ีความกระวนกระวาย
ใจยงัมีผลกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคคลเป็นอยา่งมาก เพราะบุคคลนั้นจะ 
งุ่นง่าน หมดสมาธิ และคิดไม่ไดถู้กตอ้งเฉียบแหลมเท่าท่ีควร การลดความวิตกกงัวล ผูน้ั้นควรหาท่ี
ปรึกษาท่ีตนเช่ือถือศรัทธา เพื่อท่ีจะไดป้รึกษาถึงวิธีแกปั้ญหา เม่ือแกปั้ญหา หรือตดัสินใจไดค้วาม
กระวนกระวายใจจะหมดส้ินไปเอง 

อยา่งไรก็ตาม คนส่วนใหญ่จะใชก้ลไกป้องกนัตวัเองเพื่อแกปั้ญหาของตนเอง หรือเพื่อลด
ความวติกกงัวล ความเครียด หรือความคบัขอ้งใจ ดงันั้น กลไกป้องกนัตวัเองจึงสามารถน าไปใชไ้ด้
หลาย ๆ ทางแต่การน าไปใชก้็จะตอ้งมีขอบเขตหากใชบ้่อยคร้ังเกินไป และใชโ้ดยปราศจากเหตุผล 
ก็มกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดโทษมากกวา่ประโยชน์ และจะมีผลกระทบต่อการปรับตวัของบุคคลนั้น 
เพราะฉะนั้นหากน าไปใชโ้ดยยึดทางสายกลางเป็นหลกั โอกาสท่ีจะช่วยในการปรับตนให้อยูร่อด 
และอยูไ่ดด้ว้ยความสุขก็จะมีมากข้ึน 
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ปัญหาของการปรับตัว 
ปัญหาต่าง ๆ ของการปรับตวัอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีบุคคลตอ้งเผชิญกบัสภาพการณ์ หรือ

สถานการณ์ท่ีมีความกดดนั มีความขดัแยง้ เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเผชิญปัญหา ไม่ว่าทั้งปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากตวับุคคลนั้นเอง หรือปัญหาท่ีเป็นผลจากสภาพแวดลอ้ม โดยทัว่ ๆ ไป บุคคลนั้นก็
จะพยายามปรับตวัต่อสภาพท่ีเป็นปัญหาท่ีเขาก าลงัเผชิญนั้น เพื่อให้สภาวะความกดดนั หรือ 
ความเครียด ความวุน่วายใจ และความกงัวลใจค่อย ๆ คล่ีคลายลงจนกระทั้งหมดไปในท่ีสุด แต่
อยา่งไรก็ตาม ถา้ปรากฏวา่บุคคลบางคนนั้นไม่สามารถจะขจดัปัญหาต่าง  ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้หมดส้ินไป
ได ้เม่ือเป็นเช่นน้ีสภาวะของความวุน่วายใจ อึดอดัใจ หรือไม่เป็นสุขใจจะยงัคงมีอยูต่่อไป ดว้ยเหตุ
น้ี จึงสามารถกล่าวไดว้า่ สภาวะท่ีท าให้บุคคลเกิดความวุน่วายทางจิตใจนั้น อาจจะมีสาเหตุมาจาก
สภาพทางร่างกาย สภาพทางจิตใจ หรือสภาพทางสังคมของบุคคลนั้น และเม่ือสภาวะดงักล่าว 
เกิดข้ึน ก็อาจจะส่งผลกระทบให้บุคคลนั้นตอ้งสูญเสียความสมดุลในตนเอง ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิด
ความแปรปรวนทางพฤติกรรม ตลอดทั้งความรู้สึกนึกคิด แต่ในบางโอกาส นอกเหนือจากท่ีปรากฏ
วา่ สภาวะความวุน่วายทางจิตใจอาจจะเป็นตน้ก าเนิดของความลม้เหลว หรือความทุกข ์กลบัพบวา่
สภาวะความวุน่วายทางจิตใจบางประการไดช่้วยให้บุคคลตระหนกั และพยายามท าความเขา้ใจใน
เร่ืองนั้น ๆ หรือเหตุการณ์นั้น ๆ ไดดี้ข้ึน และเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลไดพ้ยายามปรับปรุงตนเอง 
ตลอดทั้งพยายามสร้างเสริมในส่ิงท่ีมีคุณค่าทั้งแก่ตนเอง และสังคมมากยิง่ข้ึน 

อยา่งไรก็ตามปัญหาความเครียด ความวุน่วายทางจิตใจ ความกดดนั หรือส่ิงท่ีคุกคามจิตใจ
บางประการอาจจะไม่มีความร้ายแรงมากนกั แต่ในบางสภาวการณ์ หากมีเหตุการณ์บางประการท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความปรารถนา หรือความมุ่งหวงัของบุคคลนั้น ๆ เกิดข้ึน บุคคล
อาจจะเกิดความรู้สึกวุน่วายใจ โมโห โกรธ หรือไม่พอใจ แต่ภายหลงัท่ีทุกส่ิงทุกอยา่งคล่ีคลายลง
แลว้ หากเขาลืมเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และไม่ติดใจ หรือฝังใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น ๆ ต่อไป 
สภาวการณ์ดงักล่าวน้ีเรียกวา่ สภาวะความวุน่วายทางจิตใจท่ีไม่รุนแรงนกั เช่น การนอนต่ืนสายแลว้
ไปสอบไม่ทนั จึงท าให้ถูกเรียกไปวา่กล่าวตกัเตือน เป็นตน้ สภาวะความวุน่วายทางจิตใจในสภาพ
ดงักล่าวน้ี อาจจะก่อให้เกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพได ้หากพฤติกรรมท่ีผิดปกตินั้น คงอยูเ่ป็น
เวลานานจนกระทัง่บุคคลนั้นตอ้งลม้เจบ็ทางจิตใจ ตวัอยา่งเช่น ความผิดหวงัในชีวิตสมรส ความไม่
สมหวงัต่าง ๆ อาจคุกคามบุคคลบางคนจนไม่สามารถจะกระท าส่ิงใด ๆ ได ้เป็นตน้ 

สภาวะหรือสถานการณ์ท่ีบีบคั้น หรือคุกคามบุคคลบางคน บุคคลบางคนอาจสามารถฟัน
ฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคุกคามได ้แมว้า่จะมีความรุนแรงแต่ก็ผา่นไปไดไ้ม่ยากนกั ในขณะท่ีบุคคลบาง
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คนตอ้งลม้เจบ็ทางจิตใจ ทั้งน้ีเพราะวา่สภาวะความวุน่วายทางจิตใจ หรือความเครียดของบุคคล แต่
ตราบใดก็ตามท่ีจ านวนของสภาวะความวุ่นวายทางจิตใจ หรือความเครียดอยา่งรุนแรงเพิ่มมากข้ึน
จนบุคคลนั้นไม่สามารถจะอดทนได้อีกต่อไป บุคคลนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติทางจิตใจ หรือ
ผดิปกติทางบุคลิกภาพได ้

ส าหรับสภาวการณ์ หรือภยนัตรายท่ีมีความรุนแรงมาก และเกิดข้ึนอย่างฉบัพลนั และท า
ใหบุ้คคลตอ้งประสบความวิบติั ตลอดทั้งมีผลกระทบกระเทือนต่อสภาวะอารมณ์ สภาวะทางจิตใจ 
ก่อให้เกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพ และความแปรปรวนของพฤติกรรมสภาพการณ์ หรือ
ภยนัตรายดงักล่าวน้ีเรียกวา่ สภาวะความวุน่วายทางจิตใจท่ีมีความรุนแรง (gross stress situation) 
สภาวการณ์ หรือภยนัตรายใหญ่หลวงยิง่ท่ีมกัจะก่อให้เกิดสภาวะความวุน่วายทางจิตใจอยา่งรุนแรง
ไดแ้ก่ การเกิดวาตภยั อุทกภยั อคัคีภยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ การสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักอยา่งไม่
คาดคิด เป็นตน้ 

ส าหรับปัญหาต่าง ๆ ของการปรับตวันั้น สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้3 ประเภทคือ 
ประเภทท่ี 1 ความคบัขอ้งใจ (frustration) ประเภทท่ี 2 ความขดัแยง้ (conflicts) และประเภทท่ี 3 
ความกดดนั (pressure) ดงัจะอธิบายรายละเอียดต่อไปน้ี 

ความคับข้องใจ (frustration) 
ความคบัขอ้งใจ หมายถึง สภาพทางจิตใจ หรือความรู้สึกท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความ

ปรารถนาท่ีเรามุ่งหวงั หรือส่ิงท่ีเราปรารถนานั้นถูกขดัขวาง ท าให้เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย    
ทุก ๆ ชีวิตไม่สามารถตอบสนองความปรารถนา หรือความตอ้งการของตนเองไดทุ้กประการ ทั้งน้ี
เพราะวา่ชีวิตแต่ละชีวิตจะตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคต่าง ๆ นานบัประการ อุปสรรคต่าง ๆ น้ี บางส่ิง
บางอย่างอาจจะเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้นโดยตรง แต่บางส่ิงบางอย่างอาจจะเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน 
ส่ิงแวดลอ้ม ระเบียบ ประเพณี หรือแมก้ระทัง่ศาสนา ฯ ล ฯ และในบางโอกาส อุปสรรคบางอยา่ง
นั้น เราสามารถผา่นพน้ หรือเอาชนะไดง่้าย ๆ แต่อุปสรรคบ์างอยา่งกลบัมีอิทธิพล และขดัขวาง
ความตอ้งการ หรือความพยายามของเรา  ผลสืบเน่ืองท่ีเราจะไดรั้บคือ ความหงุดหงิด กระวน
กระวายใจ กลุม้ใจ ฯ ล ฯ สภาวะต่าง ๆ ดงักล่าวน้ีเรียกวา่ ความคบัขอ้งใจ 

นอกจากน้ี ระดบัของความคบัขอ้งใจนั้น มีทั้งระดบัท่ีรุนแรง และไม่รุนแรงแต่ตราบใดก็
ตามท่ีเราเกิดความคบัขอ้งใจ ความคบัขอ้งใจท่ีเกิดข้ึนนั้น โดยมากจะกลายเป็นตวัคุกคามต่ออารมณ์ 
จิตใจ ร่างกาย 
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สาเหตุของความคบัข้องใจ   
ความคบัขอ้งใจเป็นผลท่ีสืบเน่ืองมาจากความปรารถนา  ความตอ้งการ แรงจูงใจ หรือส่ิงท่ี

บุคคลมุ่งหวงัถูกขดัขวาง อนัเป็นผลให้บุคคลนั้นไม่สมประสงค ์ ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีพึงปรารถนา 
แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาสาเหตุของความคบัขอ้งใจแล้ว สามารถจะแบ่งสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ความคบัขอ้งใจได ้2 ประการคือ 

1. สาเหตุส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ลกัษณะของแต่ละบุคคล ซ่ึงรวมถึงลกัษณะทางร่างกาย และ
ลกัษณะทางจิตใจ ซ่ึงจะแยกอธิบายเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

1.1 ส าหรับลกัษณะทางร่างกายท่ีก่อให้บุคคลบางคนเกิดความคบัขอ้งใจนั้น ไดแ้ก่
ความบกพร่องทางร่างกาย ความพิการทางร่างกาย การเป็นโรคชนิดใดชนิดหน่ึงประจ า และยากแก่
การ รักษาให้หายขาดได ้ ระดบัเชาวปั์ญญาต ่า มีศกัยภาพ และความสามารถไม่เพียงพอ ตลอดทั้ง
การขาดวินยัของตนเอง เป็นตน้ หากบุคคลหน่ึงบุคคลใดมีลกัษณะดงักล่าวน้ี ก็อาจจะเป็นสาเหตุท่ี
ก่อใหบุ้คคลนั้นตอ้งประสพกบัความคบัขอ้งใจได ้

1.2 ส่วนลักษณะทางจิตใจท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางบุคคลไม่ให้บรรลุในส่ิงท่ี
ปรารถนา และท าใหบุ้คคลไม่สามารถพฒันาตนได ้

2. สาเหตุของส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และทางสังคม ส าหรับ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเป็นสาเหตุของความคบัขอ้งใจ ไดแ้ก่ สถานท่ีอยู่อาศยั สถานท่ีท างาน 
ตลอดทั้ง อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ ฯลฯ ส่วนส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีก่อให้เกิด
ความคบัขอ้งใจ แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง ไดแ้ก่ ความล่าช้าของระบบงาน หรือการท างานของ
หน่วยงานท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดไปติดต่อ ท าให้บุคคลท่ีไปติดต่อนั้น เกิดความอึดอดัใจ ไม่ทนัใจ 
และคบัขอ้งใจ หรือขอ้จ ากดัเก่ียวกบัฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของบุคคลบางคน อนัเป็นเหตุให้
เขาไม่สามารถจะใหก้ารสนบัสนุนค ้าจุนตนเอง หรือบุคคลอ่ืนได ้ฯลฯ 

3. ความคบัขอ้งใจในสังคม ความคบัขอ้งใจในสังคมปัจจุบนัท่ีพบเสมอนั้นส่วนมากจะ
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ แตกต่างกนัไป ส าหรับในสังคมของเรานั้นสภาพการณ์ต่าง ๆ 
ต่อไปน้ีก่อใหเ้กิดความคบัขอ้งใจได ้

3.1 ความเช่ืองชา้ ยืดยาด ล่าชา้ ปัจจุบนัเราจะมีความรู้สึกวา่เวลาเป็นเงินเป็นทอง แต่
ในบางคร้ังเราจ าเป็นตอ้งรอ ซ่ึงอาจจะท าให้ไม่ทนัใจ ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ ความขบัขอ้งใจ 
ตวัอยา่ง งานบางประเภท จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลอ่ืน จึงจะส าเร็จไดด้ว้ยดี แต่
บุคคลบางคนจะรอไม่ได ้ขาดความอดทนต่อสภาพการณ์ดงักล่าว หรือหากใครสักคนหน่ึงตอ้งการ
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จะซ้ือส่ิงของท่ีเขาตอ้งการอย่างยิ่งสักอย่างหน่ึง แต่หากเขาจะตอ้งสะสมเงินให้ได้จนครบตาม
จ านวนของราคาส่ิงของชนิดนั้น ๆ ก็ไม่ทนัใจเขา หรือหากเขาจะซ้ือดว้ยการผอ่นส่ง เขาก็ไม่แน่ใจ
วา่จะมีเงินพอเพียงท่ีจะผอ่นส่งได ้หรือไม่ ความตอ้งการอยา่งยิ่งเก่ียวกบัส่ิงของนั้น ๆ สามารถจะ
ก่อใหเ้กิดความคบัขอ้งใจแก่บุคคลนั้นได ้หรือนกัศึกษาชายบางคนตอ้งการจะแต่งงานในขณะท่ีเขา
ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา และเขาก็ไม่สามารถจะกระท าตามความตอ้งการของเขาได ้เพราะเขาจะตอ้ง
เผชิญกบัอุปสรรคดา้นการครองชีพ และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากบิดามารดา หรือผูป้กครอง ฯลฯ 
ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความคบัขอ้งใจแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดได ้หากบุคคลนั้นไม่สามารถจะรอ 
หรือไม่สามารถจะยดืเวลาใหแ้ก่ส่ิงท่ีเขาปรารถนานั้นได ้ส าหรับในเร่ืองน้ีนั้น สุภาษิต ท่ีกล่าวไวว้า่ 
“ชา้ ๆ ไดพ้ร้าเล่มงาม” นั้น อาจจะช่วยใหบุ้คคลนั้นไดต้ระหนกัในคุณค่าของกาลเวลาไดม้าก ยิง่ข้ึน 

3.2 ความไม่มี หรือการขาด ชีวิตทุกชีวิตหาใช่จะสมบูรณ์เพรียกพร้อมเหมือนกนัทุก
ประการไม่ บางชีวิตอาจจะสมบูรณ์พร้อมไปดว้ยทุกส่ิงทุกอย่าง และมีแต่ความสมบูรณ์พูนสุข 
ในขณะท่ีบางชีวิตนั้นตอ้งเผชิญต่อความไม่มี หรือขาดการสนบัสนุนเอ้ือเฟ้ือ ส่งเสริม ขาดทั้งใน
เร่ืองอาหาร ท่ีพ  านกัอาศยั ยารักษาโรค ตลอดทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัแก่ชีวิต แต่บุคคลบางคนกลบั
ขาดในดา้นความสมบูรณ์ทางร่างกาย หรือตอ้งเผชิญต่อความพิการของตนเอง หรือความจ ากดัของ
ศกัยภาพของตนเอง ฯลฯ การขาด หรือไม่มีส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี รวมทั้งการขาดในเร่ืองความรัก 
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ทั้งระดบัครอบครัว หรือสังคม ตลอดทั้งความไม่พอใจส่ิงท่ีตนมีอยู ่
ลว้นแต่ท าใหเ้กิดความคบัขอ้งใจไดท้ั้งส้ิน 

3.3 การสูญเสีย การสูญเสียต่าง ๆ ต่อไปน้ี สามารถท าให้เกิดความคบัขอ้งใจได ้เช่น 
การสูญเสียความรัก บุคคลท่ีรัก มิตรภาพ วตัถุส่ิงของท่ีมีคุณค่า เงินทอง อิสรภาพ ความมีช่ือเสียง 
ความไวว้างใจ ฯ ล ฯ หากบุคคลใดตอ้งเผชิญกบัการสูญเสียต่าง ๆ ดงักล่าวน้ี และบุคคลนั้น ขาดสติ 
สัมปชญัญะ ท่ีจะควบคุมตนเอง หรือตระหนกัในขอ้ควรจะเป็นไดแ้ลว้ บุคคลนั้นก็มกัจะตอ้งเผชิญ
กบัความคบัขอ้งใจในท่ีสุด 

3.4 ความพ่ายแพ  ้ ปราชัย ความไม่สมหวงั การไม่ประสพความส าเร็จในส่ิงท่ี
ปรารถนา สามารถก่อให้เกิดความคบัขอ้งใจแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดได ้ หากว่าเขาไม่สามารถจะ
พยายามท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเหตุผลในเร่ืองนั้น ๆ ได ้ อีกทั้งอาจจะท าให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึก
ไม่ปลอดภยั เกิดความรู้สึกดอ้ย ทอ้ถอย เกิดความกลวัท่ีจะเผชิญ หรือ มีชีวิตอยูต่่อไป และในท่ีสุดก็
อาจจะเกิดความรู้สึกอา้งวา้ง เปล่าเปล่ียว และมีแต่ความส้ินหวงัเกิดข้ึน 
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3.5 การปราศจากความหมาย สาเหตุท่ีส าคญัประการหน่ึงของความคบัขอ้งใจนั้น 
เป็นผลมาจากความไม่สามารถประสบผลส าเร็จในส่ิงท่ีแสวงหาท่ีจะช่วยท าให้ชีวิตมีความหมาย 
หรือบรรลุส่ิงท่ีปรารถนา ตวัอยา่ง นกัเรียนบางคนตอ้งออกเรียนกลางคนั และไม่มีโอกาสจะกลบัมา
ศึกษาต่อ หากเขาไม่สามารถเขา้ใจเหตุการณ์ท่ีเกิดกบัตวัเขา เขาอาจจะเกิดความส้ินหวงั หมดอาลยั
ตายยาก ส้ินความมานะพยายาม หรืออาจจะซดัเซพเนจร ปล่อยชีวิตให้หมดไปวนั ๆ หรือผูสู้งอายุ
บางท่านหากไม่ไดรั้บการเหลียวแล เอาใจใส่จากลูกหลาน อาจจะเกิดความเศร้า วา้เหว่ เกิด
ความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง จึงอยูไ่ปวนั ๆ เพื่อรอความตายเท่านั้น หรือแมแ้ต่ชีวิตสมรสท่ีปราศจาก
ความสุข ความเห็นอกเห็นใจ และเอาใจใส่ซ่ึงกนั และกนั อาจจะเป็นสาเหตุของความคบัขอ้งใจ
ส าหรับบุคคลหลาย ๆ คน โดยเฉพาะบุคคลท่ีตอ้งอาศยัรายไดท่ี้ไดรั้บจ านวนจ ากดั 

ความขัดแย้ง (conflicts) 
ความขดัแยง้ หมายถึง สภาวการณ์ท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกมีความขดัแยง้ในตนเอง             

เม่ือตอ้งเผชิญต่อสภาวการณ์นั้น ๆ โดยบุคคลนั้น จะเกิดความล าบากใจ หนกัใจ หรืออึดอดัใจใน
การตดัสินใจ ตกลงใจท่ีจะเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากสภาวการณ์ทีเขาเผชิญอยู่นั้น โดยส่ิงต่าง ๆ ใน
สภาวการณ์นั้น ๆ เขาอาจจะชอบมากเท่า ๆ กนั หรือชอบนอ้ยมากทั้งหมด หรือไม่ชอบทั้งหมด 

สาเหตุของความขดัแยง้ สาเหตุของความขดัแยง้อาจจะพิจารณาได้จากชนิดของความ
ขดัแยง้ซ่ึงความขดัแยง้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิดคือ 

1. ความขัดแยง้ในใจท่ีสืบเน่ืองจากการท่ีบุคคลจะต้องตกลงใจเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ี
ตอ้งการ ชอบ หรือพอใจแต่ในเวลาเดียวกนันั้น ก็ตอ้งการหลีกหนีผลท่ีจะเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีเลือก            
นั้น ๆ ตวัอยา่ง ผูช้ายคนหน่ึงประสงคจ์ะแต่งงาน แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่ตอ้งการจะรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว อีกทั้งก็กลวัสูญเสียอิสรภาพส่วนบุคคล ฯลฯ ความขดัแยง้ในลกัษณะดงักล่าวนั้น บุคคล
มีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ไปหา หรือเขา้ไปใกลส่ิ้งท่ีจะท าให้เขาเกิดความพอใจนั้น แต่ขณะเดียวกนัก็เกิด
ความขดัแยง้ในใจท่ีจะเผชิญต่อผลท่ีจะเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีพยายามจะเขา้ไปใกล้นั้น นั้นก็คือเขามี
แนวโนม้ท่ีจะเขา้ไปใกล ้และหลีกหนีส่ิงท่ีเขาตอ้งการในเวลาเดียวกนั ความขดัแยง้ในใจในลกัษณะ
ดงักล่าวน้ี มีสภาพเป็นทั้งบวกและลบ หรืออาจจะกล่าวไดว้า่ความขดัแยง้ลกัษณะดงักล่าวน้ีเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งส่ิงท่ีปรารถนา และไม่ปรารถนาในเวลาเดียวกนั 

2. ความขดัแยง้ในใจท่ีสืบเน่ืองมาจาก การท่ีจะตอ้งตกลงใจเลือกส่ิงท่ีพอใจ ชอบ หรือ
ตอ้งการท่ีเหมือน ๆ กนั หรือเท่า ๆ กนัในเวลาเดียวกนั ตวัอย่าง นกัเรียนคนหน่ึงตอ้งการจะท่อง
หนงัสือ เพื่อเตรียมตวัสอบ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการจะไปดูภาพยนตร์ จากสถานการณ์ดงักล่าว
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ขา้งตน้น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีนกัเรียนมีความตอ้งการเท่า ๆ กนั ซ่ึงเขาจะตอ้งเลือกสถานการณ์อยา่งใด
อยา่งหน่ึงเท่านั้นเขาจะเลือกทั้งสองอยา่งไม่ได ้อยา่งไรก็ตามสถานการณ์ท่ีบุคคลพึงพอใจเหมือน ๆ 
กนั หรือเท่า ๆ กนันั้น แมว้า่เขาจะตอ้งเลือกสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงเท่านั้นความขดัแยง้ใน
ใจของบุคคลนั้น ๆ ถึงแมว้า่จะเกิดข้ึนแต่ก็จะไม่รุนแรงนกั เพราะส่ิงท่ีเขาเลือกนั้นเกิดความขดัแยง้
ต่อส่ิงท่ีมีคุณลกัษณะมีผลในทางบวกทั้งคู่ นอกจากน้ี ในบางสถานการณ์ท่ีปรากฏวา่มีส่ิงท่ีบุคคล
ตอ้งการ หรือพอใจ ตั้งแต่สองส่ิง หรือมากกวา่สองส่ิงข้ึนไป และบุคคลนั้นจะตอ้งเลือกเฉพาะส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงเท่านั้น สถานการณ์เช่นน้ีก็จะก่อให้เกิดความขดัแยง้ในใจเช่นกนั แต่ความขดัแยง้ในใจท่ี
เกิดข้ึนอาจจะไม่รุนแรงมากนกั เพราะวา่สถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นใหผ้ลในทางบวก ทั้งคู่ 

3. ความขดัแยง้ในใจท่ีสืบเน่ืองมาจากการจะตอ้งตกลงใจเลือกส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ ไม่ชอบ 
หรือไม่พอใจ ทั้งสองอยา่ง แต่จะตอ้งเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง จะไม่เลือกไม่ได ้หรือหากสถานการณ์
นั้น ๆ มีส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาตั้งแต่สองอยา่งข้ึนไป ก็จะท าใหบุ้คคลนั้นเกิดความขดัแยง้ในใจเช่นกนั 
เม่ือจะตอ้งเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีเขาไม่ปรารถนา ตวัอยา่ง บุคคลหน่ึงตอ้งเลือกระหวา่งการไม่มีงาน
ท า และงาน ท่ีไม่ชอบ หรือบุคคลท่ีอยู่ในวยักลางคนอาจจะเกิดความขดัแยง้ในใจ หากจะเลือก
ระหวา่ง การแต่งงาน กบับุคคลท่ีเขาไม่รักเลยกบัชีวติท่ีโดดเด่ียวเดียวดาย ฯลฯ สถานการณ์ดงักล่าว
น้ี เป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลไม่ปรารถนา และมีสภาพเป็นลบทั้งคู่ และแมว้่าบุคคลตกลงใจเลือก
สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้ก็ตาม ความขดัแยง้ของบุคคลนั้นก็คงมีอยู ่
และอาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้มากยิง่ข้ึน แทนท่ีจะสุดส้ินลงภายหลงัท่ีไดต้กลงใจเลือกแลว้ก็ตาม 

ความขดัแยง้ทั้ง 3 ชนิดท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี ในบางโอกาส สภาพความขดัแยง้ในใจท่ีเคยมี
สภาพเป็นบวกทั้งคู่ อาจจะกลายเป็นความขดัแยง้ในใจท่ีมีลกัษณะ หรือสภาพเป็นบวก – ลบ หรือมี
สภาพเป็นลบทั้งคู่ได ้ทั้งน้ีข้ึนกบัสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้น 

ความขดัแยง้ท่ีเกิดในสังคมปัจจุบนั เน่ืองจากความขดัแยง้เป็นแหล่ง หรือตน้ตอของความ
สับสน ความไม่แน่ใจ การลงัเล ตลอดทั้งความเครียด ความขดัแยง้ในใจท่ีพบในสังคมปัจจุบนั 
ได้แก่ความขดัแยง้ท่ีสืบเน่ืองมาจากความตอ้งการส่วนบุคคล และความตอ้งการของสังคมความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนน้ี โดยมากจะเป็นเพราะว่า ในบางโอกาสเราไม่สามารถจะ ปฏิบติัตามส่ิงท่ีเป็น
ความตอ้งการของสังคมของเพื่อน หรือของบุคคลอ่ืน ๆ ได ้หรือส่ิงท่ีสังคมตอ้งการนั้น ขดักบัส่ิงท่ี
เป็นความตอ้งการของเรา  

ความขดัแยง้ท่ีสืบเน่ืองมาจาก การเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งพวัพนัดว้ยกบัการท่ีไม่ประสงคจ์ะ
เขา้ไปเก่ียวขอ้งพวัพนั หรือร่วมมือดว้ย ตวัอยา่ง ในบางสถานการณ์เรามีความประสงคจ์ะให้ความ
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ช่วยเหลือเพื่อนฝูง แต่ขณะเดียวกนั เราเกิดความลงัเลใจ ตกลงใจไม่ไดว้า่จะให้ความช่วยเหลือดี 
หรือไม่ เพราะเราเกิดไม่แน่ใจว่า หากเขา้ไปเก่ียวขอ้งเองพวัพนัดว้ยแลว้ เราอาจจะไดรั้บความ
ล าบาก หรือเดือดร้อนไปดว้ย สถานการณ์ดงักล่าวน้ี ก็ท าให้เราอึดอดัใจ ไม่สบายใจ เกิดความ
ขดัแยง้วา่จะเขา้ใจ หรือไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งพวัพนัดว้ย 

ความขดัแยง้ท่ีสืบเน่ืองมาจากการท่ีตอ้งการจะเผชิญความจริง และการหลีกหนี หรือไม่กลา้
เผชิญความจริง ตวัอยา่ง บุคคลบางคนตอ้งการจะท าอะไรสักอย่าง เพื่อตอ้งการทราบความจริง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขาแสวงหา โดยหวงัวา่ เม่ือไดรั้บทราบความจริงเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ แลว้ ตนเอง จะ
ไดส้บายใจข้ึน แต่ปรากฏว่า ภายหลงัท่ีเขาทราบความจริงเขาก็เกิดความวิตกกงัวล หรือในบาง
สถานการณ์จะพบวา่ การเผชิญความจริงแมว้า่จะท าให้บุคคลนั้น ๆ ไม่สบายใจ อึดอดัใจ แต่เขาก็
จ  าเป็นจะตอ้งเผชิญความจริงนั้น ๆ ทั้ง ๆ ท่ีในใจของเขานั้น เขาตอ้งการจะหลีกหนีไปให้พน้จาก
สภาพความจริงนั้น ๆ แต่บุคคลบางคน เม่ือทราบวา่จะตอ้งเผชิญความจริง เขาก็จะหลีกหนีไปให้
พน้จากสภาพการณ์นั้น ๆ หรือเขาอาจจะเกิดความขดัแยง้ในใจ ตดัสินใจไม่ไดว้า่จะเผชิญ หรือหลีก
หนีความจริงนั้น ๆ 

ความขดัแยง้ท่ีสืบเน่ืองมาจากความซ่ือสัตย  ์และการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยทัว่ ๆ 
ไป ทุก ๆ คนต่างพยายามหาวถีิทาง เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง บางคนก็แสวงหาวิถีทางเพื่อ
สนองความตอ้งการของตน ดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต แต่บางคนกลบัแสวงหาทางท่ีจะสนองความ
ตอ้งการดว้ยการแสวงหาเพื่อประโยชน์ขอนตนเป็นท่ีตั้ง แต่ในบาง สถานการณ์ คนเรานั้น จะตอ้ง
เลือกระหวา่งความซ่ือสัตย ์หรือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หากตกลงใจไม่ได ้ความขดัแยง้ใน
ใจก็จะเกิดข้ึน โดยทัว่ไป หากสถานการณ์ ไม่เอ้ืออ านวยให้บุคคลสามารถแสวงหาประโยชน์เพื่อ
ตนเองได ้อยา่งเต็มท่ี และหากวา่บุคคลนั้นไม่มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีตั้ง การโกง การหลบหลีก
การหลีกเล่ียง หรือเล่ห์กลต่าง ๆ ก็จะเกิดข้ึน แต่หากวา่บุคคลนั้นมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นพื้นฐาน 
เขาก็จะไม่กลา้กระท าการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส าหรับตน แต่บุคคลบางคนถึงแมว้่าจะ
ค านึงถึงความซ่ือสัตยสุ์จริต แต่เขาอาจจะตกลงใจไม่ไดว้า่ ควรจะแสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเอง 
หรือควรจะมีความซ่ือสัตยซ่ึ์งสภาพการณ์ดงักล่าวน้ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ส าหรับบุคคลนั้น ๆ 

ความขดัแยง้ท่ีสืบเน่ืองมาจากความปรารถนาทางเพศ และขอ้ห้ามขอ้จ ากดัเก่ียวกบัความ
ปรารถนาทางเพศนั้น ๆ ตวัอย่าง บุคคลบางคน เม่ือมีความปรารถนาทางเพศเกิดข้ึน แต่เขาก็ไม่
สามารถสนองความปรารถนาของเขาได้ เพราะขอ้ห้ามบางประการท่ีเก่ียวกบัทางเพศท่ีเขาตอ้งการ
ยดึถือปฏิบติั ซ่ึงผลปรากฏวา่ ท าใหเ้ขาเกิดความขดัแยง้ในตนเองท่ีจะตอ้งเลือกกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
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ความกดดัน (pressure) 
ความกดดนั หมายถึง สภาพการณ์บางประการท่ีผลกัดนั หรือเรียกร้อง หรือบงัคบัให้บุคคล

จ าตอ้งกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความกดดนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และการปรับตวัของแต่ละบุคคล 
ตวัอยา่ง หากเราทราบวา่ บิดามารดาของเราตอ้งอุทิศแรงกายแรงใจหาทุนทรัพยม์าส่งเสียให้เราเล่า
เรียน และบิดามารดาก็คาดหวงัวา่ เราจะตั้งใจเรียนให้ดีท่ีสุด ความรู้สึกน้ี อาจจะท าให้เราตั้งใจ เล่า
เรียน ไม่ท าส่ิงใดใหบิ้ดามารดาเสียใจ แมแ้ต่อยากจะเกเร หรือหนีเรียนก็ไม่พยายามกระท า เพราะยงั
นึกถึงพระคุณของบิดามารดา ความกดดนัในลกัษณะดงักล่าวน้ีจะท าให้เราเพิ่มความมานะพยายาม 
และสนใจการเรียนมากข้ึน แต่ในบางคร้ังก็อาจจะก่อให้เกิดความอึดอดัใจ ไม่สบายใจแก่เราได ้
หรือเราอาจจะรู้สึกวา่ ตนเองตกอยูภ่ายใตค้วามกดดนั หรือถูกบีบบงัคบั 

สาเหตุของความกดดัน 
สาเหตุของความกดดนันั้น อาจจะมีสาเหตุ หรือตน้ตอจากตวับุคคลนั้นเอง หรือส่ิงต่าง ๆ 

ในสังคม ส าหรับสาเหตุท่ีมาจากตวับุคคลนั้นเอง จะเก่ียวขอ้งกบัระดบัความมุ่งหวงั และอุดมคติ
ของบุคคลนั้น บุคคลบางคนอาจจะตอ้งเผชิญกบัความกดดนัอยา่งต่อเน่ือง และเกิดความกดดนันั้น 
ก็มีความรุนแรง ทั้งน้ีเพราะวา่ บุคคลนั้นไดต้ั้งระดบัความมุ่งหวงัไวสู้งส่ง โดยเขาคิดวา่เขาควรจะ
ประสพความส าเร็จในชีวติอยา่งนอ้ย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของสังคมท่ีแวดลอ้มตวัเขา หรือบาง
คนก็มีความเช่ือมัน่วา่ หากเขาจะอยูใ่นสังคมนั้น ๆ เขาควรจะควบคุม และบงัคบัตนเอง ไม่ตามใจ
ตนเองตามท่ีตนปรารถนา ทั้งน้ีเพื่อจะไดส้ามารถเขา้กบัทุกคนได ้และจะไดเ้ป็นท่ียอมรับของเพื่อน 
ๆ นอกจากน้ี ในบางคร้ังความมุ่งหวงัส่วนบุคคล และสภาพการณ์ในสังคมท่ีเรียกร้อง หรือบีบ
บงัคบัใหบุ้คคลตอ้งกระท าตามนั้น ก่อใหเ้กิดความกดดนัต่อบุคคลนั้น ๆ แต่บางคนก็พยายามท าตน
ให้เด่น และดีเลิศทั้งในดา้นการเรียน กีฬา และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ แต่เขาก็ตอ้งตกอยู่
ภายใตค้วามกดดนั เพราะเขาจะตอ้งท าตนใหเ้ป็นท่ียอมรับ หรือเป็นเลิศในสังคมนั้น ๆ 

ความกดดนัในสังคมปัจจุบนั ความกดดนัต่าง ๆ ท่ีแต่ละบุคคลจะตอ้งเผชิญในสังคม
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความกดดนัท่ีสืบเน่ืองมาจากการแข่งขนั เช่น การแข่งขนั เพื่อความส าเร็จ ทาง
การศึกษา และอาชีพ การแข่งขั้นเพื่อไดรั้บชยัชนะไดรั้บชยัชนะทางดา้นกีฬา หรือการงานต่าง ๆ 
ฯลฯ ความรู้สึกแข่งขนัไม่ว่า ทางการศึกษา หรืออาชีพของบุคคลในสังคมยากท่ีจะยุติลงไดท้ั้งน้ี
เพราะวา่ แต่ละบุคคลต่างมีความพยายาม และมีแนวโนม้ท่ีจะคิดการณ์ใหญ่โต ดงันั้นความกดดนัจึง
เกิดข้ึนต่อไปไม่มีท่ีส้ินสุดตราบเท่าท่ียงัมีการแข่งขนัในสังคมปัจจุบนั 
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ความกดดนัท่ีสืบเน่ืองมาจากความซบัซ้อน และอตัราการเปล่ียนแปลงของสังคม เน่ืองจาก
สังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไม่หยดุ ววิฒันาการตลอดทั้ง วิทยาการใหม่ ๆ ท่ีสลบัซบัซ้อน หรือ
แมก้ระทั้งโรคภยัไขเ้จบ็บางชนิดท่ีไม่เคยปรากฏก็อุบติัข้ึน อาหาร หรือส่ิงท่ีบริโภคบางชนิดท่ีไม่เคย
มีพิษมีภยั ก็กลบักลายมีอนัตรายเพิ่มข้ึน ฯลฯ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดปัญหายุง่ยาก และมีอิทธิพล
แก่การด ารงชีวิตของบุคคลในสังคมอย่างยิ่ง นอกจากน้ี บุคคลบางคนอาจจะมีความวิตกกงัวล 
ตลอดทั้งระมดัระวงัในเร่ืองต่าง ๆ ดงักล่าวมากเกินไป อนัเป็นเหตุให้ชีวิตของบุคคลนั้นไม่มี
ความสุข เพราะตอ้งตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของส่ิงกดดนัรอบขา้ง 

ความกดดันท่ีสืบเน่ืองมาจากครอบครัว  และสัมพนัธภาพกับบุคคลอ่ืน ส าหรับ
ความสัมพนัธ์ หรือสัมพนัธภาพของบุคคลในครอบครัวนั้น มีความส าคญัอยา่งยิ่ง แต่ในบางคร้ัง 
ปรากฏว่า สัมพนัธภาพในครอบครัวกลบัท าให้บุคคลในครอบครัวนั้นไม่มีความสุขกายสบายใจ 
นอกจากน้ี ปรากฏว่าสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลภายในครอบครัวจะราบร่ืน หรือไม่เพียงใด หรือ
ก่อใหเ้กิดความกดดนัแก่บุคคลภายในครอบครัวมากนอ้ยเพียงใดนั้น นอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัความ
รัก ความเขา้ใจซ่ึงกนั และกนัแลว้ ยงัไปพวัพนักบัสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมอีกดว้ย ส่วน
สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมนั้น อาจจะเป็นแหล่งของความกดดนัท่ีจะบงัเกิดแก่เราได ้
หากตวัเราปราศจากน ้ าใจ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ หรือไม่สามารถมีไมตรี
สัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมได ้
 
พฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหาและแนวทางแก้ไข 

การเผชิญปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ไม่วา่จะเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่วนตวั ปัญหาของ
สังคม ปัญหาความเครียด ความวิตกกงัวล ความคบัขอ้งใจ ความขดัแยง้ในรูปแบบต่าง ๆ ความไม่
สมหวงัในชีวิต ตลอดทั้งภยนัตรายต่าง ๆ จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัลกัษณะพื้นฐาน
บางประการ เพื่อประเมินสภาพการณ์ท่ีเป็นปัญหาโดยมีล าดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา
ความเครียด หรือภยนัตรายต่าง ๆ ลกัษณะของบุคลิกภาพส่วนบุคคลท่ีจะช่วยคล่ีคลายปัญหา และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง ในการพิจารณาพฤติกรรมท่ี
เป็นปัญหาและแนวทางแกไ้ขควรพิจารณาดงัน้ี คือ 
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ลกัษณะพืน้ฐานบางประการเพ่ือประเมินพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา 
ส าหรับในเร่ืองน้ีจะพิจารณาเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินสภาพการณ์ท่ีเป็นปัญหา ซ่ึงเกณฑ์

ต่าง ๆ นั้นจะเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงของปัญหา และองค์ประกอบต่าง ๆ ในการพิจารณาเร่ือง
ความรุนแรงของปัญหา ส าหรับความรุนแรงของปัญหา ในท่ีน้ีจะหมายถึง ระดบัของความยุง่ยาก 
ความวิตกกงัวล ความสับสน ตลอดทั้งการขาดดุลยภาพ หรือความไม่สมดุลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีผลต่อการปรับตวัของบุคคลนั้น 

ส่วนองคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความรุนแรงของปัญหานั้น เน่ืองจากปัญหาต่าง ๆ ท่ี
แต่ละคนประสบจะรุนแรง หรือน าความยุง่ยากใจมาสู่บุคคลนั้น ๆ มากนอ้ย เพียงใดนั้น สามารถ
พิจารณาไดจ้ากองคป์ระกอบต่าง ๆ ต่อไปน้ีคือ ลกัษณะของปัญหา ลกัษณะส่วนบุคคล และแหล่ง
ใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือ 

ลกัษณะของปัญหา ประกอบด้วย 
1. ความส าคญัของปัญหา ปัญหาบางประการจะมีความส าคญัอย่างยิ่ง 

ส าหรับบุคคลบางคน แต่อาจจะไม่มีความส าคญักับอีกบุคคลหน่ึงเลย ดังนั้นการพิจารณา
ความส าคญัของปัญหา จึงควรจะพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลนั้นกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ระหวา่งปัญหานั้น ๆ กบัสภาพการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น 

2. สภาพการเกิดของปัญหา ปัญหาบางปัญหาเกิดข้ึน หรือเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากความตอ้งการ ความปรารถนา ความคบัขอ้งใจ ความขดัแยง้ หรือความกดดนั การรับรู้ 
ของแต่ละบุคคล ความรุนแรงของปัญหาท่ีเกิดแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงนั้น นอกเหนือจากความส าคญั
ของปัญหานั้น ๆ แล้วยงัสัมพนัธ์กบัลกัษณะ หรือสภาพของการเกิด หรือสาเหตุของปัญหานั้น 
ตลอดทั้งสภาพของบุคคล หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
  ความซับซ้อนของปัญหา ปัญหาบางปัญหาง่ายแก่การเขา้ใจแต่บางปัญหานั้น แมว้่าจะ
พยายามท าความเขา้ใจ ก็ยากยิ่งท่ีจะเขา้ใจได ้ ซ่ึงอาจจะตอ้งอาศยัเวลาในการแกปั้ญหา หรืออาจจะ
ตอ้งขอรับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน เพื่อให้เกิดความกระจ่างในปัญหานั้น ๆ ยิ่งข้ึน ซ่ึงก็อาจจะ
ช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นได ้
  การอุบติัของปัญหา ปัญหาบางประการนั้นเกิดข้ึนแก่บุคคลอยา่งฉบัพลนั บุคคลนั้น ๆ ไม่
คาดคิดมาก่อนว่าจะตอ้งประสบกบัปัญหานั้น ๆ ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างฉบัพลนันั้น บางปัญหาก็
กลายมาเป็นตวัคุกคามท าลายขวญั ท าให้บุคคลตอ้งได้รับความยุ่งยากใจ กระทบกระเทือนใจ 
หรือไม่สามารถจะเผชิญปัญหานั้น ๆ ได ้ ในบางคร้ังอาจท าให้เกิดความแปรปรวนทางบุคลิกภาพ 
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และมีผลกระทบต่อการปรับตวัของบุคคลนั้น ๆ เช่น ภยนัตรายท่ีไดรั้บจากการประสบอคัคีภยั 
อุทกภยั วาตภยั หรือการสูญเสียต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ระยะเวลาท่ีปัญหานั้น ๆ เกิดข้ึน ช่วงเวลา 
หรือความยาวนานของปัญหาท่ีเกิดข้ึน นั้นๆเป็นลกัษณะหน่ึงของปัญหาซ่ึงอาจจะเพิ่มความรุนแรง
ของปัญหาให้มากยิ่งข้ึน ส าหรับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น หากปัญหาใดเกิดข้ึนแลว้ และบุคคลท่ี
เผชิญปัญหานั้น ๆ สามารถแกปั้ญหานั้น ๆ ให้ส้ินสุดลงไดใ้นระยะเวลาสั้น ๆ ความรุนแรงของ
ปัญหานั้น ๆ อาจจะลดลง หรือหมดส้ินไป แต่หากว่าบุคคลใดตอ้งเผชิญปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นช่วง
ระยะเวลายาวนาน หรือตอ้งประสบกบัปัญหานานาประการอยา่งไม่จบส้ิน ความเครียด ความ
วุน่วายทางจิตใจ ความแปรปรวนของบุคลิกภาพ ตลอดทั้งความไม่ปกติทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ก็
อาจจะเกิดข้ึนแก่บุคคลนั้น ๆ ได ้ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนต่อการปรับตวัของบุคคลนั้น ๆ ในท่ีสุด 

ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
1. ระดบัความสามารถของแต่ละบุคคลในการแกปั้ญหา ปัญหาใด ๆ ก็ตามท่ีแต่ละบุคคล

ตอ้งเผชิญจะรุนแรงมากนอ้ยเพียงใดนั้น ส่วนหน่ึงจะข้ึนกบัศกัยภาพ และความสามารถของบุคคล
นั้น ๆ ส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถสูง โอกาสท่ีบุคคลนั้นจะพิจารณาหาทางแกปั้ญหาจะมีมากข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลให้ความรุนแรงของปัญหา หรือสภาวะความวุ่นวายใจต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีแนวโน้มท่ีจะ
ลดลง นอกจากน้ีประสบการณ์ท่ีผา่นมาเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ จะช่วยในการพิจารณาแนวทางท่ีจะ
เผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยทัว่ ๆ ไปแลว้จะปรากฏวา่ ระดบัสติปัญญา 
พฒันาการทางอารมณ์ และสังคมของแต่ละบุคคล มีความสัมพนัธ์อย่างยิ่งกบัศกัยภาพ และ
ความสามารถในการปรับตวั บุคคลท่ีมีระดบัสติปัญญาสูง มกัจะมีความมัน่คงทางอารมณ์ มีความ
พร้อม และเป็นท่ียอมรับของบุคคลในสังคม โดยมากจะปรากฏวา่ ศกัยภาพ และความสามารถใน
การปรับตวัของบุคคลนั้น อาจจะมิใช่ลกัษณะเพียงประการเดียวท่ีจะน ามาประกอบในการแกไ้ข
ปัญหา แต่ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงคือ บุคคลนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะเขา้ใจความสามารถท่ีแทจ้ริง
ของตนเองแลว้ เขาจะตอ้งสามารถรับรู้ และน าความสามารถของตนท่ีมีอยูม่าใชใ้ห้เป็นประโยชน์ 
และแมว้่าบุคคลบางคนจะมีความสามารถสูง แต่หากเขาพิจารณาตนเองว่าเขาไม่มีความสามารถ 
วิถีทางในการเผชิญปัญหาของบุคคลนั้นก็จะเปล่ียนไป เขาอาจจะประสบความล้มเหลวในการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ในท่ีสุด แต่หากเขามีความเช่ือมัน่ในตนเอง เช่ือในความสามารถของตนเอง และ
คาดหวงัวา่การแกไ้ขปัญหานั้น ๆ มีแนวโนม้จะประสบความส าเร็จ 

2. การรับรู้เก่ียวกบัปัญหา การรับรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัเราเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีจะช่วยพิจารณา และประเมินเก่ียวกบัปัญหานั้น ๆ ว่าส าคญั หรือมีความ
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รุนแรงเพียงใด หรือปัญหานั้น ๆ มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น ตลอดทั้งสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงใด การรับรู้เก่ียวกบัปัญหาอยา่งมีสติ ค านึงถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ท าให้บุคคลเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหา หรือสภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่พึงประสงคด์ว้ยตนเอง หรือไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งรู้จกัยืดหยุ่น ผ่อนปรนเก่ียวกบัปัญหา 
หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะสามารถช่วยในการปรับพฤติกรรม ตลอดทั้งการปรับตวัของบุคคลนั้น
ไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ 

3. ความอดทนต่อสภาวะท่ีเป็นปัญหา จะเก่ียวขอ้งกบัปริมาณของสภาวะท่ีเป็นปัญหาท่ี
บุคคลสามารถจะอดทน หรือยอมทน หรือใจกวา้งท่ีจะทนต่อสภาวะท่ีเป็นปัญหานั้น ๆ ได ้ส าหรับ
ปัญหา หรือสภาวะท่ีเป็นปัญหาบางประการนั้น บางคนก็ทนได ้บางคนก็ไม่สามารถจะอดทนท่ีจะ
เผชิญปัญหานั้น ๆ ได ้ อุบติัเหตุ ความผิดหวงั หรือปัญหาชีวิต ฯลฯ ลว้นแลว้แต่น าความยุ่งยาก 
ความล าบาก ความสับสน ความวุน่วายใจ มาสู่บุคคลท่ีเผชิญกบัปัญหา หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น อีก
ทั้งยงัมีอิทธิพลต่ออารมณ์ สภาพทางจิตใจ ตลอดทั้งกระทบกระเทือนสภาพทางร่างกายของบุคคล
นั้น ๆ อีกด้วย นอกจากน้ีประสบการณ์บางประการท่ีเป็นรอยร้าวของชีวิต และจิตใจอาจจะ
ก่อให้เกิดความล าบาก ยุง่ยากใจ แก่บุคคลนั้น ๆ หรืออาจจะเป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถจะ
ยอมรับสภาพความเป็นจริงต่าง ๆ ท่ีเขาตอ้งเผชิญ นอกจากน้ีหากสภาวะท่ีบุคคลประสพ หรือตอ้ง
เผชิญมีความรุนแรง หรือวิกฤตมาก บุคคลนั้น ๆ อาจไม่สามารถจะเผชิญต่อสภาวะนั้นได ้ และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมานั้นอาจจะท าให้บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพแปรปรวน และอาจจะมีความ
ผิดปกติทางจิตใจในท่ีสุด ตวัอยา่งประสบการณ์ท่ีเป็นรอยร้าวของชีวิต ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลบางคน
ตอ้งสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักของเขา และบุคคลนั้นไม่สามารถจะทนต่อสภาวะท่ีขาดบุคคลอนัเป็น
ท่ีรักได ้หรือความร้าวราญท่ีเกิดจากสภาพบา้นแตก ขาดบิดา หรือมารดา หรือขาดผูอุ้ปภาระ หรือ
แมก้ระทัง่การขาดสัมพนัธภาพท่ีดีภายในครอบครัว ก็อาจจะน าความล าบาก ยุง่ยากมาให้แก่บุคคล
บางคน หากวา่บุคคลนั้นไม่สามารถจะยอมรับสภาพความเป็นจริงนั้น ๆ ได ้หรือสภาพชีวิตสมรสท่ี
ปราศจากความสุข และตอ้งเผชิญกบัปัญหาหยา่ร้างในท่ีสุด หากบุคคลนั้น ๆ ไม่สามารถจะเผชิญต่อ
สภาพนั้น ๆ ได ้และตอ้งประสพแต่ความผิดหวงั ความเศร้า ซ่ึงเป็นผลท่ีท าให้ความสุข ตลอดทั้ง
ความส าเร็จต่าง ๆ ท่ีเขาควรจะไดรั้บในชีวิตก็จะจบส้ินลง ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม สภาวะปัญหาต่าง ๆ 
เหล่าน้ีจะหมดส้ินลงได้หากบุคคลนั้นมีความอดทน สามารถใช้สติปัญญาเป็นดวงประทีปท่ีจะ
แสวงหาวธีิการท่ีจะเผชิญต่อสภาวะท่ีไม่พึงปรารถนา เพื่อใหต้วัเขาสามารถมีชีวิตอยูใ่นโลกไดอ้ยา่ง
มีความสุข 
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 แหล่งให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ 
 แหล่งให้การสนบัสนุน และช่วยเหลือการเผชิญปัญหาบางประการ และการหาทาง
แกปั้ญหานั้น ๆ ดว้ยตนเองตามล าพงันั้น บางคร้ังอาจจะไม่ประสพความส าเร็จ บุคคลในครอบครัว 
เช่น บิดา มารดา พี่ นอ้ง หรือแมก้ระทั้งญาติ หรือบุคคลในสังคม เพื่อน ครู อาจารย ์ผูช้  านาญพิเศษ
เฉพาะทาง ผูน้ าทางศาสนา เป็นตน้ บุคคลเหล่าน้ีสามารถจะช่วยบ าบดัปัดเป่าปัญหาต่าง ๆ ให้ลด
นอ้ยลงไดส้ าหรับปัญหาต่าง ๆ ตลอดทั้งสภาวะท่ีก่อให้เกิดความคบัขอ้งใจ ความขดัแยง้ หรือความ
กดดนันั้น อาจจะไดแ้ก่ ปัญหาเก่ียวกบัสัมพนัธภาพภายในครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
ศกัยภาพ เชาวปั์ญญา อารมณ์ ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น หากมีแหล่งหรือบุคคลภายนอกท่ีมี
ความสามารถท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือให้ความกระจ่าง ให้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา หรือเร่ืองนั้น ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง ปัญหาท่ีบุคคลนั้น ๆ ประสบก็จะค่อย ๆ คล่ีคลายให้เบาบางลงได ้
และในท่ีสุดบุคคลนั้นก็จะสามารถปรับตวั และมีจิตใจท่ีเป็นสุข และหากว่าเขาจะตอ้งเผชิญต่อ
สภาพปัญหา หรือสภาวะวุน่วายทางจิตใจต่าง ๆ ในอนาคตบุคคลก็จะสามารถท่ีจะผา่นพน้อุปสรรค
ต่าง ๆ ไปไดด้ว้ยดี 
 

แนวทางแก้ไข เพ่ือการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ  
1. ประเมินสถานภาพของปัญหาโดยศึกษาข้อเท็จจริงเก่ียวกับปัญหา ความเครียด 

ภยนัตราย หรือสภาวะความวุน่วายทางจิตใจท่ีเกิดข้ึน เพื่อจะไดท้ราบวา่ ปัญหา ท่ีแทจ้ริงคืออะไร 
องคป์ระกอบของปัญหาประกอบดว้ยองคป์ระกอบอะไรบา้ง  (เช่น องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบับุคคล 
หรือองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม หรือส่ิงอ่ืน ๆ ชนิดของปัญหาเป็นปัญหาชนิดใด ( เช่น 
ปัญหาท่ีเป็นความจริง ปัญหาท่ีเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาทาง ปัญหาทางอารมณ์ หรือ
ปัญหาเก่ียวกบัผลประโยชน์ ปัญหานั้น ๆ มีความรุนแรงมากนอ้ยเพียงใด มีสาเหตุ และความเป็นมา
อยา่งไร และจะตอ้งใชค้วามพยายามเพื่อด าเนินการแกปั้ญหาใหเ้หมาะสมไดอ้ยา่งไร 

2. พิจารณาหาแนวทางเพื่อด าเนินการแกปั้ญหา โดยพิจารแนวทางต่าง ๆ หลาย ๆ แนวทาง
ท่ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่การแกปั้ญหา แลว้พยายามเลือกแนวทางท่ีพิจารณาแลว้วา่เหมาะสม
ท่ีสุด หรือเป็นไปไดม้ากท่ีสุดท่ีจะน ามาด าเนินการแกปั้ญหานั้น ๆ ส าหรับการก าหนดแนวทางการ
แกปั้ญหานั้น จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่า สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัปัญหา 
และเอ้ืออ านวยแก่การแกปั้ญหา เพื่อน ามาประกอบการก าหนดแนวทางการคล่ีคลาย หรือแกปั้ญหา
นั้น ๆ ส าหรับขอ้มูลบางประการนั้น นอกจากจะไดรั้บจากแหล่งเอกสาร และบุคคลแลว้ ยงัอาจจะ
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ไดรั้บจากแหล่งบริการความช่วยเหลือต่าง ๆ อีกดว้ย นอกจากน้ี ในระหวา่งรวบรวมขอ้มูลจะตอ้ง
ค านึงถึงเวลาประกอบดว้ย เพราะปัญหาบางปัญหา หากยืดเยื้อ ใชเ้วลารวบรวมขอ้มูลมากเกินไปก็
อาจจะสายเกินกาล และนอกเหนือจากส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ปรากฏวา่ ประสบการณ์ ตลอดทั้งเทคนิคใน
การรวบรวมขอ้มูลมีความส าคญัยา่งยิง่อีกประการหน่ึงดว้ย 

3. ด าเนินการแกปั้ญหาภายหลงัท่ีไดพ้ิจารณาตกลงใจแลว้วา่ จะด าเนินการตามแนวทางใด 
หรือวถีิทางใดแลว้ก็ควรจะลงมือด าเนินการแกปั้ญหานั้น ๆ ทนัที ขณะด าเนินการแกปั้ญหาก็จ  าเป็น
จะตอ้งด าเนินการตามเป้าหมาย ใชค้วามมีเหตุผลพิจารณาประกอบ ขณะเด่ียวกนัหากจะเป็นจะตอ้ง
หาขอ้มูลเพิ่มเติม ก็จะตอ้งด าเนินการตามความจ าเป็น และเหมาะสม เพื่อให้วิถีทางการแกปั้ญหา 
นั้น ๆ สมบูรณ์ข้ึน 

4. ประเมินผลการแกปั้ญหา และรับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของบุคคลอ่ืน เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุง หรือแกไ้ขขอ้บกพร่องใหถู้กตอ้ง และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  ภายหลงัท่ีไดด้ าเนินการแกปั้ญหาตามแนวทางท่ีพิจารณาว่า เหมาะสมท่ีสุดแลว้ มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องประเมินผลของการแก้ปัญหา โดยประเมินผลของการด าเนินงานการ
แกปั้ญหาวา่ไดรั้บผลอยา่งไร หรือส่ิงท่ีไดก้ระท าไปแลว้เป็นอยา่งไร ควรจะปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม
ประการใดบา้ง และนอกจากจะประเมินผลดว้ยตนเองแลว้ ยงัอาจจะรับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืน ตลอดทั้งขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง หรือพยายามด าเนินการให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการประเมินผลการด าเนินงาน และการรับฟังข้อคิดเห็น และ 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บนั้นจะช่วยให้ ไดเ้รียนรู้วิธีการ หรือวิถีทางท่ีจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ ต่อไปใน
อนาคตไดเ้ขา้ใจตนเอง และบุคคลอ่ืน ตลอดทั้งสังคมท่ีแวดลอ้มไดดี้ยิ่งข้ึน สามารถกระท า หรือ
ด าเนินการใด ๆ ไดอ้ยา่งมีเป้าหมายท่ีเหมาะสม และมีคุณค่ายิ่งข้ึน และสามารถเพิ่มศกัยภาพในการ
เผชิญปัญหาต่าง ๆ ตลอดทั้ งมีความอดทน รู้จกัชั่งใจ รู้จกัการรอ ตลอดทั้งอดทนต่อปัญหา 
ความเครียด หรือสภาวะต่าง ๆ ท่ีคุกคาม 
 

เทคนิคในการปรับตัวและการพฒันาบุคลกิภาพ 
ลกัษณะของบุคลิกภาพส่วนบุคคลท่ีจะช่วยคล่ีคลายการแก้ปัญหา และแนวทางในการ

พฒันาตนเอง มีรายละเอียดดงัน้ีคือ 
1. ลกัษณะของบุคลิกภาพส่วนบุคคลท่ีจะช่วยคล่ีคลายปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

แกปั้ญหาประกอบดว้ยบุคลิกภาพดงัน้ี 
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1.1 เจตคติต่อตนเอง โดยบุคคลนั้นจะตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อตนเอง มีความเขา้ใจตนเอง 
ยอมรับตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความรับผิดขอบต่อตนเอง และ
ผูอ่ื้น สามารถประเมินส่ิงท่ีตนมีอยู ่และสามารถใชพ้ลงัความรู้ความสามารถท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์
ในทางท่ีดี และเหมาะสม 

1.2 การรับรู้ความเป็นจริง โดยเขา้ใจพฤติกรรมของตนเองอยา่งถูกตอ้งตามความเป็น
จริง สามารถเขา้ใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมโลก และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีแวดลอ้มไดถู้กตอ้งตามความ
เป็นจริง ตลอดทั้งสามารถแสดงบทบาทท่ีเหมาะสมกบัความเป็นจริง 

1.3 การประสานกลมกลืนของบุคลิกภาพ โดยมีองค์ประกอบของบุคลิกภาพที
ประสานกลมกลืนกนั มีอิสระท่ีจะคิด สามารถเผชิญกบัอุปสรรค และขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายในตนเองได ้ตลอดทั้งมีความอดทนในการเผชิญต่อความเครียด และสภาวะต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.4 ความสามารถต่าง ๆ โดยบุคคลนั้นมีความสามารถท่ีจะพฒันาความ สามารถทาง
ร่างกาย จิตใจ เชาวปั์ญญา อารมณ์ และสังคมของตนเอง และท่ีแวดลอ้มเพื่อท่ีจะสามารถเผชิญ
ปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตทั้งในปัจจุบนั และในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสมตลอดทั้งมีความสามารถท่ีจะ
ท างาน และอยูร่่วมกนับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข 

1.5 ความเป็นตวัของตวัเอง โดยมีความไวเ้น้ือเช่ือใจตนเอง มีความมัน่ใจ และเช่ือมัน่
ในตนเอง มีความไวว้างใจตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม มีความเป็นอิสระจาก
อิทธิพลต่าง ๆ ในสังคม ตลอดทั้งมีเป้าหมายชีวติท่ีชดัเจน และมีขอบเขตท่ีแน่นอน 

1.6 ความเจริญแห่งตน โดยมีแนวโนม้ท่ีจะเจริญเติบโต มีความเป็นผูใ้หญ่มีวุฒิภาวะ 
โดยมีบุคลิกภาพน่าเคารพ น่าศรัทธา จะติดต่อกบัใครก็มกั จะไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดี งานต่าง ๆ ท่ี
ท  าก็จะประสพความส าเร็จมากกวา่ผดิหวงั นอกจากน้ียงัมีการปฏิบติัตนในลกัษณะของผูมี้ความเป็น
ผูใ้หญ่คือ สามารถควบคุมอารมณ์ไดสู้งไม่วา่จะอยูใ่นสภาวะใดของอารมณ์ มีความสุขุม น่านบัถือ 
น่าศรัทธา มีความสามารถในการรับฟังท่ีท าให้ผูฟั้งมีความสุข และอยากสนทนาด้วย  มี
ความสามารถในการเขา้ใจบุคคลท่ีสนทนา หรือมาติดต่อดว้ย รู้จกัการให้อภยั ไม่ถือโกรธ และ
พร้อมท่ีจะยกโทษ และมีความสามารถในการใชอ้ารมณ์ ไม่อ่อนไหว คือสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได ้นอกจากจะมีความเป็นผูใ้หญ่แลว้ ยงัมีสมรรถภาพในการด าเนินงานเพื่อความส าเร็จของ
เป้าหมายในชีวติ มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงบทบาทในการท างานใหส้ าเร็จ และเจริญกา้วหนา้ ตลอดทั้ง
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มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการส่งเสริม และรักษาสัมพนัธภาพภายในกลุ่ม และระหวา่ง
กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ 

2. แนวทางการพฒันาตนเอง หรือพฒันาตวับุคคล ในการท่ีจะช่วยให้ตนเองมีสุขภาพจิต
สมบูรณ์ สามารถผา่นพน้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ไปไดน้ั้น จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการพฒันา
ตนเองควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคม ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถใชชี้วิตของตนภายใตส้ังคมท่ีแวดลอ้มได้
ดว้ยความสุข ดว้ยเหตุน้ีศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระสพ รัตนากร (2523: 36 – 38) ไดเ้สนอแนะ 
แนวทางการพฒันาตวับุคคลไวด้งัต่อไปน้ี โดยแต่ละบุคคลควรจะตอ้งรู้จกัให้ โดยแต่ละบุคคลควร
จะมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนั ตลอดทั้งสามารถใหก้ าลงัใจแก่กนั และกนัได ้

2.1 รู้จกัใหโ้ดยแต่ละบุคคลควรจะมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนั ตลอดทั้งสามารถให้ก าลงัใจ 
แก่กนั และกนัได ้ 

2.2 รู้จกัพอ และรู้จกัประมาณตน เพื่อท าให้จิตใจของเราเองสงบ และสังคมก็จะสงบ
ตามไปดว้ย 

2.3 รู้จกัยอม ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึง รู้จกัผ่อนสั้ นผ่อนยาวมากกว่าจะชิงดีชิงเด่น 
ประหตัประหารกนั หรือเอาชนะกนัดว้ยเล่ห์เหล่ียม 

2.4 รู้จกัเช่ือฟังในเหตุผลของบุคคลอ่ืน ไม่กระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนฝ่าย
เดียว จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมดว้ย 

2.5 รู้จกัเกรงใจ และเห็นอกเห็นใจบุคคลอ่ืน โดยค านึงถึงใจเขาใจเราควรจะมีธรรม 
และศีลธรรมประจ าใจ เพื่อไม่ก่อใหเ้กิดความสะเทือนใจแก่บุคคลอ่ืน 

2.6 มีความอดกลั้น ในท่ีน้ีจะหมายถึง อดทนทัว่ ๆ ไป อดทนต่อปัญหาความเครียด 
ปัญหาชีวติ และปัญหาอ่ืน ๆ อดทนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบนอกจากน้ี ควรจะตอ้ง
อดรอคือ รอเวลา ซ่ึงจะตอ้งอดทนรอเวลา ทั้งน้ีเพราะวา่บางส่ิงบางอยา่งท่ีเราตอ้งการจะพูดนั้น หาก
เราสามารถอดกลั้นท่ีจะพูดก็จะดีพูดออกไปเพราะผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการรอเวลามกัจะ
คุม้ค่าแก่การรอ 

2.7 รู้จกัใหอ้ภยัซ่ึงดีกวา่การผกูโกรธ 
2.8 เห็นผูอ่ื้นดีกวา่ตน ดีกวา่เห็นตนดีกวา่ผูอ่ื้น 
2.9 สามารถชนะตนดีกวา่ชนะผูอ่ื้น ตลอดทั้งสามารถชนะกิเลสต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงดีกวา่

ชนะส่ิงใด ๆ ทั้งหมด 
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ลกัษณะของบุคคลทีม่ีการปรับตัวด ี
ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพจิตเป็นปัญหาเฉพาะบุคคล เน่ืองจากว่าบุคคลนั้นมีปัญหา และ

จะตอ้งแกปั้ญหาเอง เร่ืองการแกปั้ญหาน้ีเป็นเทคนิคเฉพาะตวั ซ่ึงแต่ละคนมกัจะตอ้งคน้หาทดลอง
ดว้ยตวัเอง คลินิก ผูเ้ชียวชาญ จิตแพทย ์เพื่อน ฯลฯ เป็นแต่เพียงผูช่้วยเหลือให้เราช่วยแกปั้ญหาดว้ย
ตนเองไดเ้ท่านั้น อยา่งไรก็ตามเม่ือไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูท่ี้มีสุขภาพจิตดีมาแลว้ ขอ้แนะน าถึง
วธีิการปรับตวัท่ีถูกตอ้งเพื่อท่ีจะมีสุขภาพจิตท่ีดีได ้จึงควรติดตามมา เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงวิธีการโดย
ทัว่ ๆ ไปท่ีนิยมปฏิบติักนั 

1. พยายามเขา้ใจตนเอง 
คุณลกัษณะโดยทัว่ไปของผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีดี และมีการปรับตวัท่ีถูกตอ้งคือผูท่ี้กลา้เผชิญ

ความจริงเก่ียวกบัตนเอง ไม่หลอกตวัเอง เขาเป็นผูท่ี้ยอมรับ และมีความอดทนต่อความวิตกกงักล 
ความวา้วุน่ใจ โดยเขายอมรับวา่ความวติกกงัวล ความกลวั เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต หากเรากลา้เผชิญ
ความจริงขอ้น้ีได ้ เราก็จะมีความมัน่คงในจิตใจ และสามารถแกปั้ญหา และตดัสินใจดว้ยตนเองได ้
ซ่ึงตอ้งพยายามเล่ียงการใชก้ลวิธานในการป้องกนัตนเอง และพยายามเขา้ใจ ความตอ้งการของตน 
ดงัจะอธิบายเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ีคือ 

1.1 พยายามเล่ียงการใช้กลวิธานในการป้องกนัตนเองอย่าใช้มากจนเกินไป คนท่ีมี
ความอดทนต่อความวติกกงัวลมกัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้บุคคลท่ีมีการปรับตวัดีมกัจะรู้สึกตวัก่อน
ใช้กลวิธานในการป้องกนัตนเอง และมกัจะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าตวัเองพยายามจะใช้ ตวัอย่างเช่น 
นกัศึกษาท่ีเร่ิมตน้บ่นอาจารยผ์ูส้อนในการท่ีตนไดค้ะแนนไม่ดีนกั ในท่ีสุดมกัจะรู้สึก วา่ตนก็ก าลงั
ใช ้เหตุผลซ่ึงก็เป็นกลวิธานในการป้องกนัตนอีกชนิดหน่ึง แต่โดยสภาพความจริงถา้นกัศึกษาผูน้ั้น
เขา้เรียนสม ่าเสมอ พยายามท าความเขา้ใจในเน้ือหา ส่งรายงานอยูเ่สมอก็คงไม่ถึงกบัไดค้ะแนนไม่ดี 
ดงัน้ีเป็นตน้ 

1.2 เขา้ใจความตอ้งการของตนเอง จุดมุ่งหมายของตนเรา เราตอ้งรู้ว่าตวัเราเป็น
อยา่งไรเช่น นกัศึกษาท่ีบ่นอาจารยผ์ูส้อนในการท่ีตนไดค้ะแนนไม่ดี หากนกัศึกษาผูน้ั้นหนัมาถาม
ตนเองวา่“เราตอ้งการอะไรแน่” เขาก็จะตอ้งยอมรับกบัตนเองวา่ค าตอบก็คือ ตอ้งการไดค้ะแนนดี
โดยท่ีไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนหนงัสือ ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้ ดงันั้นเขาก็ตอ้งตดัสินใจว่าเขาตอ้งการอะไรแน่
ระหวา่งคะแนนดีกบัการเขา้ชั้นเรียนดว้ยความสม ่าเสมอ และท างานมอบหมายส่งทนั ตามก าหนด 
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2. เขา้ใจจุดมุ่งหมาย และเขา้ใจความตอ้งการของตวัเอง  
การเขา้ใจจุดมุ่งหมาย และเขา้ใจความตอ้งการของตนเองเป็นของดีท่ีคนเราจะมีจุดมุ่งหมาย

ในชีวิต เช่น ตอ้งการเป็นแพทย  ์ วิศวกร เภสัชกร นกัส่งเสริมการเกษตร มีอาชีพอิสระ ท าธุรกิจ 
ฟาร์มโคนม เหล่าน้ีลว้นเป็นจุดมุ่งหมายทั้งนั้น แต่จุดมุ่งหมายไม่ใช่ของตายตวัท่ียืดหยุน่กนัไม่ได้
เลยการตั้งจุดมุ่งหมายท่ีสูงเกินระดบัความสามารถของเรามากนัก มกัก่อให้เกิดความคบัขอ้งใจ 
ความวิตกกงัวลอยู่เสมอ การปรับจุดมุ่งหมายให้พอดี กบัระดบัท่ีเราสามารถท าให้ส าเร็จจะขจดั
ความคบัขอ้งใจโดยไม่จ  าเป็นใหห้มดไปได ้ซ่ึงมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

2.1 การลดสภาพความขดัแยง้ทางจิตใจ และความคบัขอ้งใจ ระบบสังคมของเราใน
ปัจจุบนัน้ีค่อนขา้งเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และสลบัซับซ้อนมาก และจุดมุ่งหมายของเราก็มี
มากมายจนอาจกล่าวไดว้า่ ไม่มีใครในโลกน้ีท่ีจะเกิดมาโดยไม่เคยพบสภาพความขดัแยง้ หรือความ
คบัขอ้งใจได ้ดงันั้นวธีิเด่ียวท่ีเราสามารถแกไ้ดคื้อ การลดสภาพความขดัแยง้ และความคบัขอ้งใจลง
ให้นอ้ยท่ีสุดดว้ยการพยายามหาโอกาส ให้ความตอ้งการได ้บ าบดัทัว่ถึงกนัตวัอยา่งเช่นนกัศึกษาท่ี
ตอ้งการไดค้ะแนนดีแต่ในเวลาเดียวกนัตอ้งการไดช่ื้อเสียง ความมีหนา้มีตา ในการเป็นนกักีฬาดว้ย 
การลดสภาพความขดักนัอาจท าไดโ้ดยพยายามให้ความตอ้งการทั้งสองอยา่งไดบ้  าบดัโดยแบ่งเวลา
คืนหน่ึงส าหรับการเรียน และคืนหน่ึงส าหรับฝึกซอ้มกีฬาดว้ย ฝึกจิตใจให้อดทนต่อความคบัขอ้งใจ
ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ คนเราไม่สามารถไดทุ้กส่ิงทุกอยา่งท่ีตอ้งการ และในเวลาท่ีตอ้งการเสมอไปหมด
ได ้การท าใจใหอ้ดทนต่อความขอ้งคบัใจเป็นของฝึกไดโ้ดยฝึกหดัใจให้อดทนในเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
ก่อน เช่น ความขอ้งคบัใจในการคอยรถเมล์ ความอึดอดัในการหาท่ีร่มจอดรถไม่ได ้ ถา้ในเร่ือง           
เล็ก ๆ น้ี เราสามารถอดทนได้ เราก็พร้อมท่ีจะอดทนต่อความขอ้งคบัใจในเร่ืองใหญ่ ๆ ต่อไปได ้
การพูดถึงส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ความไม่พอใจ โดยสามารถระงบัอารมณ์ไดพ้อสมควรคนบาง
คนสามารถพูดถึงส่ิงท่ีก่อความระคายใจ เคืองใจไดโ้ดย ไม่เสียเพื่อน หรือเสียความนบัหนา้ถือตา 
และคนบางคนไม่สามารถพูด หรือระบายความอึดอดัใจไดเ้ลย เทคนิคเหล่าน้ีเป็นของท่ีฝึกหัดได้
โดย ค่อยท าค่อยไปแลว้จะค่อย ๆ ท าไดเ้อง ท างานท่ีเป็นประโยชน์งานท่ีเป็นประโยชน์ช่วยไม่ให้
เราคิดถึงความขดัแยง้มากนกั และเม่ือมีงานท่ีสนใจท า ความส าเร็จจากการท างาน มกัช่วยให้จิตใจ
สบายข้ึน 

2.2 ฝึกท าใจใหมี้สมาธิ ไม่ยดึติด ยืดหยุน่ รู้จกัให้อภยั ไม่อิจฉาริษยา ไม่มุ่งร้าย ซ่ึงจะ
ท าใหจิ้ตใจเศร้าหมอง ขาดความสุขในการด าเนินชีวติ 
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2.3 ฝึกคิดในทางท่ีดี คิดในทางบวก คิดตลก ๆ เช่น คิดวา่เออดีคิดไดอ้ยา่งไร เป็น
แนวคิดท่ีแปลกอีกแบบหน่ึง คิดไดไ้ง บางท่ีเอาส่ิงท่ีเครียด ๆ มาคิดสนุก ๆ ความทุกขก์็ลดลงได ้

2.4 ลดจุดมุ่งหมายในชีวิตลงบา้ง บางคนตั้งเป้าหมายของชีวิตไวสู้งเกิน บางทีทางท่ี
จะไปให้ถึงดวงดาวอาจไปไม่ได้ทุกคน แต่เม่ือเราไม่สามารถไปให้ถึง ตามความตอ้งการท่ีเรา
มุ่งหวงั เราก็ลดเป้าหมายตวัเราเองลงได ้ ส ารวจตนเองว่าเราชอบอะไร เราท าอะไรได ้ ชีวิตก็มี
ความสุขข้ึน 

3. ตอ้งมีร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภยัเบียดเบียน และประกอบกบัมีจิตใจท่ีเป็น
สาธารณะ เป็นผูไ้ม่เอาเปรียบสังคม เป็นผูรู้้จกัประมาณตน มีจิตใจเอ้ือเผื่อแผ ่พร้อมท่ีจะช่วยคนอ่ืน
แบบไร้เง่ือนไข ร่างกายท่ีสวยงามอยูใ่นจิตใจท่ีงดงามเช่นกนั 

4. ตอ้งสามารถควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกได้ มนุษยทุ์กคนมีความรู้สึก มีเลือดเน้ือ มี
ชีวิต มีส่ิงเร้าใด ๆ มากระทบไม่ตอ้งตาตอ้งใจ ไม่ถูกหูถูกใจ หรือตอ้งตาตอ้งใจ เหล่าน้ีบุคคลตอ้ง
พิจารณา ตอ้งฟัง ตอ้งไม่เอาอารมณ์ และความรู้สึกรัก ชอบ เกลียด เขา้ตดัสินส่ิงเร้านั้น ๆ หรือ
สถานการณ์นั้น ๆ โดยใชเ้กณฑจ์ากตนเองประเมินการกระท าเช่นน้ีเรียกวา่ ยงัควบคุมอารมณ์ไม่ได้
เพราะ อารมณ์เป็น ความตึงเครียด ซ่ึงท าให้อินทรีย์พร้อมท่ีจะ แสดงออก เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีตนรู้สึก การเป็นคนเจา้อารมณ์ไม่เกิดผลดีต่อบุคคลเลย บุคคลท่ีตอ้งการมีสุขภาพจิตท่ีดี
ตอ้ง พยายามควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกใหไ้ด ้ 

5. ตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถยอมรับความจริง มองโลกตามท่ีเป็น มองในแง่ดี มองอะไร          
ดี ๆ ดงันั้นเราทุกคนจึงควรอยูอ่ยา่งรู้ตวั อยูอ่ย่างมีสติ และรู้วา่ท่ีน่ีขณะน้ี ฉันคือใคร และฉนัจะท า
อะไร เท่าน้ีชีวิตก็สุขพอแลว้ แต่ในความเป็นจริงเราคงปฏิเสธ ไม่ไดว้า่เราไม่ไดอ้ยูต่วัคนเดียวใน
โลก เรายงัมีเพื่อน มีใครต่อใครท่ีเรารู้จกั ไม่วา่จะเป็นเพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่
นอ้ง และคนอ่ืนๆ รอบๆ ตวัเราลว้นแต่มีคนอยูใ่กลต้วัเรา ทั้งนั้นแลว้จะท าอยา่งไรให้ตวัเรา สามารถ 
เข้ากับคนอ่ืนๆได้ และจะท าอย่างไรเม่ือต้องอยู่ใกล้ผูค้นหลายคนท่ีมีความแตกต่างกันแล้วมี
ความสุข สามารถยอมรับความจริงได ้ 

6. จงรักเพื่อนเสมือนหน่ึงรักตวัเราเอง ความรู้สึกเช่นน้ีเป็นความรู้ธรรมดามากตวัเรายงัรัก
ตวัเราเองเลยไม่ตอ้งการใหใ้ครวา่กล่าว หรือต าหนิอยา่งนั้น อยา่งน้ี คนอ่ืนเขาก็เช่นเดียวกบัเรา เขาก็
ไม่ตอ้งการให้ใครมาว่ากล่าวทั้งต่อหน้า และรับหลงัเช่นกนั ในขอ้น้ีคือการปฏิบติักบัคนอ่ืนเช่น
เดียว กบัปฏิบติักบัตวัเรา ทางพระบอกวา่ปฏิบติัเสมอตน อยา่ยกตนข่มท่าน คนมีต ่ากวา่คนนั้น ฉนัมี
ค่ามากกวา่คนโนน้ ปฏิบติัตนเหนือมนุษยป์กติ ความสุขจะเกิดแก่ใจไดอ้ยา่งไร  
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7. จงเป็นคนมองโลกในแง่ดี หรือการมองหลายส่ิงหลายอยา่งในทางบวก ไม่มองแบบเจา้
คิดเจา้แคน้ จิตใจผูกพยาบาทตลอดเวลา มุ่งเอาชนะ มุ่งให้คนอ่ืนคอยพะเนา้พะนอ คอยเอาใจ หรือ
มองคนอ่ืนไม่ดีแต่มองตนเองไม่เห็น หรือบางคร้ังท าเป็นวา่เห็นแต่แสร้งท าวา่ปรับปรุงตนแลว้ นิสัย
เดิม ๆ ก็ปรากฏ นกัจิตวิทยาเคยอธิบายวา่ บุคลิกภาพของบุคคลท่ีพฒันาจนเขา้วยัผูใ้หญ่แลว้โอกาส
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท าไดค้่อนขา้งยาก แต่ถา้บุคคลมีหัวจิตหัวใจท่ีดี มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงามมา
ก่อน น่าจะไม่ยากท่ีจะหดั หรือ ฝึกเป็นคนมองในแง่ดี คิดดี ๆ เพราะกวา่เราจะผา่นช่วงวยัผูใ้หญ่มา
ได ้ชีวติเราแต่ละคนคงพบ และเจอกบัปัญหามากมายหลายอยา่ง ประสบการณ์เหล่านั้นน่าจะมาเป็น
บทเรียนชีวติใหแ้ก่ตวัเราได ้ผา่นทุกข ์ผา่นสุข มาหลายคร้ังหลายหน คนเราน่าจะมีการเปล่ียนแปลง
บา้ง ฉะนั้นการหดัมองอะไรง่าย ๆ มองในเชิงสร้างสรรค์ มองอะไรทางบวก การ ฝึกมองเช่นน้ี
บ่อยๆ เราก็จะเป็นผูห้น่ึง ท่ีมองโลก ในแง่ดีได ้มองอะไรสวย ๆ งาม ๆ มองตามธรรมชาติท่ีมนัเป็น 
อยา่หดัเป็นคนมองอะไรโดยผา่นวตัถุ เอาวตัถุมาเป็นเคร่ืองบดบงั ความดีความงาม และ เน้ือแทข้อง
ตน ในท่ีสุดค่าของตนก็จะหมดไปอย่างไม่รู้ตวั ใบหน้าท่ียิม้แยม้แจ่มใสตอ้งมาจากหัวใจท่ีดีงาม 
รอยยิ้มจึงจะมีเสน่ห์ เป็นรอยพิมพใ์จท่ีใครปรารถนาจะเห็น จะคบคา้สมาคม ฉะนั้นดวงตาเป็น
หนา้ต่างของหวัใจ ความคิดขา้งในดีพฤติกรรมท่ีแสดงภายนอกดีดว้ย ไม่ตอ้งใชแ้กว้แหวนเงินทอง
หรอกล่อ เราก็หารมิตรภาพจากคนอ่ืนไดไ้ม่ยากนกัเพียงของใหม้องอะไรดี  ๆ  คิดอะไรดี ๆ แลว้เรา
ก็จะมองโลกในแง่ดีเอง 

8. จงคิดเสมอวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีคุณค่า และคนอ่ืนก็มีคุณค่าเช่นกนั หลายคนมองตนเอง
ต ่าตอ้ย มองตวัเองดอ้ยกวา่คนอ่ืน มกันึกนอ้ยใจในโชคชะตา วาสนา กลายเป็นคนไม่ชอบสังคม 
เก็บตวั แยกตนเองจากสังคมมีโลกส่วนตวั ในความเป็นมนุษยทุ์กคนมีคุณค่าในตวัเองหมด ไม่วา่จะ
เกิดมายากจน หรือเป็นคนผิวขาว ด า สวย หรือ ข้ีเหล่ หรือแมก้ระทัง่ท างานท่ีต่างกนั เจา้นาย 
ลูกน้อง ทุกคนทุกชีวิตมีคุณค่ามีค่าของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั มีศกัด์ิศรีของความเป็นคน
เท่ากนั เพียงแต่ท างานต่างหนา้ท่ีกนั สวยของคนหน่ึง อาจจะไม่สวยของอีกคนหน่ึง ดีท่ีสุดส าหรับ
คนน้ีอาจไม่ดีท่ีสุดส าหรับอีกคนก็ได ้ แต่ทุกคนมีคุณค่าเท่ากนั เราจะตอ้งรู้จกัรักตนเอง เคารพ
ตนเอง และยอมรับตวัเราเองได้ รวมไปถึงการมองเห็นคุณค่าของตนเอง ไม่ใช่มวัแต่นัง่คิดนอ้ยใจ 
ในโชคชะตาวาสนา ใครท่ีคิดเช่นน้ีเป็นคนท าร้ายตนเอง ท าร้ายจิตส านึกท่ีดีงามของตนเองดว้ย  

9. การรู้จกักา้วไปเผชิญโลกดว้ยความมัน่ใจ ปัจจุบนัเทคโนโลยีล ้าหนา้ไปมาก เราควรจะ
เป็นเปิดประตูใจออกไปสู่โลกภายนอกบา้ง เพื่อให้วิสัยทศัน์กวา้ง ความรู้ต่าง ๆ ส่งผา่นขอ้มูลใย
แกว้เป็นจ านวนมากเรา ควรท าความเขา้ใจแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยศึกษา ความคบัขอ้งใจก็จะไม่
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เกิด ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีไดม้าตอ้งน ามาพินิจพิเคราะห์แลว้เลือกใช้ ให้เหมาะสมกบัตวัเรามุมมอง              
ต่าง ๆ ในบางเร่ืองอาจชดัเจนข้ึน แง่คิดต่าง ๆ ความคิดใหม่อาจเกิดข้ึนโดยท่ีตวัคุณเองอาจไม่รู้ตวั 
เป็นการฝึกรับขอ้มูล ส่งผา่นขอ้มูล รู้จกัการเลือกสรร วเิคราะห์เร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ม่นย  าข้ึน 

10. จงเป็นผูท่ี้มีหนา้ต่างใจเต็มกรอบ หมายถึง การมีจิตใจท่ีดีงาม ใจมีคุณภาพ ใจน่ิง เรียบ 
เกิดสมาธิไม่รุ่มร้อน อย่างท่ีโบราณว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ฝึกให้ใจท างานดว้ยสติ ฝึกคิด 
ไตร่ตรองก่อนลงมือท างาน ฝึกใจใหรั้บเร่ืองราวต่าง ๆ แลว้ ส่งผา่นขอ้มูลออกไปโดย ไม่กลบัมาท า
ร้ายตวัเราเอง ใจท่ีมีคุณภาพตอ้งไม่จบัไม่ยึดไม่ติด ถา้ท าได ้ ไม่วา่เราจะเผชิญกบัสถานการณ์ใด ๆ 
คบัขนัขนาดไหน เราก็ยงัทนในสภาพนั้นได ้บางคร้ังหลกัธรรมทางพระศาสนาก็สามารถน ามาเป็น
แนวปฏิบติัส าหรับด าเนินชีวิต ในการฝึกจิตฝึกใจให้เกิดพลงัไดดี้ท่ีเดียว เม่ือท่านเป็นผูท่ี้มีหนา้ต่าง
ใจเต็มกรอบมุมมองในการคิดเร่ืองใดๆก็จะมีศกัยภาพมากข้ึน ชีวิตก็ด าเนินไปแมว้า่จะพบปัญหา          
ใด ๆ อุปสรรคใด ๆ เราก็สามารถช่วง ตอนนั้น ๆ ไดไ้ม่ยากนกั แต่บุคคลท่ีใจไม่เต็มกรอบ ใจไม่
สมบูรณ์ ใจไม่เป็นสุขกลุ่มคนเหล่าน้ี มกัแกปั้ญหาโดยการเวน้วรรคชีวิต ถา้พลาดชีวิตก็สลาย ถา้
ยบัย ั้งทนัแผลในใจก็เกิดข้ึนกวา่จะรักษาแผลใจ คงตอ้งมาเร่ิมเปิดหนา้ต่างใจกนัใหม่เสียเวลาเสีย
ความรู้สึกทั้งต่อตนเอง และคนใกลชิ้ด ถา้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีเราควรมาฝึกจิตฝึกใจให้มี
พลงั มีคุณภาพโดยสมบูรณ์ 

11. รู้จกัควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกท่ีเศร้าหมอง มนุษยเ์รามกัจะคาดหวงัวา่เร่ืองนั้นตอ้ง
เป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี คนนั้นตอ้งท ากบัฉนัอยา่งนั้น แต่พอเขาไม่ท าตามท่ีเราคิดความคาดหวงัท่ีเรามี
มนักลบัมาท าให้ตวัเราคบัขอ้งใจเอง ท าให้เกิดอารมณ์ ท าให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมอง ในเร่ืองน้ีถา้
จะให้ดีคือฝึกคิดฝึกมองอะไรโดยปราศจากอารมณ์ ฝึกการใช้เหตุผลมาก ๆ ท าส่ิงใดช้า ๆแต่ให้
ส าเร็จทนัการ แลเม่ือมีส่ิงใดมากระทบ ก็ไม่ผนัแปรไปตามเร่ืองนั้น ๆ จนขาดการยบัย ั้งชัง่ใจ เท่าน้ี
อารมณ์ก็สามารถถูกควบคุมได ้ มีนกัจิตวิทยาบางท่านแนะวา่ ถา้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน มนัไม่สามารถแก้
ไดแ้ต่ตวัเราตอ้งเผชิญจะท าอยา่งไรดี วิธีการหน่ึงท่ีอาจใชไ้ดผ้ลคือ มองแบบทะลุไปเลยไม่มีอะไร
กนัเหมือนมองกระจกใส หรือพลาสติกใสนั้นเอง  

12. จงฝึกเป็นคนมองยอ้นกลบั เราท่านหลายคนมกัท าอะไร คิดอะไร มกัคิดไปตรง ๆ คิด
ไปขา้งหนา้ คิดเขา้ขา้งตนเอง คิดในแง่มุมของเรา แต่ไม่เคยจะคิดในแง่มุมผูอ่ื้นบา้ง ตวัอยา่งเช่น เรา
มกัคิดวา่เราเป็นเจา้ของ สุนขั เราจะปฏิบติัต่อสุนขัดว้ยความรัก ความเคยชิน ตอ้งการให้อาหารก็ให้
วนัน้ีรีบ ไม่มีเวลาใหฉ้นัก็ไปท างานสุนขัรอกินขา้วก็แลว้กนั เราท่านแต่ละคนเคยคิดบา้ง หรือไม่วา่ 
สุนขัอาจคิดว่า ตวัมนัเองเป็นเจา้ของคนนะ คนเป็นขา้รับใชสุ้นขั ดงันั้นคนตอ้งหาอาหาร ตอ้ง
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อาบน ้ า คนไหนท่ีชอบตีสุนขั รังแกสุนขั สุนขัอาจคิดวา่ คน ๆ น้ีมีการฝึกจิตในระดบัต ่าก็ไดจึ้ง
แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว พฤติกรรมท่ีมนุษยแ์ต่ละคนแสดงสุนขัจะจ า และแสดงพฤติกรรมของ 
สุนขัออกมาให้คนเขา้ใจ จากตวัอยา่งน้ีคือการคิดในมุมกลบั อยูก่บัคน อยูก่นัหลายคนก็คิดหลาย
แบบ แบบของเราวา่ดี แบบของเขาก็วา่ดีเหมือนกนั คิดคนละอยา่งก็อาจอยูด่ว้ยกนัไดถ้า้เราจะเป็น           
ผูคิ้ดแบบยอ้นกลบับา้งอยา่คิดเขา้ขา้งตนเองจนเกินความพอดี แค่น้ีเราก็สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
แลว้ การยอมรับกนัเพื่อใหเ้กิดการมุมมองดี ๆ มีให้กนั เร่ิมวนัน้ีเห็นวนัน้ี ใครท่ีเร่ิมมานานแลว้ผลท่ี
เกิดข้ึนหลายท่านคงประจกัษแ์ลว้วา่ดีอยา่งไร ถา้บุคคลช่วยกนัสร้างความรู้สึกท่ีดีๆมีให้ต่อกนั เม่ือ
นั้นส่ิงดี ๆ ก็จะเกิดกบัตวัเราสุขภาพจิตของเรา การเป็นผูมี้ความสามารถยอมรับความจริง มองโลก
ตามท่ีเป็น มองในแง่ดี มองอะไรดี ๆ ก็จะท าใหสุ้ขภาพจิตดี 

13. ตอ้งรู้จกัใชห้ลกัธรรมทางศาสนาช่วยพฒันาระดบัจิต บางคร้ังหลายอยา่งท่ีเราพยายาม
ปรับ และแกไ้ขท่ีตวัเรา แต่สถานการณ์บางสถานการณ์อาจ ท าให้เราหมดก าลงัใจ และตวัเราก็ไม่
สามารถหลีกหนีสถานการณ์นั้น ๆ ได ้ เม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ท่ีปวดร้าวนั้น แนวทางท่ี
สามารถเลือกได ้แนวทางหน่ึงคือ การใชห้ลกัธรรมศาสนามายึดในการประคองชีวิตในช่วงวิกฤต 
หรือ น าหลกัธรรมมาเป็นกรอบในการด าเนินความคิดเราอาจจะดีข้ึน ดีกวา่ปล่อยให้ปัญหาต่าง ๆ
รุมเร้าจนท าให้สุขภาพจิตเราเส่ือมนั่นเท่ากันท่านก าลังท าร้ายตวัเอง และสกดักั้นการพฒันา
บุคลิกภาพท่ีจะด าเนินไปอยา่งไม่รู้ตวั 

14. ตอ้งยอมรับเร่ืองมนุษยมี์ความแตกต่างกนั สุขภาพจิตจะดีไดต้อ้งยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลดว้ยมนุษยแ์มแ้ต่แฝดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกนั พอโตข้ึนมาแมว้่าจะเล้ียงดูเหมือนกนั 
แต่ก็มีหลายอยา่งท่ีแตกต่างกนั คนท่ีเขาแสดงพฤติกรรมใดๆท่ีต่างจากเราต่างจากกลุ่มก็ไม่ใช่วา่เขา
แยก่วา่เรา เขาอาจมองอีกมุมหน่ึง เราก็อาจจะมองอีกมุมหน่ึง ความแตกต่างของมนุษยใ์นส่วนน้ีถา้
เราเขา้ใจยอมรับธรรมชาติของแต่ละคน สุขภาพจิตท่านก็ดีดว้ย อยา่คิดไปแกไ้ขคนอ่ืนแต่ตอ้งแกไ้ข
ท่ีตวัเราเอง สุขภาพจิตเราก็ดี รับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบการกระท า และความคิด เขา้ใจเร่ือง
ความแตกต่างกนัของบุคคล ท่านก็มีสุขภาพจิตดีสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้
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สรุปท้ายบท 
การปรับตวัเป็นกระบวนการท่ีตอ้งเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัตลอดเวลาท่ีชีวิตคงอยู ่และเม่ือไหร่ท่ี

การปรับตวัลม้เหลว ชีวิตก็ตกอยูใ่นอนัตรายและน า ไปสู่ความเจ็บป่วยและความตายในท่ีสุด การ
ปรับตวัอาจมองไดแ้บบองค์รวม คือ ทั้งทางร่างกาย จิตใจหรืออารมณ์ ความคิด สังคม และจิต
วญิญาณ หรืออาจมองอีกแง่หน่ึงไดว้า่เป็นการพยายามท่ีจะรักษาดุลภาวะไวอ้ยา่งต่อเน่ืองนัน่เอง 

จะเห็นไดว้า่ในชีวิตของมนุษยน์ั้น จ า เป็นจะตอ้งมีการปรับตวัอยูต่ลอดเวลา ตั้งแต่เกิดจน
ตาย ผูท่ี้ปรับตวัไดดี้ก็จะมีชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีความสุขตามสมควร หากการปรับตวั
ลม้เหลวยอ่มน า ไปสู่ความทุกข ์ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาดา้นความสัมพนัธ์ หรือปัญหาทางสุขภาพ
ไดใ้นท่ีสุด 

 
ค าถามท้ายบทที ่3 

1. การปรับตวัหมายถึงอะไร และมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติประจ าวนัอยา่งไร 
2. ให้ยกตวัอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษาท่ีมีการใช้กลวิธีในการปรับตวั

ในรูปแบบต่าง ๆ มา 2 เหตุการณ์ 
3. นกัศึกษาคิดวา่พฤติกรรมใดของนกัศึกษาท่ีเป็นปัญหาต่อการด ารงชีวิต และนกัศึกษามี

แนวทางแกไ้ขพฤติกรรมดงักล่าวอยา่งไร 
4. นกัศึกษาคิดวา่ตนเองมีลกัษณะการปรับตวัและการพฒันาบุคลิกภาพท่ีดีในเร่ืองใดบา้ง 

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
5. ผูท่ี้มีลกัษณะการปรับตวัยาก หรือมีปัญหาพฤติกรรมจะส่งผลต่อการด ารงชีวติอยา่งไร 
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บทที ่ 4    
ความเครียด และการจัดการความเครียด 

 
ความหมายและความส าคัญของความเครียด 
   ความเครียด เป็นเร่ืองจิตใจ ท่ีเกิดความต่ืนตวัเตรียมรับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงซ่ึงไม่
น่าพึงพอใจและเป็นเร่ืองราวท่ีบุคคลคิดวา่หนกัหนาสาหสั เกิดก าลงัความสามารถท่ีจะแกไ้ขได ้ท า
ให้เกิดความรู้สึกหนงัใจ และอาจเกิดอาการผิดปกติทางร่างกายข้ึนดว้ย หากความเครียดนั้นมีมาก
และคงอยู่เป็นเวลานาน แต่อย่างไรก็ตามความเครียดท่ีไม่มากนักจะเป็นแรงกระตุน้ให้บุคคลเกิด
แรงมุมานะท่ีจะเอาชนะปัญญาและอุปสรรคต่์างๆได ้  ผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบภาระงานท่ีหลากหลายจึง
มกัหลีกหนีความเครียดไม่พน้ หากบุคคลนั้นไม่รู้จกัวิธีผ่อนคลายหรือลดความเครียดปล่อยไวจ้น
สะสมมาก ในท่ีสุดอาจมีปัญหาความผิดปกติทางกายและจิตใจตามมา เป็นผลให้ชีวิตไร้ความสุข 
ครอบครัวมีปัญหา รวมทั้งประสิทธ์ิภาพในการท างานด้อยลง (นิธิพนัธ์ุ  บุญเพิ่ม, 2553:4) ซ่ึง 
ความเครียดเป็นส่ิงท่ีบุคคลตอ้งประสบอยู่เสมออย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้เม่ือเกิดความเครียดท่ีรุนแรง
หรือเร้ือรังข้ึนแลว้บุคคลตอ้งหาแนวทางจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นวธีิจดัการกบัความเครียดโดยทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม แต่การจดัการกบัความเครียดนั้นจะ
แตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ การรับรู้ต่อสถานการณ์ ลกัษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์
เดิมส่ิงท่ีส าคญัก็คือถา้วิธีจดัการกบัความเครียดนั้นเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลก็จะท าให้
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนนั้นเปล่ียนแปลงไปอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม บุคคลก็จะมีสุขภาพจิตท่ีดี ร่างกาย
แข็งแรง และสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีความสุข (กองการศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยันเรศวร, 
2552:2) 

 
1. ความหมายของความเครียด 
     ความเครียด(Stress) มาจากภาษาละตินค าวา่ Strictusหรือ “Stric” ซ่ึงหมายถึง แรงกดดนั
ท่ีมีต่อร่างกายและมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย โดยมีผูใ้ห้ความหมาย
ความเครียดไวห้ลากหลาย เช่น 
 

  Selye (1956: 1801)กล่าววา่ความเครียดเป็นภาวะหน่ึงในระบบชีวิตของบุคคล ซ่ึงแสดง
ให้รู้ดว้ยมีกลุ่มเฉพาะอาการเกิดข้ึน อนัเป็นภาวะท่ีร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงท่ีมาคุกคาม 
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ปฏิกิริยาน้ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในร่างกาย เพื่อปรับตวัต่อส่ิง
คุกคามนั้นๆ 
   สุวนีย ์ เก่ียวก่ิงแกว้ (2527: 52) กล่าววา่ ความเครียดคือการตอบสนองท่ีระบุชดัเจน ของ
บุคคลท่ีมีต่อสถานการณ์บางอย่าง ซ่ึงคุกคามต่อความปลอดภัยของชีวิตการตอบสนองน้ีมี
ลกัษณะเฉพาะในแต่ละคน ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั และปรากฏให้เห็นในรูปของการแสดงออก
บางอยา่ง เป็นผลใหบุ้คคลมีการปรับตวัทั้งทางดา้นร่างกายละจิตใจ 
   กรมสุขภาพจิต (2541: 5) กล่าววา่ ความเครียด เป็นเร่ืองของร่างกายและจิตใจ ท่ีเกิดการ
ต่ืนตวัเตรียมรับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ซ่ึงเราคิดว่าไม่น่าพอใจเป็นเร่ืองท่ีหนกัหนาสาหสัเกิน
ก าลงั ทรัพยากรท่ีเรามีอยู ่หรือเกินความสามารถท่ีเราจะแกไ้ขได ้ท าให้เรารู้สึกหนกัใจเป็นเร่ืองท่ี
หนักหนาสาหัสเกินก าลงัทรัพยากรท่ีเรามีอยู่ หรือเกิดความสามารถท่ีเราจะแกไ้ขได ้ท าให้รู้สึก
หนกัใจ และเป็นทุกข ์กระวนกระวาย และพลอยท าใหเ้กิดอาการผิดปกติทางร่างกายและพฤติกรรม
ตามไปดว้ย ซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกบัความรู้สึกวา่ตนเองจะไดรั้บอนัตรายในอนาคตได ้
   สรุป ความเครียด หมายถึง สภาพทางอารมณ์ท่ีบุคคลตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์หรือความไม่
แน่นอนต่างๆเตรียมรับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ซ่ึงเราคิดว่าไม่น่าพอใจซ่ึงคุกคามต่อความ
ปลอดภยัของชีวิตการตอบสนองน้ีมีลกัษณะเฉพาะในแต่ละคน ไม่จ  าเป็นต้องเหมือนกนั และ
ปรากฏให้เห็นในรูปของการแสดงออกบางอยา่ง เป็นผลให้บุคคลมีการปรับตวัทั้งทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ 
 

2. ชนิดของความเครียด 
   ชนิดของความเครียดมีหลายชนิด ข้ึนอยูก่บัวา่จะจ าแนกโดยใชเ้กณฑอ์ะไร ไดแ้ก่ 

1) จ  าแนกตามสาเหตุการเกิด โดย Gallangher (1979 อา้งถึงใน อมัพร  โอตระกูล, 2540)
จ าแนกความเครียดออกเป็น 2 ชนิด คือ 
 ก) ความเครียดที่เกิดเน่ืองจากมีทุกข์ (Distress) หมายถึง ส่ิงท่ีคุกคามต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคลใดแลว้ก่อใหเ้กิด ความไม่สบายใจหรือเกิดความคบัขอ้งใจ เช่น เม่ือถูกกให้ออกจากงานก็เป็น
ทุกข ์เกิดความเครียดจนรู้สึกปวดศีรษะ เป็นตน้ 
 ข) ความเครียดที่เกิดจากความสุข (Enstress )บางคร้ังคนเรามีความสุขเกิดข้ึนอย่าง
กะทนัหนั หรือมีเหตุการณ์ท่ีท าใหดี้ใจจนต่ืนเตน้มาก หรือในกรณีท่ีมีความสนุกสนานมากเกินไปก็
จะท าให้รู้สึกเครียดได้ ตวัอย่างเช่น เจ้าสาวจะเข้าพิธีแต่งงานในคืนก่อนแต่งงานอาจดีใจ และ
ต่ืนเตน้มากจนรู้สึกเครียดนอนไม่หลบั 
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 2) จ  าแนกตามแหล่งท่ีเกิด การแบ่งประเภทความเครียดโดยวิธีน้ี Miller and Keane (1983) 
อธิบายวา่มี 2 ประเภทไดแ้ก่ 

  ก) ความเครียดที่เกิดจากร่างกาย ซ่ึงยงัสามารถแบ่งออกตาม ระยะเวลาของการเกิดไดอี้ก 
2 ชนิด คือ 
 1)ความเครียดชนิดเฉียบพลนั (Emergency Stress) เป็นส่ิงคุกคามชีวิตท่ีเกิดข้ึนทนัทีทนัใด 
เช่น อุบติัเหตุต่างๆ 
 2)ความเครียดชนิดต่อเน่ือง (Continuing Stress) เป็นส่ิงคุกคามท่ีเกิดข้ึนแลว้ด าเนินไปอยา่ง
ต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของร่างกายในวยัต่างๆ ท่ีคุกคามความรู้สึก เช่นการตั้งครรภ ์การเขา้
สู่วยัรุ่น วยัหมดประจ าเดือน 

  ข) ความเครียดที่เกิดจากจิตใจ เป็นส่ิงคุกคามสืบเน่ืองมาจากความคิด บางคร้ังก็เกิดข้ึน
อยา่งเฉียบพลนัเพราะเป็นการตอบสนองอยา่งทนัทีทนัใด เช่น เม่ือรู้สึกถูกด่าก็จะรู้สึกโกรธเครียด
ข้ึนได ้หรือเป็นส่ิงคุกคามท่ีได้รับจากการอ่านหนงัสือ จากการชมภาพยนตร์ จากค าบอกเล่าของ
ผูอ่ื้นท าใหคิ้ดวา่ตนจะมีอนัตรายก็จะก่อใหเ้กิดความเครียด 
 

3. ระดับของความเครียด 
   ระดบัความรุนแรงของความเครียดจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัส่ิงเร้าและสถานการณ์ท่ี
บุคคลก าลงัเผชิญอยู ่

Janis (1987 อา้งถึงใน กรมสุขภาพจิต 2541: 12) ระดบัหรือความรุนแรงของความเครียด
แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
  1.ระดบัแรก เป็นภาวะของจิตใจท่ีมีความเครียดอยูเ่ล็กนอ้ย ยงัถือเป็นภาวะปกติ พบไดใ้น
ชีวติประจ าวนัของทุกคน ความเครียดเล็กนอ้ยน้ีเราอาจไม่รู้สึกเพราะความเคยชินหรือรู้สึกเล็กนอ้ย
พอทนได ้ไม่มีการเปล่ียนทางสรีระวิทยาของร่างกาย ความนึกคิดอารมณ์และพฤติกรรมให้เห็นได้
ชดั ไม่เกิดผลเสียในการด ารงชีวติ 
  2.ระดบัสอง เป็นภาวะของจิตใจท่ีมีความเครียดอยูป่านกลาง เป็นระยะท่ีจิตใจและร่างกาย
ต่อสู้กบัความเครียดท่ีมี แสดงออกใหเ้ห็นโดยมีการเปล่ียนแปลง ทางสรีรวทิยาของร่างกาย ความคิด
และอารมณ์ ความเครียดระดบัน้ี เป็นสัญญาณเตือนภยัวา่ มีความเครียดมากกวา่ปกติ ตอ้งรีบหาทาง
ขจดัสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียด หรือผ่อนคลายความตรึงเครียดลง ถ้าปล่อยให้ความเครียด
เพิ่มข้ึนจะท าใหเ้กิดพยาธิสภาพของร่างกาย และจิตใจ เกิดเป็นโรค การด าเนินชีวติประจ าวนัเสียไป 
 3.ระดบัสาม เป็นภาวะของจิตใจท่ีมีความรุนแรง หรือเครียดมาก ร่างกายและจิตใจพ่ายแพ้
ต่อความเครียด มีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจให้เห็นเด่นชดั มีพยาธิสภาพหรือป่วยเป็น
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โรคข้ึน ท าใหก้ารด าเนินชีวติเสียไป ระยะน้ีตองการการดูแล ช่วยเหลือ และรักษาตวั แมส้าเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดความเครียดหมดไปก็ยงัไม่สามารถท าใหค้วามเครียดหมดไปได ้
 
        อมัพร โอตระกูล (2540: 30) ไดก้ล่าวถึงระดบัความเครียดวา่มี 3 ระดบั ดงัน้ี 
    1) ความเครียดระดบัต ่า (Mild Stress)คือ มีความเครียด เกิดข้ึนนอ้ยมาก และหมดไปใน
เวลา 
อนัสั้นเพียงวินาที หรือภายในชัว่โมงเท่านั้น มกัเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุเพียงเล็กน้อย ไดแ้ก่ เหตุการณ์
ในชีวติประจ าวนั 
   2)ความเครียดระดับกลาง (Moderate Stress) ความเครียดระดับน้ีรุนแรงกว่าโดยมี
ระยะเวลา 
นานเป็นชั่วโมงหรือหลายๆชั่วโมง จนกระทั่งนานเป็นวนัก็ได้ เช่นการเจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรง 
ความเครียดจากการท างานมากเกินไป ความขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน 
  3)ความเครียดระดบัสูง (Severe Stress) ความเครียดระดบัน้ีจะอยูน่านเป็นสัปดาห์ หรือ 
อาจเป็นเดือนหรืออาจ เป็นปีเช่น การตายจาก การเจ็บป่วยท่ีรุนแรง การสูญเสียอวยัวะของร่างกายท่ี
ส าคญัต่อวถีิการด าเนินชีวติ ฯลฯ 

 

4. สาเหตุของความเครียด 
มีผูก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเครียดไวด้งัน้ี  ชูทิตย ์ปานปรีชา (2540: 6) กล่าวถึง

สาเหตุของความเครียดไวด้งัน้ี 
 สาเหตุภายใน หมายถึง ความเครียดท่ีเกิดจากสาเหตุหรือปัจจยัต่างๆท่ีมาจากตวัคนสามารถ
แยกสาเหตุในตวัคนไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

1 ) เน่ืองจากร่างกายและจิตใจเป็นส่ิงท่ีแยกจากกนัไม่ไดเ้ม่ือร่างกายเครียด จะท าให้จิตใจ
เครียดไปดว้ย ภาวะต่างๆท่ีเป็นสาเหตุของความเครียดน้ี ไดแ้ก่ 

 ก.ความเม่ือยล้าทางร่างกายเป็นสภาพทางร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์แข็งแรง หรือได้
ผา่นการท างานท่ีหนกัและนาน 

 ข.ร่างกายไดรั้บการพกัผอ่นไม่เพียงพอ เป็นสภาพของร่างกายท่ีตรากตร าท างาน
ติดต่อกนันาน 

 ค.รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ไม่ถูกสุขลกัษณะ ท าให้ร่างกายหิวโหยร่างกาย
ขาดส่วนประกอบท่ีส าคญัในการใหพ้ลงังานแก่ร่างกายท าใหร่้างกายอ่อนเพลีย 
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 ง.ความเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น มีโรคประจ าตวั ไดรั้บการผ่าตดัใหม่ๆท าให้ไม่
อยากอาหาร เน้ือเยือ่ของอวยัวะถูกท าลายหรือท างานไดไ้ม่ดี เป็นผลท าใหร่้างกายอ่อนเพลีย 

 จ.ภาวะติดสุรายาเสพติด สุราและยาเสพติดไปกดประสาท ท าให้ร่างกายตอ้งใช ้
พลงังานมาก เป็นผลท าใหร่้างกายอ่อนเพลีย อ่อนแอมากข้ึนทุกขณะ 

2. สาเหตุทางจิตใจ สภาพทางจิตใจบางอยา่งสามารถก่อใหเ้กิดความเครียดได ้คือ 
           ก.อารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ได้แก่ ความกลัว ความวิตกกงัวล ความโกรธ ความเศร้า

อารมณ์ดงักล่าวก่อให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ โดยเฉพาะความเศร้า ท าให้เกิดความรู้สึกส้ิน
หวงั ไม่คิดต่อสู้ ความรู้สึกทั้งหมดน้ีท าใหเ้กิดความเครียด 

         ข.ความคบัขอ้งใจ เป็นภาวะทางจิตใจเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการถูกขดัขวางท าให้มี
ปัญหาตอ้งเผชิญ เกิดความรู้สึกไม่พอใจ โกรธ วิตกกงัวล จิตใจเหมือนถูกบงัคบัให้เกิดความเครียด
ข้ึนมา 

        ค.บุคลิกภาพบางประเภทท าใหเ้กิดความเครียด ไดแ้ก่ 
               -เป็นคนจริงจงักบัชีวิต(Perfectionist) ท าอะไรตอ้งท าให้สมบูรณ์แบบ เจา้ระเบียบ 
เป็นคนตรง มีมาตรการในการด าเนินชีวติสูง ความสามารถในการท างานเหนือกวา่ผูอ่ื้น ท าให้ตลอด
ชีวติตอ้งท างานหนกัทุกอยา่งดว้ยตวัของตวัเองจึงเกิดความเครียดไดง่้าย 
               -เป็นคนใจร้อน รุนแรง ก้าวร้าวควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ คนประเภทน้ี อารมณ์
เปล่ียนแปลงไดม้าก มีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาดว้ย ท าใหเ้กิดความเครียด 
               -เป็นคนตอ้งพึงพาผูอ่ื้น คนประเภทน้ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความรู้สึกว่า
ตนเองไม่เก่ง ไม่กลา้ตดัสินใจ ไม่กลา้ท าอะไรดว้ยตนเอง 
สาเหตุภายนอก หมายถึงปัจจยันอกตวัคนท่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความเครียด ไดแ้ก่ 

1.สูญเสียส่ิงท่ีรัก ได้แก่ การสูญเสียคนรัก ของรัก ทรัพยสิ์น หน้าท่ีการงาน การตกงาน 
หรือถูกใหอ้อกจาก งาน ถูกลดต าแหน่ง หรือยา้ยงาน ธุรกิจลม้ละลาย 

2.การเปล่ียนแปลงในชีวิต พบว่าในระยะหัวเล้ียว หัวต่อของชีวิตทุกคนจะมีจิตใจ
แปรปรวน (Psychological) ท าให้เกิดความเครียดไม่มากก็นอ้ย ระยะหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิต ไดแ้ก่ 
เขา้โรงเรียนคร้ังแรก มีบุตรคนแรก วยัหมดประจ าเดือน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มท า
ให้ตอ้งปรับตวั ก็เป็นสาเหตุของความเครียดชนิดหน่ึง การเปล่ียนแปลงกะทนัหัน โดยไม่คาดคิด 
หรือไม่ไดเ้ตรียมตวัไวก่้อน เช่น การยา้ยโรงเรียน ยา้ยงาน การยา้ยท่ีอยู ่หรือการอพยพยา้ยถ่ิน เป็น
ตน้ 
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3.ภัยอันตรายท่ีคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นภัยท่ีมนุษย์สร้างข้ึน หรือภัย
ธรรมชาติเช่น อยูใ่นถ่ินท่ีท่ีมีผูร้้ายชุกชุม ถูกขู่จะท าร้ายร่างกาย อยูใ่นสนามรบ น ้ าท่วมและไฟไหม ้
ภาวะดงักล่าวท าใหเ้กิดความกดดนับีบคั้นจิตใจอยา่งรุนแรง เกิดความเครียดรุนแรง 

4. การท างานท่ีท าใหเ้กิดความเครียด เช่น ขาดความปลอดภยัในท่ีท างาน งานเส่ียงอนัตราย
งานท่ีไม่พึงพอใจ มองไม่เห็นความส าคญัของงานท่ีท าอยู ่

5. ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ยากจน เป็นหน้ีสินท าให้ภาวะการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ขาด
อาหาร เรียนไดไ้ม่เตม็ท่ี อยูใ่นชุมชนแออดั ไม่มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นท าให้เกิดความ
วติกกงัวล หวาดกลวั คิดมาก บีบคั้นจิตใจ เกิดความเครียดได ้
                6. สภาพของสังคมเมือง มีคนหลัง่ไหลเขา้มาอยู่หางานท าในเมืองมากข้ึนเร่ือยๆ อยู่กนั
แออดัยดัเยียด ชีวิตตอ้งแข่งขนั ชิงดีชิงเด่น การเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวกเพราะการจราจร
ติดขดั ชีวิตครอบครัวไม่อบอุ่น ต่างคนต่างอยู่ ขาดอากาศบริสุทธ์ิหายใจ  สภาพดงักล่าวท าให้เกิด
ความเครียดได ้

นอกจากนั้น  Miller and Keane (1983 อา้งถึงใน อมัพร โอตระกูล, 2540: 26-27) สาเหตุ
ใหญ่ท่ีท าใหค้นเราเครียดนั้นเกิดจากองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1.สภาพแวดลอ้ม 
 ในท่ีน้ีร่วมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นวตัถุ และบรรยากาศท่ี
ลอ้มรอบบุคคลนั้นอยู ่เช่นอากาศท่ีร้อนจดั หนาวจดั เสียงดงัค่อย แสงท่ีจา้หรือมวั สารพิษในอากาศ 
เช่น ฝุ่ นละออง เช้ือโรค รังสี คน โรคภยัไขเ้จ็บ บรรยากาศท่ีสดใสเป็นกนัเอง เป็นประชาธิปไตย
หรือเผด็จการ บรรยากาศท่ีทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมรับฟังกันและกัน หรือ
บรรยากาศท่ีคอยแก่งแยง่ชิงดี การนินทาวา่ร้าย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุทางดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้
เกิดความเครียดสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดความเครียดของบุคคลนั้น อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 
ส่วน คือ 
 1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
 2) สภาพแวดลอ้มทางชีวภาพ 
 3) สภาพแวดลอ้มทางสังคม 
 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ คือ สภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเรา อนัจดัเป็นส่ิงของซ่ึงจะมีผล
โดยตรง หรือโดยออ้มท่ีท าให้เกิดความเครียดข้ึนกบัเรา เช่น อุบติัเหตุจากรถยนต์ อุณหภูมิร้อน
หนาว หรือการเกิดภยัธรรมชาติ รังสีหรือคล่ืน สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุการเกิด
ความเครียดในทางกายภาพ 
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 สภาพแวดลอ้มทางชีวภาพ คือสภาพแวดลอ้มท่ีจดัเป็นพวกส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถท าอนัตราย
กบัเราได ้นบัตั้งแต่สัตวร้์ายหรือจนถึงแมลงหรือเช้ือโรค ซ่ึงมีอยู่มากมาย เช่น เช้ือโรคเอดส์ พืชท่ี
เป็นพิษ สภาพแวดลอ้มท่ียงัคงเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุการเกิดโรคความเครียดในทางกายภาพเช่นกนั 
 สภาพแวดล้อมทางสังคมคือสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการปะทะสังสรรค์  การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ อาจเป็นระดบักลุ่ม ระดบัสังคมองค์การ หรือการท างานพบปะผูค้น 
อาจจะระยะสั้ นหรืออาจจะระยะยาวเหล่าน้ี ล้วนเป็นสภาพทางสังคมทั้งส้ิน สภาพแวดล้อมน้ี
เก่ียวขอ้งกบัสาเหตุการเกิดความเครียดไดอ้ยา่งแน่นอน เพราะทั้ง 3 ส่วนน้ี ยงัคงเป็นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีอยู่รอบตวัมนุษย์และมีความสัมพนัธ์กัน ส่ิงท่ีเราอาจพอทราบได้ก็คือ ส่วนใดจะเป็นสาเหตุ
เช่ือมโยงโดยตรง และส่วนใดเป็นสาเหตุโดยออ้มเท่านั้น 

2. องคป์ระกอบทางดา้นจิตใจ 
 จิตแพทยท์่านหน่ึงเคยเปรียบเทียบไวว้่า จิตใจของคนเราไม่เหมือนกนั บางคนเปราะบาง
เหมือนแกว้ บางคนก็เขม้แขง็ บางคนก็อ่อนแอมีความอดทนต่างกนัไป บางคนกระทบอะไรหน่อยก็
จะคอยแต่เครียด บางคนก็หนกัแน่นเยือกเยน็เหมือนน ้ าแข็ง บางคนวูว่ามเหมือนไฟ รวมถึงการเก็บ
กดอารมณ์ความรู้สึกไวแ้ละอาการของโรคจิต โรคประสาท บางคนชอบคาดหวงัจากตนเองหรือ
จากคนอ่ืน 

สาเหตุทางด้านจิตวทิยา 
สาเหตุทางดา้นจิตวทิยาถือวา่เป็นสาเหตุท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการเกิดความเครียดมากท่ีสุด โดย
มีองคป์ระกอบ 4 ส่วน ดงัน้ี 

1)ความรู้สึกและอารมณ์ 
2)สถานการณ์ 
3)ประสบการณ์ในชีวติ 
4)การตดัสินใจเก่ียวกบัชีวติ 
ความรู้สึกและอารมณ์ 
ความรู้สึกและอารมณ์อารมณ์ คือ ความซับซ้อนทางสรีระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสภาพ

สมดุล อารมณ์และความรู้สึกถือเป็นส่ิงท่ีได้จากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างระบบประสาทอวยัวะและ
ระบบยอ่ยต่างๆของร่างกายเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่รู้จบส้ิน จึงท าให้มนุษยป์ระกอบดว้ย
ทั้งระบบตรรกะและอารมณ์ ซ่ึงคือสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียด จะเห็นได้ว่าความรู้สึกท่ีน าสู่
ความเครียด ก็คือ ความรู้สึกผดิหวงัและกงัวลนั้นเอง 

สถานการณ์ คือ สถานะหน่ึงท่ีบุคคลประสบอยู่ อนัจะเป็นเง่ือนไขของระบบจิตใจให้
เกิดปฏิกิริยา ซ่ึงก็แบ่งออกไดเ้ป็น 4 สถานการณ์ ดงัน้ี 
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1) เกิดจากเหตุการณ์ หรืออะไรก็ตามท่ีก่อใหเ้กิดความไม่พอใจ 
2) เป็นภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย หรือเสียหายกบัตนเอง 
3) ลม้เหลว เป็นภาวะของการถูกรบกวน ต่อความพยายามท่ีจะท า ส่ิงท่ีเกิดผลต่อเป้าหมาย

ท่ีตอ้งการภาวะเช่นน้ีจะส่งผลถึงการไหลของพลงังานในร่างกาย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัจงัหวะทางชีวภาพ 
4)ขดัแยง้ เป็นภาวะของการขดัแยง้ท่ีเกิดจาก การไดรั้บความควบคุมท่ีซ ้ าซ้อนของระบบ

จิตใจ ซ่ึงบางคร้ังเป็นการควบคุมท่ีมีทิศทางท่ีสวนทางกนัจะน ามาซ่ึงความรู้สึกเจบ็ป่วย และสับสน 
สถานการณทั้ง 4 น้ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดความเครียดอยูม่าก 

ประสบการณ์ชีวิต เป็นส่วนท่ีร่วมเอาเหตุการณ์ต่างๆทางจิต ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหน่ึง โดย
เหตุการณ์ดงักล่าวอาจมีผลจากประสบการณ์ของชีวิตของทางกายภาพ ท่ีได้เคยกล่าวไวแ้ล้วเรา
สามารถแบ่งความเก่ียวขอ้งออกเป็น 4 ประเด็น แต่ทวา่แต่ละประเด็นนั้นก็มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
และเหล่ือมล ้ากนั 

1) การเปล่ียนแปลงชีวิต คือเหตุการณ์ต่างๆรอบตวัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล มีความเปล่ียนแปลง
ท่ีอยูใ่นระดบัต่างๆ เช่น การประสบอุบติัเหตุไดรั้บบาดเจ็บ การเปล่ียนชัว่โมงการท างาน ในเร่ืองน้ี
ไดมี้การศึกษาวจิยัวา่แต่ละเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีค่าคะแนนต่างกนัอยา่งไร 

2) ช่วงของชีวิต คือ จุดเปล่ียนของชีวิตซ่ึงเกิดข้ึนในแต่ละช่วงของชีวิต เช่น เปล่ียนจากวยั
เด็กเขา้สู่วยัรุ่นก็จะมีการเปล่ียนแปลงทางจิตวทิยา เป็นเสมือนจุดท่ีไดมี้การเปล่ียนทศันคติเขา้สู่ขั้นท่ี
เหมาะสมกบัระดบัอาย ุ

3) หน้ามือกบัหลงัมือ คือ มีการเปล่ียนสถานภาพและเกิดข้ึนอยา่งปัจจุบนัทนัด่วน เราอาจ
เรียกวา่จุดวกิฤตก็ได ้ซ่ึงจุดวกิฤตดงักล่าวมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัการรับรู้และการประเมินของ
แต่ละคน ตวัอย่างท่ีจะอธิบายสาวนน้ีได้อย่างดีคือ การกระท าอะไรดว้ยอารมณ์ชัว่วูบ(ในแง่ของ
พฤติกรรม) และสาเหตุของหวัใจวาย(ในแง่ของการเปล่ียนปลงสรีระ) 

การตัดสินใจของชีวิต การตดัสินใจของชีวิตจะเป็นผลลพัธ์ระยะยาวในทางจิตวิทยา ซ่ึงจะ
เก่ียวขอ้งกบัชีวติและสุขภาพจิต เช่น 

งานท่ีท าใหค้นเราเครียดไดแ้ก่ 
-งานหนกั 
-งานมาก 
-งานเสียง 
-งานจ าเจ ซ ้ าซาก น่าเบ่ือ 
-งานท่ีตอ้งใช้สติปัญญาและก าลงัสมองมาก ไดแ้ก่ ผูมี้ต  าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ตอ้งมี

ความรับผดิชอบมาก ก็ยอ่มประสบความวุน่วายมากข้ึน ก็ยิง่เป็นโรคเครียดมากข้ึนเป็นเงาตามตวั 
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แรงกดดันทางสังคม 
สังคมรอบตวัเรามีพลงัผลกัดนัให้เราเครียดได ้ส่ิงท่ีเป็นตวัอย่างส าหรับขั้นตอนน้ีคือ การ

ลดค่าเงินบาท เร่ืองหน้ีสิน ค่านิยม ศีลธรรมประเพณีเพื่อสถานะทางสังคม ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
การคอยเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนแลว้รู้สึกเครียดข้ึนมาไดง่้ายๆ 

สัมพนัธภาพและพฤติกรรม 
ลกัษณะสัมพนัธภาพท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนและพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีผลกระทบต่อคนเรา

จนท าให้เครียดได ้คนท่ีมีเพื่อนมากกบัคนท่ีเก็บตวัจะมีระดบัความเครียดแตกต่างกนั คนท่ีแสดง
พฤติกรรมออกมาต่อคนอ่ืนต่อสังคมอย่างเหมาะสม ย่อมไม่ตึงเครียดมากเท่ากบัคนท่ีสับสน ไม่
สามารถตอบสนองต่อบุคคลอ่ืนและสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 โดยทัว่ไปปัจจยัแห่งความเครียดมกัเกิดจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ

รวมทั้งการรับรู้และการแปลเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ของสภาพแวดลอ้มก่อใหเ้กิดความกดดนัภายในบุคคล ระหวา่งบุคคล และภายนอก ปัจจยัดงักล่าว

สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี (มรรยาท รุจิวทิย,์ 2548: 10-11) 

 1. ปัจจัยจากการเปลีย่นแปลงทางพฒันาตามวยั (Development stress)  

เม่ือมีพฒันาการของร่างกายจากวยัหน่ึงไปสู่วยัหน่ึงยอ่มจะมีการเปล่ียนแปลง ท าใหเ้กิดความเรียด

ได ้เช่น เด็กท่ีเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่น การมีประจ าเดือน และวยัหมดประจ าเดือน ร่างกายท่ีมีพฒันาการไม่

ปกติ  เน่ืองจากรับประทานอาหารไม่พอท าให้เติบโตชา้ เกิดโรคง่าย  เช่นเดียวกบัจิตใจท่ีพฒันาการ

ไม่ดี ระดบัพฒันาการท่ีไม่ดีท าใหมี้การรับรู้เหตุการณ์แบบเด็กๆ แปลเหตุการณ์แบบเด็กๆ และ

แกปั้ญหาแบบเด็กๆ ซ่ึงยงัผลใหปั้ญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ข ก่อใหเ้กิดความเครียดตามมา หรือเด็กท่ี

อยูก่บัความเครียด เน่ืองจากพอ่แม่เจบ็ป่วยหรือตาย มกัมีพฒันาการค่อนขา้งชา้ กลายเป็นเด็กมี

ปัญหาทางพฤติกรรม  

 2. ปัจจัยจากการเปลีย่นแปลงทางชีวภาพ (Biological stress)  

สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพ ท่ีมีผลท าใหเ้กิดความเครียด มีไดด้งัน้ี  

 -ดา้นกายภาพ โครงสร้างของร่างกาย ร่างกายท่ีเจริญเติบโตอยา่งไม่สมบูรณ์ท าให้เกิดโรค

ต่างๆ ไดง่้าย ความสามารถท่ีซ่อนแฝงอยูมี่นอ้ย ท าใหก้ารแกปั้ญหาไม่ดีนกั ทนต่อภาวะความเครียด

ไม่ได ้ 
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 -ดา้นสรีระ องคป์ระกอบตั้งแต่ก่อนตั้งครรภแ์ละระหวา่งตั้งครรภ ์เช่น ยนีส์ (Genes) การ

ท างานของระบบต่อมไร้ท่อ ภาวการณ์ติดเช้ือ หรือสารพิษต่างๆ  

 3. ปัจจัยจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดล้อม (Environmental stress)  

อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท าใหเ้กิดความเครียดมีหลายอยา่ง เช่น  

 -ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเราท่ีเราสัมผสัไดด้ว้ยประสาททั้งห้า 

เป็นตน้ วา่สภาพความร้อน-หนาวของอากาศ แสงสวา่งท่ีจา้หรือมืดจนเกินไป อากาศท่ีไม่บริสุทธ์ิ มี

กล่ิน มีควนัพิษ เสียงท่ีดงัมากท าให้ประสาทหูได้รับความกระทบกระเทือน เราจะรู้สึกไม่สบาย 

ปวดศีรษะ และอารมณ์เสียไดง่้าย นอกจากน้ีการขาดแคลนปัจจยัในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น ้ า 

เคร่ืองนุ่มห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค เป็นสาเหตุของความเครียดได ้ ส่ิงแวดลอ้มกายภาพเหล่าน้ีเป็น

อุปสรรคต่อการปรับตวัของมนุษย ์  

 -ส่ิงแวดลอ้มทางจิตใจ โดยทัว่ไปมกัเขา้ใจกนัวา่ ความเครียดทางจิตใจมกัเกิดจากเหตุการณ์

ท่ีเลวร้าย แต่ความเป็นจริงแลว้ เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดช่ืนชมยินดี ไดแ้ก่ การแต่งงาน การมีบุตร การ

สร้างครอบครัวใหม่ การเล่ือนต าแหน่ง การเขา้ท างานใหม่ ก็เป็นเหตุการณ์ท่ีสร้างความเครียดทาง

จิตใจไดเ้ช่นกนั  เพราะเหตุการณ์เหล่าน้ีท าใหค้นเรามีการปรับตวั การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนย่อมก่อให้เกิดความเครียด นอกจากน้ี ยงัมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด

ตามมา ได้แก่ การเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ใหม่ การเปล่ียนแปลงนิสัยการหลับนอน จากท่ีเคยนอน

กลางคืนมานอนกลางวนั เพราะตอ้งท างานกลางคืน การบาดหมางระหว่างครอบครัว อิทธิพลของ

ระเบียบประเพณีและวฒันธรรม อิทธิพลของลกัษณะของครอบครัว สภาพของโรงเรียน ภาวะทาง

เศรษฐกิจ ความไม่สมหวงัในอาชีพ ภาวะทางสงคราม เป็นตน้  

 - ส่ิงแวดล้อมทางสังคมและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ โดยทั่วไปมักเกิดความไม่

ปรองดองกนัของบุคคลในครอบครัว  การทะเลาะเบาะแวง้ โตเ้ถียงกนั การอิจฉาริษยา การแก่งแยง่-

แข่งขนั การขาดเพื่อนอละอยูโ่ดดเด่ียว รวมทั้งค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณีท่ีขดัแยง้ท าให้

เกิดความเครียดได ้ 
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 4. ปัจจัยจากการรับรู้และการแปลเหตุการณ์ (Stress from perception)  

ท่ีก่อใหเ้กิดอารมณ์กลวั โกรธ เกลียด กงัวล ท าใหเ้กิดความเครียด การท่ีมีอารมณ์เหล่าน้ีไดข้ึ้นอยูก่บั

การรับรู้ และการแปลเหตุการณ์ เหตุการณ์อยา่งหน่ึงอาจท าให้คนเรารับรู้ไดไ้ม่เหมือนกนัและมีการ

สนองตอบต่อเหตุการณ์ท่ีต่างกนั ข้ึนกบัพื้นฐานและประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกนับางคร้ังเหตุการณ์

ไม่ส าคญัแต่สามารถเป็นสาเหตุแห่งความเครียดได้ ทั้งน้ีเกิดจากการท่ีคนนั้นไม่สามารถจ าแนก

ความแตกต่างระหวา่งเหตุการณ์ท่ีคุกคามจริงกบัส่ิงท่ีตนเองจินตนาการข้ึน การรับรู้ความเครียดจาก

การจินตนาการของตนเองเกิดจากความรู้สึกและความคิด ดงัน้ี  

-เครียดเพราะเสียสมดุลทางความรู้สึก เช่น รักมาก โลภมากโกรธมาก เกลียดมาก หลงมาก 

อิจฉามาก ริษยามาก นินทามาก ผูท่ี้เก็บกดความรู้สึกถึงขั้นรุนแรงจนกลายเป็นความเครียดเร้ือรังมกั

เป็นผูท่ี้มีสภาพร่างกายอ่อนแอ มีภูมิคุน้กนัโรคต ่าและมกัเป็นโรคเบ่ืออาหาร บางรายท่ีรุนแรงมากๆ 

อาจถึงขั้นกลายเป็นผูป่้วยทางจิตในระดบัใดระดบัหน่ึง  

 -เครียดเพราะหลงผดิทางความคิด เช่น คิดวา่ตนถูกใส่ร้าย คิดวา่ตนถูกกลัน่แกลง้ คิดวา่ตน

ไม่สมหวงั คิดวา่ตอ้งเอาชนะคนนั้นใหไ้ด ้แพไ้ม่ได ้ 

 อาจกล่าวไดว้า่ ปัจจยัแห่งความเครียดนั้นเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาทั้งภายในตวับุคคล ระหวา่ง

บุคคล และภายนอกบุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่มกัมีสาเหตุจากปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม อาทิความเครียดท่ี

เกิดข้ึนในทุกชัว่โมงของการท างานซ่ึงมาพร้อมกบัปัญหาหรือภาวะรีบเร่งยอ่มส่งผลกระทบต่อ

สภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของคนนั้นๆ ได ้ส่ิงหน่ึงท่ีช่วยใหค้นเรามีความอดทนต่อความเครียด

ได ้คือ ความสามารถของคนในการปรับตวัต่อสู้กบัส่ิงต่างๆ เม่ือตนเองตกอยูใ่นภาวะนั้น รวมทั้ง

จดัการกบัความเครียดอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวธีิการ และการน าเทคนิคการจดัการความเครียดมาใช้

อยา่งเหมาะสม  
 

5. ผลทีเ่กดิจากความเครียด 
  ความเครียดเกิดข้ึนได้กับทุกคน ทุกสถานภาพ ดังได้กล่าวมาแล้ว มากบ้าง น้อยบ้าง 
ตามแต่สาเหตุของความเครียดนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม คนเราถา้ไม่มีความเครียดเสียเลย ชีวิตคงจะ
ขาดรสชาติ ร่างกายอ่อนแอ เพราะไม่ได้ใช้พลังงานในการแก้ปัญหาใด ๆ จิตใจจะขาดความ
ภาคภูมิใจจากผลส าเร็จท่ีเกิดภายหลงั การห้ามไม่ให้เกิดความเครียดเลยนั้นคงไม่ได ้เพียงแต่เม่ือเรา
มีความเครียดแลว้เราจะด าเนินการหรือมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไรเพื่อเป็นการลดความเครียดหรือขจดั
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ความเครียด ถา้ปล่อยให้ความเครียดคงด าเนินไปเร่ือย ๆ โดยไม่แกไ้ข โดยเฉพาะความเครียดระยะ
ยาว อาจจะท าใหเ้กิดโรคต่าง ๆ  ได ้ดงัน้ี 
                1.      โรคแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ เน่ืองจากเม่ือคนเรามีความเครียด ร่างกายจะ
หลัง่สารท่ีเรียกว่า อดรีนาลีน ออกมา สารตวัน้ีจะไปกระตุน้ให้ผนงัล าไส้ขบักรดออกมามากกว่า
ปกติ ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะอาหารและล าไส้ 
                2.      โรคขาดสารอาหาร  คนท่ีมีความเครียดมกัจะรับประทานอาหารไม่ได้ ไม่อยาก
อาหาร นอกจากน้ีความเครียดจะไปกระตุน้ต่อมไทรอยด์ให้ท างานผิดปกติและจะสลายอาหารทั้ง
โปรตีน ไขมนั วิตามิน และสารอาหารอ่ืน ๆ ออกมามากกวา่ปกติ ถา้ร่างกายทดแทนให้ไม่ทนัก็จะ
เกิดภาวะการขาดสารอาหารได ้
                3.      โรคอว้น บางคนเม่ือเกิดอาการเครียดจะหาทางคลายเครียดโดยการรับประทาน
อาหารเพื่อแก้ปัญหาและขจดัความเครียด แต่ผลท่ีตามมาคือโรคอ้วน ผลจากการเป็นโรคอ้วน 
อาจจะท าใหเ้ป็นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจและโรคมะเร็งได ้
                4.      โรคความดนัโลหิตสูง  ความเครียดท่ีเน่ืองมากจากความวิตกกงัวล และความโกรธ 
จะท าใหห้วัใจเตน้เร็ว เม่ือมีอาการอยา่งนั้นบ่อย ๆ อาจจะส่งผลใหเ้กิดภาวะความดนัโลหิตสูงได ้
                5.      โรคติดเช้ืออ่ืน ๆ ความเครียดท่ีอยู่ในร่างกายเรานาน ๆ จะมีผลกระทบต่อ
กระบวนการทางเคมีในร่างกาย ท าใหร้ะบบภูมิคุม้กนัในร่างกายลดลง เน่ืองจากความเครียดไปบัน่-
ทอนความสามารถของร่างกายในการบ ารุงและซ่อมแซมตัวเอง รวมทั้ งการท างานของต่อม
น ้ าเหลืองผิดปกติไปดว้ย เน่ืองจากความเครียดจะไปยบัย ั้งการสังเคราะห์และการแบ่งตวัของเซลล์
ในต่อมน ้าเหลือง จึงท าใหร่้างกายมีภูมิตา้นทานโรคต ่า 
                6.      โรคต่อมไทรอยดเ์ป็นพิษ จากการศึกษาพบวา่ ความเครียดเป็นสาเหตุส าคญัของโรค
น้ีไดเ้ช่นกนั 
                7.      คลอเลสเตอรอลหรือกรดไขมนัในเลือดสูง คลอเลสเตอรอลเป็นสารท่ีร่างกายสร้าง
ข้ึน เม่ือร่างกายเกิดความเครียดก็จะขบัคลอเลสเตอรอล เพื่อให้ร่างกายไดใ้ช้เป็นพลงังานในการ
ต่อสู้กบัปัญหาท่ีเผชิญอยู ่และคลอเลสเตอรอลจะลดลงสู่ระดบัปกติเม่ือร่างกายคลายความเครียด แต่
ถา้ความเครียดยงัคงอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานคลอเลสเตอรอลจะอยูใ่นร่างกายระดบัสูงดว้ย และ
จะพอกพูนในเส้นเลือด ซ่ึงจะท าใหเ้กิดภาวะความดนัโลหิตสูงได ้เน่ืองจากการไหลเวียนของโลหิต
ไม่สะดวก 
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 หรืออาจแบ่งผลท่ีเกิดจากความเครียดไดเ้ป็น 2 แบบคือ 
 ผลต่อสุขภาพร่างกาย 

ไดแ้ก่ นอนไม่หลบั เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน หายใจไม่
เตม็อ่ิม เป็นลม เป็นตน้ ความเครียดท่ีมีผลต่อการท างานของระบบต่างๆ ของร่างกายทุกระบบ เช่น 
ระบบภูมิคุม้กนั ความเครียดท าใหภู้มิคุม้กนับกพร่อง เกิดการติดเช้ือไดง่้าย หรืออาจท าให้เกิดความ
ผดิปกติมากข้ึนในผูม่ี้เป็นโรคภูมิคุม้กนัไวเกิน ระบบต่อมไร้ท่อท่ีเก่ียวกบัฮอร์โมนต่างๆ และระบบ
ประสาทท่ีสัมพนัธ์กบัการเกิดโรควิตกกงัวลหรือโรคซึมเศร้า และระบบหวัใจและหลอดเลือด ท า
ใหเ้ส่ียงต่อการเกิดโรคความดนัโลหิตสูง เส้นเลือดในหวัใจตีบตนั เป็นตน้ 

ผลต่อสุขภาพจิต 
 ไดแ้ก่ ความวิตกกงัวล อารมณ์ซึมเศร้า การฆ่าตวัตาย การมีพฤติกรรมเส่ียงในด้านต่างๆ
รวมทั้งการสูญบุหร่ี ด่ืมสุรา พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมกา้วร้าว และปัญหาการ
เรียน เป็นตน้ 

 การผดิหวงัในความรัก 
 อกหกั ถูกสลดัรัก 
 เกิดการชิงรักหกัสวาท ท าร้ายร่างกาย ตบตี 
 การมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน 
 เกิดการตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์
 ถูกใหอ้อกจากการศึกษา 
 การเรียนในชั้นเรียน 

 จดไม่ทนั ฟังไม่เขา้ใจ 
 เน้ือหายาก 

 การเตรียมตวัสอบ 
 อ่านหนงัสือไม่ทนั 
 แบ่งเวลาไม่เป็น 

 การสอบ 
 ขอ้สอบยาก 
 ไดค้ะแนนสอบนอ้ย 
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6.ข้อดี-ข้อเสียของความเครียด 
 กองการศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยันเรศวร (2552: 11) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความเครียดมีทั้งขอ้ดี
และขอ้เสียดงัน้ี 
   ข้อดี  

ความเครียดในระดบัต ่าในระยะสั้ นๆ จะท าให้มีการต่ืนตวั มีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ก่อนสอบจะมีสมาธิในการอ่านหนงัสือสอบ เป็นการจูงใจในมนุษยท์  าพฤติกรรมบางอยา่ง
ส าหรับความอยูร่อดของเผา่พนัธ์ุ การใชชี้วติอยา่งไม่ประมาท 
   ข้อเสีย 
 ถา้มีความเครียดระดบัสูงในระยะยาวไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะส่งผลเสียต่อตนเองครอบครัว 
การงาน ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลเสียทางดา้นสรีระ 

 เม่ือบุคคลตกอยู่ในความเครียดเป็นเวลานาน จะท าให้สุขภาพร่างกายเลวลงเน่ืองจากเกิด

ความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน ฮอร์โมนเป็นชีวเคมีท่ีส าคญัของร่างกาย เป็นตวัท าหน้าท่ีช่วย

ควบคุมการท างานของระบบต่างๆ ภายในก็จะบกพร่อง ท าให้เกิดอาการตั้งแต่ปวดศีรษะ ปวดหลงั 

อ่อนเพลีย เจบ็ปวด หรือท าใหเ้กิดโรคทางกาย ท่ีมีสาเหตุมาจากจิตใจ (Psychosomatic Disease) เช่น 

หน้ามืดเป็นลม เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตนั โรคอ้วน แผลใน

กระเพาะอาหาร โรคหอบหืด โรคแพต่้างๆ โรคผิวหนงั ผมร่วงและโรคมะเร็ง หรือความเครียดท่ี

รุนแรงมากๆอาจมีผลท าใหบุ้คคลเสียชีวติได ้หรือท าใหโ้รคท่ีเป็นอยูเ่ดิมแลว้ก าเริบ เช่น เบาหวาน 

2. ผลเสียทางดา้นจิตใจและอารมณ์ 

  จิตใจของบุคคลท่ีเครียดจะเต็มไปดว้ยการหมกมุ่นครุ่นคิด ไม่สนใจส่ิงรอบตวั ใจลอยขาด

สมาธิความระมดัระวงัในการท างานเสียไปเป็นเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย จิตใจขุ่นมวั ข้ีโมโหโกรธ

ง่าย สูญเสียความเช่ือมัน่ในความสามารถท่ีจะจดัการกบัชีวิตของตนเอง เศร้าซึม คบัขอ้งใจวิตก

กงัวล ขาดความภูมิใจในตนเอง ในบางรายท่ีตกอยู่ในภาวะเครียดอย่างยาวนานมาก อาจก่อให้เกิด

อาการทางจิต จนกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทได ้
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 3. ผลเสียทางดา้นความคิด 

 ความเครียดท่ีเกิดจากความคิดต่อมาของบุคคล เช่น คิดวิพากษว์ิจารณ์ตนเองในทางลบ คิด
แบบทอ้แทห้มดหวงั คิดบิดเบือนไม่มีเหตุผล คิดเขา้ขา้งตนเองและโทษผูอ่ื้น คิดแปลความหมาย
สภาพการณ์นั้นผดิพลาด เป็นตน้ 

4. ผลเสียดา้นพฤติกรรม 
 บุคคลท่ีมีความเครียดจะเบ่ืออาหาร นอนหลบัยาก ปลีกตวัจากสังคม ซ่ึงจะท าให้ตนเอง   
ตกอยู่ในปัญหา และความเครียดอย่างโดดเด่ียว ก้าวร้าวไม่อดทน พร้อมท่ีจะเป็นศตัรูกับผูอ่ื้น 
ท างานไดน้้อยลง และบ่อยคร้ังบุคคลจะมีการปรับตวัในทางท่ีผิด เพื่อผ่อนคลายความเครียด เช่น 
สูบบุหร่ี ติดเหล้า ติดยา เล่นการพนัน หรือแมแ้ต่การฆ่าตวัตาย ซ่ึงการกระเหล่าน้ีก็จะก่อให้เกิด
ผลร้ายตามมาอีก 
 5. ผลเสียทางดา้นเศรษฐกิจ 
 ความเครียดก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยา่งใหญ่หลวง จากการขาดงาน ผลของ
การท างานลดน้อยลง และมีประสิทธิภาพด้อยลง เม่ือบุคคลเจ็บก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

 
7. การจัดการกบัความเครียด 

ความหมายของการจัดการความเครียด 
Lazarus and  Folkman (1984)ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการกบัความเครียด ว่า การ

จดัการกบัความเครียด คือ ความพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรม
ของบุคคล เพื่อจดัการกบัความตอ้งการภายในและ/หรือภายนอก เม่ือมีการประเมินแลว้พบวา่เป็น
ความกดดนัอยา่งรุนแรงหรือเกินกวา่ท่ีจะใชแ้รงช่วยเหลือของบุคคล 

การจดัการกบัความเครียดเป็นกระบวนการ ซ่ึงประกอบด้วยลกัษณะส าคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 

 1. การสังเกตและการประเมินความคิดหรือการกระท าของบุคคล 
 2. เป็นการคิดหรือการกระท าต่อสภาพการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง 
 3. เป็นการเปล่ียนแปลงการคิดและการกระท าเม่ือเผชิญกบัสภาพการณ์ท่ีตึงเครียด 
 การจัดการกับความเครียด เป็นรูปแบบของการแก้ไข้ปัญหาซ่ึงคล้ายกับการ

ปรับตวัแต่การจดัการกบัความเครียดจะให้ความหมายเฉพาะลงไปท่ีการรับมือกบัส่ิงท่ีก่อให้เกิด
ความเครียด หรือส่ิงท่ีกระทบกระเทือนอารมณ์ (Lazarus, 1976) การจดัการกบัความเครียดไม่ใช่
พฤติกรรมการปรับตวัท่ีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั เพราะการจดัการกับความเครียดต้องอาศยัความ
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พยายามในการกระท า ซ่ึงการกระท าท่ีเราต้องใช้ความพยายามในการกระท าหลายๆคร้ังจะ
กลายเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการการเรียนรู้ 

Natheny (1986 อา้งถึงใน เทิดศกัด์ิ  เดชคง, 2545 ) กล่าววา่ การจดัการกบัความเครียดเป็น
ความพยายามต่างๆภายใตจิ้ตใตส้ านึกหรือจิตใตส้ านึกเพื่อป้องกนั ก าจดัหรือลดความรุนแรงของส่ิง
ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดหรือเพื่อใหเ้กิดความอดทนต่อความเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึน 

Sarafino (1998 อา้งถึงใน อมัพร โอตระกูล, 2540) กล่าววา่การจดัการกบัความเครียดเป็น
กระบวนการท่ีบุคคลพยายามจดัการกบัความแตกต่าง ระหวา่งความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์
กบัแหล่งในการจดัการท่ีตนเองประเมิน ต่อสถานการณ์ท่ีมีความเครียดท่ีเกิดข้ึน  

สรุป การจดัการ การจดัการกบัความเครียดความพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการเปล่ียนแปลง
ความคิดและพฤติกรรมของบุคคล เพื่อจัดการกับความตอ้งการภายในและ ภายนอก เม่ือมีการ
ประเมินแลว้พบวา่เป็นความกดดนัอยา่งรุนแรงหรือเกิดกวา่ท่ีจะใชแ้หล่งช่วยเหลือของบุคคล ทั้งยงั
เป็นความพยายามต่างๆภายใตจิ้ตใตส้ านึกหรือจิตใตส้ านึกเพื่อป้องกนั ก าจดัหรือลดความรุนแรง
ของส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดหรือเพื่อใหเ้กิดความอดทนต่อความเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึน 

Lazarus and  Folkman (1984) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการการจดัการกบัความเครียดวา่เป็น
กระบวนการทางสติปัญญา เพื่อแยกแยกระหว่างสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและอนัตราย ตอ้งใช้ระบบ
การคิดท่ีมีความรอบคอบ คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
ประเมินของสมองและแหล่งทรัพยากรของบุคคล 
 การประเมินสถานการณ์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดั้งต่อไปน้ี 
 1. การประเมินสถานการณ์ขา้งตน้ คือ การท่ีบุคคลใชส้ติปัญญาความรู้และประสบการณ์
ประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 
 1.1ไม่มีความเก่ียวข้องกับตนเอง คือ การท่ีบุคคลประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า
สถานการณ์นั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัตน จึงท าให้บุคคลรู้สึกเฉยๆ กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพราะไม่มีผลดี
หรือผลเสียต่อตนเอง 

1.2 เกิดผลดีต่อต่อตนเอง คือ การท่ีบุคคลประเมินสถานการณ์แลว้พบวา่สถานการณ์พบวา่ 
สถานการณ์เกิดผลดีหรือผลดา้นบวก จึงท าใหบุ้คคลตอบสนองต่อสถานการณ์ดว้ยความสุข ความ 
เพลิดเพลิดใจ ซ่ึงไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการปรับตวั 

1.3 เกิดความเครียด คือ การท่ีบุคคลประเมินสถานการณ์แลว้พบวา่สถานการณ์นั้นท าให้
เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์ ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ 

 ภาวะอนัตรายหรือความสูญเสีย เช่น ความเจบ็ปวด การสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก 
การสูญเสียคุณค่าในตนเอง 
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 การถูกคุกคาม คือ การคาดการณ์วา่จะเกิดอนัตรายหรือความสูญเสีย บุคคลจะรู้สึก
ว่าถูกคุกคามหากบุคคลมีความคาดหวงัต่อเหตุการณ์ในทางลบ ซ่ึงบุคคลจะเกิด
ความกลวั และความวติกกงัวล 

 ความทา้ทาย คือ การท่ีบุคคลประเมินสถานการณ์ แลว้พบว่าสถานการณ์นั้นเต็ม
ไปดว้ยอนัตรายท่ีมาคุกคามจึงเตรียมการณ์ท่ีจะพยายามแก้ไขปัญหาซ่ึงเป็นการ
คาดการณ์ของบุคคลว่าตนเองมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์นั้นได้
และคาดคะเนประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนบุคคลจึงมีความกระตือรือร้นท่ีจะแกไ้ขปัญหา 

 2. การประเมินสถานการณ์ขั้นท่ีสอง คือ การท่ีบุคคลใชส้ติปัญญาและความพยายามอยา่ง
เต็มท่ีในการแกไ้ขปัญหา เป็นกระบวนการท่ีมีความละเอียดท่ีมีความซับซ้อนและมีการใช้กลวิธี
เฉพาะในแต่ละสถานการณ์บุคคลจะต้องรับรู้ถึงการคุกคามท่ีก าลังเผชิญอยู่จากการประเมิน
สถานการณ์ในข้างต้น บุคคลจะมีการประเมินแหล่งประโยชน์ท่ีจะช่วยในการจัดการกับ
ความเครียดนั้น 

3.การประเมินซ ้ าดว้ยปัญญา คือการประเมินซ ้ าเพื่อพิจารณาวา่อนัตรายท่ีตนเองรับรู้นั้นยงัมี
อยู ่ลดลง หรือถูกก าจดัไปแลว้ เป็นการประเมินหลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิมในการประเมินซ ้ า
น้ีบุคคลมกัจะตีความสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไปในทางบวก เพื่อให้การคุกคามท่ีเกิดข้ึนผลกระทบ
น้อยลง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความกดดนัภายในของบุคคลมากกว่าความกดดนัจากสถานการณ์ภายนอก 
บุคคลแต่ละคนจะมีการประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีส าคญั ได้แก่ 
ลกัษณะแรงจูงใจของบุคคลแต่ละคน ความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการส่ิงต่างๆรอบตวั
และความสามารถทางสิติปัญญา 
 
รูปแบบ กลวธีิการจัดการความเครียด (Copping Strategies) 
 Lazarus (1976 อา้งถึงใน นายพิธิพนัธ์ พูญเพิ่ม: 18) กลวิธีการจดัการกบัความเครียดแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. การจดัการความเครียดโดยตรง (Direct Action) เป็นความพยายามของบุคคลในการ
จดัการกบัอนัตราย การคุกคามหรือส่ิงท่ีทา้ทายโดยการมีปฏิกิริยายาตอบโตต่้อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
  1.1 การเตรียมตวัต่อสู้กบัส่ิงท่ีมาคุกคาม (Perparing Against Harm) คือ ความ
พยายามหาทางก าจดัหรือลดสภาวะคุกคามเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือการคุกคาม โดยการกระท า
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หากการกระท านั้นประสบความลม้เหลวการคุกคามจะมากข้ึน และบุคคลจะเกิด
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อารมณ์ความรู้สึกทางลบ โดยบุคคลจะมีอาการซึมเศร้า ละอายใจ รู้สึกผิด โกรธ วิตกกงัวลหรือมี
ความกลวัสูง 
  1.2 การใช้ความกา้วร้าว (Aggression) คือการต่อสู้กบัแหล่งท่ีก่อให้เกิดอนัตราย
หรือการคุกคาม โดยวิธีการท าลาย เคล่ือนยา้ยหรือควบคุมส่ิงท่ีก่อให้เกิดอนัตรายหรือส่ิงท่ีมา
คุกคาม 

1.3 การหลีกหนี (Avoidance) คือ กลวิธีการจดัการท่ีบุคคลใชใ้นการจดัการกบัส่ิง
ท่ีมาคุกคามซ่ึงมีความรุนแรงและมีอนัตราย การหลีกหนีอาจเกิดความคู่กบัอารมณ์กลวัหรือไม่มี
อารมณ์ร่วมดว้ย 

1.4 การน่ิงเฉยหรือไม่มีปฏิกิริยาตอบโต ้(Inaction or Apathy) คือ การท่ีบุคคลรู้สึก
เฉ่ือยชา ซึมเศร้า รู้สึกหมดหวงัแหมดก าลงัใจในการจดัการกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 2. การจดัการความเครียดโดยทางออ้ม (Palliation) เป็นการบรรเทาอนัตรายท่ีเกิดจากการ
คุกคามแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ  
  2.1 การบรรเทาอาการโดยตรง (Sympotom-direct Modes of Palliation) คือการ
บรรเทาความเครียดท่ีเกิดข้ึนโดยการใชย้าต่างๆ 
  2.2 การบรรเทาภายในจิตใจ (Intrapsychic Modes of Palliation) คือการบรรเทา
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนโดยการใช้กลไกทางจิตในการป้องกนัตนเอง ซ่ึงเป็นการท างานของจิตใต้
ส านึกของบุคคลในการจดัการกบัสถานการณ์ท่ีคุกคาม 
 
แหล่งช่วยเหลือในการจัดการความเครียด 
 เม่ือบุคคลตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีตึงเครียด บุคคลจ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการจดัการ
กบัความเครียดท่ีเกิดข้ึน บุคคลแต่ละคนจะเลือกใช้กลวิธีในการจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึน
แตกต่างกนั Lazarus and  Folkman (1984 ) ไดจ้  าแนกแหล่งช่วยเหลือในการจดัการกบัความเครียด  
ดงัต่อไปน้ี 

1.สุขภาพและพลงังาน บุคคลท่ีมีความเจบ็ป่วยจะมีจ าลงัใจในการจดัการกบัความเครียดได้
นอ้ยกวา่บุคคลท่ีมีสุขภาพแขง็แรง 

2. ความเช่ือในทางบวก ความเช่ือเป็นพื้นฐานของความคาดหวงัและความพยายามของ
บุคคลในการจดัการกบัความเครียด แต่ไม่ใช่ว่าเช่ือทุกอย่างจะช่วยให้การจดัการความเครียดมี
ประสิทธิภาพ ความเช่ืออ านาจภายในตนจะช่วยให้บุคคลสามารถจดัการกบัความเครียดไดดี้กว่า
ความเช่ืออ านาจภายนอก เช่น ความเช่ือเก่ียวกับโชคชะตา ส่วนความหวงัจะช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการจดัการกบัความเครียด 
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3. ทกัษะในการจดัการกบัปัญหา ซ่ึงประกอบไปดว้ยความสามารถในการคน้หาขอ้มูล การ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุถึงปัญหาซ่ึงจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาการเลือกแนวทางและการ
วางแผนเพอ่การจดัการความเครียดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ทกัทกัษะทางสังคมเป็นแหล่งในการจดัการความเครียดท่ีส าคญัของบุคคล ทกัษะทาง
สังคมเป็นความสามารถในการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน เพื่อขอความช่วยเหลือ 

5. การสนับสนุนทางสังคม การท่ีบุคคลได้รับก าลงัใจ ได้รับขอ้มูลข่าวสารหรือความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเป็นการเพิ่มแหล่งช่วยเหลือในการจดัการกบัความเครียด 

6. แหล่งทรัพยากรทางดา้นวตัถุ แหล่งทรัพยากรทางดา้นวตัถุ ไดแ้ก่ เงินและส่ิงของ ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมการจดัการความเครียดท่ีเกิดข้ึน 
 
ความรู้เกีย่วกบัธรรมชาติของความเครียด 

มรรยาท รุจิวทิย ์(2548: 46) กล่าววา่ การจดัการความเครียดอยา่งถูกวิธี จ  าเป็นตอ้งมีความรู้

เก่ียวกบัธรรมชาติของความเครียดและผลท่ีเกิดจากความเครียด เพื่อโตต้อบความเครียดท่ีเกิดข้ึน

อย่างเหมาะสม บางคนอาจเคยชินกบัความเครียดจนคิดว่าเป็นเร่ืองธรรมดา แต่ในความเป็นจริง

ความเครียดเป็นอาการท่ีค่อยๆ ก่อตวัข้ึนอย่างไม่รู้ตวั และกลบัมามีผลต่อประสิทธิภาพการก าเนิน

ชีวิตและการท างานหนกัอยา่งมาก เน่ืองจากท าให้เกิดผลแทรกซ้อนของอาการทั้งร่างกาย อารมณ์ 

และพฤติกรรม ตามมาภายหลงั ในภาวะเครียด สมดุลของร่างกาย จึงถูกกระทบกระเทือน ดงันั้น 

ความเครียดไม่วา่เกิดข้ึนจากสาเหตุใดก็ตามยอ่มมีผลให้คนคนนั้นเสียสมดุลของชีวิตและอาจแสดง

ปฏิกิริยาตอบสองต่อภาวะความเครียดในทางใดทางหน่ึง 

อาการทางร่างกาย 
 อาการเครียดทางร่างกายบางอาการคุกคามถึงชีวิต  เช่น ความดนัโลหิตสูงและโรคหัวใจ 
อาการนอนไม่หลบั ความรู้สึกเหน็ดเหน่ือยอยู่ตลอดเวลา ปวดศีรษะ ผื่นคนั อาหารไม่ย่อย แผล
พุพอง ล าไส้ใหญ่บวม ไม่เจริญอาหาร รับประทานอาหารมากเกินไป และอาการตะคริว เป็นตน้ 
อาการเหล่าน้ีเกิดข้ึนจุดใดจุดหน่ึงของร่างกายหลงัจากเหตุการณ์เครียด 

อาการทางอารมณ์ 
อาการเครียดทางอารมณ์ประกอบกับอาการฉุนเฉียวง่าย กลัดกลุ้ม ซึมเศร้า ขาดความ

ตอ้งการทางเพศ ไม่มีอารมณ์ และไม่มีสมาธิท างานประจ าง่ายๆ การเขา้ใจถึงการตอบสนองทาง
อารมณ์ท่ีไม่ปกติและเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงเป็นกุญแจท่ีตระหนกัถึงความเครียดใน
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ตวัเองและผูอ่ื้นเคร่ืองบ่งช้ีถึงอาการเครียดท่ีเห็นไดท้ัว่ไป ไดแ้ก่ เป็นคนท่ีอาการรุนแรงเกินเหตุ หรือ
มีอาการกา้วร้าวในสถานการณ์ขดัแยง้ ไม่สนใจลกัษณะท่าทางของตนเอง ผูอ่ื้น และเหตุการณ์ใน
สังคม ขาดสติหลงลืมง่าย และตดัสินใจไม่ได้ เศร้า รู้สึกผิด เฉ่ือยชา เฉยเมย ขาดความเช่ือมัน่ต่อ
ตนเอง รู้สึกไร้ความสามารถหรือลม้เหลว ซ่ึงมกัจะควบคู่กบัการไม่เห็นคุณค่าในตนเอง 

อาการทางพฤติกรรม 
 เพื่อผอ่นคลายจากความดึงเครียดชัว่ขณะ บางคนปล่อยอารมณ์ดว้ยการรับประทานอาหาร 
สูบบุหร่ี ด่ืม หรือใชจ่้ายมากเกินควรความเครียดเปล่ียนคนท่ีสูบบุหร่ีชัว่คร้ังชัว่คราวเป็นสูบมวนต่อ
มวน และคนท่ีด่ืมเฉพาะเขา้สังคมเป็นคนติดสุราได ้โดยท่ีตนเองอาจไม่ทราบวา่หมกมุ่นเกิดไปแลว้ 
คนเหล่านน้ีจึงตอ้งการการช่วยเหลือจากเพื่อน ครอบครัว และเพื่อร่วมงานให้พน้จากพฤติกรรม
ทะลายตนเอง 

นอกจากน้ี สันต ์หตัถีรัตน์ (อา้งถึงใน ละเอียด ชูประยูร 2541: 13-15) ยงัไดก้ล่าวถึง อาการ
ของความเครียดว่า เป็นอาการท่ีแสดงออกโดยตรงและตรงกบัสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียด เช่น 
ความห่วงกงัวล ความต่ืนเตน้ความตกใจ ความประหม่า เคอะเขิน ความโกรธ ความเกลียด หรือ
ความไม่พอใจ ความรัก ความดีใจ เป็นตน้ ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ ถ้าเกิดข้ึนมากหรือนาน
เกินไป ยอ่มก่อใหเ้กิดความเครียดซ่ึงแสดง ดงัน้ี 

1)  หนา้มืด เป็นลม 
2) หนา้ซีด หรือตาแดง 
3) ใจเตน้ หรือใจสั่น 
4) ปวดมึนศีรษะ หรือรู้สึกตวัเบา 
5) มือเทา้เยน็ หรืออาจมีเหง่ือตามมือและเทา้ 
6) หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย 
7) นอนไม่หลบั หรือฝันร้าย 
8) เบ่ืออาหาร หรือเจริญอาหารผิดปกติ 
9) ปัสสาวะบ่อย 
10) ปวดทอ้ง ทอ้งเดิน 
11) อ่อนเพลีย เบ่ือหน่าย 
12) หายใจไม่สะดวก เหน่ือยหอบ  

 ความเครียดของแต่ละบุคคลจะไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัส่ิงเร้าและสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัและ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าในแต่ละสถานการณ์ 
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 สุรพล พะยอม (2541: 270) ไดก้ล่าวถึงอาการทางจิตใจท่ีแสดงถึงความเครียดวา่มกัจะเป็น
ในลกัษณะดงัน้ี 

1) บุคคลมกัจะแสดงความอ่อนแอและหลีกเล่ียงการตดัสินใจ 
2) รู้สึกวา่ตนเองกระท าผดิบางประการ 
3) ใชส่ิ้งเสพติดประเภทต่างๆ 
4) มีอารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย 
5) มีอาการซึมเศร้านอนไม่หลบั 
6) มีอาการปวดทอ้งหรือปวดศีรษะบ่อย 
7) อ่อนเพลียง่าย สุขภาพทรุดโทรม 
8) มีความกงัวลใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 มาลี จุฑา (2542: 96-97) กล่าวว่าพฤติกรรมทั้งทางด้านร่างและจิตใจของบุคคลท่ีเกิด
ความเครียดดงัน้ี 

1) ความเครียดของกลา้มเน้ือ ไดแ้ก่ สีหนา้เครียด ปวดกลา้มเน้ือ 
2) ระบบประสาทท างานหนกั ไดแ้ก่ เหง่ือออกมากผดิปกติ 
3) เกิดความคิดคาดหวงัผดิปกติ ไดแ้ก่ วติกกงัวล กลวัต่างๆ 
4) เกิดความไม่สบายใจ ไดแ้ก่ ขาดสมาธิ ขาดก าลงัใจ 

 
ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบักลวธีิการจัดการความเครียด 
เม่ือบุคคลตอ้งเผชิญความเครียดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั บุคคลจะเลือกใช้กลวิธี

การจดัการความเครียดท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ การรับรู้ ความสามารถ
ของตนเอง ความเช่ืออ านาจการควบคุม พฤติกรรมแบบ A และการสนบัสนุนทางสังคม 

1.เพศ (Gender) 
เพศชายและเพศหญิงมีการใชก้ลวธีิการจดัการความเครียดแตกต่างกนั เน่ืองจากการท างาน

ของสมองมีความแตกต่างกนั การเล้ียงดูของพ่อแม่และค่านิยมในสังคมก็มีส่วน  ท าให้เพศชายและ
เพศหญิงใชก้ลวิธีการจดัการความเครียดแตกต่างกนั โดยเพศชายจะตอ้งมีบทบาทในการเป็นผูน้ า
ของครอบครัว ต้องท างานนอกบา้น ส่วนเพศหญิงตอ้งหญิงตอ้งมีบทบาทในการเป็นแม่บา้น มี
หนา้ท่ีดูแลลูกและในปัจจุบนัหนา้ท่ีของผูห้ญิงมีมากข้ึน คือ ตอ้งท างานนอกบา้นดว้ย ดว้ยบทบาทท่ี
แตกต่างกนัน้ีส่งผลให้เพศหญิงและเพศชายมีความเครียดท่ีต่างกนัและมีการใช้กลวิธีการจดัการ
ความเครียดท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นเม่ือมีปัญหาหรือมีความเครียด เพศชายมกัถูกคาดหวงัวา่จะตอ้ง
จดัการกบัความเครียดโดยการแสดงออกทางอารมณ์ ในการประเมินสถานการณ์นั้น เพศหญิงมกัจะ
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ประเมินเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นการคุกคามและมีความตึงเครียดมากกว่าเพศชายและจาก
การศึกษาของ Ptack et al. แสดงให้เห็นวา่ นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเพศหญิงจะมีความเครียด
มากกวา่เพศชาย แต่ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการใชก้ลวิธีการจดัการความเครียดท่ีหลากหลาย โดย
กลวิธีการจดัการความเครียดท่ีใช้บ่อยท่ีสุด คือ กลวิธีการจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา 
ส าหรับเพศหญิงจะมีการแสวงหาการสนบัสนุนทางสังคมมากกวา่เพศชายในการจดัการความเครียด
ท่ีเกิดข้ึนโดย เก่ียวเน่ืองกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลแต่ถา้เป็นความเครียดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเรียน 
เพศชายและเพศหญิงจะเลือกใช้กลวิธีการจดัการความเครียดท่ีคล้ายคลึงกนั คือ การจดัการกับ
ปัญหา เพราะเป็นกลวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด  และเพศหญิงมกัจะแสวงหาการสนบัสนุนทาง
สังคมมากว่าเพศชายเพศชายโดยเพศหญิงมกัจะแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตนออกมาและ
มกัจะบอกให้ผูอ่ื้นทราบถึงความรู้สึกของตนเอง การสนบัสนุนทางสังคมช่วยให้เพศหญิงสามารถ
จดัการกับความเครียดท่ีเกิดข้ึนเม่ือพบว่าตนเองไม่สามารถจดัการกับความเครียดท่ีเกิดข้ึนได ้
ส าหรับเพศชายอาจจะขอค าแนะน าจากผูอ่ื้นบา้งแต่เขาจะน าไปใชห้รือไม่ก็ได ้มีงานวิจยับางเร่ือง
พบวา่เพศชายและเพศหญิงมีการใชก้ลวิธีการจดัการความเครียดต่างกนัเพียงเล็กน้อย  รวมทั้งเพศ
หญิงจะใชก้ลวธีิการจดัการความเครียดท่ีคลา้ยคลึงกนัในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

  สาเหตุท่ีท าให้เพศหญิงและเพศชายจัดการความเครียดต่างกัน มาจากการประเมิน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมกัจะประเมินเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นการคุกคามและ
ความตึงเคียดมากกว่าเพศชาย เพศชายมกัมองมกัมองว่าความเครียดเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนิน
ชีวิตและสามารถหายไปโดยท่ีเราไม่ตอ้งใช้ความพยายามในการจดัการกบัความเตรียดท่ีเกิดข้ึน 
ส าหรับความสามารถในการปรับตวันั้น  เพศหญิงจะสามารถปรับตวัไดดี้กวา่เพศชายเม่ือตอ้งเผชิญ
กบัความเครียดเป็นระยะเวลานานมากกวา่ 1 สัปดาห์ แต่ถา้เป็นความเครียดท่ีเกิดข้ึนกะทนัหันนั้น
เพศหญิงจะไม่สามารถปรับตวัไดม้ากกวา่เพศชาย 

2. การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของ

ตนเองในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้บุคคลท่ีจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพจะพฒันาจะพฒันาการรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถ วิธีการส าคญัในการพฒันาความ
คาดหวงัเก่ียวกับการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถนั้นเกิดจากการท่ีบุคคลมีประสบการณ์ของ
ความส าเร็จและการใช้ความช านาญของตนเอง ความส าเร็จจะช่วยให้เรามีความเช่ือมัน่และความ
คาดหวงัเก่ียวกับความสามารถของบุคคล ส่งผลต่อสถานการณ์ ท่ีเกิดโดยเฉพาะสถานการณ์ท่ี
คล้ายกนัหรือเหตุการณ์ท่ีบุคคลเคยคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถพอ นอกจากน้ี ยงัเกิดจากการ
สังเกต การกระท าของผูอ่ื้นท่ีเคยจดัการกบัปัญหาได้ส าเร็จหรือค าแนะน าของบุคคลอ่ืนก็ได ้ ซ่ึง
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บุคคลจะคาดการณ์โอกาสในการประสบความส าเร็จหรือความลม้เหลวจากการสังเกตผลท่ีเกิดจาก
การกระท าท่ีท าเกิดข้ึนกบัตนเองและผูอ่ื้น บุคคลจะตดัสินใจท่ีจะใชค้วามพยายามในการกระท าส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงตามความคาดหวงัโดยพฤติกรรมนั้นก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีพึงพอใจและเป็นส่ิงท่ีสามารถท า
ได ้ 

Bandura (1997 อา้งถึงใน สุวนีย ์ เก่ียวก่ิงแกว้, 2545)   กล่าววา่การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมาจากปัจจยั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ประสบการณ์หรือการกระท าท่ีประสบความส าเร็จ ประสบการณ์หรือการกระท าท่ี
ประสบความความส าเร็จเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลมากท่ีสุด
เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น
ประสบการณ์โดยตรงท่ีเกิดข้ึน กบัตนเองเพิ่มข้ึนการรับรู้ความสามารถของตนเองข้ึนอยู่กบัความ
ยากง่ายของงาน โดยบุคคลท่ีประสบความส าเร็จ ในงานท่ียากจะช่วยเพิ่มการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมากกวา่การประสบความส าเร็จในงานท่ีง่าย 

2. การสังเกตการกระท าของตวัแบบ การสังเกตหรือประสบการณ์ของผูอ่ื้น น ามาซ่ึงการ
พิจารณาความสามารถของตนเม่ือบุคคลเห็นวา่ผูอ่ื้นท าแลว้ประสบความส าเร็จ บุคคลก็จะเกิดความ
คาดหวงัว่าตนเองสามารถ ท าแล้วประสบความส าเร็จด้วยบุคคลจะพิจารณาตวัแบบด้านความ
เหมือนและความหลากหลายของตวัแบบ โดยความเหมือนตวัแบบ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา
และเช้ือชาติ แมว้่าจริงๆ แลว้มีความแตกต่างดา้นความสามารถของแต่ละบุคคลดว้ยดว้ยและความ
หลากหลายของตวัแบบ โดยการมีตวัแบบหลายตวัท่ีแสดงให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จย่อม
ดีกวา่มีเพียงตวัแบบเดียว 

3. กรชกัจูงดว้ยค าพูด การชกัจูงดว้ยค าพูดเป็นวธีิการท่ีสามารถท าไดง่้ายแต่มีผลต่อการเพิ่ม
การรับรู้ความสามารถของตนเองเพียงเล็กนอ้ยและมีผลในระยะสั้น การชกัจูงดว้ยดว้ยค าพูดจะเพิ่ม
การรับความสามารถของตนเองหรือ ไม่นั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

- ความน่าเช่ือถือของผูช้กัจูง เช่น เป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือเป็นผูท่ี้มีความส าคญัต่อผูถู้กชกัชวน  
- การให้ผลป้อนกลบั หากผลป้อนกลบัท่ีไดส่้งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองจะ

ช่วยใหบุ้คคลมีความพยายามและสามารถประสบความส าเร็จได ้
- การเพิ่มความพยายาม หากผูถู้กชักชวนเพิ่มความพยามมากข้ึนก็จะสามารถประสบ

ความส าเร็จได ้
4. สภาพทางดา้นร่างกายและอารมณ์ กระถูกกระตุน้ทางร่างกายและอารมณ์มีผลท าให้

บุคคลเกิดความต่ืนเต้น วิตกกังวล และความเครียดซ่ึงท าให้บุคคลมีการรับรู้ความสามารถของ
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ตนเองต ่าลง สามรถแกไ้ขโดยการให้การสนบัสนุนให้บุคคลคุน้เคยกบัสถานการณ์นั้นๆ ค่อยๆ ลด
ความวติกกงัวลและส่งเสริมใหมี้ความมัน่คงทางจิตใจ 

  การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลต่อเป้าหมายท่ีบุคคลตั้งไวโ้ดยช่วยให้บุคคลมี
ความพยามยามในการมุ่งไปสู่เป้าหมาย ต่อการตอบสนองทางดา้นอารมณ์ต่อเหตุการณ์ท่ี ก่อให้เกิด
ความตึงเครียดและต่อความสามารถในการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ เช่น การสูบบุหร่ีหรือการออกก าลงักาย 

  บุคคลท่ีเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถในการจดัการจะใชก้ลวิธีการกบัปัญหาและแสวงหา
การสนบัสนุนทางสังคม ในขณะท่ีบุคลเช่ือว่าตนเองมีความสามารถในการจดัการนอ้ยจะใชก้ลวิธี
การจดัการอารมณ์ บุคคลท่ีเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถ มีแนวโนม้ท่ีจะจดัการกบัความเครียดโดย
การมุ่งเนน้ท่ีการแกไ้ขปัญหามากกวา่การหลีกเล่ียงปัญหา การท่ีบุคคลเลือกใชก้ลวิธีการจดัการกบั
ปัญหาเป็นการท าให้ปัญหาท่ีมีอยู่หมดไปและความเครียดของบุคคลก็จะลดลงตามไปด้วย นั้น
แสดงวา่ บุคคลท่ีรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถจะมีวธีิการจดัการกบัความเครียดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     การรับรู้ความสามารถของตนเองมีส่วนท าให้บุคคลประสบผลส าเร็จ หรือความลม้แลว้
ได ้บุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะสร้างแรงจูงใจท่ีจะมุ่งไปสู่ความส าเร็จ และ
น าไปสู่การพฒันาทกัษะในการท างานต่างๆ เด็กท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมี
แรงจูงใจในการต่อสู้กบัปัญหาต่างๆ เพราะบุคคลท่ีมีการรับความสามารถของตนเองจะมีความ
มัน่ใจต่อเองและมองการแกไ้ขปัญหาเป็นส่ิงทา้ทาย การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการ
เลือกประกอบอาชีพโดยคนท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงมกัจะมีการตดัสินใจเลือก
ประกอบอาชีพสูงกวา่คนท่ีมีการรับรู้ของตนเองต ่า นอกจากน้ีการรับรู้ความสามารถของตนเองมีผล
ต่อสุขภาพคือ จะช่วยเพิ่มความอดทนในการต่อสู้กับความเจ็บปวดและช่วยให้บุคคลมีทศันคติ
ทางบวกดา้นความสามารถในการปรับปรุงตวับุคคล 

  การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตวัยืนยนัความเช่ือของบุคคล หากบุคคลเช่ือว่า
ตนเองสามารถประสบความส าเร็จก็จะช่วยเพิ่มความเป็นไปไดท่ี้บุคคลจะประสบความส าเร็จบุคคล
ท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะตั้งเป้าหมายท่ีมีความชดัเจน ทา้ทายและมกัจะมองการณ์
ไกลการรับรู้ความสามารถของตนเองจะช่วยให้บุคคลไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคต่์างๆแต่จะมุ่งมัน่ท่ีจะ
ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้บุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆได้
ดี เพราะเม่ือบุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการแกไ้ขปัญหาบุคคลจะใชค้วามรู้ท่ีมีใน
การแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบุคคลท่ีมีความสงสัยในการใช้สติปัญญาของ
ตนเองในการแกไ้ขปัญหา  
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 5. ความเช่ืออ านาจการควบคุม   (Locus of Control) 
 ความเช่ืออ านาจการควบคุม  หมายถึง ความเช่ือส่วนบุคคลท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน
นั้นบุคคลสามารถควบคุมไดห้รือเกิดจากปัจจยัภายนอกซ่ึงบุคคลไม่สามารถความคุมได ้
 Rotter (1996 อา้งถึงใน มรรยาท รุจิวิทย์, 2548) ได้แบ่งความเช่ืออ านาจการควบคุม
ออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 1. ความเช่ืออ านาจการควบคุมภายใน คือ การท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถในการ
ควบคุมสถานการณ์ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการกระท าของตนเอง 
 2. ความเช่ืออ านาจการควบคุมภายนอก คือ การท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนเองไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอกเหนือการควบคุมของบุคคล เช่น เช่ือว่าเกิดจาก
โชคชะตา อ านาจเหนือธรรมชาติหรืออ านาจของผูอ่ื้น   
   บุคคลท่ีมีการเช่ืออ านาจการควบคุมภายใน    จะจดัการกบัความเรียดโดยการมุ่งเนน้ท่ีการ
แกไ้ขปัญหามากกวา่การจดัการกบัความเครียดโดยการมุ่งเนน้ท่ีการจดัการกบัอารมณ์ ส่วนบุคคลท่ี
มีความเช่ืออ านาจควบคุมภายนอก มกัจะจดัการกบัความเครียดโดยการมุ่งเน้นท่ีการจดัการกับ
อารมณ์บุคคลท่ีรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์จะสามารถจดัการกับ
ความเครียดได้ดีกว่าบุคคลท่ีรู้สึกว่าชีวิตของตนเองถูกก าหนดโดยอ านาจจากภายนอก เน่ืองจาก
บุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจการควบคุมภายในจะเช่ือวา่ความพยายามของตนเองมีผลต่อการจดัการ
กบัความเครียดท่ีเกิดข้ึน เม่ือเกิดความเครียดบุคคลท่ีคิดวา่ตนเองไม่มีความสามารถในการควบคุม
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนบุคคลจะหยุดความพยายาม หยุดคิดหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาบุคคลจะรู้สึกว่าไม่
สามารถจะช่วยเหลือตวัเองไดแ้ละกลวัวา่ความพยายามในการแกไ้ขปัญหาจะน ามาซ่ึงความลม้เหลว
จึงไม่กลา้ท่ีจะลงมือแกไ้ขปัญหา บุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจการควบคุมภายในจะมีความเครียดนอ้ย
กวา่บุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจการควบคุมภายนอก และเม่ือเกิดความเครียดก็จะสามารถจดัการกบั
ความเครียดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกวา่บุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจการควบคุมภายนอก 
  เม่ือตอ้งเผชิญกบัความเครียด บุคคลท่ีเช่ือวา่ตนเองสามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มไดจ้ะ
ประเมินว่าความเครียดนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเองเพียงเล็กน้อยและเม่ือบุคคลสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ไดก้็จะสามารถท านายผลท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ได ้ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบ
ของเหตุการณ์ตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนและบุคคลมกัจะเลือกท่ีจะควบคุมเฉพาะเหตุการณ์ได ้ท่ีพวกเขาเช่ือ
วา่การควบคุมนั้นจะน ามาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้
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 6. พฤติกรรมแบบ A (Type behavior) 
 บุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบ A จะมีบุคลิกภาพซับซ้อนทางด้านอารมณ์และการแสดงออก 
บุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบ A ประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีสังเกตไดจ้ากภายนอกและส่วนประกอบท่ี
มีอยูภ่ายใน 
  ส่วนประกอบท่ีสังเกตได้จากภายนอก ได้แก่ ความเร่งรีบเร่ืองเวลา ไม่สามารถรอคอย
นานๆไดเ้พราะจะท าให้บุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบ A รู้สึกหงุดหงิดมากหรือความไม่อดทน ท่ีอาจ
แสดงออกมาทางค าพูด เช่น พูดเร็ว พูดแทรกเม่ือผูอ่ื้นยงัพูดไม่จบ 
   ส่วนประกอบท่ีอยู่ภายใน  ได้แก่ ความรู้สึกนับถือตนเองท่ีไม่เพียงพอหรือความรู้สึก
ภายในท่ีไม่มัน่คง บุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบ A มกัจะเป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าส่ิงต่างๆให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ต่มกัจะรู้สึกว่าการกระท านั้นไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว ้มี
ความตอ้งการท่ีจะแข่งขนัสูงมีความปรารถนาอยา่งมากท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น มกัท าหลาย
ส่ิงในเวลาจ ากดัท าส่ิงต่างๆดว้ยความเร่งรีบ มีความต่ืนตวัทางดา้นร่างกายและจิตใจมากกว่าปกติ
และมีความรู้สึกกา้วร้าวและไม่เป็นมิตร 

  บุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบ A เป็นบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการเอาชนะอุปสรรค มีความ
พยายามมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จและเป็นเหมายท่ีตอ้งการ ชอบการแข่งขนั ชอบการใชก้ าลงั ถูกกระตุน้
ให้โกรธง่าย ไม่ชอบการกระท าท่ีท าแล้วเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และพวกเขามกัถูกมองว่ามี
ความมกัง่ายซ่ึงก่อให้เกิดความยุ่งยากตามมา การท่ีบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบ A มีความพยายาม
มุ่งมัน่สู่ความส าเร็จนั้นมีสาเหตุมาจากบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบ A จะมีความอดทนต่อการท างาน
หนกั รู้สึกว่าเวลามีความส าคญัจึงไม่ควรปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมแบบ A ยงัชอบให้ความร่วมมือในการเป็นอาสาสมคัรท ากิจกรรมต่างๆแต่บุคคลท่ีมี
พฤติกรรมแบบ A ก็มีขอ้เสีย คือ มกัจะมีความกา้วร้าวไม่เป็นมิตรในการจดัการกบัสถานท่ีท าให้เขา
ผดิหวงั(Burger, 1997) 

Gomez (1997) ไดก้ล่าววา่บุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบ A สูงจะเป็นคนท่ีตอ้งการมีอ านาจใน
การณ์ควบคุมสถานการณ์สูงและมีความเช่ืออ านาจการควบคุมภายใน คือ เช่ือว่าส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึน
เป็นผลมาจากการกระท าของตนเอง จึงมกัจดัการกบัความเครียดโดยการมุ่งเนน้ท่ีการแกไ้ขปัญหา
มากกวา่วา่การจดัการกบัความเครียดโดยการหลีกเล่ียงปัญหา Keinan and Tal (2005 อา้งใน มาลี  
จุฑา, 2542) พบวา่ภายใตภ้าวะท่ีมีความเครียดบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบ A มกัตอ้งการทราบสาเหตุท่ี
เกิดข้ึนเพื่อนการควบคุมสถานการณ์นั้นๆแต่ทั้งน้ีก็ยงัไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนว่าพฤติกรรม
แบบ A จะจดัการกบัความเครียดโดยใชก้ลวธีิการจดัการความเครียดแบบมุ่งการจดัการกบัปัญหา 
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7. การสนบัสนุนทางสังคม (Social Support)  
 การสนบัสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บความช่วยเหลือดา้นต่างๆ จากบุคคล
ใกลชิ้ด ไดแ้ก่ พอ่แม่ พี่นอ้ง เพื่อน ครูอาจารย ์ตลอดจนบุคคลรอบขา้ง ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน 
 House (1981อา้งถึงใน มรรยาท  รุจิวทิย,์ 2548) ไดจ้  าแนกการสนบัสนุนทางสังคมออกเป็น 
4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. การสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์ หมายถึง การท่ีบุคคลอ่ืนท าใหเ้รารู้สึกเห็นคุณค่าในตวัเอง 
การไดรั้บการใส่ใจในความรู้สึก การไดรั้บความไวว้างใจ การไดรั้บความห่วงใย จากคนรอบขา้ง
และมีคนคอยรับฟังเร่ืองราวต่างๆ 
 2. การสนบัสนุนทางดา้นการประเมิน หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการยืนยนัวา่ส่ิงท่ีเราคิด 
เราเขา้ใจนั้นถูกตอ้งหรือไม่ การไดรั้บทราบขอ้มูลป้อนกลบัและไดรั้บการเปรียบเทียบทางสังคม
จากคนรอบขา้ง 
 3. การสนบัสนุนทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การท่ีบุคคลมีคนคอยให้ค  าแนะน า ให้
การเสนอแนะ ใหก้ารช้ีแนะแนวทาง ตลอดจน การไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากคนรอบขา้ง
และจากส่ือต่างๆ เพื่อใหบุ้คคลเขา้ใจส่ิงต่างๆดีข้ึน สามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงและช่วย
ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
 4. การสนบัสนุนทางดา้นการให้ความช่วยเหลือ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการช่วยเหลือ
จากคนรอบขา้งในดา้นวตัถุส่ิงของหรือบริการ การไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นการเงินการไดรั้บ
ความช่วยเหลือทางดา้นแรงกาย การไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นเวลารวมถึงการแกไ้ขปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 
 ทั้งน้ีในภาวะเครียด สารอาหารและแร่ธาตุ มีความจ าเป็นมากกว่าภาวะปกติ เพื่อช่วยให้
ร่างกายปรับเขา้สมดุลใหม่อีกคร้ัง สารอาหารและแร่ธาตุท่ีจ  าเป็นมีดงัน้ี 

1. สารอาหารคลายเครียด 
 สารอาหารท่ีช่วยในการคลายเครียด ไดแ้ก่ ทริปโตฟาน วิตามินบี 6 วิตามีนบี 3 รวมทั้งแร่
ธาตุอ่ืนๆ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ แคลเซียม โปตสัเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี 

1.1 ทริปโตฟาน (Tryptophan) ทริปโตฟานจดัเป็นกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ร่างกาย
ไม่สามารถสังเคราะห์ข้ึนมาเองได ้จ  าเป็นตอ้งไดรั้บจากอาหารท่ีตอ้งรับประทาน ความส าคญัของ 
ทริปโตฟาน สามารถและเปล่ียนสารเคมีส่ือประสาท ท่ีเรียกวา่ ซีโรโตนิน (Srotonin) ถา้ระดบัซีโร
โตนินในสมองลดลงจะเกิดอาการหงุดหงิดและซึมเศร้า อีกส่วนหน่ึงของระบบประสาทท่ีตอ้งการซิ
โรโตนิน คือไขสันหลงั จะความคุมการรับรู้ความเจ็บปวด ถา้ซิโรโตนินเพิ่มข้ึนอาจช่วยผอ่นคลาย
กลา้มเน้ือ ลดความเจบ็ปวดได ้
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ทริปโตฟานพบไดใ้นเมล็ดทานตะวนั กลว้ยหอม นมพร่องมนัเนย สาหร่ายทะเล ฟักทอง 
ผลของทริปโตฟานตอ้งใชเ้วลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน 

1.2วิตามินบี 6 (Pyridoxine) จ าเป็นในกาสร้างซีโรโตนินจากกรดอะมิโนท่ีเรียกวา่ ทริปโต
ฟาน ช่วยในการสร้างภูมิคุม้กนั และเมด็เลือดแดงพบในอาหารจ าพวกธญัพืช ยีสต ์ร าขา้ว เคร่ืองใน
สัตวแ์ละเน้ือสัตว ์ถัว่ และผกัสด 

1.3วติามินบี 3 (Niacinamide) อาหารท่ีมีวติามินบี 3 มากๆ จะช่วยลดความหงุดหงิดกระวน
กระวายใจ และมีฤทธ์ิผอ่นคลายกลา้มเน้ือ รวมทั้งเป็นยานอนหลบัอ่อนๆ คลา้ยคลึงกบัเบนโซไดอา
เซปีน นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัช่วยการเผ่าผลาญสารอาหารในร่างกาย วิตามินบี 3สามารถสร้าง
เคราะห์ไดใ้นล าไส้ใหญ่โดยอาศยัแบคทีเรียบางชนิด แต่ไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งไดรั้บเพิ่มเติมจาก
อาหาร ไดแ้ก่ ตบั เคร่ืองในสัตว ์เน้ือสัตว ์เป็ด ไก่ ปลา ถัว่เมด็แหง้ และยสีต ์

2) แร่ธาตุอ่ืนๆ 
แคลเซียม โปตสัเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีช่วยรักษาสมดุลในการท างานของระบบ

ประสาท แร่ธาตุเหล่าน้ีช่วยใหเ้ซลลป์ระสาทท างานร่วมกบัสารส่ือประสารสัญญาณประสาทในการ
ส่งกระแสประสาททั้งชนิดท่ีมากระตุน้และชนิดท่ีมาชะลอการท างานให้อยู่ในภาวะสมดุล อาทิ 
ระดบัของแคลเซียมในในเลือดต ่ามกัพบในคนท่ีมีความวิตกกงัวลเร้ือรัง ผูท่ี้มีอาการของการขาด
แคลเซียม มือเท้าจะชาและกล้ามเน้ือจะเป็นตะคริวบ่อย คนท่ีอยู่ในภาวะเครียด จ าเป็นต้อง
รับประทานอาหารท่ีมีโปตสัเซียมให้เพียงพอเน่ืองจากมกัมีการสูญเสียโปตสัเซียมทางปัสสาวะ 
แมกนิเซียมช่วยยบัย ั้งผลเสียท่ีเกิดข้ึนกับร่างกายจากการท่ีอะดรีนาลินหลั่งออกมามากเกินไป 
สังกะสีจะช่วยเสริมภูมิคุม้กนัในร่างกาย การป้องกนัและรักษาอาการเครียดดว้ยการรักษาความ
สมดุลของสารอาหารและแร่ธาตุนบัว่ามีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของเรา เน่ืองจาก
วิตามินและแร่ธาตุเหล่าน้ีไม่สามารถเก็บสะสมไวใ้นร่างกายได ้จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีร่างกาย
ตอ้งไดรั้บจากการรับประทานอาหารท่ีมีวิตามินและแร่ธาตุให้ไดป้ริมาณท่ีเพียงพอทุกวนั ส าหรับ
ปริมาณสารอาหารท่ีช่วยลดความเครียดไดไ้ดแ้สดงไวใ้นตาราง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงปริมาณสารอาหารและแร่ธาตุต่อวนัท่ีบริโภคเพื่อช่วยลดความเครียด 

 
หลกัและวธีิการกระจายความเครียดแก่อวัยวะทุกส่วนเสมอกนั 
 มรรยาท รุจิวทิย ์(2548: 49) ไดเ้สนอ วิธีการกระจายความเครียดให้ไดอ้วยัวะทุกส่วนเสมอ
กนั ช่วยป้องกนัมิให้อวยัวะใดอวยัวะหน่ึงช ารุดสึกหรอเร็วเกินไป สามารถกระท าไดโ้ดยการออก
ก าลงักายใหก้ลา้มเน้ือทัว่ร่างกาไดท้  างานโดยเสมอกนั อาทิ การบริหารกลา้มเน้ือดว้ยท่าพื้นฐาน วา่ย
น ้ า เดินเร็วหรือวิ่ง ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างความเครียดเฉพาะแห่งกบัความเครียดทัว่ไป 
ป้องกนัมิให้อวยัวะหน่ึงช ารุดเร็วกว่าอวยัวะอ่ืนๆ และยงัช่วยควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดบั
คุณประโยชน์ต่อร่างกาย ตวัอยา่งเช่น สเตรทของสมอง เป็นเพียงความเครียดเฉพาะท่ี และอาจก่อ
ความเครียดทัว่ไปข้ึนในขณะเดียวกนั การช ารุดของสมองอาจเกิดไดจ้ากการคิดหมกมุ่นหรือเครียด
เร้ือรังทางจิตใจ ทั้งน้ีสามารถป้องกนัไดโ้ดยการออกก าลงักายเพื่อเฉล่ียความเครียดไปสู่ทุกส่วน
ของร่ายกายเสมอกนั ขอ้ดีของการกระจายความเครียดใหแ้ก่อวยัวะทุกส่วนเสมอกนัมีดงัต่อไปน้ี 

-   ป้องกนัมิให้อวยัวะใดอวยัวะหน่ึงช ารุดสึกหรอเร็วเกินไป โดยการออกก าลงักายให้
กลา้มเน้ือทัว่ร่างกายไดท้  างานโดยเสมอกนั อาทิ การบริหารการดว้ยท่าพื้นฐาน วา่ยน ้ า เดินเร็วหรือ
วิง่ 
 -  ช่วยใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความเครียดเฉพาะแห่งกบัความเครียดทัว่ไป ป้องกนัมิให้
อวยัวะหน่ึงช ารุดเร็วกวา่อวยัวะอ่ืนๆ 
 - ควบคุมความเครียดใหอ้ยูใ่นระดบัคุณประโยชน์ต่อร่างกาย 
 
 

สารอาหาร ปริมาณท่ีช่วยลดความเครียด 

ทริปโตฟาน 1-2             กรัม ก่อนนอน 
วติามินบี 6 40              มิลลิกรัมต่อวนั 
วติามินบี 3 60              มิลลิกรัมต่อวนั 
แคลเซียม 1,000          มิลลิกรัมต่อวนั 
โปตสัเซียม 75              มิลลิกรัมต่อวนั 
แมกนีเซียม 200-400      มิลลิกรัมต่อวนั 
สังกะสี 15               มิลลิกรัมต่อวนั 
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หลกัและวธีิผ่อนคลายความเครียด 
    การผอ่นคลายความเครียดกลา้มเน้ือแบบกา้วร้าว 
 การผ่อนคลายความเครียดวิธีท่ีจ  าเป็นต้องเรียนรู้ระบบการท างานของอวยัวะต่างๆใน
ร่างกายอยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะความเครียดของกลา้มเน้ือต าแหน่งต่างๆ ปริมาณความเครียดท่ีส่งผล
กระทบต่อร่างกายท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางลบ และท าให้เกิดพยาธิสภาพของอวยัวะนั้นๆ 
เน่ืองจากความเครียดจะท าให้กล้ามเน้ือตึงตวัหรือมีอาการหดตวัและท าให้มีอาการเคล่ือนไหว
เกิดข้ึนเล็กนอ้ย เช่น เกิดรีเฟล็กซ์ (Reflex) หรือเกิดการท างานของกลา้มเน้ือของอวยัวะภายในท าให้
ไม่ได้พกัเท่าน้ีควร วิธีลดความเครียดด้วยการท่ีผ่อนคลายแบบก้าวร้าว คือ การปล่อยกล้ามเน้ือ
เป็นไปตามธรรมชาติ ต่อมาเกร็งกลา้มเน้ือนั้นให้ตึงตวัเช่นเดียวกบัการเกิดภาวะเครียด หลงัจากนั้น
ปล่อยกลา้มเน้ือให้คลายตวัลง การฝึกการเกร็งกลา้มเน้ือเฉพาะแห่งเพื่อกระตุน้ให้ประสาทท างาน
แรงข้ึนและคลายตวัจะช่วยให้ผูฝึ้กรับรู้ไดว้า่เม่ือเกิดการเกร็งของกลา้มเน้ือในภาวะเครียด จะผอ่น
คลายกลา้มเน้ือเฉพาะแห่งของร่างกายตนเองไดอ้ย่างไร เม่ือผูฝึ้กตระหนกัและรับรู้ได ้ก็สามารถ
ปลดปล่อยความตึงเครียดดว้ยการผอ่นคลายกลา้มเน้ือ เป็นการเปิดทางให้พลงัความเครียดไหลเวียง
อยา่งสะดวก ไม่เป็นพลงัความเครียดท่ีสะสมอยูใ่นส่วนใดส่วนหน่ึงของอวยัวะต่างๆในร่างกาย การ
ฝึกเทคนิคน้ีสามารถก าจดัโรคต่างๆ ซ่ึงเป็นอาการทางร่างกายท่ีเกิดจากภาวะเครียด โดยเฉพาะโรค
นอนไม่หลบั นอกจากน้ียงัช่วยลดความฝัน ลดกระบวนการคิดและอารมณ์ได ้ 
 วธีิการผ่อนคลายความเครียดกล้ามเน้ือแบบก้าวร้าว 

1) แสดงการเกร็งและผอ่นคลายกลา้มเน้ือศีรษะ ใบหนา้ และคอ 
2) แสดงการเกร็งและผอ่นคลายกลา้มเน้ือมือ 
3) แสดงการเกร็งและผอ่นคลายกลา้มเน้ือตน้แขน 
4) แสดงการเกร็งและผอ่นคลายกลา้มเน้ือดา้นหลงัของแขน 
5) แสดงการเกร็งและผอ่นคลายกลา้มเน้ืออก ทอ้ง และกลา้มเน้ือหลงั 

อก และทอ้ง   เกร็งกลา้มเน้ือหนา้อกขา้งไว ้นบั 1-2-3-4-5 แลว้จึงค่อยๆคลายออก 
ต่อมาเกร็งกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง โดยการเกร็งทอ้งให้แข็งเต็มท่ี เกร็งไวแ้ลว้นบัในใจวา่ 1- 2- 
3- 4- 5 แลว้จึงค่อยๆคลายออกอยา่งเตม็ท่ี 

หลงั  เกร็งกลา้มเน้ือหลงัโดยการแอ่นหลงัให้มากท่ีสุด นบัในใจวา่ 1- 2- 3- 4- 5 
แลว้จึงค่อยคลายออก มาอยูใ่นท่าท่ีผอ่นคลายมากท่ีสุด รับรู้และสังเกตความรู้สึกช่วงท่ีผอ่น
คลายอยา่งเตม็ท่ี 
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         6) แสดงการเกร็งและผอ่นคลายกลา้มเน้ือขา น่อง และกลา้มเน้ือปลายเทา้ 
ขา และน่อง เพ่งความสนใจมาท่ีขาทั้งสองขา้งสลบักนั เกร็งกลา้มเน้ือตน้ขาให้

เตม็ท่ีแลว้นบั 1- 2- 3- 4- 5 แลว้จึงค่อยๆคลายออก สังเกตความสบายท่ีเกิดข้ึนจากการผอ่น
คลาย 
 ปลายเทา้ จิกปลายเทา้ให้มากท่ีสุด เกร็งคา้งเอาไว ้3 -4-5 แลว้จึงค่อยๆคลายออก

ชา้ๆ 
           7) แสดงการเกร็งและผอ่นคลายกลา้มเน้ือทั้งตวั 

 ทั้งตวั ผ่อนคลายกล้ามเน้ือทั้งตวั พร้อมๆกบัจิตนาการว่าก าลงัรู้สึกสบาย หายใจ
เขา้ออกช้าๆ ลึกๆ ท าตั้งแต่จนจบตามล าดบั ซ ้ า 3-4 คร้ัง การฝึกแบบน้ีสามารถท าเม่ือไหร่ก็ได้ท่ี
สะดวก อาจจะเป็นก่อนเขา้นอน ขณะนัง่บนเกา้อีกเพียงช่วงเวลา 5-10 นาที สามารถคลายความตึง
เครียดได ้

 
 การสร้างจิตนาการ 
 จิตนาการนบัวา่มีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อการความคุมความรู้สึกและพฤติกรรมของ
คนเราในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ในบางคร้ังจิตนาการจะเกิดข้ึนเองโดยอตัโนมติั เน่ืองจากการ
ได้รับการกระตุน้และชักน าโดยจิตไร้ส านึก หรือบางคร้ังเป็นจินตนาการท่ีเกิดจากเจตนา/ความ
ตั้งใจในระดับรู้สึกตวัจิตนาการตั้งสองแบบมีกลไกการตอบตอบสนองในระดับท่ีแตกต่างกัน 
จินตนาการท่ีเกิดข้ึนเองโดยอตัโนมติั เป็นจิตนาการหรือความรู้สึกท่ีแวบเขา้มาในสมองจนสามารถ
มองเห็นรายละเอียดจากจิตนาการนั้น ตวัอยา่งเช่น คนบางคนไดพ้ยายามนึกทบทวนภาพหรือความ
ทรงจ าต่างๆ ท่ีผ่านมาน จะพยายามทบทวนอย่างใดก็ไม่สามารถจ าได ้อยูม่าวนัหน่ึงมองเห็นภาพ
และความทรงจ าต่างๆไดว้า่มีความเป็นมาเป็นไปอยา่งใด ซ่ึงจากตวัอยา่งน้ีเป็นเพราะภาพและความ
ส่งจ าต่างๆได้ถูกบนัทึกและเก็บสะสมอยู่ในหน่วยความจ าในส่วนของจิตไร้ส านึกไวแ้ลว้นัน่เอง 
ส าหรับจินตนาการท่ีเกิดจากความตั้งใจในระดบัรู้สึกตวั จิตนาการแบบน้ีเก่ียวขอ้งกบัเจตนาของการ
สร้างภาพเหตุการณ์หรือรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างรู้สึกตวัและมีสติรับรู้ได ้ตวัอยา่งเช่น  การ
จินตนาการถึงทิวทศัน์สวยๆท่ีช่ือชอบก่อนนอน การทดสอบตนเองโดยการฝึกสร้างจินตนาการใน
ระดบัความรู้สึกตวั กระท าไดด้ว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นแรกจงจบัความรู้สึกไวท่ี้เทา้ แลว้ค่อยๆไล่ข้ึนไปในแต่ละส่วนของร่างกาย ผอ่นคลาย
และก าหนดลมหายใจไวท่ี้บริเวณต่างๆ อาทิ ท่อนแขน  หลงั  ช่องทอ้ง  กระบงัลม  หน้าอก  มือ  
แขน  ไหล  ล าคอ  ศีรษะ  จากนั้นใชเ้วลา  2-3  นาที เฝ้าติดตามขณะลมหายใจเขา้ – ออกจากร่างกาย 
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ในการหายใจแต่ละคร้ังจงรู้สึกวา่ตวัเองก าลงัผอ่นคลายจิตใจสงบเยน็ลงทุกขณะ และรู้สึกวา่ขณะน้ี
ทัว่ร่างกายรู้สึกผอ่นคลาย  และสบาย 

2. เร่ิมจินตนาการว่าคุณอยู่ในสถานท่ีอนัสวยงาม เต็มไปด้วยความสงบสุขปล่อยให้
จินตนาการของคุณสร้างรายละเอียดต่างๆข้ึนมาเอง เช่น คุณก าลงัเดินอยูบ่นพื้นดิน บนหญา้อนัอ่อน
นุ่นหรือหาดทรายขาวมีน ้ าสาดซดัท่ีเทา้ หรือมีดอกไม ้ตน้ไมร้ายลอ้มรอบตวัคุณอยู ่มีกล่ินหอมอนั
ช่ือใจ มีเสียงนอ้งร้องหรือท่วงท านอง เพลงหวานแห่งสายน ้า 

3. ถึงตอนน้ีจงผอ่นคลายโดยการนัง่หรือนอนก็ได ้คุณอาจตอ้งการท่ีโคนตน้ไมใ้หญ่ หรือ
ท่ามกลางทุ่งหญา้ หรือตอ้งการนอนอยูบ่นพื้นทรายอุ่นๆคน้หาสถานท่ีของคุณให้พบ หรือพกัผอ่น
อยูท่ี่นั้นสัก 2-3 นาที ซึมซับความสงบเงียบ และความสุขท่ีโอบลอ้มอยูล่อ้มตวัจินตนาการอย่างท่ี
ตวัเองอยากจะเป็น เช่น มีสุขภาพแขง็แรง มีความสุขสงบอยา่งแทจ้ริง เต็มไปดว้ยความร่าเริงแจ่มใส 
อยูก่บัส่ิงน้ีสัก 2-3 นาที 

4.จากนั้นหายใจลึกๆ อย่างนุ่มนวลอีกคร้ัง แล้วเร่ิมปล่อยให้ภาพแห่งจินตนาการค่อยๆ
เลือนหายไป และรับรู้ถึงความสุข ความสงบและผ่อนคลาย จงระลึกรู้ถึงการนัง่หรือนอนอยู่ รวม
รับรู้สภาพห้องอย่างถ้วนทัว่ และเร่ิมเหยียดตวัพร้อมกบัลืมตาข้ึนช้าๆ คุณสามารถกลับมาใหม่
เม่ือใดก็ตามท่ีปรารถนา การก าหนดความคิดให้เงียบสงบ เป็นการมุ่งเนน้ให้เกิดความสงบภาพใน
จิตใจ เกิดภาพและความรู้สึกผอ่นคลาย ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการส่ือสารกบัร่างกายวา่อะไรท่ีร่างกาย
ตอ้งการ เม่ือร่างกายปลดปล่อยส่ิงท่ีไม่ตอ้งการจะมีความผอ่นคลาย ไม่เป็นการบงัคบัสามารถฝึกได้
นานเท่าท่ีจะท าได ้
  
การหายใจแบบช่องท้อง (Diaplragmatic breathing) 

กระบวนการหายใจมกัด าเนินลุล่วงไปดว้ยระบบประสาทอตัโนมติั หมายความว่า คนเรา
หายใจไดเ้องโดยไม่ตอ้งใช้สติความคุมบงัคบั  อย่างไรก็ตาม วิธีท่ีคนเราหายใจนั้นสอดคลอ้งกบั
อารมณ์ตวัเองโดยตรง อาทิ ภาวะเครียดเคร่งหรือหวาดกลวัมกัติดตามดว้ยกบัหายใจสั้นๆ ลมหายใจ
ต่ืนอยู่ในระดบัอก ตรงกนัขา้มกบัภาวะสงบสุขและผ่อนคลายลมหายใจจะล ้าลึกกว่า โดยทัว่ไปใช้
หลกัและวธีิการหายใจแบบช่องทอ้ง ซ่ึงเป็นการฝึกหายใจให้มีศูนยก์ลางอยูใ่นช่องทอ้ง สามารถน า
ความสงบและสภาวะผ่อนคลายท่ีลึกกว่าและหายใจแบบปกติหากกระท าอย่างมีสติ ลกัษณะการ
หายใจเช่นน้ีก่อให้เกิดการผอ่นคลายให้กบัระบบประสาทและส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งมวลให้
ตอบโตต่้อความเครียดโดยการสงบทั้งจิตใจและร่างกาย พร้อมทั้งพฒันาสติรู้เท่าทนัลมหายใจ เพื่อ
ช่วยในการฝึกสมาธิในขั้นต่อไป เป็นการบ าบดัเพื่อปล่อยวา่งความเครียดลงก่อนท่ีจะน าไปสู่ความ
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เจ็บป่วยทางกาย ดงันั้น การฝึกใช้ลมช่องทอ้งจึงนบัเป็นเทคนิคพื้นฐานท่ีสามารถน าไปใชค้วบคุม
และปลดปล่อยความเครียดไดเ้ป็นอยา่งดี 

1. เร่ิมจบัความรู้สึกอยูท่ี่ลมหายใจ จงใชเ้วลาชัว่คณะท่ีติดตามลมหายใจให้เขา้ – ออกจาก
ร่างกาย 

2. ขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดรู้ว่าโดยปกติแลว้ลมหายใจของตนเองตั้งมัน่อยู่ท่ีใด บริเวณ  
ยอดอกใช่หรือไม่ ท่ีลมหายใจเขา้ออกไปส้ินสุดอยู่ท่ีนั้น หรือเป็นบริเวณส่วนกลางของทรวงอกท่ี
เคล่ือนไหวข้ึน – ลงใช่ไม่ หรือลมหายใจลอยลึกลงไปท่ีบริเวณช่องทอ้ง ทดลองวางมือขา้งหน่ึงลง
บนออก และอีกขา้งหน่ึงบนช่องทอ้ง เพื่อสามารถรู้ถึงความเคล่ือนไหว จงปฏิบติัขั้นตอนน้ีดว้ยการ
หลบัตา 

3.  การหายใจแบบช่องทอ้ง คือวิธีทางหน่ึงท่ีท าให้ลมหายใจของคนล ้าลึกยิ่งข้ึน ในการท า
เช่นน้ีจงเร่ิมตน้เพียงการหายใจสู่ส่วนบนของทรวงอก ใช้เวลา 2-3 นาที กบัการหายใจในลกัษณะ
ดงักล่าว เพื่อให้ระลึกระดับการหายใจน้ีอย่างเต็มท่ี จากนั้นวางมือไวท่ี้บนหน้ายอดอกใกล้กับ
กระดูกคอ ซ่ึงลมหายใจของตนอาจสั้นและยาว จงสังเกตอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวเน่ืองกบัรูปแบบการหายใจน้ี 

4. ต่อมาจงโยกยา้ยลมหายใจและก าหนดรู้ไปยงับริเวณกลางอกใกลห้วัใจ วางมือไวท่ี้นัน่
และหายใจอยา่งมีสติไปยงับริเวณดงักล่าว รู้ลึกวา่หายใจเขา้ไปในหวัใจ ลมหายใจจะเร่ิมชา้ลงและ
ลึกลงกวา่เดิม เฝ้าสังเกตวา่ความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนเองเปล่ียนแปลงไปหรือไม่พุ่งความสนใจ
อยูท่ี่ลมหายใจตกกระทบบริเวณทรวงอกปฏิบติัขั้นตอนน้ีประมาน 2-3 นาที 

5. จากนั้นชกัน าลมหายใจลึกลงไปสู่ช่องอก วางมือของตนไวท่ี้ใตส้ะดือ เพื่อรู้สึกไดข้ณะท่ี
ยบุตวัและเบ่งพองจาการหายใจแต่ละคร้ังในตอนตน้ส่ิงน้ีอาจรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติมากนกัราวกบัวา่
ก าลงัจงใจเบ่งทอ้ง และแขม่วทอ้งเขา้ออก ใหผ้อ่นคลายอิริยาบถน้ีดว้ยการหายใจ เช่ืองชา้ และลึกล ้า 
(กะบงัลม คือเยื่อกลา้มเน้ือท่ีแข็งแรงท่ีแยกปอดทั้งสองออกจากอวยัวะต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัช่องทอ้ง ยิ่ง
สูดลมหายใจเขา้ลึกมากเพียงใด อากาศก็จะเขา้สู่ปอดมากเท่านั้น  ) ระบายลมหายใจออกจากส่วน
ลึก และรู้สึกว่ามือของตนก าลงัเคล่ือนไกวขณะท้องยุบลง สังเกตดูว่า ขณะท่ีก าหนดลมหายใจ
ละเลียดล ้าลึกยิง่ข้ึนนั้นมีความตึงเครียด บีบคั้นใดๆ หลงเหลืออยูบ่า้ง และสภาวะอารมณ์ของตนเอง
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งไร 

6. สุดทา้ยกลบัคืนสู้รูปแบบการหายใจแบบปกติ พร้อมกบัพิจารณาวา่ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนว่า
เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ จงฝึกฝนแบบฝึกหดัน้ีบ่อยๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้รู้สึกวา่ระดบัความเครียด
ก าลงัพุง่สูงข้ึน 
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การท าสมาธิ (Meditation) 
หลกัและวิธีการท าสมาธิ คือการท าจิตใจให้แน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว เม่ือจิตแน่วแน่อยูใ่น

อารมณ์เดียวแลว้ให้ปล่อยว่างเพื่อให้เกิดปัญญา หมายถึง จิตก าหนดอารมณ์ไดส้ าเร็จ จิตนั้นก็เป็น
สมาธิ วิธีหน่ึงท่ีสามารถท าได้โดยการผูกจิตเข้ากับลมหายใจเน่ืองจากลมหายใจเป็นอารมณ์ท่ี
ประณีต เยอืกเยน็ สงบและมีทิศทาง การก าหนดลมหายใจเขา้ออกให้ก าหนดลมหายใจท่ีมาสัมผสัท่ี
ปลายจมูก หรือท่ีหัวใจ หรือท่ีทอ้งน้อย หรือท่ีล้ินป่ี หรือท่ีไหนก็ได้ แต่ให้ก าหนดเอาไวเ้พียงจุด
เดียวเท่านั้น 

การฝึกสมาธิในระยะแรกๆ จะท าไดย้ากมากจะมีอาการปวดเม่ือยตามแขง้ขา เอว หรือหลงั 
ตอ้งอาศยัความอดทน เม่ือกระท าไปแลว้ประมาน 2-3 สัปดาห์จะรู้สึกเคยชิน อาการปวดเม่ือยต่างๆ
ก็จะค่อยๆหายไป เม่ือรู้สึกปวดเม่ือ อาจเปล่ียนกิริยาบถจากการนั่งสมาธิไปเป็นการเดินจงกรม 
วธีิการก าหนดจิตขณะเดินจงกรม ปฏิบติัเช่นเดียวกบัการนัง่สมาธิเพียงแต่เปล่ียนจากการนัง่ไปเป็น
การเดินเท่านั้น 

ผูฝึ้กอาจใชเ้ทคนิคเรียบง่ายท่ีสามารถน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิ ไดด้งัน้ี 
      1. สวมเส้ือผา้หลวมๆหามุมสงบท่ีนัง่ไดส้บาย และไม่มีส่ิงรบกวน ท่านัง่ท่ีนิยมมาก

ท่ีสุดคือการนัง่ขาดสมาธิบนเบาะซ่ึงช่วยพยุงกระดูกเชิงกรานให้โน้มไปดา้นหน้า จะนัง่บนเกา้อ้ีก็
ไดห้ากสามารถนัง่หลงัตรงตลอดเวลา 

     2. เพ่งความสนใจไปท่ีลมหายใจ ไม่ตอ้งเกร็ง เม่ือหายใจเขา้ให้รับรู้ว่าก าลงัหายใจเขา้ 
เม่ือหายใจออกก็ใหรั้บรู้วา่ก าลงัหายใจออก 

    3. เพ่งความสนใจไปท่ีส่วนต่างๆของร่างกาย โดยเร่ิมจากน้ิวเทา้ ต่อมาก็ เทา้ น่อง และ
ส่วนอ่ืนๆท าเช่นน้ีกบัอวยัวะทุกส่วนของร่างกาย 

การฝึกเพง่ความสนใจเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชว้ินยัพอสมควรแต่ในไม่ชา้จิตก็จะสงบแมไ้ม่ไดน้ัง่
สมาธิก็ตาม และความสุขก็จะค่อยๆปรากฏข้ึน จิตใจเป็นอิสระ ไม่แปรตามความผนัผวน หรือความ
เป็นไปของสภาวะภายนอก จงเพง่จิตลงเฉพาะในกายของตนใหม้ัน่คงเพราะภายในกายของตนเองมี
ส่ิงท่ีตอ้พิจารณามากมาย เม่ือพิจารณาแล้วเป็นเหตุท าให้เบ่ือหน่าย การปฏิบติัสมาธิเบ้ืองตน้เพ่ง
ความสนใจก่อนจึงจะถูกวิธี เม่ือตั้งจิตเฉพาะในกายแลว้ จิตจะอยู่ในวงจ ากดัแคบไม่ออกไปไกลมี
โอกาสรวมไดง่้ายข้ึน เพราะการท าสมาธิภาวะก็เพื่อตอ้งการใหจิ้ตรวมเขา้เป็นสมาธินัน่เอง       
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คมัภีร ปัญญาวิศิษฎ์ (2545 อา้งถึงใน มรรยาท รุจิวิทย ,์ 2548: 69) กล่าว การฝึกสมาธิขั้น
พื้นฐานมีขั้นตอนดงัน้ี  

1. คน้หาท่ีนัง่ท่ีรู้สึกสบายบนเกา้อ้ีหรือบนพื้น หลงัตั้งตรงและหลบัตา 
2. สูดลมหายใจเขา้ลึกๆคร้ังหน่ึง และระบายออกทางปาก ใชเ้วลา 2-3 นาทีเม่ือผอ่นคลาย

ร่างกาย ถา้มีความเครียด ฌ บริเวณใด ก็จงก าหนดลมหายใจไวท่ี้นั่น พร้อมดว้ยระบายลมหายใจ
ออกโดยรับรู้ความรู้สึกวา่ความเครียดไดถู้กปลอดปล่อยออกมาไปพร้อมกบัลมหายใจ 

3. ก าหนดรู้ธรรมของลมหายใจเขา้และออก เพ่งความสนใจไวท่ี้ก่ึงกลางหน้าอก หรือ
บริเวณ หวัใจ หนา้ทอ้งหรือล้ินป่ี หรือท่ีไหนก็ไดแ้ต่ใหก้ าหนดไวเ้พียงจุดเดียวเท่านั้นพูดย  ้าอยูใ่นใจ
ว่า “เข้า” ขณะหายใจเข้า “ออก” ขณะหายใจออก  เข้า …………ออก……………..
เขา้………………ออกไปเร่ือยๆหรือจะก าหนด พุทโธ……………พุทโธ  เป็นเป้าก็ได ้พร้อมทั้ง
ติดตามขณะลมหายใจเคล่ือนไหวเขา้และออกเป็นเบ้ืองตน้ของการปฏิบติัการฝึกจิตใจให้อยู่กบั    
ลมหายใจเป็นส่ิงจ าเป็น ส าหรับการปฏิบติัสมาธิถา้ไม่มีลมหายใจก็จะไม่มีจิต เพราะจิตไม่มีตวัตน
ตอ้งอาศยัคนอ่ืน ขณะท่ีปฏิบติัถา้พบวา่จิตใจของตนเองก าลงัวา้วุน่ จงมองว่าเป็นเพียงการท าจิตใจ
ให้ไขวเ้ขวและปล่อยวางเสีย ขณะท่ีมีสติตั้งมัน่มากมายจิตใจจะค่อยๆ สงบเยน็ ช่องว่างระหว่าง
ความคิดจะห่างออกไป 

4. จงปฏิบติัต่อไปทราบเท่าท่ีรู้สึกปลอดปล่อยเบาสบาย ใช้เวลาประมาน 10-30 นาที 
จากนั้นให้พยายามปลงสังขารของตนเอง สูดลมหายใจลึกและระบายออกทางปาก ค่อยๆลืมตาข้ึน
ชา้ๆ พร้อมกบัยดืขาออก ระลึกรู้วา่ตนเองมีความรู้สึกอยา่งไร บนใบหนา้ท่ีอ่ิมเอมไปดว้ยรอยยิม้ 

 
วธีิการจัดการกบัความเครียดด้วยกจิกรรมนันทนาการ 

นนัทนาการ (Recreation) หมายถึง กิจกรรมท่ีกระท าในยามวา่งจากภารกิจงานประจ า ซ่ึง
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมกระท าด้วยความสมัครใจ และมีความพึงพอใจ โดยกิจกรรมนั้ นไม่ขัดต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม และกฎหมายบา้นเมือง ท าให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (แผนพฒันานนัทนาการแห่งชาติ ฉบบัท่ี1 พ.ศ. 2550-2554) 

 
ประโยชน์และคุณค่าของนันทนาการ 
  1. ช่วยให้บุคคลและชุมชนไดรั้บความสุข ความสนุกสนาน และรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็น

ประโยชน ์
  2. ช่วยใหบุ้คคลและชุมชนพฒันาสุขภาพจิต สมรรถภาพทางกาย 
  3. ช่วยป้องกนัอาชญากรรม และความประพฤติท่ีไม่ดีของเยาวชน 
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  4. ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี 
  5. ส่งเสริมการพฒันาอารมณ์สุข เกิดความสนุกสนาน ลดความเครียด ความวติกกงัวล 
  6. ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติ เช่น การละเล่น ประเพณีต่าง ๆ  
  7. ช่วยในการเสริมสร้าง อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ จากกิจกรรมกลางแจง้/นอกเมือง 
  8. ส่งเสริมเร่ืองการบ าบดัรักษา เช่น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
  9. ส่งเสริมมนุษยส์ัมพนัธ์และการท างานเป็นทีม ลดความเห็นแก่ตวั 
  10. ปลอบขวญั ก าลงัใจ กบับุคคลท่ีท างานเส่ียงภยัเช่น ทหาร 

 
                กจิกรรมนันทนาการ 

1) อาสาสมคัร (VOLUNTEER) 
: อาสาสมคัรเพื่อชุมชน เช่น ค่ายอาสาพฒันาวดั โรงเรียน 

2) ศิลปหตัถกรรม(ART&CRAFT) คือการวาดการป้ัน การแกะสลกั การจกัสาน การ
ประดิษฐ ์งานฉลุการน าวสัดุเหลือใชม้าตกแต่ง 

3) เกม กีฬา (GAMES) 
4) กิจกรรมพิเศษ (SPECIAL EVENTS) 

: กิจกรรมท่ีจดัข้ึนตามเทศกาล ต่าง ๆ   เช่น สงกรานต ์ลอยกระทง 
5) งานอดิเรก (HOBBIES) 

: ประเภทสะสม 
: ประเภทประดิษฐ ์
: ประเภทสร้างสรรค ์
: ประเภทศึกษาเรียนรู้ 

6) การเตน้ร า (DANCE) 
: เตน้ร าสากล 
: เตน้ร าพื้นบา้น 

7) การละคร (DRAMA) 
1.ละครเลียนแบบ 
2.ละครสร้างสรรค ์
3.ละครก ากบับท 

8) ดนตรีร้องเพลง (MUSIC SINGING) 
:  การร้องเพลง เล่นดนตรี ฟังเพลง 
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9) กิจกรรมกลางแจง้ (OUTDOOR) 
: การทศันศึกษา 
: การท่องเท่ียวเขา้ค่ายพกัแรม 
: ตกปลา วา่ยน ้า 
: พายเรือ ปีนเขา 

10) วรรณกรรม (WRITING READING) 
: การพูด จดังานเล้ียงคุยกนั (สภากาแฟ) 
: การอ่าน อ่านหนงัสือพิมพ ์
: การฟัง ปาฐกถา โตว้าที 
: การเขียน กลอน บทความ 

11) กิจกรรมทางสังคม (SOCIAL) 
: เกม กีฬา การแข่งขนั 
: งานปาร์ต้ี 
: เตน้ร า มหรสพ 
: เล่านิทาน ฯลฯ 

 
                      การฝึกควบคุมอารมณ์ 

(Emotional control training) 
 ความเครียดนั้น หากมีการปลดปล่อยอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบโดยไม่จ  าเป็นตอ้งแสดง
อารมณ์โกรธหรือกา้วร้าว อารมณ์พึงพอใจก็จะตามมา ดงันั้น การระบายอารมณ์ในเชิงสร้างสรรค์
เป็นเทคนิคเก่าแก่ท่ียงัคงใชไ้ดผ้ลและยงัคงเป็นท่ีนิยมทุกวนัน้ี อาทิ การชกกระสอบทรายเม่ือโกรธ
ใครมากๆ หรือการปิดห้องตะโกนจนสุดเสียงการกระท าเช่นน้ีก็สามารถปลดปล่อยอารมณ์โกรธ
หรืออารมณ์ไม่พึงปรารถนาอ่ืนๆไดเ้ช่นเดียวกนั อีกวิธีหน่ึงท่ีไดผ้ลมาก คือ การเขียนบรรยายถึงส่ิง
ท่ีท าให้โกรธหรือท าให้เกิดอาการท่ีไม่พึงปรารถนาลงในกระดาษบรรยายให้ละเอียดวา่เป็นสาเหตุ
เพื่อปลดปล่อยความเครียดของตนเอง การชกัน าอารมณ์มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์จ าเป็นตอ้งอาศยั การ
เลือกจินตนาการอยา่งมีสติรู้ส านึกโดยการเลือกความคิด/จินตนาการท่ีมีแนวโนม้สูงต่อการกระตุน้
ใหเ้กิดภาวะตอบสนองท่ีรุนแรงและในเชิงสร้างสรรคซ่ึ์งเม่ือเลือกไดแ้ลว้ก็ตอ้งน าไปสู่การปฏิบติัใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป อาทิ การแสดงออกอารมณ์โกรธและกา้วร้าวเป็นกลไกทางจิตอยา่งหน่ึงท่ี
บางคนใช้อ าพรางความบกพร่อง หรืออ าพรางภาวะไร้ขีดความสามารถทั้งในดา้นการท างานและ 
ในดา้นใหค้วามรักความอบอุ่นแก่ผูอ่ื้น หากผูฝึ้กรู้จกัชกัน าอารมณ์ในเชิงสร้างสรรค ์ จะสามารถชกั



134 
 

น าอารมณ์โกรธท่ีเกิดจากความคิดกบัจินตนาการของตนเองมาใชใ้นการน ามาหล่อหลอมกบัความ
กระตือรือร้น  หล่อหลอมกบัความมุ่งมัน่เพื่อท าในส่ิงท่ีดีๆ  ไม่น าไปท าส่ิงท่ีผิดๆ  อีกทางเลือกหน่ึง
ท่ีสามารถชกัน าอารมณ์โกรธไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไดคื้อการชกัน าอารมณ์โกรธไปใช้ในดา้นให้
ความรักความอบอุ่นแก่ผูอ่ื้นดว้ยการให้อภยั  การชกัน าอารมณ์ในเชิงสร้างสรรคน้ี์เป็นเร่ืองท่ีท าได้
ไม่ง่ายนกั  แต่เป็นส่ิงท่ีท าได้หากมีผูช้ี้แนะสนับสนุนและให้ค  าแนะน าโดยช่วยให้มีสมาธิอยู่กบั
ความคิดและจินตนาการเชิงสร้างสรรค ์
 เทคนิคการฝึกควบคุมอารมณ์ 
 เพื่อใหไ้ดผ้ลในเชิงสร้างสรรค ์ ผูฝึ้กจะตอ้งรู้จกัสังเกตสภาพอารมณ์ของตนเอง   เน่ืองจาก
การสังเกตสภาพอารมณ์ของตนเป็นเทคนิคต้องอาศัยการหมั่นฝึกฝนเพราะเก่ียวข้องกับการ
ปลดปล่อยอารมณ์ให้ไหลเวียนในร่างกายได้โดยไม่สึกหรอหรือถูกเก็บกดไว ้  รวมทั้งต้องไม่
กระตุน้ตนเองใหไ้ปท าในส่ิงไม่พึงปรารถนาหรือในส่ิงท่ีไม่มีดี     ส าคญัตอ้งตระหนกัให้ไดว้า่โดย
แทจ้ริงแล้วอามรณ์คือกระแสการไหลเวียนของพลงังานธรรมชาติท่ีแฝงด้วยการน าส่งข่าวสาร
ขอ้มูลให้เกิดความคิดและจินตนาการ  วิธีท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อการฝึกควบคุมอารมณ์  คือ  ให้
ออกจากวงัวนของพฤติกรรมเก่าๆ  อาทิ   เลิกพูด   เลิกคิดในท านองวา่  “ฉนัโกรธเธอแลว้นะ”   แลว้
หนัมาใชค้  าวา่   “ฉนัรู้สึกโกรธ”   แทน   เพราะประโยชน์หลงัเป็นความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนเองใน
ขณะนั้น  หากสัมผสัอารมณ์ต่างๆ  ไดโ้ดยไม่ถูกอารมณ์ครอบง า   ย่อมสามารถควบคุมตนเองใน
สนใจและมีสมาธิในส่ิงท่ีคนอ่ืนๆพูด    มีสมาธิในการเฝ้ามอง   เฝ้าสังเกตความคิดอ่าน  ทั้งของผูอ่ื้น
และของตนเอง  และบางท่ีในช่วงระหวา่งท่ีพลงัความเครียดทางอารมณ์ของตนเองก าลงัปลดปล่อย  
อาจคน้พบฐานความคิดและจิตนาการอย่างแทจ้ริงของตนเองท่ีเป็นอารมณ์เชิงสร้างสรรค์ไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 การฝึกพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการแสดงออก  
 (Assertive training) 
 ในสถานการณ์การท างานในชีวิตประจ าวนัย่อมเส่ือมต่อพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไม่
เหมาะสมข้ึนอยู่กับบรรยากาศ  บางบรรยากาศใช้เทคนิคการหลีกเล่ียง  แล้วรู้สึกสบาย  บาง
บรรยากาศใชเ้ทคนิคการโตตอบแบบกา้วร้าว  แลว้ทุกอยา่งหยดุ   ฉะนั้นพฤตกรรมเหมาะสมในการ
แสดงออกจึงเกิดจากการเรียนรู้ขณะมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในชีวติประจ าวนั   ถา้หากการปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้นเป็นสถานการณ์แบบชนะ – ชนะ  จะท าให้ทุกอย่างเป็นไปได้ดี  โดยเฉพาะการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัในรูปแบบของการท างานนั้น  ลกัษณะหน่ึงท่ีมกัพบในบรรยากาศของการท างานคือ 
การสร้างฐานอ านาจ  ซ่ึงฐานอ านาจมีหลายอย่าง  เช่น  ฐานอ านาจโดยต าแหน่ง   การมีพรรคพวก
หรือมีก าลงัฐานอ านาจในทางวชิาการหรือการแสดงออก 
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 ถา้จะกล่าวถึง  พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออก  ส่ิงท่ีตามมาและคู่กนัคือ  สิทธิ  เช่น  
สิทธิในการร้องขอในส่ิงท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้  สิทธิในการปฏิเสธโดยตอ้งไม่รู้สึกผิดหรือ   
ขอโทษ  สิทธิจะขอขอ้มูลเพิ่มเติมโดยไม่กา้วก่ายสิทธิผูอ่ื้น  สิทธิการเป็นอยูอ่ยา่งเท่าเทียมกบัผูอ่ื้น  
ไดแ้ก่   สิทธิพื้นฐานเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรจะไดรั้บ   เม่ือไม่ได้ตอ้งร้องขอโดยไม่กา้วก่ายสิทธิของ
ผูอ่ื้น   สิทธิในการแสดงความถนดัของตนใหผู้อ่ื้นรู้   แต่ตอ้งไม่รุกล ้าสิทธิผูอ่ื้น   สิทธิในการถามใน
ส่ิงท่ีตนไม่เขา้ใจและการช้ีแจงเหตุผล  

เทคนิคการฝึกพฤติกรรมในการแสดงออก 
 ปัจจยัยบัย ั้งท่ีท าให้คนเราไม่กล้าแสดงออก  ท่ีส าคญั  คือ   ความกลวัการส ารวจค่านิยม
ตนเอง  จะช่วยประเมินว่าพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมหรือไม่  ถา้ไม่กลา้แสดงออกจะ
รู้สึกถึงอาการของเอง ไร้อ านาจไปเร่ือยๆ  ท่ีเหมาะสมในการแสดงออกไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยอตัโนมติั   
ตอ้งอาศยัการฝึกฝน  มีเทคนิคหลายอย่าง  Boton (1979  อา้งถึงใน  มรรยาท  รุจิวิทย์, 2548:108 ) 
ดงัน้ี 

1. ใชภ้าษาท่าทางเหมาะสมสอดคลอ้กบัค าพูด 
2. ยอมรับค าติชอบ ตรงความเป็นจริง 
3. ตอบค าถามเชิงปฏิเสธอยา่งสงบโดยไม่มุ่งเอาโทษ 
4. ซ่ือสัตยต่์อความรู้สึกของตนเอง ต่อความคิดของตนเอง ใช่ “ฉนั” ในการพูดหรือสนทนา

เพื่อแสดงความคิดและความรู้สึกของตนเอง 
5. ยอมรับความผดิของตนเองอยา่สงบ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งขอโทษเสมอไป 
6. กลา้แสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นธรรมชาติ 
7. แสดงพฤติกรรมท่ีเปิดเผยตนเองอยา่งเหมาะสมกบัการเวลา สถานท่ี และบุคคล 
8. แสดงความไม่เห็นดว้ยกบัความคิดการกระท า/แผนงานอยา่งตรงไปตรงมา 
9. หากกล่าวค าชมเชยหรือแสดงความยินดีต่อการกระท าของผูอ่ื้นในเชิงสร้างสรรคแ์ละ

เหมาะกบัสถานการณ์ 
10. รับรู้ เขา้ถึง และไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น 
11. รู้จกัหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีไม่พึงพอใจอยา่งสมเหตุสมผล 
12. รู้จกัการปฏิเสธ 
13. ไม่ใช่ค าพูดท่ีท าใหผู้อ่ื้นเสียหนา้ 
14. หลีกเล่ียงพฤติกรรมการแกต้วั หรือแสดงพฤติกรรมกา้วร้าว แสดงอารมณ์ไม่ดีลบัหลงั 

หรือข่มขู่ 
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การฝึกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออก ผูอ่ื้นสามารถเตรียมตวัด้วยตนเอง โดย
ปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. นึกถึงสถานการณ์ท่ีท่านตอ้งการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เขียนสถานการณ์ให้ชดัเจน 
มีใครบา้ง ท่านจะพูดอยา่งไร หากผูอ่ื้นพูดอะไร 

2. นึกถึงตนเองเวลาท่ีตอ้งการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม คิดว่าท่านจะมีหนา้ตาอยา่งไร 
รู้สึกอยา่งไร มัน่ใจหรือไม่ และพึงพอใจหรือไม่ 

3. นึกถึงปฏิกิริยาท่าทางรวมถึงค าพูด ของผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์ คิดภาพให้ชดัทั้งการโตต้อบ
แบบเหมาะสมและไม่เหมาะสม ท่านเห็นผูพู้ดเป็นอยา่งไร 

4. นึกถึงความรู้สึกในเหตุการณ์ขอ้ท่ี 3 เหตุการณ์น้ีมีผลต่อความรู้สึกของตนอยา่งไร 
5. นึกถึงผลท่ีไดรั้บเป็นความพึงพอใจ รางวลัท่ีไดจ้ากการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม รู้สึก

มัน่ใจ พอใจในพฤติกรรมของตน 
6. เม่ือมีสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงใหป้ฏิบติัตามท่ีตนเองไดเ้ตรียมไว ้
7. พูดคุยกบัเพื่อนถึงความรู้สึกต่อพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน เพื่อสะทอ้นกลบัพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน

และน าไปปรับปรุงในคร้ังต่อไป 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดกบัสุขภาพจิต 
 ความเครียดเป็นดชันีช้ีบ่งถึงภาวะสุขภาพของบุคคลไดอ้ยา่งหน่ึง อยูใ่นภาวะสมดุลสุขภาพ
ดี หรือเส่ียงต่อการเจ็บป่วย ภาวะสุขภาพของคนในบางคร้ังสามารถประเมินจากภาวะเครียดท่ีคน
คนนั้นไดรั้บมาอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน ครอบคลุมถึงแหล่งท่ีจะช่วยบรรเทาประคบัประคองคน
คนนั้นท่ีเกิดความเครียด จากการความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดกบัสุขภาพจิตมีวธีิการศึกษาดงัน้ี 

1.การศึกษาภาวะสุขภาพจิต โดยเฉพาะสภาวะสุขภาพจิตปกติหรือสุขภาพจิตดีพบว่า 
งานวจิยัประเภทน้ีมีไม่มากนกั และเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัสุขภาพจิตดีโดยตรงมีอยูน่อ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่
ในอดีตท่ีผ่านมานกัวิชาการดา้นสุขภาพจิตไดใ้ห้ความสนใจเฉพาะความเจ็บป่วยอาการและการ
แสดงของความเจ็บป่วยทางจิตเป็นส่วนใหญ่  จนสามารถแบ่งกลุ่มและจ าแนกกลุ่มความเจ็บป่วย
ทางจิต จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจท่ีจะมีเคร่ืองมือวดัภาวะความเจบ็ป่วยทางจิตใจ และอาการแสดงของ
ความเจ็บป่วยทางจิตมากกว่าเคร่ืองมือวดัสุขภาพจิตดี มาสโลว ์เป็นผูท่ี้มีความเห็นว่า ควรให้ความ
สนใจและศึกษาคนในสุขภาพจิตดีบา้ง จึงไดศึ้กษาความผาสุกของคนท่ีท าให้บรรลุสุขภาพจิตท่ีดี 
โดยมาสโลวไ์ดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้5 ขั้นดงัน้ี 
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  ขั้นท่ี 1. ความตอ้งการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ ความตอ้งการพื้นฐานทางกายภาพ
และชีวภาพนั้นเป็นความตอ้งการในระดบัต ่าขั้นแรก เป็นความตอ้งการซ่ึงจ าเป็นเพื่อการอยูร่อดอนั
เป็นเร่ืองทางกายภาพและชีวภาพคือ ความตอ้งการในการพกัผอ่น อากาศ อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ การ
ขบัถ่าย การเคล่ือนไหว เร่ืองเพศ รวมตลอดถึงความตอ้งการในปัจจยัส่ีคือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่
อาศยั และยารักษาโรค 

  ขั้นท่ี 2. ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง ส าหรับความตอ้งการท่ีจะมีความ
ปลอดภยัและความมัน่คงน้ีเป็นความตอ้งการท่ีปรารถนาท่ีจะอยูห่่างจากส่ิงท่ีเป็นภยัอนัตรายทั้งปวง
ต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมตลอดจนถึงความไม่มีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ดงันั้นบุคคลและองค์การจึงสนใจในหลักประกนับางอย่าง ได้แก่ การประกันภยัใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ในด้านสุขภาพ อุบติัเหตุและชีวิต เป็นต้น รวมถึงการเก็บเงินสะสม การใช้
บ าเหน็จบ านาญเม่ือเกษียณอาย ุส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจท าใหเ้กิดความรู้สึกปลอดภยัและมัน่คง 
                 ขั้นท่ี 3. ความตอ้งการทางสังคม ความรักใคร่และความเป็นเจา้ของ ความตอ้งการทาง
สังคม ความตอ้งการความรักใคร่ และความรู้สึงเป็นเจา้ของน้ี บุคคลโดยทัว่ไปมกัจะมีความสัมพนัธ์
กับบิดามารดา สามีภรรยาและลูกรวมตลอดถึงญาติพี่น้อง นอกจากนั้ นความต้องการน้ีอาจ
ตอบสนองไดใ้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม ไดแ้ก่ ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์อนัอบอุ่นกบัเพื่อน 
โดยเฉพาะกบัเพื่อนร่วมงาน และความรู้สึกท่ีวา่ตนนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม เป็นคนท่ีมีคุณค่าของ
กลุ่มท่ีเขาเป็นสมาชิก ถ้าปราศจากความรู้สึกท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มแล้ว เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็น
บุคคลไม่พึงปรารถนา และรู้สึกว่าตนนั้นไม่เป็นท่ีตอ้งการหรือไม่มีคุณค่าและเร่ืองท่ีคลุมไปถึง
ความรู้สึกเป็นเจา้ของดว้ย 

  ขั้นท่ี 4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งและเป็นท่ียอมรับ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการ
ยกยอ่งและเป็นท่ียอมรับ หมายถึง ความตอ้งการของบุคคลท่ีมีคุณค่าในสายตาของคนอ่ืน ดงันั้นจึง
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสามารถ 

  ขั้นท่ี 5. ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จสูงสุดหรือความต้องการประจกัษ์ตน     
มาสโลว์ ได้สรุปความคิดเก่ียวกับการท่ีบุคคลพยายามมุ่งตอบสนองความตอ้งการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จสูงสุดในชีวิตหรือความตอ้งการประจกัษต์นน้ีวา่ หมายถึงแนวโนม้ของบุคคลท่ีจะเป็น
อะไร หรืออยูใ่นสถานภาพอะไรสักอยา่งหน่ึงท่ีเขาเองมีศกัยภาพจะเป็นได ้แนวโนม้น้ีอาจกล่าวได้
วา่เป็นความปรารถนาท่ีจะเป็นอยา่งท่ีตนเป็นมากข้ึน สูงข้ึน โดยเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเขาสามารถจะ
เป็นได ้
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สร้างสรรค ์

- คน้ควา้ 
-ท างานสร้างสรรค ์
-ศึกษาธรรมและชีวิต 

การปรับตวั 

พฤติกรรม/อาการสูห้รือหนี 

รูปแบบการหนี รูปแบบการสู้ 

โกรธ 

-โตเ้ถียง 
-ชวนทะเลาะ 
-ใชก้  าลงั 
 

กา้วร้าว 

-อวดเก่ง 
-ไม่ฟังผูอ่ื้น  
-ใชต้นเอง
เป็น
ศูนยก์ลาง 
-ไม่ถบัถือ
อาวุโส 

ต่อตา้นไม่เป็น
มิตร 

-ไม่ปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ ์ 
-ไม่นบัถือ
วฒันธรรมต่อตา้น
ผูบ้งัคบัฯ 

กลวั 

-วิตกกงัวล   

-ไม่กลา้

แสดงออก    

-รู้สึกมีปม

ดอ้ย 

แยกตวั 

-ฝัน

กลางวนั    

-ชอบอยู่

คนเดียว      

-หมกมุ่น 

ขาดวฒิุภาวะ 

-พ่ึงพาผูอ่ื้น 
-ไม่ตรงต่อเวลา/
หนา้ท่ี -
พฤติกรรมไม่
เหามะสม 

กลไกทางจิต
ไม่เหมาะสม   
-บิดเบือน 
-หาเหตุผล
เขา้ขา้งตน    
-สงสยัเกิน
เหตุ 

ไม่สร้างสรรค/์ท าลาย 

-แสดงพฤติกรรมกฎเกณฑ์
ผิดไปจากคนส่วนใหญ่          
-ต่อตา้น 
- ท่าทีไม่ร่วมมืออยา่ง          
-เปิดเผย จบัจดในการ
ท างาน ประกอบอาชาญ
กรรม 

สร้างสรรค ์

-เล่นกีฬา ดนตรี ทา้
ทาย/แข่งขนั ใน
ความสามารถ 
- คน้ควา้ ผจญภยั 
- เผชิญปัญหาอยา่งมี
วิธีการ 
 

ไม่สร้างสรรค/์ท าลาย 

- พ่ึงพาผูอ่ื้นเป็นเป็นนิสยั    
-เจบ็ป่วยทางกาย 
     โรคหวัใจ 
      โรคกระเพาะ 
- เจบ็ป่วยทางจิต 
      โรคประสาท 
      โรคจิต 
      ฆ่าตวัตาย 

การพฒันาบุคลิกภาพไม่เหมาะสม/มีปัญหาสุขภาพจิต 

การพฒันาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม/ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต 

ภาวะเครียด 
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จากภาพแสดงการปรับตวัต่อภาวะเครียดท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม/อาการสู้หรือหนี อยา่งไรก็
ตามการศึกษาสุขภาพคนท่ีมีภาวะสุขภาพสมบูรณ์นั้นยากกว่าการศึกษาภาวะความเจ็บป่วยท่ีมี
อาการและการแสดงออกท่ีเห็นไดช้ดั ดงันั้นเคร่ืองมือการวดัภาวะสุขภาพจิตดีจึงมีนอ้ย 
 2. การศึกษาสุขภาพจิต 
 โดยการศึกษาการปรับตวัต่อความเครียดของคน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประเภทน้ี 
ไดแ้ก่ เคร่ืองมือวดัการปรับตวัต่อความเครียดดา้นต่างๆ อาทิ การปรับตวัต่อการเผชิญปัญหา การ
ปรับตวัของสังคม การศึกษาสุขภาพจิตโดยเคร่ืองมือประเภทน้ีมาจากแนวคิดท่ีว่าสุขภาพจิตคือ
ความสามารถของคนในการปรับตวัต่อความเครียดไดแ้ละมีความสุข 
 3. การศึกษาภาวะสุขภาพจิต 
 โดยศึกษาอาการและการแสดงออกของความเจบ็ป่วยซ่ึงแสดงออกทั้งทางร่างกายและจิตใจ
หลงัจากรับรู้เหตุการณ์ท่ีท าให้เครียด อาการท่ีแสดงออกได้แก่ ความดนัโลหิตสูง หัวใจเตน้เร็ว     
ใจสั่น อ่อนเพลีย วิตกกงัวล ซึมเศร้า เป็นตน้ ถา้หากอาการเหล่าน้ีปรากฏในคนใดมาก แสดงวา่คน
นั้นมีภาวะสุขภาพจิตท่ีไม่ดี เคร่ืองมือประเภทน้ีพบมากท่ีสุด อาทิ เคร่ืองมือวดัความเครียด วดั
อาการวิตกกงัวล วดัภาวะซึมเศร้า วดัภาวะย  ้าคิดย  ้าท า วดัภาวะหลงผิดและประสาทหลอน เป็นตน้        
การแปลความหมายค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการศึกษาภาวะสุขภาพจิต โดยใช้เคร่ืองมือวดัอาการและ
อาการแสดงความเจ็บป่วยท่ีแสดงออกทางร่างกายเม่ือเกิดภาวะเครียด และอาการท่ีแสดงออกถึง
ความผดิปกติจากจิตใจนั้น ถา้ไดค้ะแนนความเจบ็ป่วยสูง หมายถึงภาวะสุขภาพจิตไม่ดี 
 ในต่างประเทศ ได้มีการศึกษาเก่ียวกีบชีวิตท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาในส่วนท่ี
สัมพนัธ์กบัความเครียดและการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ผลการวิจยัของวิโนคิวและเซลเซอร์ พบว่า
ภาวะเครียดมีผลต่อสุขภาพจิตโดยศึกษาภาวะเครียดท่ีเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ 46 เหตุการณ์ในระยะ 
12 เดือน ในการประเมินระดบัความเครียดท่ีเกิดข้ึน โดยใหค้วามหมายคะแนน ดงัน้ี 
  1. มีความเครียดนอ้ย 
  2.มีความเครียดปานกลาง 
  3. มีความเครียดมาก 
  4. มีความเครียดมาท่ีสุด 
 ได้ศึกษาโดยใช้แบบส ารวจพฤติกรรมความเครียดและพฤติกรรมวิตกกงัวล พฤติกรรม
ความเครียดและพฤติกรรมวิตกกงัวลท่ีน ามาตั้งเป็นค าถาม ไดแ้ก่ อาการปวดศีรษะ อาการนอนไม่
หลบั การสูบบุหร่ี การด่ืมเหลา้ ฯลฯ ผลของการศึกษาพบวา่ สภาพการณ์ของชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนา 
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มีผลต่อความเครียด ความวิตกกังวล ความก้าวร้าว ความหวาดระแวง ความเศร้า การด่ืมเหล้า 
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน หรือกล่าวอีกในหน่ึง สภาพการณ์ของชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนามีผลทางลบต่อ
สุขภาพจิต คือ ท าใหบุ้คคลแสดงออกซ่ึงอาการความเจบ็ป่วยทางจิตมากข้ึน และมีพฤติกรรมท าลาย
ตนเอง เช่น การด่ืมเหลา้ และอุบติัเหตุสูงข้ึน 

วยัรุ่นกบัความเครียด 
ความเครียด คือสภาวะท่ีร่างกายได้รับการกระทบกระทั้งจากภายนอก และไม่สามารถ

ปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้ไม่สามารถใช้กลไกทางจิตอย่างในอย่างหน่ึงเขา้ควบคุมให้ความ
วิตกกงัวลนอ้ยลง อาการเครียดท่ีเกิดข้ึนมีทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ความเครียดของกลา้มเน้ือ 
ใจสั่น มือสั่น กระตุก เหง่ือออกม่านตาขยาย ชีพจรเตน้เร็ว ปัสสาวะบ่อย ทอ้งเดิน ส่วนจิตใจเช่น มี
ความไม่สบายใจความกระวนกระวายใจ ความหวาดหวัน่ หงุดหงิด เบ่ืออาหาร นอนไม่หลบั ฝันร้าย 
เป็นตน้ ความเครียดในวยัรุ่นมกัพบบ่อยเพราะมีการเปล่ียนแปลงมากมีประสบการณ์โดยทัว่ไปแลว้
ปัจจยัต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดความเครียดมีดงัน้ี 

  1. ร่างกาย ความผิดปกติทางดา้นร่างกายส่งผลให้เกิดความเครียดไดแ้ก่ ระบบประสาท
อตัโนมติัท่ีไปกระตุน้อารมณ์และไปแสดงออกทางร่างกาย เช่น ความโกธรหรือกลวัอย่างรุ่นแรง 
อาการท่ีแสดงออกคือ เหง่ือออกมาก หนา้แดง ช่วงจงัหวะหายใจผิดปกติ หวัใจเตน้เร็วผิดปกติและ
อ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีความผิดปกติของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น ระบบหมุนเวียนของโลหิต 
ท าให้เกิดความดนัโลหิตสูง หรืออาการปวดศีรษะ หรือเม่ือเกิดความกลวัท าให้กลา้มเน้ือตึงเครียด 
ท าใหเ้กิดอาการปวดข้ึน 

  2. ความคิด ไดแ้ก่ ความคิดสับสน คิดมาก เพอ้ฝัน ซ่ึงเป็นความผิดปกติของความคิดทั้ง
ทางดา้นกระบวกการและเน้ือหา นอกจากน้ียงัมีความผิดปกติท่ีเน่ืองมาจากการท างานของระบบ
ประสาทสัมผสัต่างๆ ทั้ง หู ตา จมูก ปาก อาการท่ีแสดงออก เช่น คิดวา่ตวัเองมองไม่เห็นหรือไม่ได้
ยนิ หรือไม่มีความรู้สึก 

  3. การเคล่ือนไหวของร่างกาย จะมีความผิดปกติ ในรูปของกล้ามเน้ือ โครงสร้างของ
ร่างกาย และอวยัวะอ่ืนๆ ท่ีจะตอบสนองต่อสังคม หรือการท่ีอวยัวะต่างๆ ท างานมากเกินไปมีการ
เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ไม่ยอมพกัผอ่น หรือไม่ก็มีลกัษณะในทางตรงกนัขา้มคือ ไม่ตอ้งการท่ีจะ
ท าอะไรเลย หรือไม่มีการเคล่ือนไหว 

  4. อารมณ์ ในท่ีน้ีจะตรงกบัค าวา่ Mood ซ่ึงจะมีลกัษณะอารมณ์ตั้งแต่ ต่ืนเตน้มากท่ีสุด ไป
จนถึงซึมเศร้า ฉะนั้นอารมณ์จะมีทั้งดี เสียใจ ผดิหวงั อ่ิมเอม ร่างเริง เบิกบาน หรือในบางคร้ังข้ึนตน้
ดว้ยความร่าเริง มีความสุข แต่ในตอนสุดทา้ยก็เศร้า เสียใจ ไม่มีความสุข หรือมีลกัษณะของความ
กระวนกระวายใจ ลกัษณะอารมณ์ไม่สม ่าเสมอ เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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 5. ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ไดแ้ก่ การท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลง มีการวา่งงานสูง ภาวะ
เศรษฐกิจท่ีบีบรัดตวั มีหน้ีส้ิน อตัราการเพิ่มของประชากรค่อนข้างสูง ก่อให้เกิดความแก่งแย่ง 
แข่งขนั ก่อใหเ้กิดภาวะตึงเครียด 

6. ความแคน้ (Rancor) วยัรุ่นมกัจะเกิดความชอบช ้าน ้าใจไดง่้ายหากมีใครมาเหยียดหยาม ดู
หม่ินตนเองหรือพรรคพวก ประเภทบุญคุณตอ้งทดแทน แคน้ตอ้งช าระ ซ่ึงไม่ใช่ส่ิงท่ีดี และไม่ใช้
ส่ิงท่ีแกปั้ญหาชีวิตอยา่งถูกตอ้ง นอกจากการมีเมตตาธรรมต่อผูอ่ื้น และเพื่อนร่วมโลกให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้

 7. ความใคร่ สังคมปัจจุบนัมีส่ิงท่ีจะล่อใจวยัรุ่น ใหไ้ขวเ้ขวอยูม่าก ท าให้จิตใจมีความอยาก 
เช่น อยากลอง อยากสูบบุหร่ี อยากด่ืมเหลา้ ถา้ไม่ไดท่ี้ตอ้งการก็จะท าให้เครียดไดง่้ายความใคร่จะ
แก้ได้โดยให้เด็กวยัรุ่นมีวินัย ไม่หย่อนยาน ใช้กฎระเบียบวินัย แบบแผนของชีวิตไม่ใช่การท า
ตามใจตอ้งการทุกอยา่ง 
 
 การปรับตัวในมหาวทิยาลยั 
 ช่วงอายุระหวา่ง 17-19 ปี เป็นช่วงอายุของผูท่ี้เร่ิมเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยั เป็นการยา้ย
จากโรงเรียนมาสู้มหาลยั การเปล่ียนแปลงแบบน้ีก่อใหเ้กิดความเครียด โดยเฉพาะในปีแรกท่ีเร่ิมเขา้
มาศึกษา เพราะตอ้งออกจากบา้นและยงัมีวุฒิภาวะท่ีไม่สมบูรณ์ ตอ้งการปรับตวัเขา้กบัสังคมและ
การเรียนในหลายๆดา้น เช่น จากวิธีการเรียนท่ีมีอาจารยเ์ป็นผูรั้บผิดในการเรียนการเรียนการสอน
มากกว่าตวันักเรียนเอง มาสู้การท่ีต้องรับผิดชอบในการเรียนด้วยตวัเองเป็นส่วนใหญ่ ต้องการ
เรียนรู้ในเร่ืองการแบ่งเวลา การวางแผนเลือกอาชีพ การสร้างสัมพนัธภาพกบัอาจารย ์ การคบเพื่อน
ทั้งเพศเดียวกนัละต่างเพศ การฝึกอยู่กบัเพื่อนร่วมห้องท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนั การเขา้ร่วมกิจกรรม
ในมหาวทิยาลยั บางคร้ังจะเกิดความรู้สึกสูญเสีย เหงา และซึมเศร้า หรือมีความขดัแยง้ในใจเก่ียวกบั
มาตรฐานและค่านิยมในมหาลยั ซ่ึงจากความรู้สึกดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ เกิดเป็นอุปสรรคท่ี์ส าคญัต่อการศึกษาของตวันิสิต นกัศึกษาเองและลว้นแต่ตอ้งอาศยัความ
พยายามในการปรับตวั เพื่อให้สามารถจดัการกบั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ถา้นกัศึกษาสามารถประสบ
ความส าเร็จในการปรับตวั ก็จะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยสนับสนุนต่อการพฒันาตนเอง และเป็นการ
ช่วยส่งเสริมความเช่ือมัน่ ในการเผชิญกบัปัญหาในอนาคต ถ้าประสบกบัความล้มเหลว ในการ
ปรับตัว จะท าให้นักศึกษาเกิดความท้อแท้ และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการถดถอย ถ้ามีความ
สอดคลอ้งกนัระหวา่งบุคคลและส่ิงแวดลอ้มในมหาวิทยาลยัก็จะท าให้บุคคลนั้นมีความสุข ปรับตวั
ได ้และดูเหมือนวา่ประสบความส าเร็จในเป้าหมายส่วนบุคคล และเป้าหมายทางสังคม 
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1. การปรับตวัดา้นท่ีพกัอาศยั โดยเฉพาะนกัเรียนนกัเรียนท่ีมีภูมิส าเนาไกลจากสถานศึกษา
ตอ้งพกัอยูใ่นหอพกัตอ้งอาศยัการปรับตวัอยู่ร่วมกบัเพื่อนร่วมห้อง เพราะแต่ละคนยอ่มท่ีจะมีนิสัย
ส่วนท่ีแตดต่างกนั 
              2. การปรับตวัดา้นความสัมพนัธ์กบัอาจารยผ์ูส้อน ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาจะตอ้ง
ใช้เวลาส่วนหน่ึงของชีวิต ในการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัคณะอาจารย ์ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัอาจารย์
สามารถช่วยใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการเรียน และมีอิทธิพลต่อการพฒันาบุคลิกภาพในทางท่ีดี
ของนกัศึกษา 
 3. การปรับตวัด้านความรู้สึกแปลกหน้าในตนเอง ความเป็นคนแปลกหน้าในตนเอง 
หมายถึง ความเหินห่างจากค่านิยมของสังคมเดิมห่างเหิน จากบุคคลส าคัญๆในชีวิต และการ
ความรู้สึกของตนเอง ซ่ึงมกัจะแสดงออกมาในรูปของการไม่มีเอกลักษณ์ท่ีแน่ชัดของตนเอง
ความรู้สึกแปลกหน้าในตนเองเกิดข้ึนเน่ืองจาก การเปล่ียนแปลงโดยต้องเข้าไปใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยั อนัเป็นประสบการณ์ใหม่ และจะใช้เวลา หรือใช้ชีวิตพึ่งครอบครัว พ่อ แม่ พี่ น้อง 
ลดลง ตอ้งใชชี้วติกบัเพื่อนๆมากข้ึน 
 4. การปรับตวักบัความรู้สึกวา้เหว่ นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัจะรู้สึกว่าไม่มีใครเอาใจใส่ 
เน่ืองจากจ านวนนักศึกษามีเป็นหม่ืน โดยเฉาะนักศึกษาปีท่ี 1 เพราะตอ้งการกลุ่มเพื่อน และครู 
อาจารยจ์ากระดบัมธัยมศึกษาเป็นระดบัมหาวิทยาลยัคือความรู้สึกขาดความอบอุ่นจากเพื่อน ไม่มี
กลุ่มเพื่อนท่ีเขา้สามารถพูดคุยดว้ยได ้
 5. การปรับตวัดา้นความเปล่ียนแปลงของจิตใจ เพราะการเสพติดปัญหาดา้นการติดยาเป็น
ปัญหาท่ีมีมากในกลุ่มคนวยัรุ่น ซ่ึงรวมไปถึงการ ติดสุรา ติดบุหร่ี และยาชนิดต่างๆท่ีจะมีผลต่อการ
พฒันาบุคลิกภาพของบุคคลดว้ย 
 
สรุปท้ายบท 

ความเครียดสามารถเกิดไดทุ้กแห่งทุกเวลาอาจจะเกิดจากสาเหตุภายนอกเช่น การยา้ยบา้น 
การเปล่ียนงาน ความเจ็บป่วย การหย่าร้าง ภาวะว่างงานความสัมพนัธ์กบัเพื่อน ครอบครัว หรือ
อาจจะเกิดจากภายในผูป่้วยเอง เช่นความตอ้งการเรียนดี ความตอ้งการเป็นหน่ึงหรือความเจ็บป่วย
ความเครียดเป็นระบบเตือนภยัของร่างกาย ให้เตรียมพร้อมท่ีกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง การมีความเครียด
น้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นส่ิงไม่ดี        
มนัก่อใหเ้กิดอาการปวดศีรษะ ปวดกลา้มเน้ือ หวัใจเตน้เร็ว แน่นทอ้ง มือเทา้เยน็ แต่ความเครียดก็มี
ส่วนดีเช่น ความต่ืนเตน้ความทา้ทายและความสนุก สรุปแลว้ความเครียดคือส่ิงท่ีมาท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงชีวติ ซ่ึงมีทั้งผลดีและผลเสียโดย 
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ความเครียด หมายถึง สภาพทางอารมณ์ท่ีบุคคลต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือความไม่
แน่นอนต่างๆเตรียมรับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ซ่ึงเราคิดว่าไม่น่าพอใจ ซ่ึงคุกคามต่อความ
ปลอดภยัของชีวิตการตอบสนองน้ีมีลกัษณะเฉพาะในแต่ละคน ไม่จ  าเป็นต้องเหมือนกนั และ
ปรากฏให้เห็นในรูปของการแสดงออกบางอยา่ง เป็นผลให้บุคคลมีการปรับตวัทั้งทางดา้นร่างกาย
ละจิตใจซ่ึงความเครียดมีอยู่หลากหลายรูปแบบตามเกณฑ์การจ าแนก เช่น  ความเครียดท่ีเกิด
เน่ืองจากมีทุกข ์(Distress)  ความเครียดท่ีเกิดจากความสุข (Enstress ) หรือจ าแนกตามแหล่งท่ีเกิด
เช่น ก) ความเครียดท่ีเกิดจากร่างกาย และ ความเครียดท่ีเกิดจากจิตใจ โดยความเครียดมี เป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี 
   1.ระดบัแรก เป็นภาวะของจิตใจท่ีมีความเครียดอยูเ่ล็กนอ้ย ยงัถือเป็นภาวะปกติ พบไดใ้น
ชีวติประจ าวนัของทุกคน ความเครียดเล็กนอ้ยน้ีเราอาจไม่รู้สึกเพราะความเคยชินหรือรู้สึกเล็กนอ้ย
พอทนได ้ไม่มีการเปล่ียนทางสรีระวิทยาของร่างกาย ความนึกคิดอารมณ์และพฤติกรรมให้เห็นได้
ชดั ไม่เกิดผลเสียในการด ารงชีวติ 
   2.ระดบัสอง เป็นภาวะของจิตใจท่ีมีความเครียดอยูป่านกลาง เป็นระยะท่ีจิตใจและร่างกาย
ต่อสู้กบัความเครียดท่ีมี แสดงออกใหเ้ห็นโดยมีการเปล่ียนแปลง ทางสรีรวทิยาของร่างกาย ความคิด
และอารมณ์ ความเครียดระดบัน้ี เป็นสัญญาณเตือนภยัวา่ มีความเครียดมากกวา่ปกติ ตอ้งรีบหาทาง
ขจดัสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียด หรือผ่อนคลายความตรึงเครียดลง ถ้าปล่อยให้ความเครียด
เพิ่มข้ึนจะท าใหเ้กิดพยาธิสภาพของร่างกาย และจิตใจ เกิดเป็นโรค การด าเนินชีวติประจ าวนัเสียไป 
   3.ระดบัสาม เป็นภาวะของจิตใจท่ีมีความรุนแรง หรือเครียดมาก ร่างกายและจิตใจพ่ายแพ้
ต่อความเครียด มีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจให้เห็นเด่นชดั มีพยาธิสภาพหรือป่วยเป็น
โรคข้ึน ท าใหก้ารด าเนินชีวติเสียไป ระยะน้ีตอ้งการการดูแล ช่วยเหลือ และรักษาตวั แมส้าเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดความเครียดหมดไปก็ยงัไม่สามารถท าใหค้วามเครียดหมดไปได ้

ความเครียดมักมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยภายในตัวบุคคล และภายนอกตัวบุคคลเช่น
สภาพแวดลอ้ม หรือ อาจแบ่งตามปัจจยัทางจิตวิทยา โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ดงัน้ี1) ความรู้สึก
และอารมณ์2) สถานการณ์3) ประสบการณ์ในชีวิต 4) การตดัสินใจเก่ียวกบัชีวิตซ่ึงความเครียดนั้น
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตซ่ึงบุคคลทั้งทางตรง และทางออ้ม ทั้งทางดี และทางร้าย เม่ือมีมากเกินไป 
จึงจ าเป็นตอ้งมีวธีิการจดัการ เช่น การรับประทานอาหารท่ีช่วยลดความเครียด  การสร้างจินตนาการ 
การหายใจแบบช่องท้อง การท าสมาธิ กิจกรรมนันทนาการ การฝึกการควบคุมอารมณ์ และ
พฤติกรรม เป็นตน้ 
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ค าถามท้ายบทที ่4 
1. จงบอกความหมาย และความส าคญัของความเครียด 
2. จงอธิบาย ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด 
3. ผลกระทบของความเครียดมีอะไรบา้ง 
4. จงบอกระดบัของความเครียด 
5. จงบอกวธีิการลด และจดัการกบัความเครียดมาพอเขา้ใจ 
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บทที ่5 
ผู้น ากบัการท างานเป็นทมี 

 
หากพูดถึง"ผูน้ า" เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีมีส่วนช่วย ให้

องคก์ารประสบความส าเร็จหรือความลม้เหลว และสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนไดห้รือไม่ ใน
โลกปัจจุบนัท่ีภาวะการแข่งขนันั้นสูง หากเราเปรียบองคก์ารเหมือนกบัเรือล าหน่ึงการท่ีเรือจะแล่น
สู่ฝ่ังไดอ้ยา่งปลอดภยัหรือไม่นั้น มีองคป์ระกอบหลายประการทั้ง ความสามารถของลูกเรือสภาพ
ทะเล ฯลฯ แต่องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดคือกปัตนัหรือผูน้ าในเรือล านั้นหากกปัตนัไม่มีความรู้  
ความสามารถท่ีเพียงพอ โอกาสท่ีเรือจะเขา้สู่ฝ่ังไดอ้ยา่งปลอดภยัก็จะมีนอ้ย แต่หากกปัตนัมีความรู้
ความสามารถมีประสบการณ์ความช านาญท่ีดีแลว้โอกาสท่ีเรือจะเขา้สู่ฝ่ังไดอ้ยา่งปลอดภยัก็จะมีสูง 
เช่นเดียวกบัองค์การหากมีผูน้ าหรือ  ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ สามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
ฯลฯ องคก์ารก็สามารถท่ีจะแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

บทท่ี 5 ผูน้ ากบัการท างานเป็นทีม จะเป็นการอธิบายในเร่ืองความหมายของผูน้ า ภาวะผูน้ า
ลกัษณะประจ าตวัของผูน้ า การแบ่งระดบัของผูน้ าในองค์กรและทกัษะการบริหาร บทบาทของ
ภาวะผูน้ า ปัจจยัของการเป็นผูน้ าท่ีดี  ความหมายของทีม ทีมงาน และการสร้างทีมงาน ความส าคญัและ
วตัถุประสงคข์องการสร้างทีมงาน ประเภทและองคป์ระกอบของทีมงาน ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
หลกัการท างานเป็นทีม และการสร้างองคก์รแห่งความสุข ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ในการประกอบอาชีพ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในอนาคตต่อไป 
 
ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า 

ความหมายของผู้น า (Leader) 
ความหมายของค าวา่ผูน้  า ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Leader” นั้น ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไว้

ในลกัษณะต่าง ๆ เช่น 
1. ผู้น า หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนหรือไดรั้บการยกยอ่งข้ึนใหเ้ป็นหวัหนา้ 

ผูต้ดัสินใจ (Decision Maker) เพราะมีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา และจะพา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือหมู่ชนไปในทางท่ีดีหรือชัว่ได ้

2. ผู้น า คือ บุคคลใดบุคคลหน่ึงในกลุ่มคนหลาย ๆ คนท่ีมีอ านาจอิทธิพลหรือความสามารถ
ในการจูงใจคนใหป้ฏิบติัตามความคิดเห็นความตอ้งการหรือค าสั่งของเขาได ้
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3. ผู้น า คือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในทางท่ีถูกตอ้งต่อการกระท าของผูอ่ื้นมากกวา่คนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
หรือองคก์รซ่ึงเขาปฏิบติังานอยู ่

4. ผู้น า คือ ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งจากกลุ่มเพื่อใหเ้ป็นหวัหนา้ 
5. ผู้น า เป็นคนเดียวในกลุ่มท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ า ผูป้ระสานงานกิจกรรมภายในกลุ่ม 

ซ่ึงกล่าวโดยสรุปแลว้ ผู้น าคือ ผูท่ี้มีศิลปะท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น น าบุคคลเหล่านั้นไปโดย
ไดรั้บความไวว้างใจและเช่ือใจอยา่งเต็มท่ีอีกทั้งยงัไดรั้บความเคารพนบัถือ ความร่วมมือและความ
มัน่ใจจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งจริงจงั 

Robbins (1994: 495) ให้ความหมายผูน้ าวา่ หมายถึง ผูท่ี้สามารถใชอิ้ทธิพลเหนือ
ผูอ่ื้นและมีอ านาจในการบริหารจดัการ 
  เสนาะ  ติเยาว ์(2543: 5)  กล่าวว่า ความเป็นผูน้ าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการใช้อ านาจ 
หรืออิทธิพลก าหนดพฤติกรรมและความรู้สึกของคนอ่ืนไม่วา่จะเป็นอิทธิพลท่ีมีต่อบุคคลแต่ละคน 
หรือต่อกลุ่มความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อคนอ่ืนนั้นมกัจะเป็นอิทธิพลท่ีมีผลต่ออารมณ์ของคน
เหล่านั้น  เช่น ท าใหค้นมีความรู้สึกกระตือรืนร้น ท่ีจะท างานหน่ึง ซ่ึงแต่ก่อนไม่ยอมท่ีจะท างานนั้น 
หรือเห็นวา่งานนั้นน่าเบ่ือหน่าย 
  ธรรมรส  โชติกุญชร (อา้งในกวี วงค์พุฒ, 2542: 16)  ผูน้ า หมายถึงบุคคลซ่ึงถูก
แต่งตั้งข้ึนมา หรือไดรั้บการยกยอ่งข้ึนมาใหเ้ป็นหวัหนา้มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา
และอาจชกัพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือหมู่ชนในทางท่ีดี หรือชัว่ก็ได ้เราเรียกผูน้ าตามคุณลกัษณะน้ีวา่ 
“ผูน้ าพลวตัร” (dynamic leader)  ซ่ึงอาจเป็นผูน้ าเชิงบวก (positive leader) หรือผูน้ านิเสธ (negative 
leader) ก็ได ้ถา้หากเป็นผูช้กัชวนไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้งและปฏิบติัการอนัเป็นปรปักษ์ต่อระเบียบ
ของสังคม 
  อุดม  ทุมโฆสิต (2544: 230) ผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถในการบริหาร
จดัการและเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจเหนือผูอ่ื้นสามารถใชอิ้ทธิพลก าหนดพฤติกรรมและความรู้สึกของ
คนอ่ืน เพื่อใหบุ้คคลอ่ืน ๆ ท าตามเป้าประสงคข์ององคก์าร 

ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) ได้มีผูใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ าไวห้ลาย
ประการ เช่น 

1. ภาวะผูน้ า หมายถึง ผูท่ี้มีอ านาจเหนือผูอ่ื้นและอ านาจน้ีช่วยใหผู้น้  าสามารถปฏิบติังานซ่ึง
เขาไม่สามารถปฏิบติัคนเดียวไดส้ าเร็จ และท าใหผู้ต้ามยอมรับและเตม็ใจปฏิบติัตาม 
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2. ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างคนคนหน่ึง (ผูน้ า) กบักลุ่ม (ผูต้าม) ท่ีมี
ประโยชน์ร่วมกนัและพฤติกรรมตนอยูภ่ายใตก้ารอ านวยการและการก าหนดแนวทางของผูน้ า 

3.ภาวะผูน้ า หมายถึง ศิลปะของการบอก ช้ีแนะ ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ และกระตือรือร้น 
 4. ภาวะผูน้ า หรือความเป็นผูน้ า  หมายถึง  ความสามารถในการน า (The American 
Heritage Dictionary, 1985: 719) ซ่ึงเป็นความส าเร็จอยา่งยิ่งส าหรับความส าเร็จของผูน้ า ภาวะผูน้ า
ได้รับความสนใจและศึกษามานานแล้ว เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบท่ีจะช่วยให้ผูน้  ามี
ความสามารถในการน า หรือเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 
 Richard L. Daft (1997: 5)  ภาวะผูน้ า คือ การใชอิ้ทธิพลท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ า
และผูต้าม ซ่ึงมีความตั้งใจท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน โดยสะทอ้นให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนั 
 กวี วงค์พุฒ (2542: 18)  ได้วิเคราะห์ภาวะผูน้ า โดยแสดงออกเป็นความหมายส าคญั 3
ประการ คือ 1) ความสามารถของหัวหน้าท่ีจะตอ้งเป็นผูน้ า 2) ความสามารถของหัวหน้าท่ีจะ
เอาชนะจิตใจลูกนอ้ง  และ 3) ความสามารถท่ีจะตอ้งบากบัน่ฟันฝ่าอุปสรรคในการน า 
 อุดม  ทุมโฆสิต (2544: 230)  ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการใช้อ านาจและอิทธิพลท่ี
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าและผูต้าม เพื่อให้บรรุลวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงของ
องคก์าร 

ซ่ึงกล่าวโดยสรุปแลว้ ภาวะผู้น า คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหน่ึงท่ีจะจูงใจหรือ
ใชอิ้ทธิพลต่อผูอ่ื้นไม่วา่จะเป็นผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบติัการ
และอ านวยการโดยใช้กระบวนการส่ือความหมายหรือการติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกับตน
ด าเนินการจนกระทัง่บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 
ลกัษณะประจ าตัวของผู้น า 

ลกัษณะประจ าตวัของผูน้ านั้น จะตอ้งมีทกัษะเป็นความช านาญของบุคคลในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ไดแ้ก่  (ไขแสง โพธิโกสุม, 2543) 

1. ความสามารถพื้นฐานเก่ียวกบั ความรู้ ทศันคติ และทกัษะเฉพาะพฤติกรรม เพื่อสามารถ
น าไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีผูน้ าตอ้งเผชิญ ประกอบดว้ย 



152 
 

1.1 การรู้จกัตนและการประเมินตนเอง (self  awareness and self evaluation skills) 
ไดแ้ก่ ความกระตือรือร้น การไม่หยุดน

ิ่

ง การมีทิศทางของตนเอง วิสัยทศัน์ ความยืดหยุน่ การคิด
สร้างสรรค ์และความรับผดิชอบในงานของตนเอง 

1.2 การพูดและการส่ือสาร (communication) 
1.3 พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม (assertiveness) 
1.4 เทคนิคการบริหารเวลา (time management) 

2. ความสามารถในการประยุกต์ความสามารถส่วนบุคคลในการเก

ี่

ยวขอ้งกบับุคคลอ

ื่

น 
ไดแ้ก่ 

2.1 การบริหารจดัการ  
P (Planning) การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดนโยบายและระเบียบ

วธีิปฏิบติังาน 
O (Organization) การจดัองคก์ารและการจดัการในหน่วย 
S (Staffing) การบริหารงานบุคคล 
D (Directing) การอ านวยการ 
Co (Cooperating) การร่วมมือ 
R (Report) การรายงาน 
B (Budgeting) การจดัการการเงิน 

2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ ไดแ้ก่ การจูงใจ การแกไ้ขความขดัแยง้  การจดัการ
ความเครียด  การใช้อ านาจและการให้อ านาจ  การให้อ ิสระและการสั่งงาน  การพฒันาการศึกษา 
การฝึกอบรม และการติชม  

3. การประสานความร่วมมือ (collaboration) 
4. การใชก้ระบวนการวจิยั 
5. การเผยแพร่ขอ้มูล 
6. การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 
7. การเปล่ียนแปลง 
8. การเป็นตวัแทน (representation) 
9. การเป็นแบบอยา่ง (role  model) 
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จากคุณลกัษณะของภาวะผูน้ า  สามารถแยกตามตวัอกัษร   LEADERSHIP   ไดด้งัน้ี 
L = Love ความรัก หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้ าตอ้งเร่ิมดว้ยการมีความรักเสียก่อน คือ 

รักในหนา้ท่ีการงาน รักผูร่้วมงาน รักผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รักความกา้วหนา้ รักความยติุธรรม 
E = Education and Experience หมายถึง คุณสมบติัทางดา้นการศึกษาและประสบการณ์ท่ีดี 

เป็นแบบอยา่งและสามารถสั่งสอนแนะน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดถู้กตอ้ง 
A = Adaptability หมายถึง ความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม 

รู้จกัการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
D = Decisiveness หมายถึง มีความสามารถในการพิจารณาตดัสอนใจไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง 

แน่นอน กลา้ไดก้ลา้เสีย 
 E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น มีความตั้งอกตั้งใจในการปฏิบติังานและสนบัสนุนชกัน า 

(Encourage) ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอยา่งจริงจงัดว้ย 
R = Responsibility เป็นผูมี้ความรับผิดชอบทั้งในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่ทอดทิ้งหรือปัดความรับผิดชอบใหผู้อ่ื้น 
S = Sacrifice  and sincere  ตอ้งเป็นผูเ้สียสละเพื่อส่วนรวม จริงใจ ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เกิดความเคารพนบัถือ 
H = Harmonize เป็นผูมี้ความนุ่มนวล ผอ่นปรน เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีและความเขา้ใจอนั

ดีต่อกนัในหมู่ผูร่้วมงาน อาจรวมถึงการถ่อมตวั (Humble) ตามกาลเทศะอนัควร 
I = Intellectual  capacity  เป็นผูมี้ความเฉลียวฉลาด  มีไหวพริบ  ทนัคนทนัต่อเหตุการณ์  เป็น          

ผูร้อบรู้  และมีความคิดริเร่ิม 
P = Persuasiveness เป็นผูมี้ศิลปะในการจูงใจคน ซ่ึงจ าเป็นจะต้องใช้หลักจิตวิทยา 

(psychology) และตอ้งมีอ านาจ (power) ในตวัเองพอสมควร 
 

ประเภทของผู้น า 
ผู้น าตามทฤษฎพีฤติกรรม 
การแบ่งประเภทของผูน้ าตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ าไดแ้บ่งประเภทผูน้ าไดห้ลายวิธี 

แบ่งแยกตามลกัษณะท่ีเป็นเชิงพฤติกรรมต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 
1. การแบ่งประเภทของผู้น าตามลกัษณะของการปฏิบัติงาน มีดงัน้ี 



154 
 

1.1 ผูน้ าตามกฎหมาย ไดแ้ก่ ผูน้  าท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีก าหนด เช่น 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลดักระทรวง ฯลฯ โดยกฎหมายก าหนดคุณสมบติัของแต่ละต าแหน่ง
เอาไว ้ 

1.2 ผูน้ าท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัพิเศษมีบุคลิกลกัษณะหรือ
ความสามารถพิเศษเฉพาะตวั  ซ่ึงเป็นได้ทั้ งในทางท่ีดีหรือเลว เช่น หัวหน้านักเลง หัวหน้าทีม
กีฬา เป็นตน้  

1.3 ผูน้ าในลกัษณะท่ีเป็นสัญลกัษณ์ เช่น พระมหากษตัริยเ์ป็นผูน้ าของพระราชวงศ์
หรือของประเทศชาติท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นผูน้ า 

2. การแบ่งประเภทของผู้น าตามลกัษณะพฤติกรรม 
จอห์น ฟลานาแกน (John C. Flanagan) ไดศึ้กษาลกัษณะพฤติกรรมของหัวหนา้ และได้

แบ่งผูน้ าตามลกัษณะออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
2.1 ผูน้ าท่ีมุ่งแต่งานเป็นส าคญั มีลกัษณะพฤติกรรมแสดงออกเป็นเผด็จการ 
2.2 ผูน้ าท่ีตระหนกัถึงผลงานและความพอใจของทุกฝ่าย เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมแบบ 

ประชาธิปไตย 
2.3 ผูน้ าท่ีถือว่าประสิทธิภาพของการท างานสูงไดเ้น่ืองจากน ้ าใจ ผูน้ าประเภทน้ีถือ

วา่น ้าใจหรือส่ิงตอบแทน เป็นส่ิงส าคญัท่ีกระตุน้ใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสูง 
3. การแบ่งประเภทผู้น าตามลกัษณะการบริหารงาน 
ลิปปิทท์ (Lippitt) แบ่งประเภทของผูน้ าตามลกัษณะของการบริหารงานเป็น 3 ประเภท

ไดแ้ก่ 
3.1 ผูน้ าแบบเผด็จการ (The Autocratic Style) เป็นผู ้ก  าหนดและวางนโยบาย

ตลอดจนวตัถุประสงค์ของการท างานโครงการต่าง ๆ แล้วมอบงานให้บุคลากรท่ีจะรับงานไป
ปฏิบติัมาสอบถามความสมคัรใจหรือหารือขอความคิดเห็น  ผูน้ าแบบเผด็จการจะชมหรือวิจารณ์
หรือต าหนิใครก็ตาม จะชมหรือวจิารณ์หรือต าหนิโดยตวับุคคล มิใช่โดยต าแหน่งและจะแยกตนเอง
ออกห่างจากบุคลากรอ่ืน ๆ ทุกคนในหน่วยงานจะวางตนเป็นเอกเทศยากท่ีบุคลากรผูใ้ดจะเขา้พบหา
ไดโ้ดยสะดวกบรรดาการตดัสินใจสั่งการทุกชนิดจะท าไปโดยล าพงั เกือบจะหาการตดัสินใจสั่งการ
เพราะบุคลากรอ่ืนสนับสนุนให้ท าหรือเป็นความตอ้งการเช่นนั้นของบุคลากรอ่ืนไม่ไดเ้ลย ผูน้ า
แบบเผด็จการเป็นผูบ้ ัญชางาน บุคลากรอ่ืนท าได้อย่างเดียวคือปฏิบัติการตามบญัชา และไม่มี
ทางเลือกหรือทางออกใด ๆ ทั้งส้ิน 
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3.2 ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (The Democratic Leader) เป็นผูอ้อกค าสั่ง ประกาศ 
นโยบายและวตัถุประสงคข์องโครงสร้างต่างๆ ก็จริง แต่บรรดาค าสั่ง นโยบาย และวตัถุประสงค ์ท่ี
ผูน้  าแบบประชาธิปไตยสั่งไปนั้นลว้นแลว้แต่ก าหนดข้ึนจากบุคลากรทุกคนร่วมกนัทุกคนจนเป็นท่ี
พอใจ ผูน้ าแบบประชาธิปไตยจึงสั่งการตามนั้นบุคลากรมีสิทธิแมก้ระทัง่จะเลือกงานอยา่งใดท่ีเห็น
ว่าเหมาะสมกบัความถนัดและ ความสามารถของตน หรือแมเ้ลือกบุคลากรอ่ืนท่ีควรคิดว่าน่าจะ
ร่วมกนัท างานไดดี้ในคณะเดียวกนัก็ได ้รวมความวา่บุคลากรทุกคนมีส่วนวินิจฉัยในการแบ่งและ
มอบหมายงาน ผูน้ าแบบน้ีเวลาจะด ารงต าแหน่งผูน้ ามิใช่ท าไปตามอ าเภอใจหรือตามความพอใจ
ส่วนตัวของตนเองและเม่ือมีงานใดผู ้น าประเภทน้ีจะเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ และร่วม
รับผดิชอบดว้ยเสมอ 

3.3 ผูน้ าแบบตามสบายหรือแบบเสรี (The Laissez-faire or Anarchic Leader) มอบ 
อ านาจเตม็และเสรีภาพอยา่งกวา้งขวางในการวินิจฉยัสั่งการ ก าหนดนโยบาย ก าหนดวตัถุประสงค ์
ตลอดจนแบ่งงานและก าหนดคนท างานให้แก่บุคลากรอ่ืนทั้งหมด โดยตนเองไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวดว้ย
เลย ผูน้ าประเภทน้ีเพียงแต่สนบัสนุนโดยการจดัหาวสัดุต่าง ๆ เพื่อให้ความสะดวกแก่ผูป้ฏิบติังาน
เท่านั้นส่วนตนเองจะนัง่อยูห่่าง ๆ จะเขา้มาร่วมก็ต่อเม่ือบุคลากรเรียกหาหรือเชิญให้มาเท่านั้น นอ้ย
คร้ังท่ีผูน้  าแบบตามสบายจะแสดงความคิดเห็นใด ๆ ออกมา ไม่ชอบต าหนิ ไม่ชอบชม การ
ปฏิบติังานใด ๆ ของผูใ้ดทั้งส้ินและจะไม่ขดัขวางหากมีใครเสนออะไรมา มกัยอมอนุมติัเร่ือยไป
โดยไม่ค่อยพิจารณาเหตุผลใด ๆ 

4. แบ่งตามลกัษณะพฤติกรรมทีแ่สดงออกและพฤติกรรมการท างาน 
เกต้เซลล์กบักูบา (Getzels กบั Guba) แบ่งผูน้ าออกเป็น 3 ชนิด ตามลกัษณะของพฤติกรรม

ท่ีผูน้ าแสดงออก (Role Behavior) ในการบริหารหน่วยงาน ผูน้ าดงักล่าวทั้ง 3 ชนิด คือ 
4.1 ผู ้น าท่ียึดสถาบันเป็นหลัก  (The Nomothetic Leader) คือผู ้น าท่ีถือเอา

วตัถุประสงค ์ระเบียบกฎเกณฑ์และผลประโยชน์ของสถาบนัหรือหน่วยงานเป็นส าคญั แมจ้ะตอ้ง
ท าลายน ้าใจคนหรือท าใหผู้ใ้ดเดือดร้อนก็ไม่ถือเป็นส่ิงส าคญั สถาบนัหรือหน่วยงานก่อนเสม 

4.2 ผูน้ าท่ียึดบุคคลเป็นหลกั (The Idiographic Leader) คือผูน้ าท่ีอาศยัความคิดเห็น
และการตดัสินใจของตนเองเป็นแนวทางสั่งการ โดยพิจารณาตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรายๆไป ไม่
ว่าจะท าการใดค านึงถึงความเหมาะสม ความตอ้งการ ความจ าเป็น ความสุข ความเดือดร้อนของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก่อนส่ิงใด หากมีอะไรขดัต่อระเบียบอยูบ่า้งก็ไม่สนใจ หากพิจารณาวา่เหมาะสม
กบับุคคลนั้นบุคคลน้ีก็จะสั่งการทนัที คือถือวา่การคบหาส่วนตวัส าคญักวา่ต าแหน่ง 
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4.3 ผูน้ าท่ีประสานประโยชน์ (TheTransactional Leader) คือผูน้ าท่ีพิจารณาทั้ ง
ประโยชน์ของสถาบันหรือหน่วยงานและประโยชน์ของบุคคล ทั้ ง 2 อย่างพร้อม ๆ กันแล้ว
อะลุ้มอล่วยไม่ให้ฝ่ายใดตอ้งเสียหายมากเกินไป เป็นผูน้ าท่ีรู้จกัประนีประนอมในเร่ืองทุกเร่ือง
ประโยชน์ของหน่วยงานก็ได ้ประโยชน์ของบุคคลก็ได ้พร้อม ๆ กนัไป 

5. การแบ่งประเภทผู้น าตามทฤษฎ ี3 มิติ ของเร็ดดิน  
วลิเล่ียม เร็ดดิน (William J. Reddin) กล่าววา่ โดยธรรมชาติมนุษยมี์ลกัษณะผูน้ าพื้นฐานอยู่

ในตวัเอง 4 แบบคือ แบบเอาเกณฑ ์แบบเอางาน แบบสัมพนัธ์ แบบประสาน 
5.1 แบบเอาเกณฑ์ (Separated) เป็นแบบของนกัอนุรักษ์นิยม ชอบของเก่า ยึดตวัเอง

เป็นท่ีตั้งจึงไม่เอาใคร อดทน เก็บตวั เจา้ระเบียบ จึงเป็นคนยึดถือและตอ้งท าอะไรตามกฎเกณฑ์ มี
ความระมดัระวงัในการท างานมากเน่ืองจากกลวัผิด ไม่อยากท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพราะกลวัวา่ถา้คน
อ่ืนท าผิดตวัเองจะตอ้งผิดดว้ย เพื่อไม่ให้มีความผิดก็เลยไม่ท างานหรือท างานให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ี
จ  าเป็นเทา่นั้น และยงัเป็นคนท่ีไม่เอาเพื่อนเอาฝงูหรือจดัวา่เป็นคนท่ี ไม่เอาไหน เพราะไม่เอาทั้งงาน
และคนนบัเป็น ลกัษณะผูน้ าท่ีต ่าท่ีสุด 

5.2 แบบเอางาน (Dedicated) เป็นแบบของคนท่ีเอาการเอางาน ยึดถืองานเป็นหลกั
ใหญ่ในใจมุ่งมัน่ในงานมาก ขยนั มัน่ใจ กลา้ท า มีความคิดริเร่ิม ชอบก าหนดงานให้ผูอ่ื้น ไม่คิดถึง
จิตใจของผูอ่ื้นจึงไม่เอาใคร ไม่มีเพื่อน สรุปวา่เป็นคนเอาการเอางานแต่ไม่มีมนุษยส์ัมพนัธ์ นัน่ก็คือ
เนน้ท่ีงานมากกวา่คน 

5.3 แบบสัมพนัธ์ (Related) เป็นลกัษณะคนท่ีเน้นมนุษยส์ัมพนัธ์เป็นหลกัในการ
ท างาน เอาใจคนทุกระดบัไม่ตอ้งการให้ใครเกลียด จึงมีนิสัยเป็นกนัเองและเป็นมิตรกบัคนทุกคน
ยอมรับผูอ่ื้นเห็นใจคนอ่ืนไม่อวดตวัท าอะไรไม่อยากใหก้ระทบกระเทือนใจใครให้ความส าคญัเร่ือง
สัมพนัธภาพกบับุคคลมากกวา่เร่ืองการงานนัน่ก็คือบุคคลประเภทท่ีเนน้ท่ีคนมากกวา่งานถา้จะตอ้ง
เลือกระหวา่งคนกบังาน ผูน้ าประเภทน้ีจะเลือกเอาคนไวก่้อนงานมาทีหลงั 

5.4 แบบประสาน (Integrated) เป็นลกัษณะของคนท่ีให้ความส าคญัแก่งานและคน
ไปพร้อม ๆ กนั เท่า ๆ กนั โดยถือว่าคนเรามีมิตรสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ
กนัท างานก็จะไดผ้ลงานท่ีดี มีประสิทธิภาพสูง ผูน้ าประเภทน้ีจะมีศิลปะการจูงใจสูงพยายามให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในงาน ท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จดัเป็น ผูน้ าแบบ
อุดมคติลกัษณะผูน้ าพื้นฐานทั้ง 4 แบบน้ีจะอยูใ่นตวับุคคลทั้งท่ียงัเป็นมนุษยดิ์บ หรือเป็นมนุษย ์
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ดิบ ๆ สุก ๆ ท่ีไม่มีส่ิงห่อหุม้เลยลกัษณะผูน้ าพื้นฐานของแต่ละคนอาจจะเปล่ียนไปเองจากแบบหน่ึง
ไปเป็นอีกแบบหน่ึง หรือขยายไปใชอี้กแบบหน่ึงพร้อม ๆ กนั หรืออาจจะหดกลบัมาเป็นแบบเดิม
ของตนก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการอบรมบ่มนิสัยสถานการณ์ และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงห่อหุ้ม
ร่างกายทั้ง 2 ชั้นท่ีกล่าวมาแลว้ และท่ีส าคญัท่ีสุดคือความตั้งใจของผูน้ั้นท่ีตอ้งการจะเปล่ียนแปลง
ลกัษณะผูน้ าของตนเองมีมากนอ้ยแค่ไหน 

เม่ือเรามองตวัเองหรือไดรั้บค าบอกเล่าจากผูอ่ื้น ท าใหรู้้ตวัวา่เราเป็นคนท่ีมีลกัษณะประเภท
ใด ถา้ตอ้งการจะเปล่ียนหรือขยายแบบของลกัษณะผูน้ าไปเป็นประเภทอ่ืนก็ยอ่มจะท าได ้เช่น เรา
รู้ตวัวา่เป็นคนเอาพวกพอ้ง เห็นแก่พรรคพวกมากเกินไป ท าให้ไม่ใคร่ไดง้าน เราก็ตอ้งปรับปรุงตวั
เราใหเ้อาการเอางานใหม้ากข้ึน คือ เพิ่ม TO และลด RO โดยลดการเห็นแก่พรรคพวกเพื่อนฝูงลงมา
ใหเ้หลือนอ้ยลง หรือถา้เรารู้ตวัวา่เป็นคนประเภทเอาเกณฑ์ อยากจะเปล่ียนแปลงตวัเองให้ดีข้ึนเป็น
ประเภทประสาน เราก็ตอ้งปรับปรุงตวัเองเพิ่มทั้ง TO และ RO คือท าตวัเองให้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ให้
มากข้ึนทั้งกบัผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และตอ้งท าตวัให้เป็นคนเอาการเอางาน
มากข้ึนหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใหม้ากข้ึน 
 
การแบ่งระดับของผู้น าในองค์กรและทกัษะการบริหาร 

งานในการบริหารจดัการขององค์การแบ่งออกเป็น 3 ระดบัใหญ่ ๆ คือ การบริหารจดัการ
ระดบัตน้ ระดบักลาง ระดบัสูง ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความแตกต่างกนัไปตามระดบัการบริหาร
จดัการดงัน้ี  

1. ผูบ้ริหารระดบัสูง (top manager)  คือ ผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดของสายบงัคบับญัชา 
ท าหน้าท่ีน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ เป็นผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบองค์การทั้งหมดและเป็นผูก้  าหนด
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายส าคญัๆ ให้กบัองคก์าร ขอบเขตการบริหารจดัการจึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้มภายนอกและปัจจยัต่าง ๆ ภายในองคก์าร   

2. ผูบ้ริหารระดบักลาง (middle manager) คือ ผูบ้ริหารท่ีอยู่ระดบัรองลงมาจากผูบ้ริหาร
ระดับสูง เป็นผู ้รับเอาเป้าหมาย นโยบายและแผนงานจากผู ้บริหารระดับสูงให้น าไปปฏิบัติ                   
ท  าหน้าท่ีประสานงานโดยพยายามรวบรวมผลส าเร็จของการท างานภายในหน่วยงานท่ีตนรับผิด 
ชอบอยู่ ส่งมอบให้กบัผูบ้ริหารระดบัท่ีอยู่สูงถดัข้ึนไป ขณะเดียวกนัก็จะคอยร่วมมือช่วยเหลือใน
การเผชิญและแกไ้ขปัญหาท่ีมากระทบจากภายนอกดว้ย ผูบ้ริหารระดบักลางยงัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ต่อการท างานของผูบ้ริหารท่ีอยูร่ะดบัล่างลงมา 



158 
 

3. ผูบ้ริหารระดบัตน้ (first-line manager or first-line supervisor) คือ ผูบ้ริหารระดบัล่างสุด 
รับผิดชอบการปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการ เป็นผูใ้กลชิ้ดและสั่งการโดยตรงกบั พนกังาน
ปฏิบติัการและมีโอกาสรู้ความเป็นไปของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในจุดปฏิบติังาน  ในบางองคก์ารอาจจะมี
ก าหนดต าแหน่งงานของผูบ้ริหารระดบัตน้ เป็น line Manager  หวัหนา้งาน supervisor หวัหนา้งาน 
foreman ผูน้ ากลุ่ม crew leader เป็นตน้   
             ถึงแมว้า่กระบวนการในการบริหารจดัการซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารทุกระดบัจะมีพื้นฐาน
ในปฏิบัติท่ี เหมือนกัน แต่ก็จะมีความแตกต่างกันในการใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(management skills) และขอบเขตท่ีผูบ้ริหารแต่ละระดบัไปเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ทกัษะดา้นความคิด  (conceptual skill) เป็นความสามารถในการเขา้ใจองคก์ารโดยรวม 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิสัยทศัน์และคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
พร้อมกบัมีความคิดริเร่ิม โดยสามารถคิดกลยุทธ์วิธีต่าง ๆ หรือพฒันาส่ิงใหม่ ๆ ท่ีดีกวา่ออกมาได้
เสมอ ๆ    

2. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (people skill) เป็นทกัษะท่ีสร้างความร่วมมือในกลุ่มงาน รู้ถึง
จิตใจคน เขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์รวมถึงทกัษะในดา้นการติดต่อส่ือสารและจูงใจคน ซ่ึงจะท าให้เกิด
การประสานงานกนัท่ีดีและเกิดการทุ่มเทท างานอุทิศใหก้บัองคก์าร 

3. ทกัษะดา้นเทคนิค (technical skill) เป็นการใชค้วามรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการ
ปฏิบติังานเชิงเทคนิค รู้วธีิปฏิบติังานและสามารถเขา้ใจปัญหาดา้นเทคนิคต่าง ๆ เป็นอยา่งดี รวมถึง
เขา้ใจสภาพเง่ือนไขของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบการท างานและรู้จกัปรับปรุง
วธีิการท างานใหที้ประสิทธิภาพดว้ย 
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ภาพท่ี  5.1   แสดงทกัษะและขอบเขตการบริหารจดัการส าหรับผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ 
ท่ีมา : (www.people-insights.com/KnowledSharedManagementLeader/tabid/72/Default.aspx) 

 
จากภาพท่ี 5.2  อธิบายไดว้า่ ผูบ้ริหารระดบัตน้หรือหวัหนา้งาน จะตอ้งมีทกัษะดา้นเทคนิค

และท างานในขอบเขตน้ีมากท่ีสุด เน่ืองจากต้องควบคุมดูแลการปฏิบติังานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการภายในกลุ่มย่อยให้ถูกตอ้งและดีท่ีสุด ส่วนผูบ้ริหารระดบักลาง ท าหน้าท่ีประสานงาน
ระหวา่งฝ่ายต่างๆ มากข้ึน จึงตอ้งการทกัษะทั้งสามดา้น โดยท่ีท างานใช้ทกัษะดา้นเทคนิคนอ้ยลง
และด้านความคิดจะมากข้ึนเม่ือเทียบกบัผูบ้ริหารระดบัต้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเน้นทกัษะด้าน
ความคิด และท างานในขอบเขตน้ีมากท่ีสุด โดยใชท้กัษะท างานดา้นเทคนิคเป็นส่วนนอ้ย  อยา่งไรก็
ตาม ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ยงัคงมีความส าคญัอยา่งมากต่อผูบ้ริหารในทุกระดบั เพราะปัจจยัท่ี
เหมือนกนัในระดบับริหารจดัการทุกระดบัก็คือ บุคลากรนัน่เอง 
 
บทบาทของภาวะผู้น า 

ภาวะผูน้ ามีบทบาทท่ีแบ่งอยา่งกวา้งๆ ออกเป็น 4 ประการ คือ  
1. การก าหนดแนวทางหลกั (pathfinding) ผูน้ าควรเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดเป้าหมายและ

แนวความคิดท่ีชดัเจน บทบาทดงักล่าวจะช่วยให้ผูน้  าสร้างแผนงานแม่แบบ (blueprint of action) 

พนกังานผูป้ฏิบติั 

ตน้ 

กลาง 

สูง 

ผูบ้ริหารระดบั 
เก่งคิด 

เก่งคน 

เก่งงาน 

ความรู้เก่ียวกบังานเทคนิค 
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ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการก่อนจะลงมือปฏิบติัตามแผน และนอกจากนั้น ไม่เพียงแต่ตอ้งรู้ถึง
วิธีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั้น แต่ผูน้ าตอ้งไดรั้บการสนับสนุนและความมุ่งมัน่จาก
พนกังานในการบรรลุถึงเป้าหมายดว้ย ผูน้ าตอ้งมีความสามารถน าให้ผูอ่ื้นมีส่วนร่วมในการสร้าง
พนัธกิจ (mission) วิสัยทศัน์ (vision) และส่ือสารอยา่งชดัเจน ผูน้ าตอ้งช้ีให้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ี
พนกังานจะไดรั้บจากความส าเร็จในอนาคต  

2. การสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิผล (aligning) การสร้างระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิผลหรือการท าให้องค์การด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสร้างแผนหลักท่ี
ก าหนดข้ึนในขั้นตอนท่ีหน่ึง ทุกระดบัชั้นขององค์การควรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์เดียวกนั ผูน้ ายงัตอ้งเปล่ียนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างาน และ
โครงสร้างองคก์ารท างานใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายขององคก์ารท่ีไดว้างไว ้ 

3. การมอบอ านาจ (empowering) หากผูน้ ามีการมอบอ านาจให้แก่พนกังานอยา่งจริงจงัจะ
ท าใหบ้รรยากาศในการท างานมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การส่ือสารระหวา่งบุคคลและระหวา่ง
กลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลพัธ์ใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์ และพนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น
และศกัยภาพของตนได้อย่างอิสระ ดังนั้นผูน้ าตอ้งสร้างสภาวะท่ีจะกระตุ้นการสร้างเสริมและ
ปลดปล่อยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความสามารถพิเศษเฉพาะตวั ความสามารถ และศกัยภาพท่ีมีอยู่
ในบุคคลทุกคน  

4. การสร้างตวัแบบ (modeling) ผูน้ าตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือตอ้งมีคุณสมบติัของผูน้ าท่ีดี
ดว้ย กล่าวคือ ตอ้งเขา้ใจถึงความส าคญัของดุลยภาพระหวา่งคุณลกัษณะ (characteristics) กบัความรู้
ความสามารถ (competence) 
 
ปัจจัยของการเป็นผู้น าทีด่ี  

1. ความรู้ (knowledge) การเป็นผูน้ านั้ น ความรู้เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด ความรู้ในท่ีน้ีมิได้
หมายถึงเฉพาะความรู้ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีเท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมในดา้น
อ่ืนๆ ดว้ย การจะเป็นผูน้ าท่ีดี หวัหน้างานจึงตอ้งเป็นผูร้อบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่งความ
เป็นผูน้ าก็จะยิง่มัน่คงมากข้ึนเพียงนั้น 

2. ความริเร่ิม (initiative) ความริเร่ิม คือ ความสามารถท่ีจะปฏิบติัส่ิงหน่ึงส่ิงใดในขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งคอยค าสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีจะแกไ้ข
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหดี้ข้ึน หรือเจริญข้ึนไดด้ว้ยตนเอง ความริเร่ิมจะเจริญงอกงามได ้หวัหนา้งานจะตอ้ง
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มีความกระตือรือร้น คือมีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี มีพลงัใจท่ีตอ้งการความส าเร็จอยู่
เบ้ืองหนา้  

3. มีความกลา้หาญและความเด็ดขาด (courage and firmness) ผูน้  าท่ีดีจะตอ้งไม่กลวัต่อ
อนัตราย ความยากล าบาก หรือความเจ็บปวดใด ๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจผูน้ าท่ีมีความกลา้หาญ 
จะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากความกล้าหาญแล้ว ความ
เด็ดขาดก็เป็นลกัษณะอนัหน่ึงท่ีจะตอ้งท าให้เกิดมีข้ึน ในตวัของผูน้ าเองตอ้งอยู่ในลกัษณะของการ 
“กลา้ไดก้ลา้เสีย” ดว้ย 

4. การมีมนุษยสัมพนัธ์ (human relations) ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งรู้จกัประสานความคิด ประสาน
ประโยชน์สามารถท างานร่วมกบัคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษาได ้ผูน้ าท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ดี
จะช่วยใหปั้ญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได ้

5. มีความยุติธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต (fairness and honesty) ผูน้  าท่ีดีจะตอ้งอาศยัหลกัของ
ความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผลและความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นเคร่ืองมือในการ
วนิิจฉยัสั่งการ หรือปฏิบติังานดว้ยจิตท่ีปราศจากอคติ ปราศจากความล าเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก 

6. มีความอดทน (patience) ความอดทน จะเป็นพลังอันหน่ึงท่ีจะผลักดันงานให้ไปสู่
จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

7. มีความต่ืนตวัแต่ไม่ต่ืนตูม (alertness ) ความต่ืนตวั หมายถึง ความระมดัระวงั ความสุขุม
รอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยดืยาขาดความกระฉบักระเฉง มีความฉบัไวในการปฏิบติังานทนัต่อ
เหตุการณ์ ความต่ืนตวัเป็นลกัษณะท่ีแสดงออกทางกาย แต่การไม่ต่ืนตูม เป็นพลงัทางจิตท่ีจะหยุด
คิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รู้จกัใช้ดุลยพินิจท่ีจะพิจารณาส่ิงต่างๆ หรือเหตุต่างๆได้
อยา่งถูกตอ้งพูดง่าย ๆ ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งรู้จกัควบคุมตวัเองนัน่เอง  

8. มีความภกัดี (loyalty) การเป็นผูน้ าหรือหัวหน้าท่ีดีนั้น จ  าเป็นตอ้งมีความจงรักภกัดีต่อ
หมู่คณะ ต่อส่วนรวมและต่อองค์การ ความภกัดีน้ี จะช่วยให้หัวหน้าได้รับความไวว้างใจ และ
ปกป้องภยัอนัตรายในทุกทิศไดเ้ป็นอยา่งดี 

9. มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั (modesty) ผูน้ าท่ีดีจะตอ้ง ๆ ไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่
วางอ านาจ และไม่ภูมิใจในส่ิงท่ีไร้เหตุผล  ความสงบเสง่ียมน้ี ถา้มีอยูใ่นหวัหนา้งานคนใดแลว้ ก็จะ
ท าใหลู้กนอ้งมีความนบัถือ และใหค้วามร่วมมือเสมอ 
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การพฒันาผู้น า 
รูปแบบของภาวะผูน้ า คุณลกัษณะ ความสามารถ และทกัษะผูน้ าคนส่วนใหญ่เม่ือคิดถึงภาวะ

ผูน้ า เขามกัหมายถึงคุณลกัษณะภาวะผูน้ า (trait) ความ สามารถ และทกัษะทั้งหมดน้ียงัหมายถึง
คุณสมบติัภาวะผูน้ าการใชค้วามสามารถและทกัษะเหล่าน้ีอยา่งมีประสิทธิผล ผูน้ าจะท าใหส่ิ้งต่าง ๆ 
ลุล่วงไปในองค์การอย่างผิดธรรมดา มีความสามารถและทกัษะภาวะผูน้ าท่ีส าคญัห้าประเภทซ่ึง
ไดแ้ก่ ทกัษะเชิงมโนทศัน์ (conceptual) ทกัษะเชิงเทคนิค (technical) ทกัษะเชิงมโนทศัน์เทคนิค 
ทกัษะเชิงมนุษยสัมพนัธ์ (human relations) และทกัษะเทคนิคมนุษยสัมพนัธ์  

1. ทกัษะเชิงมโนทศัน์ มีความจ าเป็นเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และท าให้เกิดแนวความคิด 
การพฒันาทกัษะเชิงมโนทศัน์เก่ียวขอ้งกบัการวางตวับุคคลในสถานการณ์ท่ีเขาอาจเผชิญในฐานะ
ผูน้ า ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ก่ทกัษะการคิดซ่ึงพฒันาไดย้ากกวา่ทกัษะทางเทคนิค อยา่งไรก็ตามการใช ้"เกม
การคิด (think games)" เพื่อแกปั้ญหาพยากรณ์เหตุการณ์ และตดัสินใจท าใหเ้ราเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน  

2. ทกัษะเชิ งเทคนิค เก่ียวขอ้งก ับ "การกระท า (doing)" การปรับปรุงในทกัษะเชิงเทคนิค
อาจเกิดข้ึนกับการฝึกฝนในการพูดในท่ีสาธารณะ การบริหารเวลา และการใช้ระเบียบวิธีการ
ประชุม ทกัษะเชิงเทคนิคเป็นทกัษะท่ีไดม้าง่ายท่ีสุด  

3. ทกัษะเชิงมโนทศัน์-เทคนิค คุณสมบติัของภาวะผูน้ าประเภทน้ีอยู่ระหว่างทกัษะเชิง
มโนทศัน์และทกัษะเชิงเทคนิค  

4. ทกัษะเชิงมนุษยสัมพนัธ์ มีความจ าเป็นเพื่อเขา้ใจและท างานร่วมกบัคนอ่ืน ทกัษะเชิง
มนุษยสัมพนัธ์สัมพนัธ์กบัความสามารถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืน ผูน้ าควรไดรั้บการฝึกฝนใน
การท างานกบัคนอ่ืนภายในกลุ่มอยา่งมีประสิทธิผล คน คือ รากฐานของกลุ่มทั้งหลาย ผูน้ าสามารถ
ติดต่อกบัสมาชิกอยา่งมีประสิทธิผล  

5. ทกัษะเทคนิคมนุษยสัมพนัธ์โดยทัว่ไป ทกัษะเชิงเทคนิค คือ ทกัษะภาวะผูน้ าท่ีง่ายท่ีสุด
ในการพฒันาและรักษาเอาไว ้ทกัษะเชิงมโนทศัน์มีความยากล าบากในการเรียนรู้มากกวา่ทกัษะเชิง
เทคนิค ทกัษะเชิงมนุษยสัมพนัธ์ คือ ส่ิงจ าเป็นส าหรับผูน้ าทั้งหลาย มนัไม่ไดย้ากต่อการเรียนรู้ แต่มี
แนวโนม้ท่ีผูน้ าจะลืมทกัษะเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์เม่ือตกอยูภ่ายใตค้วามกดดนัเพื่อท ากิจกรรมให้ส าเร็จ 
ทกัษะแต่ละประเภทมีความส าคญัต่องานทั้งหมดผูน้ าบางคนเก่งในทกัษะประเภทหน่ึงมากกวา่อีก
ประเภทหน่ึง ผูน้ าจะตอ้งมองเห็นความเฉลียวฉลาดและความสามารถของตวัเองและของสมาชิก
เพื่อท าใหผ้ลิตภาพของกลุ่มบรรลุผลสูงสุด การประเมินสมาชิกอยา่งแม่นย  าท าให้ผูน้  าสามารถจบัคู่
ทกัษะของสมาชิกกบัทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท างาน 
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ความหมายของทมี ทมีงาน และการสร้างทมีงาน 
 ทีมงาน  หมายถึง  การท่ีบุคคลตั้ งแต่สองคนข้ึนไปท างานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและผูร่้วมทีมต่างก็มีความพอใจในการท างานนั้น (ศิริพงษ ์  
เศาภายน, 2545: 21)    
 ความหมายของทีมงาน รวบรวมใหไ้วด้งัต่อไปน้ี (สุนนัทา เลาหนนัทน์, 2544: 136) 

1. ทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาคนเดียวกนั 
2. ทีม หมายถึง กลุ่มท่ีประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีเป้าหมายการท างานร่วมกนั 
3. ทีม หมายถึง กลุ่มท่ีประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีสัมพนัธ์กนั  
4. ทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีไมมี่ความสัมพนัธ์อยา่งเป็นทางการมาร่วมปฏิบติังานให้

ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และงานดงักล่าวไม่สามารถท าส าเร็จไดโ้ดยบุคคลเพียงคนเดียว 
  ทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กันมารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ         
เป้าหมายท่ีก าหนดไวร่้วมกนั (เลาหนนัทน,์ 2544: 136; อา้งอิงมาจาก Johnson and Johnson)  
 ทีม  หมายถึง การมอบหมายพิเศษให้กบักลุ่มบุคคล ซ่ึงมีเป้าหมายร่วมและตระหนกัถึง
บทบาทท่ีตอ้งพึ่งพากนัในการปฏิบติังาน และทราบว่าจะใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ของแต่ละคนให้
สัมพนัธ์กนัอยา่งไร เพื่อรวมพลงักนัในอนัจะน าความส าเร็จมาสู่งานท่ีไดรั้บมอบหมายเคซส์บอม 
(สุนนัทา เลาหนนัทน์. 2544: 136; อา้งอิงมาจาก Kezsbom)   

อาจสรุปไดว้า่ ทีมงาน คือ การรวมตวักนัของกลุ่มบุคคล ท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั ในการท าส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงใหเ้กิดผลส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 การสร้างทมีงาน 
 การสร้างทีมงานว่า หมายถึง กิจกรรมท่ีไดว้างแผนไวล่้วงหน้าเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลการท างานของกลุ่มบุคคลโดยริเร่ิมให้มีการเปล่ียนแปลงอนัจะน าไปสู่การพฒันาทีมงานและ
เพิ่มประสิทธิผลในการท างานของกลุ่ม จุดเนน้ของการสร้างทีมงานอยูท่ี่การให้กลุ่มบุคคลท างาน
ร่วมกนัเพื่อใชว้ธีิการแกปั้ญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน(Shermerhorn  and Osborn, 
1994: 328) 
 การสร้างทีมงาน (Team-Building) คือ การจดัการดา้นพลงักลุ่มคนท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั 
และตอ้งท างานร่วมกนั เพื่อใหจุ้ดมุ่งหมายขององคก์รสัมฤทธิผล โดยมีความตระหนกัถึงความรู้สึก
นึกคิด และจิตใจของสมาชิกผูร่้วมทีมปฏิบติังาน ให้ท างาดว้ยใจรักสนุก เพลิดเพลินอนัก่อให้เกิด
พลงัผกูพนัรับผดิชอบร่วมกนั 
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 สรุปไดว้่า การสร้างทีมนั้นหมายถึง ความพยายามท าให้กลุ่มสามารถเรียนรู้การวินิจฉัย
ปัญหา เพื่อปรับปรุงความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในการท างานให้ดีข้ึนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึง
ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีจะมีผลต่อการท างานให้เสร็จตามเป้าหมายดงันั้น ผูบ้ริหารงานท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ จ  าเป็นจะตอ้งหล่อหลอมทีมงานให้เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน รู้จกัหาวิธีจูงใจท่ีให้เขา
เหล่านั้นท างานดว้ยความสมคัรใจและเตม็ใจ 
 
ความส าคัญและวตัถุประสงค์ของการสร้างทมีงาน 

ความส าคัญของการสร้างทมีงาน 
ในแง่ของการท างานเป็นทีม คือการท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมาท างานร่วมกนัเพื่อให้

บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็การปฏิบติังานต่างก็ได้รับความพอใจใน
ผลงานนั้น ๆ ประโยชน์มีมากมาย ยกตวัอยา่งให้เห็นภาพ เช่น การแข่งขนักีฬาไม่วา่จะเป็นฟุตบอล 
วอลเลยบ์อล หรือตะกร้อท่ีจะตอ้งท างานประสานกนัเป็นทีม ถา้ไม่มีการวางแผนหรือมีการท่ีจะท า 
ให้การประสานการเป็นทีม ชยัชนะก็จะไม่เกิดยกตวัอยา่งอยา่งเล่นฟุตบอลง่าย ๆ ฉะนั้นประโยชน์
ของการท างานเป็นทีมสมาชิกในทีมจะตอ้งไดมี้การพฒันาเต็มความสามารถของตน ไดรั้บเปล่ียน
ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์กบัเพื่อนร่วมทีมท าให้เกิดการเรียนรู้ การรับฟังความคิดเห็นและการ
ส่ือสารกนั นัน่คือความส าคญัขอ้ท่ี 1 

กลไกช่วยท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้เกิดผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน คุณภาพของผลผลิต
และการใหบ้ริการในแง่ของการท างานท่ีดี เกิดการคิดสร้างสรรคแ์ละก็มีความริเร่ิมในส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึง
เป็นปัจจยัเสริมสร้างคุณภาพของงานและองคก์รใหมี้คุณภาพและมัน่คง นอกจากน้ียงัเป็นขบวนการ
ท างานท่ีช่วยเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เกิดความรัก ความสามคัคี น ้ าหน่ึงใจเดียวกนั มีเครือข่าย
สัมพนัธภาพเกิดความสุขในการท างานร่วมกนั เม่ือมีการท างานเป็นทีมท่ีเกิดข้ึนแลว้นอกจากน้ีส่ิงท่ี
ท าให้เกิดความส าเร็จคือดชันีช้ีวดั ในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จจะตอ้งท าให้เกิดการมี
ส่วนร่วมท าใหเ้ป็นดชันีท่ีสามารถท่ีจะช้ีวดัความส าเร็จของทีมได ้

ยทุธศาสตร์แห่งความส าเร็จการจะกา้วไปสู่ความเป็นผูน้ า ผูบ้ริหารหรือผูน้ าทุกคน จะตอ้ง
มีศกัยภาพของการบริหารงานเป็นทีมให้เกิดประสบผลส าเร็จและเกิดความกา้วหนา้ ซ่ึงหากองคก์ร
ใดก็ดีถา้มีผูน้  าท่ีมีวิสัยทศัน์ท่ีดี มีทกัษะของความเป็นผูน้ าสามารถท่ีจะท าให้บุคลากรในหน่วยงาน
นั้น ๆ เดินหรือไปพร้อม ๆ กนัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการท างานตรงนั้น คือ ทีมงานท่ีดีท่ี
เกิดข้ึน คือ ภาพของประโยชน์ของการท างานเป็นทีม 
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วตัถุประสงค์ของการสร้างทมีงาน (สุนนัทา เลาหนนัทน,์ 2544: 140-141) 
 จุดเนน้ของการสร้างทีมงาน คือ การท างานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนัการสร้าง
ทีมงานจึงมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัดงัน้ี 

1. เพื่อสร้างความไวว้างใจกนัในหมู่สมาชิกของทีมงาน 
2. เพื่อแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน สมาชิกของทีมจะท างานได้ดีข้ึนเม่ือมีการ

เปิดเผยและจริงใจต่อกนั เม่ือมีปัญหาจะไดช่้วยกนัแกไ้ข 
3. เพื่อเสริมสร้างทกัษะความเช่ียวชาญใหม้ากข้ึน ช่วยใหก้ารท างานท่ีมีประสิทธิภาพ

และผลิตผล เป็นการใชศ้กัยภาพของทีมงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
4. เพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในทางสร้างสรรคแ์ก่องคก์าร 
5. เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีจะรับฟังความคิดเห็นและข่าวสารของผูอ่ื้นอย่างตั้งใจ 

และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 
6. เพื่อพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหาร่วมกนั 
7. เพื่อช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างบุคคล เน่ืองจากสมาชิกได้เรียนรู้ทกัษะสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลเพิ่มข้ึนจากการไดท้  างานร่วมกนั มีความพร้อมท่ีจะท างานร่วมกนัมาก 
 โดยสรุป วตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างทีมงานเพื่อปรับปรุงความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในการ
ท างานใหดี้ข้ึนโดยใชพ้ลงัของกลุ่ม ช่วยใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จในการท างาน โดยสมาชิกใน
ทีมมีความพอใจในงานท่ีปฏิบติั และมีความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน 
 
ประเภทและองค์ประกอบของทมีงาน 

ประเภทของทมีงาน 
ร็อบบินส์ (Robbins, 1996: 348-351) จ าแนกประเภทของทีมไว ้3 ประเภท คือ 
1. ทีมแกไ้ขปัญหา (problem-solving teams) เป็นทีมท่ีประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 5-12 

คน จากแผนกงานเดียวกนั ซ่ึงพบปะกนัสัปดาห์ละ 2-3 ชัว่โมง เพื่ออภิปรายร่วมกนัหาวิธีการหรือ
หนทางท่ีจะปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิผล และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2. ทีมบริหารตนเอง (Self-managed work teams) ในขณะท่ีทีมแกไ้ขปัญหาเป็นการระดม
ความคิดจากคนในแผนกเดียวกนั ถึงแมว้่าจะเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งท่ีควรกระท า แต่วิธีการเช่นน้ี
สมาชิกไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ 
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3. ทีมท่ีต่างหนา้ท่ีกนั (cross-functional team) หมายถึง ทีมงานท่ีประกอบดว้ยพนกังานท่ี
อยู่ในสายการบงัคบับญัชาเดียวกนั แต่มาจากแผนกงานต่างกนัมาร่วมมือกนัปฏิบติังานเพื่อท าให้
งานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2530: 303-306) กล่าวถึงประเภทของทีมงานวา่แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 ประเภทท่ี 1 ทีมงานภายใน (intradisciplinary team) เป็นทีมงานในองค์การ
ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีอยู่ในวิชาชีพเดียวกนัหรือสาขาเดียวกนั แต่มีความแตกต่างในระดบัความรู้ 
ทกัษะการปฏิบติังาน และความสามารถท่ีจะรับผดิชอบงาน 
 ประเภทท่ี 2 ทีมระหวา่งหน่วยงาน (interdisciplinary team) เป็นการรวมกนัของบุคคล
ต่างวชิาชีพ หรือต่างหน่วยงาน  
 ประเภทท่ี 3 ทีมระหวา่งองคก์าร (intersectoral team) เป็นทีมงานท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การรวมกนัของบุคคลต่างอาชีพหรือต่างหน่วยงานมาท างานร่วมกนั 
 ดาฟท ์(Daft, 1995: 475-480) กล่าวถึง ประเภทของทีมวา่เกิดข้ึนมากมายในองค์การ 
วิธีการจ าแนกของทีมท่ีง่ายท่ีสุดวิธีหน่ึงคือการก าหนดทีมในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์การท่ี
เป็นทางการ และก าหนดการเขา้มามีส่วนร่วมท่ีเพิ่มข้ึน 
 มอร์แมน (Mohrman อา้งใน Greenberg and Baron 1995: 299) ไดแ้บ่งประเภทของ
ทีมงานโดยก าหนดประเด็นในการจ าแนกประเภทของทีมงานไวด้งัน้ี 

1. จ าแนกประเภทโดยอาศยัวตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายหลกัขององคก์าร ท าให้เกิด
ทีมงานเป็น 2 ประเภท คือ  

1.1 การท างานเป็นทีม (workteams) โดยพื้นฐานแล้วมีความเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบติังานในองคก์าร เช่น การพฒันาและผลิตสินคา้ใหม่ จดับริการส าหรับลูกคา้ 

1.2 ทีมงานปรับปรุง (improvement teams) เป็นทีมท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการท างานขององคก์ารใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 

2. จ าแนกประเภทโดยอาศยัเร่ืองเวลา ท าใหเ้กิดประเภทของทีมเป็น 2 ประเภท คือ  
2.1 ทีมชัว่คราว (temporary teams) เป็นการจดัตั้งทีมงานท่ีมีลกัษณะพิเศษตรงท่ี

เนน้ความรับผดิชอบท่ีมีต่อโครงการหรืองานเพียงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น 
2.2 ทีมงานถาวร (permanent teams) เป็นทีมงานท่ีมีการจดัตั้งพร้อม ๆ กบัการ

ก่อตั้งองคก์าร 
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3. จ าแนกประเภทโดยอาศยัโครงสร้างอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารเป็นหลกั ท าให้เกิดทีม
เป็น 2 ประเภท คือ 

3.1 ทีมงานท่ีเกิดจากความรับผดิชอบต่องานอยา่งเป็นทางการ 
3.2 ทีมงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยไม่มีการแบ่งงานตามความ

รับผดิชอบ 
 เฮยส์ (Hays, 1997: 5-8) กล่าวถึง ประเภทของทีมงานไวด้งัน้ี คือ 

1. ทีมงานการผลิตหรือการบริการ (production or service teams) เป็นรูปแบบของทีมท่ี
ธรรมดาท่ีสุด ทีมงานประเภทน้ีประกอบดว้ยพนกังานท่ีท างานเต็มเวลาซ่ึงบางคร้ังอาจมีงานให้ท า
เป็นเวลาหลาย ๆ ปี ทีมมีการบริหารงานดว้ยตนเอง 

2. ทีมปฏิบติังาน ทีมเจรจา (action/negotiation teams) เป็นทีมงานท่ีประกอบด้วย
บุคคลท่ีมีทกัษะมารวมกนัเพื่อท าปฏิบติังานเฉพาะเจาะจง โดยแต่ละคนเขา้ใจถ่องแทถึ้งบทบาทของ
ตนเอง 

3. ทีมโครงการ หรือทีมพฒันา (project or development teams) หมายถึง ทีมท่ีมุ่ง
พฒันาผลผลิต เป็นทีมท่ีมีแนวโนม้จะปฏิบติังานโดยใชร้ะยะเวลานาน 

4. ทีมให้ค  าปรึกษา แนะน า (advice and involvement teams) เป็นทีมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรึกษา และตดัสินใจ 

วูด๊คอ็ก (Woodcock, 1989 : 4-5) กล่าวถึงประเภทของทีมไวด้งัน้ี คือ 
1. ทีมสุดยอด (top teams) คือ ทีมท่ีก าหนดวตัถุประสงค์ และพฒันายุทธศาสตร์ของ

องคก์าร 
2. ทีมบริหาร (management teams) หมายถึง ทีมท่ีมีการก าหนดวตัถุประสงค์ยอ่ยใน

การปฏิบติังานมากข้ึน 
3. ทีมปฏิบติังาน (operator teams) หมายถึง ทีมท่ีประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงปฏิบติังาน

พื้นฐานขององคก์าร เป็นผูเ้ปล่ียนปัจจยัน าเขา้ใหเ้ป็นปัจจยัน าออก 
4. ทีมเทคนิค (technical teams) เป็นทีมท่ีประกอบดว้ยบุคคลท่ีก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบติังานในองคก์าร 
5. ทีมสนบัสนุน (support teams) เป็นทีมท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากการท างานประจ าและ

เป็นทีมท่ีอยูน่อกเหนือสายงานขององคก์าร 
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องค์ประกอบของทมีงาน 
 องค์ประกอบท่ีส าคญั ของการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งประกอบดว้ย (ศิริ

พงษ ์ เศาภายน, 2545:  22)   
1. วตัถุประสงค์  สมาชิกทุกคนต้องรู้และมีวตัถุประสงค์ร่วมกัน  และทุกคนต่างมี

ความรู้สึกว่า ต่างก็มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัหรือด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์อย่าง
แทจ้ริง 

2. ความเขา้ใจพฤติกรรมของสมาชิกในทีม ในการท างานเป็นทีม  สมาชิกทุกคนตอ้ง
เข้าใจพฤติกรรมของตนเองและเพื่อนร่วมงานทุกคนโดยต้องรู้ว่าจิตวิทยาในการท างานและ
บุคลิกภาพของเพื่อนร่วมงาน  

3. การท าหนา้ท่ีของสมาชิกในทีม  สมาชิกในทีมตอ้งแสดงบทบาทและหนา้ท่ีของตน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. ระเบียบกฎเกณฑ์ของทีม  การท างานเป็นทีมตอ้งมีระเบียบกฎเกณฑ์หรือมาตรฐาน
ต่าง ๆ  ท่ีเป็นเคร่ืองช่วยในการควบคุมใหส้มาชิกประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นไปในรูปแบบเดียวกนั 

5. การติดต่อส่ือสารภายในทีม  ทีมตอ้งติดต่อประสานงานในทุกระดบั เพื่อให้สมาชิก
ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร และตอ้งมีขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) เพื่อใหส้มาชิกรู้จกัตนเองชดัเจนถูกตอ้ง 
 
ทมีงานทีม่ีประสิทธิภาพ และหลกัการท างานเป็นทมี 

ทมีงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
ทศันคติและจุดมุ่งหมาย 
ทีมงานจะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้น ก่อนอ่ืนสมาชิกในทีมทุกคนจะตอ้งยอมรับว่าการ

ท างานเป็นทีมนั้นดีกวา่การท างานคนเดียว และสมาชิกทุกคนจะตอ้งตกลงกนัไดใ้นจุดมุ่งหมายของ
ทีมวา่จะท าอะไรก่อนหลงั อาจจะมีการขดัแยง้ แต่จะตอ้งตกลงกนัให้ได ้และสมาชิกทุกคนยอมรับ 
ถ้าสมาชิกไม่ยอมรับในเร่ืองจุดมุ่งหมาย จะพบว่าแต่ละคนจะท างานอย่างหนัก แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ เพราะท างานไปคนละทาง ส าหรับการตกลงกนัในเร่ืองจุดมุ่งหมายของทีมน้ี หลายคน
อาจ คิดว่ า เ ป็น เ ร่ื อ ง ง่ า ย  ๆ  เพร าะ ทุกคนก็ตกลงยอม รับ  แ ต่ จ ริ ง  ๆ  แล้ว เ ร าต้อ ง ดู ว่ า 
การตกลงกนันั้นเป็นไปในลกัษณะใดง่ายหรือยาก หรือมาจากเสียงส่วนใหญ่ การตกลงกนัอย่างน้ี
อาจเป็นเพราะจุดมุ่งหมายของทีมอาจไปขัดกับจุดมุ่งหมายของกลุ่มอ่ืน ซ่ึงสมาชิกในทีม 
ก็มีบทบาทในกลุ่มนั้น ๆ ดว้ย 
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บทบาท   
โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีอยูใ่นทีมทุกคนพอจะรู้บทบาทหรือหนา้ท่ีของตนเองคร่าว ๆ วา่จะตอ้ง

ท าอะไร อย่างไร แต่ยงัมีบทบาทอ่ืนๆอีกหลายประการท่ีตนเองไม่รู้ตวัว่าตนเองจะตอ้งท าอะไร 
อย่างไร หรือเป็นบทบาทท่ีตนเองไม่คาดหวงัว่าจะตอ้งรับผิดชอบ แต่สมาชิกบางคนในกลุ่มอาจ
คาดหวงัใหรั้บผดิชอบ ฉะนั้นการสับสนในบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในทีมงานจึงอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ในทีมงานได ้เพราะอาจก่อให้เกิดการละเลยในหน้าท่ี หรือการกา้วก่ายในหน้าท่ีการ
งานซ่ึงเป็นผลให้สูญเสียสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้ ฉะนั้นสมาชิกในกลุ่มควรรับรู้
บทบาทของตนเองอยา่งแจ่มชดั และถา้มีความขดัแยง้ในบทบาทเกิดข้ึนจะตอ้งรีบแกไ้ขปัญหาทนัที 

วธีิการท างาน   
 เป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งตกลงกนัวา่จะท างานอยา่งไรจึงจะบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งเอาไว้

ใครบา้งจะร่วมในทีมตดัสินใจ เร่ืองอะไรบา้ง จะตอ้งใหส้มาชิกในทีมร่วมตดัสินใจ 
ทมีงานทุกคนได้ร่วมตัดสินใจ    
การท่ีให้สมาชิกในทีมได้ร่วมตดัสินใจนั้น จะท าให้สมาชิกยอมรับและยอมปฏิบติัตาม  

ถ้าความคิดมาจากสมาชิกในทีมงานทุกคน สมาชิกก็จะรู้สึกว่าเป็นความคิดของตนเอง และจะ
ปฏิบติัตามวธีิการนั้น ในเร่ืองการตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหานั้น วธีิการท่ีมีประสิทธิภาพมาก คือ วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงประกอบไปด้วยขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการ
ตั้งสมมติฐานต่าง ๆ พิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทาง โดยดูถึงขอ้ดีขอ้เสียของทางเลือกแต่ละทางแลว้
สรุปตดัสินใจร่วมกนั 

ระบบการติดต่อส่ือสาร 
 เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีส าคญัในการท างาน เพราะในระบบทีมงานจะตอ้งมีการหมุนเวียน

ของข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นถ้าระบบการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มไม่ดีก็อาจท าให้งานของ
ทีมงานไม่ประสบความส าเร็จได ้ในเร่ืองระบบการติดต่อส่ือสารนั้นมีความส าคญัมากเพราะปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานมีไม่นอ้ยเลยท่ีมาจากภาษาพูดจึงจ าเป็นจะตอ้งให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี
ใหม้าก 

สัมพนัธภาพของสมาชิก    
ถา้สมาชิกในทีมงานมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั เขาเหล่านั้นก็จะช่วยกนัท างานตรงกนัขา้มถา้

มีสัมพนัธภาพท่ีไม่ดีต่อกนังานก็จะไม่บรรลุวตัถุประสงคฉ์ะนั้นในกลุ่มจึงตอ้งค านึงถึงสัมพนัธภาพ
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ระหว่างสมาชิกด้วย ซ่ึงสัมพันธภาพของสมาชิกอาจมาจาก 3 ข้อท่ีกล่าวถึงขั้ นต้น 
ก็อาจเป็นไปได ้
 หลกัการท างานเป็นทมี 
 การท างานเป็นทีม ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจดัระบบในการท างาน ไดแ้ก่ การจดัท าส่ิงต่อไปน้ี 

1. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวางเป้าหมาย 
2. ก าหนดหลกัเกณฑห์รือขอ้ตกลงในการท างาน 
3. เตรียมทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบ  ไดแ้ก่ การปฏิบติัดงัน้ี 
1. ท าความเขา้ใจกบัจุดมุ่งหมาย กระบวนการ หรือปัญหา ร่วมกนั 
2. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง วเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์งาน 
3. อธิบายและแสวงหาวธีิการจดัการหรือแกไ้ข 
4. ตดัสินใจร่วมกนัในการเลือกวธีิการท่ีดีท่ีสุด 
5. วางแผนและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
6. ก าหนดวธีิการติดตามและประเมินผล 

การลงมือท างาน  ไดแ้ก่ การด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ปฏิบติัตามหนา้ท่ี บทบาท ท่ีตกลงกนัไว ้

จดัระบบการท างาน 

ลงมือท างาน 

ประเมินผล ปรับปรุง
และพฒันา 

ขั้นตอนด าเนินงาน
อยา่งเป็นระบบ 
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2. ติดตาม สอนงาน และประเมินทุกระยะ 
การประเมินผล ปรับปรุง และพฒันา  เป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็น ผลการด าเนินงาน เพื่อการปรับปรุง 
เม่ือพบขอ้บกพร่อง และพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพใหม้ากข้ึน 

ลกัษณะของการท างานเป็นทมีทีด่ี 
1. ควรก าหนดขอบเขตหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ โดยการแบ่งงานกันท าตามความรู้ 

ความสามารถท่ีแต่ละคนมีความถนัด มีความเช่ียวชาญ ตามความพึงพอใจ ในการท างานเป็นทีม 
จ าเป็นจะตอ้งก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มให้ชดัเจนเพื่อป้องกนัความสับสน
และปัองกนัความสับสนและปัดความรับผดิชอบ และเป็นท่ียอมรับกนัในทุกองคก์รวา่การท างานจะ
มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด หากสมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเขา้ร่วมแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค ผลท่ีสุดคือร่วมกนัตดัสินใจในงานของตน 

2. จ านวนสมาชิกในทีมตอ้งมีจ านวนพอเหมาะ ไม่ควรมีมากจนเกินไป เน่ืองจากขนาด
ของกลุ่มท่ีใหญ่มากข้ึนเท่าใด ความผกูพนัในกลุ่มจะยิง่ลดนอ้ยลงมากเท่านั้น โดยทัว่ไปทีมงานจะมี
สมาชิกตั้งแต่ 3-7 คน มีการแลกเปล่ียนความรู้ ทกัษะประสบการณ์ซ่ึงกันและกนัได้อย่างทัว่ถึง 
(McNeil&Payne, 1996) ในเร่ืองจ านวนสมาชิกทีมงานนั้น มีผูศึ้กษาและเสนอแนวคิดเก่ียวกบัเร่ือง
จ านวนหลายแนวคิดไดแ้ก่ เลนซ์ซอว ์(Lenschow, 1996) กล่าววา่ จ  านวนท่ีเหมาะสมในการท างาน
กลุ่ม ควรมีจ านวนสมาชิก 3-6 คน ส่วน คณเคลและแซฟเฟอร์ (Kunkel and Shafer, 1997) เสนอวา่ 
การเรียนรู้เป็นทีมงานนั้น จ  านวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ระหวา่ง 2-5 คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
จอห์นสัน จอห์สันและสมิท รวมทั้ง สลาวิน (Johnson, Johnson and Smith, 1991 ; Slavin, 1991) ท่ี
กล่าววา่ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม จนวนสมาชิกท่ีเหมาะสม คือ 2-5 คน  

ดงันั้นอาจจะสรุปไดว้า่ การท างานเป็นทีมหากเราแบ่งขนาดของทีมออกอาจจะแบ่งได ้
3 ขนาด คือ ทีมงานขนาดเล็ก มีสมาชิก ประมาณ 1-5 คน  ทีมงานขนาดกลาง มีสมาชิก ประมาณ 7-
8 คน และกลุ่มขนาดใหญ่ มีสมาชิก ประมาณ 11-15 คน 

3. มีการก าหนดระยะเวลา มีการศึกษาวิจยัจนไดข้อ้สรุปว่า พฤติกรรมในการท างานของ
บุคคลจะขยนัขนัแข็ง ท างานอย่างเต็มท่ีข้ึนอยูก่บัการก าหนดระยะเวลาขีดเส้นตายให้ท างานส าเร็จ 
(Ancona and Chong, 1999 ; Gersick, 1998, 1999) ดงันั้น ในการท างานร่วมกนั ควรมีการก าหนด
ขอบเขต หรือระยเวลาไวใ้ห้แน่ชัด เพื่อเป็นกรอบ หรือแนวทางในการท ากิจกรรมร่วมกนัอย่างมี
เป้าหมายท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 



172 
 

4. ความสามารถในการแกปั้ญหา มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการเรียนรู้เป็นทีมและ
ผลงานของทีม กล่าวคือ การสามารถจดัการ แกปั้ญหาในทีมไดดี้  การเรียนรู้ในทีมและผลงานของ
ทีมจะประสบความส าเร็จสูงเช่นเดียวกนั (Druskat, 2000) 

5. การเรียนรู้เป็นทีม  จะช่วยสนบัสนุนให้เกิดความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลเพิ่มข้ึน และช่วย
ส่งเสริมให้เกิดทกัษะในการแกปั้ญหา ดว้ยเหตุน้ี สมาชิกภายในทีมงาน จึงจ าเป็นตอ้งมีการเปิดใจ
เรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจ เพื่อนในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทีม โดยสร้างความคุน้เคย ให้มี
ความใกลชิ้ด สนิทสนมต่อกนั เพื่อจะไดเ้กิดความรัก ความผูกพนั มีความรู้สึกเขา้ใจ เป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั อนัจะน าไปสู่ความสมคัรสมาน สามคัคีร่วมกนั ร่วมแรง ร่วมใจในการท างานให้บรรลุตาม
เป้าหมายของทีมงานได ้

บทบาทหน้าทีข่องสมาชิกในทมีงาน 
 การท างานเป็นทีม เม่ือสมาชิกรวมตวักนัแลว้ สมาชิกจะตอ้งเลือกคนใดคนหน่ึงภายในกลุ่ม
ข้ึนมา ท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าหรือหัวหน้ากลุ่ม มีการเลือก เลขานุการทีม หรือรองหัวหน้าทีม เพื่อท า
หนา้ท่ีนดัหมายพบปะพูดจากนั โดยมีเลขาเป็นผูบ้นัทึกสาระของการประชุมเป็นหลกัฐานไว ้  
 ส่วนสมาชิกของทีมท่ีเหลือ จะท าหน้าท่ีเป็นสมาชิกของทีมงาน ซ่ึงทุกคนจะติดต่อ
ประสานงานกนัในการท างานร่วมกนั ดงันั้น อาจสรุปว่า บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในการ
ท างานเป็นทีมโดยทัว่ไปประกอบดว้ย หวัหนา้ หรือผูน้ าทีม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่ม 
 ลกัษณะของหัวหน้าหรือผูน้ าทีมท่ีดี กลุ่มคือ เป็นท่ียอมรับนบัถือของสมาชิกในกลุ่มดว้ย
ความจริงใจ เป็นคนเปิดเผย จริงใจ ซ่ือสัตย ์เป็นกนัเอง ไม่ใชอิ้ทธิพลครอบง ากลุ่ม ไม่เป็นเผด็จการ
ทุกรูปแบบมีความรู้ 
 ลกัษณะของเลขานุการท่ีดี กล่าวคือ สามารถจบัประเด็นการพูดการปรึกษาหารือของกลุ่ม
ไดดี้ สามารถสรุปผลการประชุมและท ารายงานให้สมาชิกทราบได ้มีความรู้และประสบการณ์ใน
การเสนอรายงานอยา่งมีแบบแผน 
 ลกัษณะของสมาชิกของทีมท่ีดี กล่าวคือ รู้เป้าหมายของการท างาน มีความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีของตนเองเป็นอยา่งดี มีทกัษะการติดต่อ ส่ือสาร ท่ีรู้จกัฟัง รู้จกัพูด และสามารถแสดงความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม มีการยอมรับ นับถือ เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น อีกทั้งเป็นผู ้
เสียสละ อดทน สามคัคี และมีวนิยัในตนเอง 
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 การสร้างทมีงานในบริบทสังคมไทย 
 ในบริบทของสังคมไทยท่ีเป็นสังคมประชาธิปไตยนั้น   การท างาน การสร้างทีมงานใน
องค์กรซ่ึงเป็นสถานท่ีท างานนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายเหมือนกบัการสร้างกลุ่มเพื่อนสนิทในวยัเรียน 
สาเหตุให้การสร้างทีมงานในท่ีท างานนั้ นมีความยากล าบากก็เพราะการท างานมีเร่ืองของ
ผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม ส่วนตน 

ดว้ยความยากในการสร้างทีมงานในท่ีท างาน  ท าให้ได้ยินความคิดเห็นในเชิงลบอย่าง
สม ่าเสมอ อาทิ บางท่านก็วา่เพื่อนท่ีท างานอย่างไรก็ไม่สามารถสนิทใจไดเ้ท่ากบัเพื่อนท่ีเรียนมา
ดว้ยกนั บางท่าน ก็ว่าท่ีท างานนั้นบางท่ีสร้างความเป็นเพื่อนยาก เพราะมีเร่ืองของการเขม่นกนั    
การหมัน่ไส้ อิจฉา ริษยากนั และการท างานในสังคมไทยไม่ค่อยจะสนบัสนุนให้เกิดความคิด
สร้างสรรคใ์หม่ๆ ถา้เกิดผูใ้ดในองคก์รคิดจะเสนอความคิดใหม่ๆ นวตักรรมใหม่ๆ ก็มกัจะถือว่า
เป็นความคิดของผูน้ั้น และจะตอ้งรับผิดชอบด าเนินการท างานต่อยอดจากความคิดนั้นเอง ไม่ควร
จะมาหวงัให ้ผูอ่ื้นช่วยเหลือโดยเฉพาะกบักลุ่มคนท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นคนละพรรคพวกกนัในองคก์ร 

จากความคิดเห็นต่างๆ สามารถเขียนสรุปข้ึนมาวา่น่ีคือวฒันธรรมในการท างานร่วมกนัของ
คนไทยหรือน่ีเป็นส่ิงท่ีมกัจะเกิดข้ึนในองค์กรไทย แต่ก็อดคิดไม่ได้เพราะเม่ือมีการอภิปรายถึง
ประเด็นน้ีทีไร มกัจะมีความคิดเห็นแทรกข้ึนมาวา่ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีมกัจะเกิดข้ึน
ในทุกองคก์ร จึงมิใช่เร่ืองแปลกท่ีจะพบวา่มีบุคลากรในองคก์รจ านวนมากท่ีมีหลกัการท างานแบบ 
play safe ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงอุดมคติในการท างานอนัขดัต่อหลกัการในเร่ืองขององคก์รแห่งการ
เรียนรู้โดยส้ินเชิง 

ในการท างานแบบ play safe นั้น กล่าวคือ เป็นการท างานท่ีไม่กระตุน้ให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์แต่อิงและเคร่งครัดไปกบักฎ ระเบียบ บุคลากรไม่คิดอยากจะท าอะไรท่ีเป็นนวตักรรม
ส่ิงใหม่ๆ เพื่อมาปรับใชใ้นการท างาน สาเหตุเป็นเพราะไม่อยากให้เป็นท่ีสังเกตหรือเป็นเป้าหมาย
ของเพื่อนร่วมงานใหจ้บัผดิกนัเอง ไม่อยากเป็น จุดเด่น อนัจะน ามาซ่ึงความเครียด ความทุกขใ์จ ซ่ึง
ในความคิดเห็นผม จะวา่ไปแลว้ก็เขา้ใจกลุ่มบุคลากรในองค์กรท่ีจ าจะตอ้งท างานแบบ play safe 
เพราะเหตุท่ีวา่บรรยากาศในท่ีท างานไม่เอ้ือให้เกิดความต่ืนตวั หรือความใฝ่รู้ในเร่ืองของงาน ไม่มี
บรรยากาศของความเป็นทีมงาน แต่ผมก็ตอ้งขออนุญาตกล่าวแยง้ว่า การจะเป็นคนท างานท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคไ์ม่จ  าเป็นจะตอ้งขดัต่อกฎระเบียบเสมอไป ผมคิดวา่การมองกฎ ระเบียบ ควรจะ
มองวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้การท างานในองคก์รราบร่ืนเป็นไปตามความเหมาะสม แต่ส าหรับใน
บางองคก์ร กฎ ระเบียบ กลบักลายมาเป็นส่ิงท่ีบดบงัความคิดสร้างสรรคดี์ๆ 
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ในหลายๆ องค์กรมีกระบวนการท างานท่ีไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากท่ีสุด และ ไม่ประหยดั
ตน้ทุน แต่บุคลากรในองค์กรก็ยงัเพิกเฉยดว้ยเพียงเหตุผลท่ีว่า ท าไปตามกฎ ระเบียบ โดยไม่คิด
อยากท่ีจะเปล่ียนกฎ เพราะการท างานแบบ play safe น่ีเองท าให้คนในองค์กรไม่คิดท่ีอยากจะ
เปล่ียนแปลงอะไรทั้งนั้น 

บรรดาผูบ้งัคบับญัชา เจา้นาย หรือผูน้ า ทุกระดบัในองคก์รเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการ
แกปั้ญหาเร่ืองความยากในการสร้างทีมงานในท่ีท างาน ไม่อยากให้เจา้นายมองวา่การท่ีลูกนอ้งไม่
ถูกกนัหรือมีปัญหากนั เป็นเร่ืองท่ีลูกนอ้งจะตอ้งแกปั้ญหากนัเอง ดว้ยเหตุท่ีวา่การท่ี ลูกนอ้งมีปัญหา
กนันั้นไม่ก่อใหเ้กิดผลดีต่อความเป็นทีมงานในองคก์ร อยา่งไรก็ดี ในสังคมไทย ผมไม่คิดวา่จะเป็น
การดี หรือสัมฤทธิผลนกัถา้อยูดี่ๆ เจา้นายจะเรียก ลูกนอ้งมานัง่เผชิญหนา้กนัแลว้ก็คุยกนั เพื่อหวงัท่ี
จะสานความสัมพนัธ์อนัดีหลงัจากคุยกนัเสร็จส้ินแลว้ เน่ืองจากบางคร้ังปัญหาท่ีเกิดข้ึนคืออาจเป็น
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากเร่ืองส่วนตวั 

แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม เจา้นายควรจะตอ้งมีหนา้ท่ีหลกัในการสร้างความสัมพนัธ์ในหมู่ผูใ้ต้
บงัคบัเพื่อก่อให้เกิดความเป็นทีมงานท่ีดี ซ่ึงขอ้แนะน าของผมก็คือ เจา้นายไม่ควรจะเนน้การสร้าง
สัมพนัธ์โดยใชต้วับุคคลเป็นส่ือหลกั แต่ใหใ้ชง้านท่ีแต่ละคนตอ้งรับผดิชอบเป็นส่ือหลกัในการท่ีจะ
เช่ือมความสัมพนัธ์กนั หลกัการท่ีเรียกวา่ shared vision หรือวิสัยทศัน์ร่วมของท่าน Peter Senge ผู ้
เล่ืองช่ือในเร่ืองขององค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถถูกน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างดี ซ่ึงการสร้าง
วสิัยทศัน์ร่วมในทีมงานถือเป็นภารกิจท่ีส าคญัของผูท่ี้ไดช่ื้อวา่ เป็นเจา้นาย 

เจา้นายสามารถช้ีให้ลูกนอ้งเห็นไดว้า่ วิสัยทศัน์ของทีมงานคืออะไร อะไรคือ จุดมุ่งหมาย
ร่วมของทีมงาน และบอก ลูกนอ้งแต่ละคนวา่ งานของทุกๆ คนนั้นมีความส าคญั ไม่มีงานของใคร
ส าคญันอ้ยไปกวา่งานของใคร เจา้นายจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมต่อให้ไดว้า่งานแต่ละงานใน
ทีมนั้นมีความส าคญัหรือความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอย่างไร ให้ลูกนอ้งเห็นไดว้่าถา้ขาดผลลพัธ์
หรือผลการด าเนินงานของใคร คนใดคนหน่ึงในทีมจะท าให้การท างาน ของทีมโดยรวมได้รับ
ผลกระทบหรือ เกิดการติดขดั 

นอกจากการสร้างความสามคัคีในทีมโดยใช้งานเป็นส่ือหลกัแล้ว  เจา้นายจะตอ้งสร้าง
บรรยากาศของความเป็นทีมงานท่ีใฝ่รู้ ต่ืนตวั น่าสนใจ และสนุกในการท่ีจะมาท างานร่วมกนั 
เจา้นายควรจะตอ้งเปิดโอกาสให้ลูกนอ้งไดคิ้ด ไดร่้วมกนัแกปั้ญหา และการสั่งงาน สอนงาน ควร
จะตอ้งตั้งออกมาเป็นโจทย ์โดยมีวิธีการคิด หรือวิธีการแกไ้ขปัญหาตั้งไวเ้ป็นตุ๊กตาและให้ลูกนอ้ง
ไปร่วมกนัคิดต่อยอด และเจา้นายจะตอ้งใจกวา้งเพียงพอในการรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ และถา้คิด



175 
 

วา่เหมาะสมตอ้งเปิดโอกาสใหล้องประยกุตใ์ชค้วามคิดใหม่ๆ บา้งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพราะจริงๆ 
แลว้การไดล้องถูกลองผิดก็ถือเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ท่ีส าคญั ซ่ึงส่ิงน้ีจะช่วยลดความเครียด
ของคนท่ีเป็นเจา้นาย เพราะวา่เจา้นายไม่ตอ้งแบกรับทุกปัญหาไวแ้กด้ว้ยตนเอง แต่ให้ลูกนอ้งหรือ
ทีมงานมาช่วยกนัแบ่งเบาภารกิจในการคิดวางแผนหรือแกปั้ญหาเร่ืองนั้นเร่ืองน้ี 
 
การสร้างองค์กรแห่งความสุข (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556) 

องค์กรแห่งความสุข หมายถึง กระบวนการพฒันาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และ
ยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ขององคก์ร เพื่อใหค้นมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง น าพา
องค์กรไปสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยองค์กรแห่งความสุขมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ คนท างานมี
ความสุข ท่ีท  างานน่าอยู ่และชุมชนสมานฉนัท ์

ผลของการพฒันาองคก์รแห่งความสุขจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อ พนกังานองคก์ร และสังคม 
โดยเหตุผลท่ีองค์กรควรพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขคือ เพื่อสร้างจริยธรรมในการ
บริหารงานและส่งเสริมสิทธิของพนกังาน เพื่อส่งเสริมความส าเร็จขององคก์ร กฎหมายก าหนดให้
ตอ้งด าเนินการ และองคก์รแห่งความสุขเป็นกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคลระดบัโลก 

ความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข 
องคก์ารอนามยัโลก (Burton, J., 2010) ให้เหตุผลท่ีองคก์รควรพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์ร

แห่งความสุข ดงัน้ี 
1. เพื่อสร้างจริยธรรมในการบริหารงานและส่งเสริมสิทธิของพนกังาน เน่ืองจากหลกัการ

บริหารท่ีมุ่งเน้นผลงานเพียงอย่างเดียว จะท าให้พนกังานเครียด องคก์รควรสร้างบรรยากาศการ
ท างานท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน นอกจากน้ี แนวโนม้ของการบริหารงานยงัพยายามลดความเล่ือมล ้าต่าง ๆ 
เช่น การส่งเสริมความเท่าเทียมกนัของผูช้ายและผูห้ญิง 

ปัจจุบนักฎหมายได้ปกป้องสิทธิและเสรี และส่งเสริมสวสัดิการของพนักงานมากข้ึน 
ประกอบกบัการส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน ไดก้ลายเป็นเง่ือนไขทางการคา้ ดงันั้นองคก์ร
ตอ้งส่งเสริมสิทธิของพนกังาน มาตรฐานการท างาน ส่ิงแวดลอ้ม และบริหารองค์กรดว้ยความ
โปร่งใส 

2. ในมุมมองของพนกังาน พนกังานเรียนรู้สิทธิท่ีตนเองควรไดรั้บ ซ่ึงควรไดรั้บตามท่ี
กฎหมายก าหนด นอกจากน้ีพบวา่ พนกังานไม่เพียงตอ้งการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีดีเท่านั้น แต่ยงัตอ้งการความเป็นอยู ่(ทั้งของตนเอง ชุมชนและสังคม) ท่ีย ัง่ยืน เพื่อส่งเสริม
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ความส าเร็จขององค์กร เน่ืองจากในระยะยาว ความส าเร็จและความสามารถในการแข่งขนัของ
องคก์รข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นสุขภาพ (ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจและความพึงพอใจในการท างาน) และ
ความปลอดภยัของพนกังาน 

นอกจากน้ี National Heart Foundation of Australia (2011) น าเสนอเพิ่มเติมวา่ องคก์รแห่ง
ความสุขช่วยลดการลาออก การขาดงาน การป่วยของพนกังาน ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีใน
องคก์ร รวมถึงช่วยให้พนกังานมีคุณธรรม มีแรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจ ความรัก ความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ช่วยเพิ่มผลิตผลขององคก์รและท าใหอ้งคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึน 

3. กฎหมายก าหนดให้ตอ้งด าเนินการ โดยประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ 
เสรีภาพของพนกังาน อยา่งนอ้ยท่ีสุดคือป้องกนัพนกังานจากอนัตรายจากการท างาน เพื่อหลีกเล่ียง
ค่าปรับและการเรียกร้องของพนกังาน องค์กรควรด าเนินการเชิงรุก ดว้ยการให้ความส าคญัต่อ
สุขภาพ ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีแก่พนกังาน ซ่ึงเป็นกรอบของกฎหมายแรงงานท่ีไดรั้บ
ความนิยมในประเทศต่าง ๆ 

4. องค์กรแห่งความสุขเป็นกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก เน่ืองจากทั้ ง
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และองคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ต่างเห็นวา่ แรงงานทัว่โลก
ยงัมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ ความปลอดภยัและ ความเป็นอยูท่ี่ดี ดงันั้นจึงพยายามส่งเสริมเง่ือนไขใน
การท างานท่ีดีใหแ้ก่แรงงาน ทั้งในกลุ่มผูห้ญิงเด็ก และผูช้าย 

การประชุมอนามยัโลก พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995) ให้การรับรองกลยุทธ์ดา้นชีวอนามยัของ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย (the Global Strategy on Occupational Health for all) ซ่ึงเป็นกลยุทธ์
เบ้ืองตน้ท่ีประเทศต่าง ๆ จะน าไปใชเ้พื่อสร้างองคก์รแห่งความสุข และ พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) การ
ประชุมอนามยัโลกไดรั้บรองแผนปฏิบติัการเพื่อสร้างองคก์รแห่งความสุข ระหวา่ง พ.ศ. 2551 - 
2650 (Plan of Action on Workplace Health (GPA) for the period 2008 - 2017) โดยแผนดงักล่าวมี 
5 วตัถุประสงคห์ลกัคือ 

- เพื่อใหมี้การก าหนดและน าเคร่ืองมือทางนโยบายดา้นสุขภาพของพนกังานไปปฏิบติั 
- เพื่อปกป้องและสนบัสนุนสุขภาวะในท่ีท างาน 
- เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดการเขา้ถึงบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการท างาน 
- เพื่อจดัหาและส่ือสารเพื่อใหเ้กิดการสร้างองคก์รแห่งความสุข 
- เพื่อผลกัดนัวาระเร่ืองสุขภาวะของแรงงานไปสู่นโยบายเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ความหมายขององค์กรแห่งความสุข 
องคก์รแห่งความสุข คือ กระบวนการพฒันาคนในองคก์รอยา่งมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์

ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง น าพาองค์กร
ไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืน (แผนงานสุขภาวะองคก์รเอกชน ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2552: 17) 

ลกัษณะขององค์กรแห่งความสุข 
องคก์รแห่งความสุขมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ คนท างานมีความสุข ท่ีท  างานน่าอยู ่และชุมชน

สมานฉนัท ์ดงัน้ี  
1. คนท างานมีความสุข (Happy People) คือ องคก์รตอ้งตระหนกัวา่ พนกังานเป็นบุคลากร

ท่ีส าคญัขององคก์ร ดงันั้นตอ้งส่งเสริมให้พนกังานมีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นอยู ่มีครอบครัว
ท่ีอบอุ่น มีศีลธรรมอนัดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและสังคม คนท างานมีความสุข เพราะมี
สุขภาพและจิตใจท่ีดี มีความมัน่คงในชีวติดา้นการงาน เศรษฐกิจ และสังคม 

2. ท่ีท  างานน่าอยู ่ (Happy Home) องคก์รตอ้งท าให้ท่ีท างานเป็นเหมือนบา้นหลงัท่ี 2 ของ
พนกังาน แกปั้ญหาความขดัแยง้เร่ืองงาน สร้างความรักและความสามคัคีในองคก์ร 

3. ชุมชนสมานฉนัท์ (Happy Team Work) องค์กรตอ้งมีความสามคัคี ท างานเป็นทีม 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และเอ้ืออาทรต่อสังคมรอบขา้ง 

 
 เคร่ืองมือสร้างสุข 

เคร่ืองมือสร้างองคก์รแห่งความสุข 5+1 เคร่ืองมือ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม หรืออาจเรียกวา่ “1 
2 3 สู่การเป็นองคก์รแห่งความสุข” 

1. เคร่ืองมือท่ีน าเสนอกรอบความคิดองคก์รแห่งความสุข จ านวน 1 เคร่ืองมือ คือ HOME 
Model 

2. เคร่ืองมือท่ีน าเสนอกระบวนการสร้างความสุข มี 2 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ HeHa (เคร่ืองมือ
เสริมสร้างสุขภาวะแบบมากมีศรีสุข : สบม.) และ Happy 8 Menu (กล่องแห่งความสุข 8 ประการ) 

3. เคร่ืองมือท่ีน าเสนอแนวทางการวิเคราะห์องค์กร  จ านวน 3 เคร่ืองมือ ได้แก่ 
Happinometer (การวดัความสุขดว้ยตนเอง) Happy Workplace Index (ดชันีสุขภาวะองคก์ร) และ 
ROI (การประเมินความคุม้ค่าในโครงการองคก์รแห่งความสุข) 
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ภาพท่ี  5.2   กรอบความคิดองคก์รแห่งความสุข 
ท่ีมา : (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556: 8) 

 
ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Index) 
แนวคิดการพฒันาดัชนีสุขภาวะองค์กร  
องค์กรท่ีเร่ิมตน้ท า HappyWorkplace มกัจะตั้งค  าถามกบัตนเองด้วยความอยากรู้ว่า 

“องคก์รมีความสุข (มาก-นอ้ย) แค่ไหน?” และเม่ือรู้วา่สุขในระดบัไหน หรือแค่ไหนแลว้ ขั้นต่อไป
ก็คือ “หากตอ้งการเพิ่มความสุข องค์กรจะมีวิธีการอย่างไร?” ค  าถามดงักล่าวไดจุ้ดชนวนความ
พยายามในการสร้าง “ดชันีสุขภาวะองคก์ร” ข้ึนในปี 2553 เพื่อใชป้ระโยชน์ 3 ประการคือ 

1. เป็นเสมือนกระจกเงาท่ีช่วยสะทอ้นสภาวะปัจจยัท่ีเก้ือหนุนต่อการสร้างสุขของคนใน
องคก์ร 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันา 

องค์กรแห่งความสุข 

กรอบความคิด 
องคก์รแห่งความสุข 

กระบวนการ 
สร้างความสุข 

แนวทางการ 
วเิคราะห์องคก์ร 
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3. เป็นเคร่ืองมือให้เกิดกระบวนการสร้างสุขท่ีเหมาะสมกับบริบทขององค์กรดชันีสุข
ภาวะองคก์ร หรือ Happy Workplace Index เป็นเคร่ืองมือในการพฒันากระบวนการและกิจกรรมท่ี
จดัข้ึนให้เกิดผลต่อการสร้างสุขของบุคลากรในองคก์รอยา่งแทจ้ริง โดยอาศยัหลกัการแนวคิดเร่ือง
อิทธิพลของพหุปัจจยัและพหุระดบัท่ีส่งผลต่อสุขและทุกขข์องคนในองคก์รตลอดช่วงเวลางานและ
การใช้ชีวิตภายใตบ้ริบทและวฒันธรรมท่ีสร้างสมมาอนัเป็นสภาพแวดลอ้มใกลชิ้ดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การท างานมากท่ีสุด ดชันีสุขภาวะองคก์ร มีปัจจยัส าคญั 5 มิติ คือ 1) การจดัการ 2) บรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในองคก์ร 3) กระบวนการสร้างเสริมสุขในองคก์ร 4) สุขภาพกายและสุขภาพใจ 
และ 5) ผลลพัธ์องค์กร การตรวจสอบสุขภาวะองค์กรเกิดข้ึนดว้ยหลกัคิดว่า น่าจะมีส่ิงท่ีช่วย
สะทอ้นท่ีเป็นกลางเพื่อให้ทราบสภาวะปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดความสุขข้ึนในองค์กร ช่วยสะทอ้นสุข
หรือทุกขข์ององคก์รจะไดใ้ชข้อ้มูลท่ีตรวจสอบในการปรับปรุงแกไ้ขก่อนท่ีสภาวการณ์จะแยล่ง จน
น าไปสู่วกิฤติท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาบุคลากร คุณภาพผลผลิตหรืองานบริการขององคก์ร 

แนวคิดการพฒันาดชันีสุขภาวะระดบัองค์กร อาศยัหลกัการตรวจสอบความสมดุลของ
ปัจจยัภายในองค์กร ดว้ยแนวคิดว่า “ตอ้งไม่เพิ่มความเครียดให้กบัผูใ้ช้” องค์กรท่ีมีความตั้งใจ
พฒันากระบวนการสร้างสุขและเลือกใชเ้คร่ืองมือน้ีน าทาง จึงไม่ควรถูกบัน่ทอนดว้ยเคร่ืองมือชุดน้ี
ตั้งแต่เร่ิมตน้ ดชันีสุขภาวะองค์กรจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีองค์กรสามารถเลือกใช้เพื่อสร้างเสริม
กระบวนการพฒันาภาวะปัจจยัแห่งความสุขให้เกิดข้ึนในองคก์ร เกณฑ์การตรวจสอบแต่ละหวัขอ้ 
พฒันาข้ึนโดยค านึงถึง “ประโยชน์ท่ีจะท าให้เกิดกระบวนการสร้างสุขในองค์กรเป็นส าคญั” 
เน่ืองจากการก าหนดกิจกรรม สร้างสุขมีความแตกต่างกนัไปตามบริบทและวฒันธรรมขององคก์ร 
ผูท่ี้จะก าหนดแนวทางของงานสร้างสุขจึงตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
องคก์ร เคร่ืองมือชุดน้ีจึงออกแบบให้มีการใช้งานดว้ยการตรวจสอบองค์กรไดด้ว้ยตนเอง ค่าดชันี
สุขภาวะองคก์รจะแสดงถึงระดบัความสามารถในการจดัการสภาวะปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดความสุขบน
ฐานของสุขภาพท่ีสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งกาย จิตใจ สังคม และปัญญาของบุคลากร ในองคก์ร วา่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร รวมทั้ง ผลการประมวลจะแสดงแนวทางส าคญัในการแกไ้ข
ปรับปรุงเพื่อใหอ้งคก์รสามารถกา้วไปสู่องคก์รสุขภาวะตามเป้าหมาย 
 
แนวทางส าหรับนักสร้างสุของค์กร 

ชุดดชันีสุขภาวะองคก์ร (Happy Work place Index: HWI) มีจ  านวนทั้งส้ิน 37 หวัขอ้ยอ่ย 
แบ่งเป็น 5 มิติ เรียกสั้น ๆ วา่ MapHR ประกอบดว้ย 
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มิติท่ี 1 สุขดว้ยการจดัการ (M: Management) 
มิติท่ี 2 สุขด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน (A: Atmosphere & 

Environment) 
มิติท่ี 3 สุขดว้ยกระบวนการสร้างสุข (P: Process) 
มิติท่ี 4 สุขดว้ยสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H: Health) 
มิติท่ี 5 สุขดว้ยผลลพัธ์องคก์ร (R: Result) 
Map HR เป็นแนวทางส าหรับนกัสร้างสุของคก์ร และเป็นเสมือนแผนท่ีแสดงเส้นทางการ

น าองคก์รไปสู่ความผาสุก ความสุข หรือ Happy Workplace ซ่ึงเนน้การพฒันาทุนมนุษยอ์นัเป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่าและส าคญัท่ีสุดขององคก์ร และเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความ
มัน่คงและย ัง่ยนื MapHR ไดก้ าหนดประเด็นการพฒันาในแต่ละมิติ ดงัน้ี 

มิติที ่1 สุขด้วยการจัดการ (M: Management) 
ระบบและการบริหารจดัการมุ่งเน้นเก่ียวกับการดูแลปัจจัยพื้นฐานในด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์อนัไดแ้ก่ บุคลากร เงิน วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงอาศยัศาสตร์และศิลป์ในการจดัการระบบ
ต่างๆ อาทิ ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม นโยบายคุม้ครองพนกังาน สวสัดิการพนกังาน การให้รางวลัยก
ยอ่งพนกังาน การประเมินผลงานให้เป็นท่ียอมรับ ระบบและกลไกในการพฒันาความกา้วหนา้ใน
อาชีพตามศกัยภาพของพนกังาน ฯลฯ ท าให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ปพร้อมกบั
คุณภาพชีวติและความสุขร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ร 

 
มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ท างาน (A: Atmosphere & 

Environment) 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างานเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน หากสภาพแวดลอ้มในการท างานมีความเหมาะสมหรือมี
ความปลอดภยั พนกังานก็จะสามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นสุข ในทางตรงกนัขา้ม หากสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานไม่เหมาะสมหรือมีความไม่ปลอดภยัก็บัน่ทอนหรือลดประสิทธิภาพการท างานลงท า
ใหสุ้ขภาพกายและสุขภาพจิตของพนกังานเส่ือมโทรม เกิดความเครียด มีความขดัแยง้ มีความเส่ียง
ในการเกิดอุบติัเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ หรือเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ง่ายข้ึน 
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มิติที ่3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข (P: Process) 
องคก์รแต่ละแห่งมีสภาพปัญหาและบริบทท่ีแตกต่างกนัไป หากกิจกรรมท่ีองคก์รคดัเลือก

น ามาประยุกตใ์ชมี้ความเหมาะสมกบัลกัษณะและวฒันธรรมขององคก์ร ก็จะสามารถท าให้เกิดสุข
ไดม้าก-นอ้ย ตามวิธีการออกแบบและการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรม รวมทั้ง การสร้าง
การมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดบัอยา่งทัว่ถึงเพื่อใหเ้กิดผลในวงกวา้ง อาทิ การมีผูรั้บผิดชอบการ
ก ากบัดูแลนโยบายองคก์รสร้างสุข สร้างช่องทางการส่ือสารเร่ืองการสร้างสุขในองคก์ร เรียนรู้เร่ือง
การสร้างสุข สนบัสนุนทรัพยากร ให้ความส าคญัเร่ืองสุขภาวะวา่เป็นทุนแบบหน่ึง การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร และคุณภาพของกระบวนการประเมินองคก์รสร้างสุข 

มติิที ่4 สุขด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H: Health) 
ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับวา่สุขภาพกายและสุขภาพใจนั้นเช่ือมโยงกนัเป็นส่ิงเดียวและเป็นส่ิงส าคญัท่ี
เก้ือหนุนต่อความสุขสมบูรณ์และคุณภาพชีวิตท่ีดี ผูท่ี้มีสุขภาพกายดี คือ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ 
ไม่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย มีสุขภาพใจดีคือ จิตใจมีความสุข รู้สึกเบิกบาน อ่ิมเอมใจ มีความพึงพอใจ
ในชีวิต จะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในงานประจ าและท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น การ
ส่งเสริมสุขภาพกายและใจจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับทุกคน หากเรามีกิจกรรมท่ีดูแลสุขภาพทั้งกาย
และใจในช่วงเวลาการท างานแลว้ก็จะส่งผลดีในเบ้ืองตน้ให้เรามีความสุขสมบูรณ์และคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

มิติที ่5 สุขด้วยผลลพัธ์องค์กร (R: Result) 
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากกิจกรรมสร้างสุขเกิดผลไดท้ั้งต่อบุคลากรและองคก์ร อาทิ การเพิ่มข้ึน

ของผลผลิต ลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานและลดโรคท่ีเกิดจากการท างาน เป็นการลด
ตน้ทุนการผลิตเน่ืองจากอตัราการขาดงานของพนกังานลดลง ท าใหก้ารจดัการทรัพยากรบุคคลดีข้ึน
เพราะ รู้ว่าจะเลือกคนลกัษณะอย่างไรเขา้มาท างาน ลดอตัราการลาออกจากงาน ลดระดบัของ
ความเครียดของคนท างาน รวมทั้ง ท าให้ภาพลกัษณ์ขององคก์รดีข้ึนเน่ืองจากพนกังานมีสุขภาพดี
เป็นท่ียอมรับในสังคม ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของสินคา้และการบริการท่ีเกิดข้ึนจาก
พนกังานท่ีให้บริการดว้ยความสุขกล่าวไดว้า่ ดชันีสุขภาวะองคก์รทั้ง 5 มิติช่วยสะทอ้นสภาพและ
ปัจจยัการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงต่อการสร้างความสุขให้เกิดข้ึนอย่างสมดุลและย ัง่ยืนในองค์กรดงั
แผนภาพท่ี 5.4 
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ภาพท่ี  5.3   ปัจจยัการพฒันาสุขภาวะองคก์ร ดว้ย MapHR 
ท่ีมา : (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556: 56) 

 
วธีิการใช้งาน Happy Workplace Index 
ดชันีสุขภาวะองค์กร ไดรั้บการพฒันาให้เป็นเคร่ืองมือส าหรับพฒันากระบวนการและ

กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร เพราะช่วยสะทอ้นสภาวะท่ีเก้ือกูลต่อสุขภาวะของคนในองค์กร ซ่ึง
องคก์รสามารถตรวจสอบระดบัสุขภาวะในองคก์รไดด้ว้ยตนเอง 

 
รูปแบบของเคร่ืองมือ 
ดัชนีสุขภาวะองค์กร  ถูกพฒันาให้เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบสุขภาวะองค์กร  เพื่อใช้

ประโยชน์ในการพฒันากระบวนการสร้างสุขในองคก์ร มี 2 รูปแบบ คือ 
1. เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดบัองคก์ร ดว้ย Happy Workplace Index 
2. โปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดบัองคก์รออนไลน์ เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์www.happy-

workplace.com เมนูตรวจสอบสุขภาวะองคก์ร 

มิติท่ี 1 สุขดว้ยการจดัการ (M: Management) 
 

มิติท่ี 2 สุขดว้ยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 
(A: Atmosphere & Environment) 

 มิติท่ี 3 สุขดว้ยกระบวนการสร้างสุข (P: Process) 

มิติท่ี 4 สุขดว้ยสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H: Health) 

 มิติท่ี 5 สุขดว้ยผลลพัธ์องคก์ร (R: Result) 

 
 

สุขภาวะ
องคก์ร 
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การใช้เคร่ืองมือตรวจสอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การสร้างสุขอาจเป็น “เร่ืองง่าย” ส าหรับบางองคก์ร และอาจจะเป็นเร่ืองท่ี “เร่ิมตน้ไม่ถูก” 

ส าหรับองคก์รจ านวนมาก เน่ืองจากความแตกต่างกนัในเร่ืองขนาดประเภท วฒันธรรมและระบบ
บริหารงานของผูน้ าองคก์ร ดงันั้น ดชันีสุขภาวะระดบัองคก์ร จึงเนน้การใชง้าน 3 ประการ ดงัน้ี 

1. ใช้ประโยชน์เพื่อการพฒันาตนเอง มากกว่าการตรวจสอบเชิงประเมิน ซ่ึงตอ้งอาศยั
บุคคลจากภายนอกเขา้มาประเมินหรือตรวจสอบเร่ืองภายในองค์กร องค์กรควรน าไปใช้ไดด้้วย
ตนเอง ทั้งวธีิการใชง้าน กระบวนการบนัทึก การรับรู้ผล และการน าผลไปใชป้ระโยชน์ 

2. ใชต้ามความพร้อมและความสมคัรใจ องคก์รท่ีเร่ิมตน้ท ากิจกรรมสร้างสุข อาจใชข้อ้มูล
จากการตรวจสอบฯ น้ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบกบัขอ้มูล การตรวจสอบฯ คร้ังต่อไป
ภายหลงัจากด าเนินงานไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้ เพื่อดูความเปล่ียนแปลงของปัจจยัสนบัสนุนการสร้าง
สุขภายในองค์กร หรือคน้จุดอ่อนและจุดแข็งของปัจจยัการพฒันาเพื่อปรับความสมดุลของปัจจยั
สนบัสนุนการสร้างสุขในระยะยาว ทั้งน้ี โดยใชต้ามความพร้อมและความสมคัรใจ 

3. ใช้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลองค์กรในระบบ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของใช้งานอย่าง
กวา้งขวาง องคก์รท่ีเขา้มาใชง้านจะไดรั้บการดูแลขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นระบบ โดยจะน าเสนอเฉพาะ
ภาพรวมของจ านวนองคก์รท่ีมีการจ าแนกกลุ่มตามระดบัการพฒันาและแสดงต าแหน่งของสภาวะ
ปัจจยัการสร้างสุขขององคก์รวา่อยูห่่างจากค่าเฉล่ียรวมขององคก์รทั้งหมดมาก-นอ้ยเพียงใด องคก์ร
ท่ีตอ้งการหาคู่เทียบเคียง (benchmark) สามารถแสดงความจ านงผา่นระบบและเป็นความยินยอม
ของทั้งสองฝ่าย จุดมุ่งหมายของการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือดงักล่าวคือ “กระบวนการใช้” 
มากกวา่ “ผลท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบฯ” ดงันั้น ผูท่ี้น าเคร่ืองมือน้ีไปใช ้ดว้ยวิธีท่ีหน่ึง คือ การใช้
เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดบัองคก์ร ดว้ย Happy Workplace Index หรือวิธีท่ี 2 คือ การ
บันทึกผ่านโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กรออนไลน์ควรให้ความส าคัญกับ 
“กระบวนการใช”้ โดยพิจารณาวา่จะก าหนดวธีิการใช ้
 อยา่งไร เพื่อให้เกิดผลต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการสร้างสุขท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร
ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้ง “เคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้” และ“เคร่ืองมือช่วยให้เกิดการส่ือสาร” ระหวา่งบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลในองคก์รเก่ียวกบัการสร้างสุขในองคก์รของตนเอง 
 
 
 



184 
 

ข้อแนะน าในการใช้เคร่ืองมือ 
1. ใชเ้ป็น “เคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้” ควรเนน้ให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดในกลุ่ม

คณะท างานอยา่งกวา้งขวาง เพื่อการสร้างความคิดใหม่ๆ ส าหรับพฒันาคนในองคก์ร และหาวิธีใน
การน าความคิดเหล่าน้ี ไปท าใหเ้ป็นจริงตามบริบทขององคก์ร ดว้ยการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาองค์กรแห่งความสุข อาทิ เน้นการฟังคนอ่ืนดว้ยความตั้งใจ ให้ขอ้เสนอแนะแบบ
สร้างสรรค ์แลกเปล่ียนความคิดดว้ยใจเป็นกลางเพื่อปรับปรุงกระบวนสร้างสุขในองคก์รให้ดียิ่งข้ึน
เร่ือย ๆ 

2. ใช้เป็น “เคร่ืองมือช่วยให้เกิดการส่ือสาร” ผลการตรวจสอบสุขภาวะองคก์ร ดว้ย 
Happy Workplace Index ท าให้ทราบระดบัปัจจยัการสร้างสุขขององคก์ร โดยผลการค านวณตาม
คู่มือฯ หรือผลการประมวลดว้ยโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะออนไลน์ มีการแสดงผล 3 ส่วน คือ 
(1) ระดบัการจดัปัจจยัสุขภาวะในภาพรวมขององคก์ร (2) ระดบัปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดการสร้างสุขใน
องคก์ร จ าแนกตามมิติการพฒันา 5 มิติ (3) การจ าแนก/จดักลุ่มองคก์ร ผลการตรวจสอบฯดงักล่าว
จะท าใหอ้งคก์รรับทราบระดบัการพฒันาวา่มีความกา้วหนา้เพียงใด และองคก์รควรให้ความส าคญั
ในเร่ืองใดบา้ง เร่ืองใดท่ีควรเร่งรัดก่อน องคก์รจึงควรน าผลดงักล่าวมาใชส่ื้อสารอยา่งเหมาะสมกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยสร้างความเขา้ใจในการเลือกกิจกรรมท่ีดีและเหมาะสมกบัธรรมชาติของ 
บุคลากรในองคก์ร พฒันาให้เกิดความเช่ือมโยงและต่อเน่ือง มีการใส่ใจความตอ้งการของทุกฝ่าย 
และตอบสนองคนส่วนใหญ่ การตรวจสอบสุขภาวะองคก์รใหป้ระโยชน์กบัองคก์รดงัน้ี 

2.1 ผูบ้ริหารองค์กรรับรู้สภาพและปัจจยัความสมดุลของสภาวะท่ีเก้ือกูลต่อสุข
และปัจจยัท่ีสร้างทุกขข์องคนในองคก์ร 

2.2 เป็นเคร่ืองมือส่ือสารเก่ียวกบัการสร้างองคก์รแห่งความสุขระหวา่งพนกังาน
นกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และผูบ้ริหาร 

3. ผูป้ฏิบติังานไดรั้บรู้จุดอ่อน-จุดแขง็เก่ียวกบัการพฒันาและการสร้างองคก์รสุขภาวะ 
การตรวจสอบสุขภาวะองคก์รอาจสร้างจุดเปล่ียนให้คนในองค์กรกา้วไปสู่จุดหมายร่วมกนั ในอีก
มิติท่ีมิใช่คิดเพียงแค่ผลก าไร แต่เป็นการสร้าง “สภาวะแห่งความสุข” หรือ “สุขภาวะท่ีสามารถ
เกิดข้ึนไดท้ัว่ทั้งองค์กร” ท าให้องค์กรเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนประทบัใจว่าเป็นสถานท่ีท่ีน่าอยู่และ
อยากจะมาท างาน 
 
 



185 
 

สรุปท้ายบท 
ในปัจจุบนัการท างานเป็นทีมมีความส าคญัอยา่งยิ่งในยุคท่ีมีการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจ

สูง และมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและชีวิตความเป็นอยูอ่ย่างมากมายซ่ึงท าให้การท างานมี
ความยุ่งยากและซับซ้อน องค์การจ าเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันา หรืออาจตอ้งปรับเปล่ียนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพทางดา้นสังคมปัจจุบนั การท างานเป็นทีมท าให้บุคคลเกิดความปลอดภยัทาง
จิตวิทยาด้วย เน่ืองจากท าให้รู้สึกว่ามีผูค้อยช่วยเหลือเก้ือกูลและให้ค  าปรึกษาหารือ ช่วยกันคิด 
ช่วยกนัท า  

องค์การมีความคาดหมายท่ีให้พนกังานร่วมมือกนัท างานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ารไปในทิศทางเดียวกนั ส าหรับบุคคลอาจมีจุดประสงคข์องการท างานเพียงเพื่อตอ้งการ
การยอมรับในความสามารถและการมีศักด์ิศรี แต่แท้ท่ีจริงแล้วการท างานเป็นทีมยงัเป็นการ
พฒันาการศกัยภาพในการท างานให้สูงข้ึน การกระจายความรับผิดชอบและอ านาจสั่งการให้การ
ท างานเบ็ดเสร็จในทีมงานทั้งระดบัการจดัการชั้นสูง  ผูบ้ริหาร  ลงไปจนถึงการจดัการระดบัล่าง  
และผูป้ฏิบติังานเป็นการสร้างความรู้สึกว่าไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ  ขอ้ส าคญัในการ
บริหารจดัการ คือ บทบาทและหนา้ท่ีของทีมงานในแต่ละทีมงานตอ้งประสานสอดคลอ้งกนัเพื่อให้
มีบรรยากาศท่ีดีในการท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัในการท างานท่ีดีในทีมงาน  

การท างานเป็นทีม เป็นการท างานท่ีตอ้งการความร่วมมือกนัของบุคคลหลายคน หรือหลาย
กลุ่ม โดยแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะมีความรู้ความสามารถหรือความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกนัไปเพื่อ
ตอบสนองงานท่ีตอ้งท าร่วมกนั ทุกคนมีคุณค่า  มีศกัด์ิศรีและมีความส าคญัส าหรับงานและทีมงาน  
ถึงแมว้า่การร่วมกลุ่มกนัของบุคคลนั้นมาจากเหตุผลท่ีแตกต่างกนั  การท าให้กลุ่มไดรั้บความพอใจ
ทางด้านจิตวิทยาและสังคม คือ การยอมรับและให้การสนับสนุนในทางสังคม ช่วยลดความ
หวาดกลวั และลดความขดัแยง้ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยท าให้สมาชิกของกลุ่มหรือทีมช่วยกนัท าให้
ผลงานมีความหมายส าหรับองคก์าร 
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ค าถามท้ายบทที ่5 
1. จงอธิบายความหมายของผูน้ า และภาวะน า และทั้งสองค าน้ีมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
2. นกัศึกษาคิดวา่ตนเองลกัษณะประจ าตวัของผูน้ าหรือไม่ จงอธิบาย  
3. ผูน้ าท่ีดีควรมีทกัษะการบริหาร บทบาทของภาวะผูน้ า และปัจจยัของการเป็นผูน้ า

อยา่งไร 
4. ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งไร และควรมีหลกัการท างานเป็นทีมอยา่งไรจึงจะถือว่า

เป็นทีมงานทีมีประสิทธิภาพ 
5. การสร้างองคก์รแห่งความสุขในทศันะของนกัศึกษาเป็นอยา่งไร จงอธิบาย 
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บทที ่6 
มนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร 

        
 ไม่มีใครอยู่คนเดียวในโลกได ้แมค้นท่ีอยู่ในโลกแห่งความมืดมิด ตาบอดสนิท หรือโลก
แห่งความเงียบ หูหนวกทั้งสองขา้ง หรือคนปกติทัว่ไป ทุกคนก็ยงัคงตอ้งการปะทะสังสรรคก์บัคน
อ่ืน ๆ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยักนัไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ตั้งแต่แรกเกิด มนุษยมี์ระยะเวลาท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นในการดูแลฟูมฟักค่อนขา้งยาวนาน จนกวา่
จะถึงเวลาท่ีสามารถช่วยเหลือตวัเอง ดงันั้นตลอดชีวิตท่ีเป็นอยู่ตอ้งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น พบปะ 
พูดคุย และ ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั  
 ดงันั้น มนุษยสัมพนัธ์จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีตอ้งเรียนรู้เพื่อสามารถ
ปรับตวัให้อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข มีความเขา้ใจและสามารถครองใจผูอ่ื้น น าไปสู่การ
ยอมรับและการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี เพื่อใชชี้วติอยา่งมีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น  
 
ความหมายของมนุษยสัมพนัธ์ 
 ค าว่า มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations) มีนกัวิชาการให้ความหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย 
พอสรุปไดด้งัน้ี 

นิพนธ์ คนัธเสวี (2525 : 4) ให้ความหมายวา่ มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง สภาพความสัมพนัธ์
ของมนุษย์ท่ี เ อ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตร่วมกันอย่างราบร่ืน หรือท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทุกฝ่ายต่างก็มีความพึงพอใจทุกดา้น 

วิจิตร อาวะกุล (2527 : 25) ให้ความหมายวา่ มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อเก่ียวขอ้ง
กนัเพื่อเป็นสะพานทอดไปสู่ความเป็นมิตร รวมทั้งการพฒันาตนเองให้เป็นท่ีรักใคร่ชอบพอ และ
ไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนจากผูอ่ื้น  

นงลกัษณ์ ประเสริฐ (2538 : 2) ให้ความหมายวา่ มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง ศิลปะในการอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข และสามารถสร้างสรรคง์านใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

กรรณิการ์ นลราชสุวจัน์ (2539 : 4) ให้ความหมายวา่ มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึงการติดต่อ
สัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี ความร่วมมือในการท างานให้บรรลุเป้าหมายอยง่
มีประสิทธิภาพ และใหด้ าเนินชีวติร่วมกนัอยา่งราบร่ืน 
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เรียม ศรีทอง (2540 : 4) ให้ความหมายว่า มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง กระบวนการติดต่อ
เก่ียวขอ้งกนัดว้ยสัมพนัธภาพอนัดี ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเขา้ใจร่วมกนั การให้การยอมรับนบัถือ 
น าไปสู่ความพอใจ รักใคร่ ร่วมมือ สามารถท างานร่วมกนั จนบรรลุเป้าหมายในงานส่วนบุคคลและ
งานในองคก์าร 

ม.ร.ว. สมพร สุทศันีย ์(2554 : 3) ให้ความหมายของมนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อ
เก่ียวขอ้งกนัระหวา่งบุคคล เพื่อให้เกิดความรักใคร่ชอบพอ ความร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรม
ใหบ้รรลุเป้าหมาย และการด าเนินชีวติใหมี้ความราบร่ืน  

ราชบัณฑิตสถาน (2542) ให้ความหมายว่า มนุษยสัมพันธ์ไว้ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า หมายถึง ความสัมพนัธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั   

เดวิส (Davis, 1957 : 9) ให้ความหมายวา่ มนุษยสัมพนัธ์คือ วิธีการก่อให้เกิดวตัถุประสงค์
และแรงกระตุน้ร่วมกนัในกลุ่มคน ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มคนมีความปรารถนาจะท างานร่วมกนัให้
ไดผ้ล 

ฟลิปโป (Flippo, 1966 : 15) ให้ความหมายวา่ มนุษยสัมพนัธ์คือการรวมคนให้มาท างาน
ร่วมกนัในลกัษณะท่ีมุ่งให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพื่อบงัเกิดผล
บรรลุเป้าหมาย 

จึงสรุปได้ว่า มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นด้วยสัมพนัธภาพท่ีดี
เพื่อให้การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข น าไปสู่การยอมรับ การนับถือ เกิดศรัทธาจน
สามารถสร้างสรรคง์านทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมใหป้ระสบความส าเร็จ 
 
ปรัชญาพืน้ฐานและแนวคิดของมนุษยสัมพนัธ์ 
 
 ปรัชญาพืน้ฐานของมนุษย์สัมพนัธ์ 
 แนวความเช่ือเก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ มีอิทธิพลต่อปฏิบติัการเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อกนั เรียม ศรีทอง (2540 : 11)ไดก้ล่าวถึงหลกัความเช่ือ 3 ประการ ดงัน้ี 

1. มนุษยทุ์กคนมีคุณค่าแห่งความเป็นคนเท่าเทียมกนั ไม่เลือกเพศ วยั วรรณะ การศึกษา
หรือฐานะเศรษฐกิจ มนุษยทุ์กคนรักชีวิต มนุษยต์อ้งการติดเก่ียวขอ้งกนัฉนัทมิ์ตร มีความปรารถนา
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ดี และตอ้งการปฏิบติัจากผูอ่ื้นอย่างมีเกียรติ ต้องการเป็นคนท่ีมีคุณค่าและมีความส าคญั การใช้
อ านาจ หรือพลงัจากภายนอกมาข่มขู่ บงัคบับุคคล มิใช่พฤติกรรมท่ีใหก้ารยอมรับและใหเ้กียรติกนั 

2. มนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการไม่มีส้ินสุด เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการสนองตอบในระดบั 
หน่ึง ก็ย่อมก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกันในระดับหน่ึงได้เช่นกัน ระหว่างความต้องการ
ทางดา้นวตัถุกบัจิตใจ แมว้า่บางคร้ังมีความสมบูรณ์ทางดา้นวตัถุ แต่ก็มิไดเ้ป็นเคร่ืองแสดงวา่ ความ
ตอ้งการทางจิตใจสมบูรณ์ไปดว้ย 

3. มนุษยเ์ป็นเพื่อนร่วมทุกข ์ท่ีตอ้งมีชีวติเวยีนวา่ยอยูใ่นสังสารวฏัเหมือนกนั ฉะนั้นการ 
แสดงออกซ่ึงเมตตาต่อกนั โดยไม่จ  ากดัพรมแดน จะน ามาซ่ึงการอยู่ร่วมกนัอย่างไม่เบียดเบียน 
ก่อให้เกิดสันติสุขร่วมกนั ความสงบสุขของสังคม ข้ึนอยูก่บัความสามารถของมนุษยใ์นการแสดง
ความเมตตาต่อกนั 
 ม.ร.ว. สมพร สุทศันีย ์(2554 : 25-28) ไดก้ล่าวถึงปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพนัธ์ ท่ี
หมายถึงความเช่ือพื้นฐานเก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ในเร่ืองมนุษย ์ดงัน้ี 

1. มนุษยทุ์กคนมีศกัด์ิศรี ในการติดต่อสัมพนัธ์กบัมนุษยน์ั้นตอ้งยอมรับวา่มนุษยทุ์กคนมี 
คุณค่าของความเป็นคนเท่ากนั มนุษยมี์ความสามารถเฉพาะตวั ทุกคนอยากจะไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ การยกยอ่งสรรเสริญ แต่ไม่ปรารถนาจะไดรั้บการดูถูกเหยียดหยามไม่วา่เขาจะเป็นใคร มีฐานะ
อย่างไร ในการคบหาสมาคมหรือท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นในองค์การนั้นบุคคลจะตอ้งยอมรับ ให้
เกียรติยกยอ่งเพื่อนร่วมงาน คือจะตอ้งยอมรับวา่ทุกคนมีค่าแห่งความเป็นคนเท่าเทียมกนั ถา้บุคคล
ยอมรับความเท่าเทียมกนั มนุษยสัมพนัธ์ยอ่มเกิดข้ึน มนุษยสัมพนัธ์จะเช่ือมโยงให้แต่ละคนรวมกนั
เป็นกลุ่ม เป็นสังคม เป็นคณะบุคคลหรือองคก์ารได ้การค านึงถึงศกัด์ิศรีของมนุษยไ์ดแ้ก่ การยกยอ่ง
ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ 

2. มนุษย์ต้องการการจูงใจ โดยเฉพาะการปฏิบติังานของมนุษย์ย่อมเกิดจากแรงจูงใจ
ภายใน อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการพื้นฐาน ซ่ึงมาสโลว ์กล่าวไวใ้นแนวคิดขอ้หน่ึงว่า “มนุษยทุ์กคนมี
ความตอ้งการและความตอ้งการเกิดข้ึนตลอดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด” ความตอ้งการดงักล่าวไดแ้ก่ความ
ตอ้งการทางกาย ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการเกียรติยศ 
ช่ือเสียง และความตอ้งการตระหนกัในตน การสร้างมนุษยสัมพนัธ์จึงอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า 
ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองย่อมก่อให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์และน าไปสู่การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ มนุษยต์อ้งการการจูงใจหรือการกระตุน้ให้คนอยากท างานโดยใช้
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ส่ิงจูงใจหรือรางวลั ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน ให้เสรีภาพในการแสดงความคิด 
การยกยอ่งใหเ้กียรติและใหส้วสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้  
 ในการติดต่อสัมพนัธ์หรือในการบริหารงาน ถา้ผูบ้ริหารตระหนกัในเร่ืองน้ี และไม่ละเลยท่ี
จะใหแ้รงจูงใจแก่ผูร่้วมงานแลว้ มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีก็เกิดข้ึน มนุษยสัมพนัธ์เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการ
บริหารงานและควบคุมงานเป็นอยา่งยิง่  
 

แนวคิดเกีย่วกบัมนุษยสัมพนัธ์ 
แนวคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพนัธ์เป็นความรู้เบ้ืองตน้ท่ีใช้เป็นแนวทางในการสร้างมนุษย

สัมพนัธ์ แบ่งออกเป็น 3 แนวคิด คือ แนวคิดในเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ์แนวคิดในเร่ืองของ
สังคมไทย และแนวคิดในเร่ืองธรรมชาติขององคก์าร ดงัน้ี 

1. แนวคิดในเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์ ไดแ้ก่ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การค านึงถึง 
บุคคลในลกัษณะผลรวม พฤติกรรมของมนุษยย์อ่มก่อให้เกิดข้ึนไดแ้ละจูงใจได ้มนุษยมี์คุณค่าและ
ศกัด์ิศรี มนุษยมี์ความซบัซอ้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1 ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual differences) นอกจากบุคคลจะมี 
ความคลา้ยคลึงกนัแลว้บุคคลยงัมีความแตกต่างกนัมากมายหลายประการ เช่น รูปร่างหน้าตา การ
แสดงออก อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นผลมาจากพนัธุกรรมส่วนหน่ึงและ
ประสบการณ์อีกส่วนหน่ึง ดงันั้น การเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น นอกจากจะเขา้ใจความคลา้ยคลึงกนั
แลว้ ยงัตอ้งเขา้ใจความแตกต่างของมนุษยอี์กดว้ย จึงจะท าให้เราสามารถปฏิบติัต่อผูอ่ื้นไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสมยิง่ข้ึนและก่อใหเ้กิดมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

1.2 การค านึงถึงบุคคลในลกัษณะผลรวม (A whole person) เราไม่อาจศึกษาบุคคล 
โดยการแยกศึกษาเป็นส่วนยอ่ย ๆ แต่ละส่วน แต่ตอ้งศึกษาทั้งกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอด
จนถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลนั้นอาศยัอยู่อีกด้วย ดงันั้นการท่ีผูบ้ริหารจะมอบหมายงานให้บุคคลใน
องค์การ มิใช่จะมอบหมายให้ตามความรู้ความสามารถแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรค านึงถึง
ความพอใจท่ีบุคคลนั้นจะท างานดว้ย 

1.3 พฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดข้ึนไดแ้ละจูงใจได ้(A caused behavior) ทางจิต 
วทิยาเช่ือวา่ พฤติกรรมเกิดจากความตอ้งการ ซ่ึงถือวา่ความตอ้งการเป็นแรงขบัหรือแรงจูงใจภายใน
ท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรม นอกจากพฤติกรรมจะเกิดจากแรงจูงใจภายในแลว้ เรายงัสามารถท าให้มนุษย
แสดงพฤติกรรมโดยใช้ส่ิงจูงใจภายนอกได้ เช่น ให้รางวลั ค าชมเชย ให้ความรักความสนใจ 
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ให้บริการท่ีดี และอ่ืน ๆ ส าหรับในองค์การถ้าผูบ้ริหารตอ้งการให้พนักงานมีความขยนั รักงาน 
ร่วมมือในการท างาน ผูบ้ริหารก็วางเง่ือนไขโดยใช้รางวลัเป็นเคร่ืองล่อ เช่น เพิ่มเงินเดือนหรือ
โบนสัใหพ้นกังานท่ีขยนัท างานหรือท ารายไดใ้หแ้ก่บริษทัในระดบัสูง 

1.4 มนุษยมี์คุณค่าและศกัด์ิศรี (Dignity) มนุษยทุ์กคนเป็นคนมีคุณค่า มีศกัด์ิศรีเท่า 
เทียมกนั ฉะนั้นการปฏิบติัต่อผูร่้วมงานในองค์การควรเป็นไปในลกัษณะของการยกยอ่งให้เกียรติ 
สุภาพ อ่อนนอ้ม ไม่วางอ านาจ หรือขู่บงัคบั ผูบ้ริหารท่ีฉลาดจะตอ้งตระหนกัถึงเร่ืองน้ีเป็นอยา่งยิ่ง 
เพราะเราไม่อาจจะซ้ือความร่วมมือไดด้ว้ยเงินเพียงอยา่งเดียว 

1.5 มนุษยมี์ความซบัซอ้น (Complex) มนุษยเ์ป็นสัตวช์ั้นสูงท่ีมีความซบัซอ้นและ 
พฤติกรรมผนัแปรอยู่ตลอดเวลาตามความตอ้งการหรือแรงจูงใจท่ีมีอยู่นอกจากพฤติกรรมของ
มนุษยจ์ะผนัแปรไปตามแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกแลว้ พฤติกรรมยงัผนัแปรไปตามเวลาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ  อีกดว้ย บางคร้ังจะมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในท่ี
ท าใหเ้กิดพฤติกรรมซบัซอ้นยิง่ข้ึน เช่นบุคคลพยายามเรียนหนงัสือเพื่อใหไ้ดรั้บรางวลั ขณะเดียวกนั 
การไดรั้บรางวลัเป็นการสนองความตอ้งการการยอมรับของสังคมดว้ย 

2. แนวคิดในเร่ืองลกัษณะของสังคมไทย  ลกัษณะสังคมไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยสัมพนัธ์ 
มีหลายประการ เช่น เป็นสังคมท่ีเน้นตวับุคคลมากกว่าปัญหา เป็นสังคมอ านาจนิยม อิสระนิยม 
หรือมีความเป็นปัจเจกชนนิยม ลักษณะต่าง ๆ ได้มาจากผลงานวิจัยของชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ มีสาระโดยสังเขป ดงัน้ี 

2.1 เป็นสังคมท่ีเนน้ตวับุคคลมากกวา่ปัญหา คือคนไทยจะใหค้วามส าคญัแก่ตวั 
บุคคลมากกวา่หลกัการ ปัญหา หรือแนวคิด ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั คือ การท่ีบุคคล 2 คน ถกเถียงกนั
ในท่ีประชุมเก่ียวกบัแนวคิดท่ีไม่ตรงกนั เม่ือออกจากท่ีประชุมก็โกรธเคืองกนั เพราะคนไทยคิดว่า 
เม่ือต าหนิหรือวิจารณ์แนวคิดของเรา ก็คือเขาวิจารณ์ตวัเรานั่นเอง ความคิดน้ีเป็นความคิดท่ีไม่
ถูกตอ้ง 

2.2 เป็นสังคมอ านาจนิยม (Thinapan Nakata, 1975 : 55) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
บุคคลจึงเป็นไปในลกัษณะของผูใ้หญ่กบัผูน้อ้ย ผูน้อ้ยจะตอ้งเคารพเช่ือฟังผูใ้หญ่ ไม่วา่ผูใ้หญ่จะผิด
หรือถูก ลกัษณะของสังคมจึงเนน้ระบบอาวุโส (Segaller, 1979 : 17) การติดต่อสัมพนัธ์กนัจึงเนน้
ในเร่ืองอายุมากกว่าเพศ นอกจากน้ีคนในสังคมจะยกย่องให้เกียรติผูมี้ต  าแหน่งสูง ในการแสดง
ความคิดเห็นหรือการโต้แยง้นั้น คนไทยถือว่าเป็นการไม่สุภาพ และไม่บงัควรท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นโตแ้ยง้ผูมี้ต  าแหน่งสูงกวา่ การตดัสินใจท่ีมาจากเบ้ืองบนและเช่ือฟังจากเบ้ืองล่างจึงจะเป็น
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การแสดงความเคารพ การยอมรับอ านาจจากผูมี้อ  านาจเหนือกว่าจึงเป็นเร่ืองธรรมดาและเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสังคมไทย 
  2.3 สังคมไทยยึดถืออิสรนิยม คนไทยรักอิสรภาพและชอบท าส่ิงต่าง ๆ ตามสบาย 
ไม่ชอบมีกฎเกณฑ์มาบงัคบั ไม่ชอบใครมาควบคุมมากนกั จึงอาจกล่าวไดว้า่มีความเป็นปัจเจกชน
นิยม คือเป็นตวัของตวัเองในระดบัสูง (กมล สมวเิชียร, 2516 : 47)   
 3. แนวคิดในเร่ืองธรรมชาติขององค์การ มีขอ้สมมติฐานวา่ องคก์ารมีธรรมชาติดงัน้ี 
  3.1 องคก์ารเป็นระบบสังคม กิจกรรมทางสังคมภายในองคก์ารจึงอยูภ่ายใตก้ฎของ
สังคม การแสดงบทบาทและสถานภาพของบุคคลจึงตอ้งเป็นไปตามสังคม พฤติกรรมบางอย่าง
ไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่ม กลุ่มสังคมจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็นอยา่งยิง่ 
  3.2 องค์การเป็นศูนย์รวมความสนใจ องค์การเกิดข้ึนเพราะคนมีความสนใจ
ร่วมกนั ในขณะเดียวกนั บุคคลก็มีอิสระในการเลือกวา่จะเขา้ร่วมในองคก์ารหรือไม่ ฉะนั้นผูบ้ริหาร
องคก์ารยอ่มตระหนกัในเร่ืองการจูงใจใหบุ้คคลมีความสนใจนั้นคงอยูต่ลอดไป 
 แนวคิดดงักล่าวจะเป็นแนวทางให้บุคคลในองค์การ ในสังคม ได้ตระหนักและใช้เป็น
ประโยชน์ในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
ความส าคัญของมนุษยสัมพนัธ์ 
 ธรรมชาติของมนุษย์จ  าเป็นต้องมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ตั้ งแต่ใน
ครอบครัว สังคม และในการท างานในองค์การต่าง ๆ โดยเฉพาะในการท างานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
บุคคล หลายคร้ังเม่ือบุคคลตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์หรือท างานดว้ยกนัมกัจะพบปัญหาความขดัแยง้ 
ความไม่เข้าใจกัน ไม่ชอบกัน ไม่อยากเห็นหน้าหรือพูดคุยกัน มีอคติต่อกัน อิจฉาริษยากัน มี
พฤติกรรมท่ีท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจกนัและกนั และอาจจะถึงขั้นไม่สามารถท างานร่วมกนัเป็น 
ทีมได ้(รัตติกรณ์ จงวศิาล,2550 : 14) 

มีการศึกษาวิจยัจ  านวนมาก พบขอ้สังเกตตรงกนัว่า คนท่ีมีความสามารถในการท างาน มี
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพและเทคนิคการท างาน ไม่ประสบความส าเร็จในการท างาน มีปัญหาใน
การท างานเป็นตน้วา่ ปรับตวัไม่ไดก้บัองคก์ร หรือตอ้งออกจากงาน มกัเป็นผูท่ี้ขาดความสามารถใน
การสร้างสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Interpersonal competence) ความรู้เก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์มิใช่เป็นเพียง
วิชาเร่ิมต้นเรียนในห้องเรียนเท่านั้ น แต่มนุษยสัมพันธ์เร่ิมต้นตั้ งแต่การมีปฏิสัมพันธ์กันใน
ครอบครัว ญาติ มิตรสหาย และจากประสบการณ์การท างาน 
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 ความรู้เก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์มีปรากฏในเร่ืองราวเก่ียวกบัความสันพนัธ์เพื่อการครองใจ
กนั ความผูกพนัรักใคร่ ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ยงัมีปรากฏอยู่ในค าสอนของศาสนาต่าง ๆ เช่น       
กฎทองค า (Golden Rule) ในคริสตศ์าสนา ไดก้ล่าววา่ “จงปฏิบติัต่อเพื่อนบา้นของท่าน เหมือนกบั
ท่านไดป้ฏิบติัต่อตวัท่านเอง” หรือปรากฏอยูใ่นรูปของค าสอน สุภาษิต ต่าง ๆ ของไทย เช่น 
  ใหท้่าน ท่านจกัให ้ ตอบสนอง 
 นบท่าน ท่านจกัปอง  นอบไหว ้
 รักท่าน ท่านควรครอง  ความรัก เรานา 
 สามส่ิงน้ี เวน้ไว ้   แด่ผู ้ทรชน 
      (โคลงโลกนิติ) 

 ในปัจจุบนั ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ไดใ้ห้ความสนใจคุณภาพชีวิตของมนุษย ์โดยเน้นการ
พฒันาตนและความตอ้งการภายในของบุคคลมากกวา่วตัถุนิยม บุคคลตอ้งตดัสินใจระหวา่งเงินกบั
ความรู้สึกส าเร็จในจิตใจ ตอ้งการบูรณาการงานกบัวิถีชีวิตให้มากข้ึน ซ่ึงเดิมไม่ไดมี้การพิจารณา
เร่ืองเหล่าน้ีมาก่อนเลย ผูบ้ริหารงานท่ีดีมกัจะใช้วิธีเสนอค าถามใหม่ ๆ ต่อผูร่้วมงานของเขา เช่น 
“เราจะท าให้มนัดีข้ึนไดอ้ยา่งไร และเราสามารถไปถึงเป้าหมายของเราไดห้รือไม่” ทั้งน้ีเพื่อให้เกิด
ความสนใจร่วมกนั มนุษยสัมพนัธ์ไดรั้บการพิจารณาให้เขา้ไปมีบทบาทในวิชาชีพต่าง ๆ ในระยะ
ต่อมามากข้ึน (เมธาว ีอุดมธรรมานุภาพ, รัตนา ประเสริฐสม และ เรียม ศรีทอง, 2544 : 128-129) 

การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลนั้น เป็นเร่ืองของคนโดยตรง ทั้งท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวั
และส่วนรวม ส่วนตวั หมายถึง การสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว ส่วนรวม หมายถึง การสร้าง
ความสัมพนัธ์นอกบา้นกบัเพื่อนร่วมงาน นายจา้ง ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงันั้น 
มนุษยสัมพนัธ์จึงมีความส าคญัต่อบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงความส าคญัของมนุษย
สัมพนัธ์ 4 ดา้น คือ ดา้นการด าเนินชีวติในสังคม ดา้นการบริหารงานในองคก์าร ดา้นเศรษฐกิจ และ 
ดา้นการเมือง  

1. ความส าคัญทีม่ีต่อการด าเนินชีวติในสังคม มีดังนี้ 
1.1 มนุษยสัมพนัธ์มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติ คือช่วยใหม้นุษยไ์ม่วา้เหว ่โดย 

ธรรมชาติมนุษยส่์วนมากจะเกิดความเงียบเหงา วา้เหว่ จึงตอ้งหาเพื่อน หรือกลุ่มคน ไวเ้ป็นเพื่อน
คลายความเงียบเหงา มนุษยต์อ้งการความส าเร็จ การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท าให้มนุษยไ์ด้รับการ
ช่วยเหลือ การร่วมมือร่วมใจในการท างานเพื่อให้เกิดความส าเร็จ มนุษย์ต้องการความมั่นคง
ปลอดภยัทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ย่อมท าให้เกิดการช่วยเหลือ
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ปกป้องคุม้ครองให้แก่กนั และมนุษยสัมพนัธ์จะช่วยให้มนุษยไ์ดรั้บความรัก และการยอมรับ เม่ือ
มนุษยต์อ้งการให้คนอ่ืนรักและยอมรับตน เขาก็จะสร้างความสัมพนัธ์โดยการให้ความรักและการ
ยอมรับผูอ่ื้นก่อน เช่นกนั 

1.2 มนุษยสัมพนัธ์มีความส าคญัต่อคุณภาพชีวติ ชีวติท่ีมีคุณภาพ คือชีวติท่ีดีมี 
ความสุข มนุษยสัมพนัธ์ยอ่มท าให้บรรลุเป้าหมายได ้เพราะจุดมุ่งหมายสุดทา้ยของมนุษยสัมพนัธ์ 
คือ การท าใหต้นเองมีความสุข ผูอ่ื้นมีความสุข และสังคมมีคุณภาพ 
 

2. ความส าคัญของมนุษยสัมพนัธ์ทีม่ีต่อการบริหารงานในองค์การ 
มนุษยสัมพนัธ์ นอกจากจะน าไปใชใ้นชีวิตส่วนตวั ในครอบครัว ในหมู่เพื่อนฝูง ซ่ึงนบั

ไดว้า่เป็นความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ แลว้ยงัสามารถปรับเป็นความสัมพนัธ์แบบทางการใช้
ในองค์การต่าง ๆ ได้อย่างกวา้งขวางทุกองค์การ ท่ีมีบุคคลท างานร่วมกันเพื่อความส าเร็จของ
องค์การ ผู ้บริหารย่อมตระหนักดีว่า มนุษยสัมพันธ์เป็นปัจจัยส าคัญอันดับแรกท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของงานท่ีตนรับผิดชอบ โดยเฉพาะการสร้างความสัมพนัธ์กบัพนักงานในองค์การ 
กล่าวคือ 

2.1 พนกังานในองคก์ารลว้นแต่มีความแตกต่างกนัทั้งทางดา้นภูมิหลงั ความตอ้งการ 
 สติปัญญา อารมณ์ และความรู้สึก ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งรู้หลกัในการครองใจพนกังาน และหลกัใน
การสนองความตอ้งการ นัน่คือการสร้างมนุษยสัมพนัธ์เพื่อใหก้ารท างานราบร่ืน 

2.2 ความเจริญทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ประกอบกบัความ 
ซบัซ้อนในการบริหารงาน เช่น มนุษยมี์ความตอ้งการมากข้ึน และซับซ้อนข้ึน ผูบ้ริหารจะตอ้งใช้
ความรู้และศิลปะในการสนองความตอ้งการเหล่านั้น 

2.3 พนกังาน หรือขา้ราชการท่ีมีวฒิุสูงข้ึน ยอ่มจะเรียกร้องส่ิงต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
 พนกังานหรือขา้ราชการเหล่านั้นตอ้งการผูน้ าท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีเยีย่มยอด 

2.4 ผลจากการวจิยัเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบของหวัหนา้งานเป็นจ านวนมาก 
พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ใช้เวลา 50-75% ท างานเก่ียวขอ้งกบัคน ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใช้กลวิธีใน
การสร้างมนุษยสัมพนัธ์เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ ร่วมใจ และเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
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3. ความส าคัญของมนุษยสัมพนัธ์ในด้านเศรษฐกจิและธุรกจิ  
เม่ือสังคมเปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรม เป็นอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จึงท าให้เกิด

การแข่งขนัข้ึน การแข่งขนัท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการ การจะโน้ม
นา้วจิตใจผูบ้ริโภคนั้น มิใช่อยูท่ี่คุณภาพสินคา้ และราคายอ่มเยาเท่านั้น หากแต่เป็นการรู้จกัปฏิบติั 
ตามหลกัมนุษยสัมพนัธ์ เช่นรู้จกัยกยอ่งใหเ้กียรติ ชมเชย ให้บริการท่ีดี เอาอกเอาใจผูบ้ริโภคเป็นตน้ 
ส่ิงน้ีล้วนเป็นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ทั้งส้ิน เจ้าของธุรกิจผูใ้ดท่ีมีมนุษยสังพนัธ์ดีกับผูบ้ริโภค 
ยอ่มจะเป็นผูช้นะในการแข่งขนั ธุรกิจเจริญกา้วหนา้ เศรษฐกิจก็จะดีข้ึนเป็นเงาตามตวั 

 
4. ความส าคัญของมนุษยสัมพนัธ์ในด้านการเมือง  

ผูน้ าทางการเมืองยอ่มตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์กบัสมาชิกในคณะรัฐบาลของตนเพื่อความอยู ่
รอด เพื่อความมัน่คงของตนเองและพรรคการเมืองหรือคณะรัฐบาล หากผูน้ าทางการเมืองมีมนุษย
สัมพนัธ์ดีต่อกนั ท าให้ทุกคนมีความสุขและบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐบาลจะมี
ความมัน่คง อีกด้านหน่ึงคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ารัฐบาลกบัราษฏร ก่อนจะได้เข้ามาเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เขาไดห้าเสียงและสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัประชาชน โดยสัญญาไวว้า่เม่ือ
เขาไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้ เขาจะช่วยเหลือ บรรเทาทุกขย์ากแก่ราษฎรกลุ่มท่ี
เลือกเขา เขาก็ต้องปฏิบติัตามสัญญาและท าตนเหมือนเดิม ไม่เย่อหยิ่งถือตัว สุภาพอ่อนน้อม
เหมือนเดิมทุกอยา่ง เขาก็จะไดรั้บความรัก ความเช่ือถือ และไวว้างใจจากประชาชนตลอดไป ไม่วา่
จะเป็นการเลือกตั้งสมยัใด  
 นอกจากน้ี การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งประเทศก็เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง หากผูน้ าของ
ประเทศมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัต่างประเทศ เหตุการณ์ท่ีเลวร้ายจะกลายเป็นดี เช่น การเปิดประตู
เมืองให้ต่างประเทศเขา้มาติดต่อคา้ขาย การเขา้มาลงทุนในประเทศหรือการเปิดการคา้เสรีเป็นตน้
(ม.ร.ว. สมพร สุทศันีย,์ 2554 : 15-18)  

 
ประโยชน์ของวชิามนุษยสัมพนัธ์ 
  
 มนุษยส์ัมพนัธ์เป็นศิลปะของการน าเอาความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ
ไปช่วยปรับปรุงแกไ้ขชีวติส่วนตวั และความกา้วหนา้ดา้นอาชีพการงาน (วรรณประภา, 2544 : 6) 
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นอกจากจะมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์แล้ว ยงัมีประโยชน์อีกหลายประการ
ดงัต่อไปน้ี  

1. ท าใหเ้ขา้ใจธรรมชาติดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์
2. ท าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยแ์ละสามารถตอบสนองความตอ้งการ 

พื้นฐานท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัได ้
3. ท าใหเ้กิดความราบร่ืนในการคบหาสมาคมกบัผูอ่ื้น 
4. ท าใหไ้ดรั้บความรักใคร่ เช่ือถือ ศรัทธา จากบุคคลในครอบครัว องคก์ารและสังคมได ้
5. ท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้โดยเฉพาะผูบ้ริหาร 

มนุษยสัมพนัธ์จะช่วยใหง้านส าเร็จได ้
6. ช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ในการท างานและในการอยูร่่วมกนั 
7. ท าใหบุ้คคลมีแรงจูงใจในการท างาน มีความสามคัคีกลมเกลียว รักองคก์าร และท าให้ 

องคก์ารมีความมัน่คงเป็นปึกแผน่ 
8. เป็นปัจจยัส าคญัในการประสานประโยชน์ของสังคม ป้องกนัและแกปั้ญหาสังคม 

 เศรษฐกิจ และการเมืองได ้
9. มนุษยสัมพนัธ์ท าใหทุ้กคนมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั พร้อมท่ีจะต่อสู้เพื่อประโยชน์ 

ร่วมกนั 
10. ท าใหต้นเองมีความสุข ผูอ่ื้นมีความสุข และสังคมมีประสิทธิภาพ 

(กรรณิการ์ นลราชสุวจัน์, 2539 : 9, ม.ร.ว. สมพร สุทศันีย,์ 2554 : 24)  
 
เทคนิคและวธีิการในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
 
 ในช่วงตน้ทศวรรษ 1960 ไมเคิล ดีฟเวอร์ นกัการเมืองหนุ่มไฟแรงก าลงัมองหาผูน้ าท่ีเขาจะ
เช่ือมัน่และทุ่มเทชีวิตติดตาม และบุคคลท่ีเขาพบในท่ีสุดก็คือ นักการเมืองอดีตนักแสดงท่ีช่ือ 
โรนลัด์ เรแกน ประธานาธิบดีคนท่ี 40 ของสหรัฐอเมริกา ดีฟเวอร์ ตั้งขอ้สังเกตวา่ โรนลัด์ เรแกน 
เป็นคนข้ีอายท่ีสุดคนหน่ึงท่ีเคยพบมา แต่ประธานาธิบดี มีความสามารถในการเขา้ถึงผูค้น ไม่วา่จะ
เป็นผูน้ าของรัฐ ชนชั้นกรรมาชีพ หรือส่ือมวลชน ความสามารถของเรแกนนั้น ส่วนหน่ึงมาจาก 
บุคลิกส่วนตวัท่ีดึงดูดใจคน เรแกนสามารถท าใหใ้ครก็ตามรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนสนิทของเขา แมไ้ม่
เคยเจอกันมาก่อนก็ตาม และท่ีส าคญัยิ่งไปกว่านั้นก็คือ เขาสามารถเข้าถึงจิตใจของบรรดาคน
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ใกลชิ้ด และให้ความเอาใจใส่คนในทีมงานอย่างแทจ้ริง ไม่วา่จะเป็นหัวหน้าทีมงาน หรือคนสวน 
หรือเลขานุการ ต่างก็ไดรั้บการเอาใจใส่เหมือนกนั “ส าหรับประธานาธิบดีแลว้ ทุกคนส าคญัหมด” 
(แมก๊ซ์เวลล,์ 2549 : 9-11) 
 จากขอ้ความตอนตน้ ท าใหเ้ห็นวา่ ประธานาธิบดีเรแกน เป็นผูห้น่ึงท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีท า
ให้การเป็นผูน้ าและผูบ้ริหารประเทศประสบความส าเร็จ  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ จึงเป็นส่ิงท่ี
สามารถเรียนรู้และพฒันาใหเ้กิดข้ึนกบัตนเองได ้โดยเรียนรู้จากเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ เพื่อ
สร้างความประทบัใจใหเ้กิดแก่คนทัว่ไปในสังคม ซ่ึงอาจจะประมวลไดด้งัน้ี 

1. ยิม้แยม้แจ่มใส แมว้า่บุคคลท่ีเรายิม้ดว้ยเขาจะไม่ยนิดียนิร้ายก็จงพยายามต่อไป คงเคย 
ไดย้นิเพลงของเด็ก ๆท่ีร้องวา่ “หากเรายิม้ใหก้นั โลกเบิกบานเป็นลา้นปี...” 

2. พยายามศึกษาบุคคลอ่ืนใหลึ้กซ้ึง ศึกษาภูมิหลงัของเขาวา่เป็นคนภูมิภาคใด นบัถือ 
ศาสนาอะไร เรียนจบอะไร มีปมเด่น ปมด้วยอย่างไร เพื่อจะได้ปรับตัวให้เข้ากับเขาได้ง่าย 
โดยเฉพาะจะท าให้เราระวงัการพูดจาไม่ให้กระทบปมดอ้ยของเขา และเลือกปมเด่นของเขามาพูด 
ดงัสุภาษิตท่ีวา่ “ก่อนพูดเราเป็นนายค าพูดของเรา แต่หลงัจากพูดไปแลว้ ค าพูดเป็นนายเรา” 

3. รู้จกัฟังใหม้ากกวา่การพูด การเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นพูดท าใหบุ้คคลพอใจ เพราะเขารู้สึก 
วา่เขาไดรั้บความส าคญัและการฟังท าใหเ้ราไดรั้บประโยชน์มาก ควรเป็นคนท่ี “ชา้ในการพูด แต่ไว
ในการฟัง” 

4. ศึกษาสภาพแวดลอ้มในสังคม หรือในท่ีท างาน เพื่อใหท้ราบวา่ใครมีความขดัแยง้กบั 
ใคร จะไดร้ะมดัระวงัตวัไม่พูดเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เพราะการพูดเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยอ่มท าให้
อีกฝ่ายหน่ึงไม่พอใจได ้

5. ใหค้วามส าคญัแก่ผูอ่ื้น วธีิการท่ีแสดงวา่ผูอ่ื้นส าคญั มีดงัน้ี 
5.1 พูดใหค้นอ่ืนรู้วา่เขาเก่ง ดี ร ่ ารวย มีเกียรติ หรือเป็นคนส าคญั 
5.2 แสดงกิริยาสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อเขา 
5.3 ใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดแก่เขา ใหโ้อกาสในการท าส่ิงต่าง ๆ ก่อนตวัเราเสมอ ถา้ท าได ้
5.4 ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเยีย่งบุคคลพิเศษ เช่นใหน้ัง่เกา้อ้ีท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู ่เป็นตน้  

6. ไม่ควรท าตวัเด่นเกินไป หรือท าตวัเป็นผูร้อบรู้ แลว้แสดงความรู้ความสามารถไปหมด 
ทุกเร่ือง ท าให้กลายเป็นคนท่ีน่าหมัน่ไส้ คนอ่ืนไม่ชอบหน้า และการท าตวัเช่นบางคร้ังเป็นการ
ท างานขา้มหน้าผูอ่ื้น เพราะความอยากแสดงออก ท าให้เป็นอนัตรายอย่างยิ่ง จงจ าไวว้า่ “ไม่มีใคร
อยากเห็นเราเด่นเกิน” 
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7. ไม่ควรมีความมัน่ใจจนเกินไป การแสดงความมัน่ใจจนเกินไป คือจะไม่ยอมแพใ้คร 
 ไม่ค่อยจ านนในเหตุผลของผูอ่ื้น ส่วนมากเป็นลักษณะการแสดงความคิด คนท่ีมีความมั่นใจ
จนเกินไปจะกลายเป็นคนกลา้คิด กลา้ท า จนท าให้กลายเป็นคนด้ือดึง กา้วร้าว ไม่มีคนชอบ การ
แกไ้ขคือ ควรคิดวา่มีอีกหลายอยา่งท่ีเราไม่รู้ คิดวา่คนอ่ืนจะตอ้งเก่งกวา่เรา ท าเป็นยอมเขาบา้งเพื่อ 
จะไดรั้บความรักจากคนอ่ืน ๆ  

8. ควรวางตวัใหเ้หมาะกาลเทศะ และบุคคล ตวัอยา่งของการรู้จกักาลเทศะ คือ ควรรู้วา่ 
เวลานั้นเป็นเวลาท่ีเศร้าโศก ดีใจ หรือสนุกสนาน และควรรู้ว่าสถานท่ีนั้นเป็นงานศพ งานเล้ียง 
สังสรรค์ หรืองานพิธี ส าหรับการรู้จกับุคคลนั้น คือตอ้งรู้ว่าบุคคลนั้น คือใคร มีฐานะ ต าแหน่ง
อะไร อยูใ่นภาวะอยา่งไร ควรจะท าตวัอยา่งไร 

9. สร้างความประทบัใจในการพูด เช่น สนใจเร่ืองเดียวกบัผูฟั้ง มีอารมณ์ขนั มีความ 
จริงใจต่อกนั พูดในส่ิงท่ีดี พูดจาสุภาพอ่อนหวาน ไม่พูดคุยเร่ืองของตนเองมากเกินไป รู้จกัชมเชย
ยกยอ่งผูพู้ดบา้ง 

10. รู้จกัตอ้นรับผูอ่ื้นเสมอไม่วา่ผูน้ั้นจะไปหาเยีย่มเยยีนท่ีบา้น หรือเดินเขา้มาในท่ีท่ีเรา 
ก าลงันัง่อยู ่เช่น รู้จกัเชิญใหเ้ขา้มาในกลุ่ม หรือเชิญใหน้ัง่ในท่ีอนัควร 

11. รู้จกับริการ สงเคราะห์ช่วยเหลือในเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  
12. แสดงความเห็นใจในความทุกขข์องผูอ่ื้น 
13. รู้จกัการให ้ใหท้ั้งความรัก ความเห็นใจ ใหอ้ภยั ใหค้วามช่วยเหลือ และใหส่ิ้งของตาม 

สมควร ดงัค าพูดท่ีวา่ “การใหเ้ป็นเหตุใหมี้ความสุขยิง่กวา่การรับ” 
14. สนใจผูอ่ื้น และผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด เช่น บิดามารดาของเพื่อน เป็นตน้ 
15. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
16. มีความจริงใจต่อผูอ่ื้น เช่น ท าตามท่ีพูดไวเ้สมอ  
17. ยกยอ่งใหเ้กียรติแก่ผูอ่ื้นตามโอกาสอนัควร 
18. ไม่แสดงอ านาจเหนือผูอ่ื้น 
19. มีความเกรงใจ เช่น ไม่ถามเร่ืองส่วนตวัของผูอ่ื้น ไม่ยมืของใชข้องผูอ่ื้นโดยไม่จ  าเป็น 
20. มีสามญัส านึก คือรู้วา่อะไรควรหรือไม่ควร ไดแ้ก่ รู้วา่ควรพูดบางเร่ืองกบัคนบางคน  

หรือควรปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเช่นนั้นหรือไม่ เช่นจดัห้องท างานให้พนกังานท่ีสูงอายุอยู่ชั้นท่ี 4 จดัห้อง
ท างานใหพ้นกังานวยัหนุ่มสาว อยูช่ั้นท่ี 1 เป็นตน้ 

21. เม่ือเป็นฝ่ายผดิ ตอ้งยอมรับผดิ 
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22. ยอมแพเ้สียบา้ง การยอมแพมิ้ไดห้มายความวา่เป็นฝ่ายผดิ แต่ยอมแพเ้พื่อใหผู้อ่ื้นสบาย 
ใจ นอกจากน้ี การยอมแพไ้ม่ท าใหเ้กิดการโตเ้ถียง 

23. ไม่จบัผดิผูอ่ื้น ถา้ผูอ่ื้นท าผดิเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แสร้งท าเป็นไม่เห็นเสียบา้ง 
24. แสดงน ้าใจต่อผูอ่ื้น ไม่วา่ผูน้ั้นจะเป็นเพื่อนของเราหรือไม่ ถา้มีโอกาสก็ควรแสดงน ้าใจบา้ง 
25. มีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น เช่น หยบิปากกาออกมาจดขอ้ความท่ีเพื่อนฝาก 

บอกผูอ่ื้น เป็นตน้ 
26. มีความเป็นกนัเอง คือรู้จกัทกัทายปราศรัย และท าตวัง่าย ๆ ไม่เจา้ระเบียบจนเกินไป ไม่ 

ท าตนใหผู้อ่ื้นรู้สึกเกรงกลวั ห่างเหินหรือไม่อยากเขา้ใกลแ้ต่ควรท าตวัให้ผูอ่ื้นรู้สึกวา่เม่ืออยูใ่กลเ้รา
แลว้ท าใหเ้ขาสบายใจ 

27. เปิดเผยในระดบัท่ีเหมาะสม 
28. มีมารยาทในการคบหาสมาคมกบัผูอ่ื้น พื้นฐานส าคญัของมารยาทคือความสุภาพอ่อน 

นอ้มและส ารวม 
29. สังเกตความตอ้งการของผูอ่ื้นและใหใ้นส่ิงท่ีเขาตอ้งการ ตลอดจนสังเกตอารมณ์  

ความรู้สึก เพื่อจะไดต้อบสนองให้สอดคล้องกบัอารมณ์ได ้เช่นเม่ือสังเกตเห็นว่าเพื่อรู้สึกผิดหวงั
เน่ืองจากไม่มีใครเลือกเธอเป็นหวัหนา้ เราก็ควรปลอบใจ 

30. อดทนและควบคุมอารมณ์ได ้ 
31. รู้จกัขออภยัเม่ือท าอะไรพลาดพลั้งหรือล่วงเกินผูอ่ื้น 
32. ร่าเริงแจ่มใส และมองโลกในแง่ดี 
33. ไม่พูดเร่ืองส่วนตวัของผูอ่ื้น 
34. ไม่ท าให้ผูอ่ื้นรู้สึกวา่เราเป็นคนเอาเปรียบ เช่นในการรับประทานอาหารดว้ยกนั หรือ

ท ากิจกรรมร่วมกนั ถา้หากเราไม่สามารถเฉล่ียเงินให้เท่า ๆ กบัผูอ่ื้นได ้ก็ควรหาทางท าอยา่งอ่ืนเป็น
การทดแทน อาจจะเป็นการท างานทดแทนก็ได ้

35. คลอ้ยตามหรือเห็นดีเห็นงามกบัความคิด ความรู้สึก หรือความตอ้งการของผูอ่ื้น เช่น 
พูดวา่ “ดิฉนัเห็นดว้ยกบัคุณ”  “ดิฉนัก็คิดเหมือนคุณ”  “ดิฉนัก็ชอบเหมือนกนั” เป็นตน้ 
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ข้อควรระวงัในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
เน่ืองจากการสร้างมนุษยสัมพนัธ์เป็นการแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้มาซ่ึงความรักใคร่

พอใจ และร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ใหเ้กิดสัมฤทธิผล ดงันั้นจึงควรระมดัระวงัในเร่ือง
ต่อน้ีไปน้ี (ม.ร.ว.สมพร สุทศันีย,์ 2554 : 134-135) 

1. ระวงัการแสดงสีหนา้ กิริยาท่าทาง และบุคลิกภาพ 
2. การโตแ้ยง้ การถกเถียงเพื่อเอาชนะ  
3. การต าหนิติเตียนผูอ่ื้นทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 
4. การพูดเร่ืองตนเอง การพูดโออ้วด ยกตนข่มท่าน 
5. การพูดเพอ้เจอ้ ประชดประชนั นินทาวา่ร้าย 
6. การไม่สนใจฟังผูอ่ื้น 
7. การแสดงความอิจฉา 
8. การแสดงความอยากได ้ใจแคบ 
9. การแสดงความโมโหฉุนเฉียว 
10. การแสดงการเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 
11. การแสดงอ านาจเหนือผูอ่ื้น 
12.   การแสดงความเห็นแก่ตวัเองมากกวา่ส่วนรวม 
13.  การแสดงความไม่แน่นอน ใจรวนเร ไม่รักษาค าพูด 
14.  การโยนความผดิใหผู้อ่ื้น 
15.  การแสดงความเป็นระเบียบ จูจ้ี้จุกจิกเกินไป 
16.  การลืมนึกถึงความส าคญัของผูอ่ื้น บางคนเป็นคนมีอ านาจ ชอบใช้อ านาจกบัผูอ่ื้นจน

ลืมนึกไปวา่ผูอ่ื้นก็มีความส าคญั 
17.  การมีอคติความล าเอียงต่อผูอ่ื้น โดยเฉพาะเช้ือชาติ ศาสนา 
18.  การแสดงพฤติกรรบางอย่างจนเคยชิน เช่น การนัง่เหยียดแขง้ เหยียดขาต่อหน้าผูใ้หญ่

จนเป็นนิสัย อาจาท าใหเ้สียสัมพนัธภาพได ้
 
ข้อเสนอแนะในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
1. ควรระวงัในเร่ืองสุขภาพ การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีสุขภาพดี ถา้บุคคลมี 

สุขภาพดี หนา้ตาก็ยิม้แยม้แจ่มใส ท าใหค้นอ่ืนอยากเขา้ใกล ้
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2. ควรจะระงบัอารมณ์ไวใ้หไ้ด ้ ไม่วา่จะมีอารมณ์คา้งมาจากไหน ควรทิ้งอารมณ์ไวท่ี้นัน่  
พยายามท าอารมณ์ใหแ้จ่มใสก่อนจะพูดคุยกบัผูอ่ื้น 

3. การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกใหเ้หมาะสม เช่น ปรับปรุงการแต่งกายใหส้ะอาด 
เรียบร้อย เหมาะสมกาลเทศะและบุคคล ปรับปรุงการใช้สีหน้า คือไม่บ้ึงตึง ไม่เครียด ฝึกการใช้
สายตาใหอ่้อนโยน มีเมตตา 

4. มีมารยาทในการติดต่อสัมพนัธ์ คนท่ีมีมารยาทดียอ่มเป็นบุคคลท่ีน่ารักใคร่ น่านบัถือ 
5. ควรปรับปรุงการพูดจา ทั้งการใชถ้อ้ยค าส านวน และน ้าเสียง 
6. ควรรักษาสัญญา มีความรับผดิชอบต่อค าพูด และการกระท าของตนเอง 
7. ควรรู้จกัใหแ้ละรับอยา่งเหมาะสม 
8. ค านึงถึงความตอ้งการของผูอ่ื้นเป็นส าคญั  
9. ควรใหค้วามส าคญัแก่ผูอ่ื้นยิง่กวา่ตนเอง 
10. ยิง่ใกลชิ้ดสนิทกบัใครมากเท่าไร ควรเกรงใจเขาใหม้ากข้ึนเท่านั้น เพราะคนเรามกัลืม 

รักษาน ้าใจคนท่ีอยูใ่กลชิ้ดเสมอ 
11. ไม่ควรค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง จนลืมนึกถึงจิตใจของผูอ่ื้นซ่ึงท าให้พูดจาและ

แสดงท่าทีท่ีเห็นแก่ตวัออกไป (ม.ร.ว. สมพร สุทศันีย,์ 2554 : 130-136) 
 

การติดต่อส่ือสารกบัมนุษยสัมพนัธ์ 
 
ความส าคัญของการติดต่อส่ือสารในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
 การติดต่อส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ ทั้งน้ี เพราะการติดต่อส่ือสาร
เป็นวธีิการน าขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็น ความตอ้งการ อารมณ์และความรู้สึกจากผูส่้งหรือผูพู้ดไปยงั
ผูฟั้งให้เขา้ใจตรงกนัและเกดความพึงพอใจต่อกนั จากการศึกษาความหมายของการติดต่อส่ือสาร
อาจจะสรุปได้ว่า การติดต่อส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง 
ตลอดจนความตอ้งการ อารมณ์ความรู้สึกจากผูส่้งไปยงัผูรั้บเพื่อให้เขา้ใจตรงกนั จากความหมาย
ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ การติดต่อส่ือสารเกิดจากบุคคลสองฝ่ายมาติดต่อเก่ียวขอ้งกนั โดยการส่ือความ
ดว้ยการพูด การเขียน แสดงกิริยาท่าทาง สัญลกัษณ์หรือส่ิงท่ีเป็นผลิตผลของเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 
วิทยุ โทรทศัน์ โทรศพัท์ โทรสาร ฯลฯ ผูรั้บก็จะรับขอ้มูลต่างๆ แลว้แปลความหมายจากส่ือนั้นๆ 
ผูรั้บจะแปลความหมายตรงกบัผูส่้งหรือไม่นั้นย่อมมีผลต่อการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ ทั้งน้ีเพราะมี
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องค์ประกอบหลายประการท่ีมีผลต่อการแปลความ เช่น ผูส่้งสารมีความสามารถในการถ่ายทอด
ขอ้มูลแค่ไหน ส่ือท่ีใช้มีคุณภาพเพียงใด  บรรยากาศในขณะนั้นเป็นอย่างไร ผูรั้บสารมีอารมณ์ 
ความรู้สึกต่อการส่ือความนั้นอย่างไร เป็นตน้ องค์ประกอบต่างๆ ดงักล่าวอาจท าให้การตีความ
ขอ้มูลบิดเบือนและน าไปสู่สัมพนัธภาพท่ีไม่ดีได ้เช่น วราลีพูดวา่ “นุชจะซ้ือกาแฟทั้งทีซ้ือขวดใหญ่
ซิ ถ้าเป็นฉัน ฉันไม่ซ้ือขวดเล็กหรอก” นุชซ่ึงมีความรู้สึกด้อยเพราะตนมีฐานะยากจนกว่าวราลี
อาจจะไม่พอใจเพราะคิดวา่วราลีดูถูกเธอ เป็นตน้  
 การใช้ส่ือท่ีเป็นภาษาในการติดต่อส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนผูส่้งสาร
ควรระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่ง เช่น ศึกษาลกัษณะบุคคลท่ีเราติดต่อสัมพนัธ์ด้วยว่ามีต าแหน่ง ฐานะ
อยา่งไร ชอบและพอใจอะไร ควรใชค้  าพูดอยา่งไรเพื่อให้เขาเกิดความพึงพอใจและภาคภูมิใจ โดย
ใช้น ้ าเสียง สีหน้า แววตา และท่าทางประกอบในการส่ือความ ผูฟั้งก็เช่นกนัควรระมดัระวงั คือ 
ตั้งใจฟัง ถา้เป็นการส่ือสารดว้ยการเขียน ผูเ้ขียนตอ้งเขียนให้ชดัเจนเพราะผูเ้ขียนไม่อาจใช้สีหน้า 
แววตาหรือท่าทางประกอบได ้(ม.ร.ว. สมพร สุทศันีย,์ 2554 : 283-284) 
 ดงันั้น อาจจะสรุปความส าคญัของการติดต่อส่ือสารได ้ดงัน้ีคือ 

1. การติดต่อส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการติดต่อสัมพนัธ์ คือ เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดขอ้มูล 
อารมณ์ความรู้สึก ความคิดและความตอ้งการเพื่อให้อีกฝ่ายเกิดความเขา้ใจ เกิดความรู้สึกพึงพอใจ 
รักใคร่ เกิดความเช่ือถือ ศรัทธา ซ่ึงน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุ
เป้าหมาย 

2. เป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินชีวติและการบริหารงานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 
องค์ประกอบของการติดต่อส่ือสาร 
 ม.ร.ว. สมพร สุทศันีย ์(2554 : 284-285) กล่าววา่ องคป์ระกอบของการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ 
ผูส่้ง (sender)  สารหรือขอ้มูล (message) และผูรั้บสาร (receiver)  ผูส่้งสารจะส่งผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
ค าพูด กิริยา ท่าทาง การเขียน สัญลกัษณ์ เป็นตน้ ผูส่้งสารอาจใชว้ิธีการส่งสารทางเดียวโดยไม่เปิด
โอกาสให้ผูรั้บสารซักถามหรือโตต้อบ หรือใช้วิธีส่งสารสองทางโดยผูรั้บสารได้ซักถามเราอาจ
แสดงรูปการส่งสารไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 6.1 แสดงองคป์ระกอบของการติดต่อส่ือสาร 
(ท่ีมา ม.ร.ว.สมพร สุทศันีย,์ 2554 : 285) 

 
 จากภาพท่ี 6.1 จะเห็นไดว้า่การส่งสารนั้นตอ้งมีผูส่้งสาร ส่งสารหรือขอ้มูลและมีผูรั้บสาร
โดยมีส่ือเป็นตวัน าสารของผูส่้งไปยงัผูรั้บ 
 
 
 
 
 

ผูส่้งสาร สาร (ขอ้มูล) 

ภาษาพูด (วาจา) 
- ค าพูด 
- เพลง ค ากลอน 
ภาษาเขียน 
- จดหมาย 
- ค าสั่ง 

ฯลฯ 
สัญลกัษณ์ 
รูปภาพ 
ส่ือต่างๆ 
- วทิย ุโทรศพัท ์ 

ฯลฯ 

ผูรั้บสาร 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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กระบวนการติดต่อส่ือสาร 
 ในการติดต่อส่ือสารนั้นผูส่้ง ส่งสารไปยงัผูรั้บสารผ่านขั้นตอนต่อไปน้ี (ม.ร.ว. สมพร        
สุทศันีย,์  2554 : 285-286) 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6.2 แสดงขั้นตอนการติดต่อส่ือสาร 
(ท่ีมา ม.ร.ว.สมพร สุทศันีย,์ 2554 : 285) 

 
พิจารณารายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นการเกิดความคิด เป็นขั้นท่ีผูส่้งสารเกิดความคิด และตอ้งการท่ีจะส่งความคิดรวมทั้ง
อารมณ์และความตอ้งการไปยงัผูรั้บสาร 

2. ขั้นการประมวลความคิด เป็นขั้นท่ีมีการเรียบเรียงความคิดให้เหมาะกบัผูรั้บสาร เวลา 
สถานการณ์ก่อนท่ีจะแสดงออกเพื่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

3. ขั้นการถ่ายทอด เป็นการส่งสารผา่นส่ือท่ีเหมาะสม เช่น ชายหนุ่มจะส่งความรักให้หญิง
สาวท่ีเพิ่งรู้จกักนัเพียงสองเดือนค าวา่ “ผมรักคุณ” หรือส่งกุหลาบแดงให้เธอ การถ่ายทอดสารนั้น
ควรค านึงถึงวตัถุประสงค์ว่าตอ้งการความรวดเร็วหรือประหยดั เช่น จะส่งจดหมายหรือโทรศพัท์
เพื่อบอกข่าวการเสียชีวิตของสามีท่ีอยู่ต่างประเทศให้ภรรยาท่ีอยู่ในเมืองไทยทราบ และยงัตอ้ง
ค านึงถึงบุคคลผูรั้บสารดว้ยวา่เป็นใครเพื่อจะไดใ้ชส่ื้อใหเ้หมาะสมซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นมาก 

4. ขั้นการรับสาร ผูรั้บรับสารจากส่ือ และพยายามท าความเขา้ใจสารนั้น 
5. ขั้นการถอดความ เป็นการแปลความหมายสารจากการฟังและใชผ้สัสะอ่ืนๆ แลว้แปล

ความหมายจากประสบการณ์ การแปลความหมายอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าผูรั้บแปล
ความหมายไม่ตรงกบัผูส่้งหรือความเป็นจริงก็อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ได ้

ความคิด ประมวล
ความคิด 

ถ่ายทอด รับสาร ถอด
ความ 

พฤติกรรม
ตอบสนอง 

การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
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6. พฤติกรรมตอบสนอง เป็นพฤติกรรมการตอบสนองของผูรั้บสารท่ีเกิดจากการแปล
ความหมาย ถา้แปลความหมายไปในทางบวกก็ตอบสนองในทางท่ีดี ยอ่มก่อให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์ท่ี
ดี 

7. ขอ้มูลยอ้นกลบัเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นในการติดต่อส่ือสารมากเพราะเป็น
ส่วนช่วยใหผู้รั้บสารเขา้ใจตรงกบัผูส่้งสารอนัเป็นผลใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อกนัขอ้มูลยอ้นกลบั
ไดแ้ก่ การซกัถาม ทบทวนค าพูด และการตอบค าถาม 
 
กระบวนการติดต่อส่ือสารทีพ่จิารณาภูมิหลงัของบุคคล 
 ภูมิหลงัของบุคคลหมายถึงประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก ทศันคติ ฯลฯ ย่อมมีผลต่อ
พฤติกรรมท่ีส่ือออกมาเป็นค าพูด การกระท าและส่ืออ่ืนๆ ดงัภาพท่ี  6.3 
 
กระบวนการติดต่อส่ือสารท่ีพิจารณาภูมิหลงัของบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผูส่้ง สาร ส่ือ ผูรั้บ 

รวบรวมผสมผสาน 
- ภูมิหลงั 
- ประสบการณ์ 
- ความคิด 
- อารมณ์ 

ฯลฯ 

 

- ขอ้เทจ็จริง 
- เร่ืองราว 
- เหตุผล 

ฯลฯ 

 

- วาจา 
- สีหนา้ 
- แววตา 
- ท่าทาง 

ฯลฯ 

รวบรวมผสมผสาน 
- ภูมิหลงั 
- ประสบการณ์ 
- ความคิด 
- อารมณ์ 

ฯลฯ 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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แบบแผนพฤติกรรมในกระบวนการส่ือสารท่ีพิจารณาภูมิหลงัของบุคคล 
ตวัอยา่งท่ี 1 แบบแผนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นไปได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6.3 แสดงกระบวนการติดต่อส่ือสารท่ีพิจารณาภูมิหลงัของบุคคล 
(ท่ีมา ม.ร.ว.สมพร สุทศันีย,์ 2554 : 287) 

 
จากภาพท่ี 6.3  แสดงใหเ้ห็นวา่ภูมิหลงัของบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร 

 
ส่ือทีใ่ช้ในการติดต่อส่ือสาร 

ม.ร.ว.สมพร สุทศันีย ์ (2554 : 288) กล่าววา่ส่ือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภท 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเลือกใชใ้ห้เหมาะสม  ส่ือดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1. ภาษาพูดหรือวาจา เป็นส่ือท่ีใชไ้ดง่้าย สะดวก รวดเร็ว และประหยดั นอกจากน้ีภาษายงั
สามารถช่วยสร้างความสนิทสนมเป็นกนัเองระหวา่งผูพู้ดกบัผูฟั้งไดง่้ายกวา่ส่ือชนิดอ่ืน เพราะเม่ือผู ้
พูดพูดดว้ยถอ้ยค าท่ีไพเราะ ประกอบกบัน ้าเสียงท่ีนุ่นนวล ใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใสยอ่มผูกใจผูฟั้งเป็น
อยา่งยิง่ การติดต่อส่ือสารดว้ยวาจาท่ีเหมาะสมดงักล่าวจึงน าไปสู่สัมพนัธภาพท่ีดี 

2. ภาษาเขียน การเขียนสามารถส่ือไดดี้และสามารถเก็บเป็นหลกัฐานไดแ้มจ้ะตอ้งใชเ้วลา
ในการเขียนก็มีผลดีตรงท่ีไดมี้เวลาไตรตรองความคิด กลัน่กรองค าพูดใหไ้พเราะเหมาะสม 

ผูส่้ง สาร ส่ือ ผูรั้บ 

- ไม่เคยไดรั้บความรัก 
- เป็นลูกคนกลาง 
- มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
การบริการ 

- ตอ้งการรู้ผลการ
รับสมคัรงาน 

- วาจากา้วร้าว 
- หนา้ตาบ้ึงตึง 
- ท่าทางฮึดฮดั 

- ไดรั้บความรัก
และเหตุผลมาก่อน 
- ลูกคนหวัปี 
- อารมณ์เยน็ 

- ซกัถามเพ่ิมเติม ยิม้แยม้แจ่มใส 
- แสดงความเขา้ใจ บอกใหร้ออยา่งอ่อนโยน 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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3. ภาษาท่าทาง ไดแ้ก่ การแสดงสีหนา้ แววตา กิริยาท่าทางต่างๆ บางคร้ังการพูดอยา่งเดียว
ไม่เป็นการเพียงพอตอ้งอาศยัและแววตาดว้ย เช่น ลีลาวดี พูดกบัเพื่อนวา่ “ดีใจจริงๆ ท่ีไดพ้บเธอ” 
พร้อมกบัตรงเขา้ไปจบัมือทั้งสองของเพื่อนและยิม้แสดงความดีใจ เป็นตน้ 

4. รูปภาพ การส่ือดว้ยรูปภาพก็เป็นการติดต่อส่ือสารวธีิหน่ึงท่ีท าให้คนเขา้ใจไดก้วา้งขวาง
และรวดเร็ว เช่น มีรูปผูห้ญิงอยูห่นา้หอ้งน ้า แมค้นท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกก็สามารถเขา้ใจไดง่้าย 

5. สัญลกัษณ์ การใชส้ัญลกัษณ์ส่ือความหมายมีผลดีในแง่ของการประหยดัค าพูด และเป็น
ท่ีเข้าใจกันทั่วไป เช่น สัญลักษณ์ไฟเขียว ไฟแดงในการจราจรสัญลักษณ์มีประโยชน์ในงาน
บางอย่างท่ีต้องการให้ผูเ้ก่ียวข้องเท่านั้ นท่ีจะเข้าใจได้ผูอ่ื้นไม่สามารถเข้าใจ เช่น สัญลักษณ์ 
“อินทรียเ์หล็ก” ในงานสืบราชการลบั เป็นตน้ 

6. ส่ือสารมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ โทรศพัท ์เป็นตน้ เป็นส่ือท่ีนิยมใชก้นัมากใน
ปัจจุบนั โดยเฉพาะโทรศพัทมื์อถือ วิทยุมือถือ เพราะเป็นส่ือท่ีช่วยให้การติดต่อสะดวกรวดเร็ว ถา้
มองในแง่ธุรกิจก็จะเป็นการประหยดัเวลาและเงินเป็นอยา่งยิง่ 

 
ปัญหาการติดต่อส่ือสาร 
 เน่ืองจากการติดต่อส่ือสารมีหลายองคป์ระกอบและกระบวนการติดต่อส่ือสารท่ีซบัซ้อนจึง
ท าใหเ้กิดปัญหาในการติดต่อส่ือซ่ึงปัญหาดงักล่าวมีดงัน้ี (ประสิทธ์ิ  ทองอุ่น, 2542 : 163-168) 

1. เกิดจากกระบวนการส่ือสาร 
หมายถึง เกิดจากผูส่ื้อ เกิดจากสาร เกิดจากส่ือ และเกิดจากผูรั้บสาร ปัญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการส่ือสาร มกัเกิดจากพฤติกรรมของผูส่ื้อและผูรั้บเป็นหลกั เช่น ผู ้
ส่ือหรือผูรั้บไม่อยูใ่นภาวะปกติ อาจเมาเหลา้ เมายา คร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน มีการรับรู้ มีประสบการณ์ มี
ภูมิหลงั มีค่านิยม ความเช่ือ ระเบียบประเพณี ปทสัถานสังคมประกิตท่ีแตกต่าง ท าให้การเขา้รหัส
สารและถอดรหสัแปลความหมายสารไม่ตรงกนั ผูส่ื้อหรือผูรั้บ ไม่มีสมาธิในการติดต่อส่ือสาร อาจ
ก าลังมีอารมณ์โกรธ มีอารมณ์รัก อิจฉาริษยา อคติ ท าให้บังคับตนเองไม่อยู่ ผูส่ื้อหรือผูรั้บมี
บุคลิกภาพไม่เหมาะสม อาจเกิดจากกิริยาอาการ สีหนา้ กรแต่งกาย ไม่เอ้ือต่อการส่ือสาร ท าให้ขาด
ความเช่ือถือ ขาดความไวว้างใจ ระหวา่งผูส่ื้อกบัผูรั้บ เป็นตน้ 

นอกจากปัญหาท่ีเกิดจากผูส่ื้อหรือผูรั้บแลว้อาจเกิดจากสารก็ได ้หมายถึง กระบวนการ
ในการส่ือสาร สารอาจมีปริมาณมากเกินไป สารเขา้ใจยากเกินไป ลกัษณะความเหมาะสม ความ
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ต่อเน่ือง การจดัล าดบัและประเภทของขอ้มูลข่าวสาร การใช้ภาษาในการส่ือสาร ท าให้เกิดปัญหา
และเป็นอุปสรรคในการส่ือสารไดทุ้กขณะ 

นอกจากผูส่ื้อ ผูรั้บ สารแลว้ ส่ือก็เป็นปัญหาและอุปสรรคเช่นกนั เช่น ส่ือขาดคุณภาพ 
ไม่วา่จะเป็นส่ือท่ีเป็นเคร่ืองมือ ส่ือท่ีเป็นอุปกรณ์หรือส่ือท่ีเป็นวิธีการก็ตาม รวมถึงช่องทางของส่ือ
ไม่เหมาะสมดว้ย เช่น ผิดกาลเทศะ มีเสียงรบกวน ความหมายของภาษาท่ีเกิดจากการพอ้งรูปและ
การพอ้งเสียง 

2. เกิดจากกระบวนการเลือกทางจิตวทิยา 
หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารเกิดจากกลไกทางจิตวทิยา ช่วยสร้างความ

สมดุลในจิตใจ ทุกคนสามารถเลือกการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กลไกน้ีจะท าให้บุคคลไม่ได้รับรู้ 
ข่าวสาร ขอ้มูลทั้งหมด ท่ีแวดลอ้มในตวัเขา ลกัษณะการเลือกรับขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการส่ือสาร 4 
ประการ คือ 

2.1 การเลือกเปิดรับ ในชีวิตประจ าวนัของบุคคล มีแหล่งขอ้มูลข่าวสารมากมายท่ีจะ
ส่งสารถึงบุคคลให้ไดรั้บรู้ เช่น มีสถานีวิทยุหลายสถานี มีสถานีโทรทศัน์หลายช่อง มีอินเตอร์เน็ต 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร เคเบิลทีว ีส่ือบุคคลต่างๆ มากมาย บุคคลไม่สามารถจะเปิดรับขอ้มูล
ข่าวสารได้ทั้งหมด จะเลือกดู เลือกฟัง เลือกอ่าน เลือกพูดคุย ตามท่ีตนสนใจ เท่านั้น ท าให้เกิด
ปัญหาเป็นอุปสรรคในการรับรู้ข่าวสารประการหน่ึง 

2.2 การเลือกให้ความสนใจ การเปิดรับสารต่างๆ บุคคลมีโอกาสเลือกท่ีสนใจตาม
ค่านิยม ตามเพศ วยั ตามสถานการณ์ เลือกรับเลือกสนใจสารเฉพาะเพียงบางอย่าง เช่น เลือกอ่าน
หนงัสือพิมพบ์างฉบบั บางคอลมัน์ เลือกดูโทรทศัน์ บางช่อง บางรายการ สนใจดูละคร ไม่สนใจ
รายการข่าว สนใจดูละคร ดูการ์ตูน เกมโชวไ์ม่ชอบดูรายการท่ีเป็นวิชาการ เป็นตน้ สนใจฟังวิทย ุ 
บางสถานี บางรายการ สนใจรายการเพลง ไม่สนใจฟังรายการเกษตรกรรมชาวบา้น เป็นตน้ 

2.3 การเลือกรับรู้และการตีความ บุคคลเม่ือรับสารแลว้มีแนวโนม้ท่ีจะรับรู้และตีความ
สารนั้นให้สอดคล้องกบัเจตคติ ค่านิยม ความเช่ือ ปทสัถาน และความตอ้งการของตน บุคคลจะ
ตีความสารในลกัษณะท่ีท าให้เขาเองมีความพอใจ มีความสบายใจ มีความสุขใจ เช่น สารระบุว่า 
อุบติัเหตุบนถนนเกิดข้ึนทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ 40% มาจากผูข้บัข่ียวดยานพาหนะด่ืม
แอลกอฮอล์ คนท่ีชอบด่ืมเหลา้ ด่ืมเบียร์จะตีความวา่คนท่ีขบัรถเกิดอุบติัเหตุท่ีไม่ไดด่ื้มแอลกอฮอล ์
60% แสดงว่า คนกินเหล้าด่ืมเบียร์ ท าให้เกิดอุบติัเหตุน้อยกว่าคนไม่กินเหล้าด่ืมเบียร์ ตนจึงไม่
จ  าเป็นตอ้งเลิกกินเหลา้ด่ืมเบียร์ขณะขบัรถ เป็นตน้ 
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2.4 การเลือกจดจ า ในชีวิตประจ าวนั ในวนัหน่ึงบุคคลมีสิทธ์ิท่ีจะรับรู้มีข่าวสารให้
ไดรั้บรู้มากมาย และแน่นอนบุคคลไม่อาจจ าสารท่ีรับมาไดท้ั้งหมด จะเลือกจ าเฉพาะท่ีมีความส าคญั
และเก่ียวขอ้งกบัตน สารท่ีมีประโยชน์ต่อตน ตนมีความพอใจเท่านั้น 

ในกระบวนการเลือกทางจิตวิทยา ไม่ว่าเป็นเร่ืองเจตคติ ค่านิยม ความเช่ือ ก่อให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการส่ือสารไม่อยา่งใดก็อยา่งหน่ึง ผูส่ื้อสารตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ 
สารท่ีส่งไปนั้น ผูรั้บอาจไม่ไดรั้บ หรือไดรั้บแลว้ตีความไม่ตรงกนั ก่อให้เกิดค าถามอยูเ่สมอวา่ สั่ง
แล้วท าไมไม่ท า พูดแล้วท าไมไม่รู้เร่ือง สั่งเหมือนสั่งข้ีมูก พูดเหมือนสีซอให้ควายฟัง บอกแล้ว
ท าไมไม่จ  า หูตึงหรืออย่างไร เม่ือมีการส่ือสารจึงจ าเป็นตอ้งตรวจสอบกระบวนการส่ือสารให้
ชดัเจนมีขอ้มูลยอ้นกลบัใหเ้กิดความแน่นอนเสียก่อน 

3. เกิดจากลกัษณะความหมายของภาษา 
ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสาร เกิดจากลกัษณะความหมายของภาษาก็มีไม่น้อย 

เพราะความหมาย คือ ผลท่ีเกิดข้ึนในการรับรู้ และมีปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้า หรือ ส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ 
การกล่าวถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น ค าว่า “สามัคคี” มีความรู้สึกอย่างไร สามัคคีดีหรือไม่ดี 
ความหมายท่ีรับรู้ของบุคคลมักจะเข้าใจและรู้สึกว่าดี แต่การรับรู้ท่ีสัมผสัได้เป็นรูปธรรมนั้น 
สามคัคีจะดีหรือไม่ดี สามคัคีกนัโกง สามคัคีกนัท าลายส่ิงของสาธารณประโยชน์ ท าความสะอาด 
สามคัคีกนัเสียสละช่วยสังคม ช่วยชาติ สามคัคีก็จะเป็นส่ิงท่ีดี เป็นตน้ 

ความหมายไม่ได้อยู่ในค าหรือข้อความ แต่อยู่ท่ีการกระท าของคนข้ึนอยู่กับคน
ความหมายแต่ละคนจะตรงกนัหรือไม่ อยูท่ี่ประสบการณ์ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมของแต่ละคน
จะใกลเ้คียงกนัมากนอ้ยเพียงใด 

ความหมายไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีตายตวั เม่ือประสบการณ์เปล่ียนสถานการณ์เปล่ียนภาวะ
ส่ิงแวดล้อมเปล่ียนความหมายก็จะเปล่ียนไปด้วย เช่น ค าว่า “ผี” มีความหมายท่ีแทจ้ริง คืออะไร 
หมายถึงวญิญาณ หมายถึง ภูตปีศาจ หรือหมายถึง ศพ เช่น ถา้พูดวา่ “กูกบัมึงไม่ตอ้งมาเผาผีกนั” ค า
วา่ “ผ”ี ในประโยคน้ีหมายถึง ศพหรือคนตายหรือร่างกายท่ีไร้วญิญาณ เป็นตน้ 

ลกัษณะความหมายของภาษาจะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน จะเป็นค าพอ้งรูปหรือค าพอ้ง
เสียง มีผลกระทบต่อการส่ือสารหลายคร้ัง บางโอกาสอาจท าให้เข้าใจไม่ตรงกันได้ ลักษณะ
ความหมายของภาษาจ าแนกออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 ความหมายนยัตรงกนั เป็นความหมายเชิงวตัถุพิสัย ทุกคนรับรู้เขา้ใจไดเ้หมือนๆ 
กนั เช่น ค าวา่ “พอ่” ค าวา่ “แม่” ค  าวา่ “บา้น” ค าวา่ “พระ” เป็นตน้ ท่ีปรากฏอยูใ่นพจนานุกรม 
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3.2 ความหมายนยัประหวดั คือ ความหมายท่ีหวนคิดเพราะผูกใจอยู ่เป็นความหมายท่ี
มิไดป้รากฏอยู่ในพจนานุกรม เป็นความหมายเชิงอตัพิสัย เกิดข้ึนตามความรู้สึก ตามอารมณ์แต่ละ
บุคคล เช่น ค าวา่ “ป๋า” อาจหมายถึง พอ่ อาจหมายถึง ผูท่ี้เคารพนบัถือเหมือนพ่อ อาจหมายถึงคนแก่
ชอบสาวๆ อายนุอ้ยๆ  อาจหมายถึง ผูเ้ฒ่าหวังู เป็นตน้ 

3.3 ความหมายเชิงโครงสร้าง ภาษาต่างๆ ทุกตระกูลไม่วา่ภาษาพูด ภาษาเขียนย่อมมี
โครงสร้าง มีรูปแบบเฉพาะของตนเอง มีหลกัไวยากรณ์ ประกอบดว้ยประโยคต่างๆ แต่ละประโยค
อาจประกอบดว้ย ประธาน กิริยา กรรม วเิศษณ์ สันธาน บุรพบท อุทาน เป็นตน้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจ
ความหมายของทุกค าแต่เขา้ใจความหมายของประโยคโดยเฉพาะภาษาไทย มีลกัษณะเฉพาะท่ีภาษา
อ่ืนไม่มี เช่น ภาษาค าผวน เป็นตน้วา่ คนไทยเรียกชาวญ่ีปุ่นว่า “ยุน่” มาจากภาษาค าผวนวา่ “ยุน่ป่ี” 
คือ “ญ่ีปุ่น” แพทยพ์ยาบาลเรียกผูม้ารักษาพยาบาลวา่ คนไขห้รือผูป่้วย หา้มเรียกวา่ คน....ป่วย?  

3.4 ความหมายเชิงอรรถาธิบาย เป็นความหมายท่ีเกิดจากการพรรณนา อธิบายความ
เน้ือหา สาร เร่ืองราวท่ีท าการส่ือสาร เป็นการกล่าวถึงค าใหม่หรือค ามีอยู่แลว้แต่ไม่ไดน้ ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ไม่ค่อยได้ยินได้ฟัง เหมือนเป็นค าใหม่ เพิ่งได้ฟัง เพิ่งได้ยิน ผูส่ื้อหรือผูพู้ดต้อง
อธิบายดว้ยค าพูดหลายค า เพื่อให้ผูรั้บหรือผูฟั้งเขา้ใจความหมายของค าท่ีเกิดข้ึน เช่น ค าว่า “ราช
ภฏั” เป็นค าท่ีใชอ้ยูว่งการศาสนา เม่ือกุลบุตรจะขออุปสมบท พระอุปัชฌายจ์ะถามวา่ “เป็นราชภฏั” 
หรือเปล่า ได้กรายบังคมทูลลาอุปสมบทหรืออนุญาตลาบวชหรือย ัง เพราะค าว่าราชภัฏ มี
ความหมายวา่เป็นขา้ราชการ หรือเป็นคนของพระราชา เป็นขา้ของแผน่ดิน เป็นตน้ 

3.5 การมีความหมายตามกรณี เป็นความหมายของค าท่ีเป็นค าเดียว แต่มีความหมาย
แตกต่างกนัตามกรณี ตามสถานการณ์ เช่น ค าวา่ “วิง่” หมายถึง กิริยาอาการเคล่ือนไหวโดยอาศยัเทา้
ทั้งสองโดยรวดเร็ว เร็วกวา่การเดิน ปัจจุบนัค าวา่ “วิ่ง” อาจหมายถึง การวิ่งเตน้โยกยา้ยขอต าแหน่ง
หนา้ท่ี ค  าวา่ “กิน” หมายถึงการรับประทานอาหาร ปัจจุบนั ค าวา่ “กิน” อาจหมายถึง การฉ้อราษฎร์
บงัหลวง คอรัปชัน่ กินหิน กินปูน กินทราย เป็นตน้ 

4.  เกิดจากการไม่เปล่ียนแปลงความคิด 
 การไม่เปล่ียนแปลงความคิด คือ ไม่เปล่ียนแปลงโลกทศัน์ ผูกติดอยูก่บัความคิดเห็นเดิม 

ความเช่ือเดิม ไม่ยอมรับขอ้มูลใหม่ๆ เช่น คนมีครรภ์ ชาวบา้ยบางหมู่บา้นมกัเช่ือว่า ตอ้งกินขา้ว
เหนียวกบัเกลือ ไม่ยอมรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ ตามแพทยห์รือพยาบาลแนะน า เป็นตน้ 
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5. เกิดจากมองขา้มความแตกต่าง 
 สรรพส่ิงในโลก ยอ่มมีความแตกต่างกนั ไม่มีส่ิงใดท่ีจะเหมือนกนัในทุกประการไม่เวน้

แต่แฝดแท ้การส่ือสารความหมาย จึงตอ้งจ าแนกความแตกต่างให้ไดจ้  าแนกตามลกัษณะให้ชดัเจน 
การส่ือความหมายจะไม่เกิดความคลุมเครือ เช่น ความแตกต่างของช้างไทยกับช้างแอฟริกา 
นอ้ยหน่ากบันอ้ยโหน่ง ตะเขก้บัตะโขง เป็นตน้ 

6. เกิดจากความคิดแบบทวนิิยม 
 ตามปกติความคิดของบุคคลจะมี 3 ระดบั คือ ความคิดแบบทวินิยม หมายถึง ความคิด

แบบสุดขั้ว ความคิดแบบพยนิุยม หมายถึง ความคิดแบบไม่เด็ดขาด เช่น คนไทยไม่สูงแต่ก็ไม่ถึงกบั
เต้ีย ความคิดแบบสัมพนัธ์นิยม หมายถึง ความคิดท่ีค านึงถึงปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม เช่น คนไทยสูง แค่น้ีก็
ดีแลว้ เด็กอนุบาลคิดไดแ้ค่น้ีก็เก่งแลว้ เป็นตน้ 

 การคิดแบบต่างๆ ดงักล่าวน้ี การคิดแบบทวินิยม เป็นการคิดท่ีเป็นปัญหาต่อการส่ือสาร
ไม่น้อยท่ีเกิดข้ึน เพราะเป็นความคิดท่ีเด็ดขาดไม่ลงัเล เป็นความคิดแบบสุดขั้ว ไม่เป็นขาวเป็นด า 
ไม่ดีก็เลว ไม่ขวาจดัก็ซา้ยจดั เป็นตน้ 

7. เกิดจากความคิดแบบน ้าชาลน้ถว้ย 
ตามปกติ ถว้ยน ้าชาเอเทน ้าชาลงไปเต็มถว้ยแลว้ หากเทลงไปอีก ถว้ยน ้ าชาจะไม่รับน ้ า

ชาท่ีเทลงไป กลายเป็นลน้ถว้ย ไม่เกิดประโยชน์อนัใด คนท่ีปฏิบติัตนเป็นคนรู้แลว้ เก่งแลว้ ท าได้
แลว้ ส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีรู้ ชดัเจน ครบถว้นสมบูรณ์แลว้ จะปฏิเสธการรับรู้ใหม่ ไม่ยอมรับฟังความคิด
ของผูอ่ื้น ดูถูกดูหม่ินคนอ่ืนว่า ไม่เอาไหน โง่ ดกัดาน สู้ตนไม่ได ้เช่น เด็กนกัเรียนบอกครูว่า ครู
ครับ ครูบอกวา่ หน่ึงบวกหน่ึงตอ้งเป็นสอง บางคร้ังก็ไม่ใช่นะครับครู ครูบอกวา่ อยา่มาแหยม อยา่
มากระเดะเสนอความคิดพิเรนทร์ๆ เลย ท าให้เด็กไม่กลา้ให้เหตุผล ถา้ครูใจกวา้งยอมฟังความคิด
ของเด็กบา้งครูก็จะทราบวา่เด็กสงสัยจริงๆ เพราะเด็กคิดวา่ บวกคือรวม เม่ือน าน ้ ามาหน่ึงแกว้บวก
กบัน ้ าอีกหน่ึงแกว้ เด็กคิดเอาน ้ ามาเทรวมกนัจะเป็นน ้ าหน่ึงแกว้ก็ไดแ้ต่แกว้ใหญ่ข้ึนเท่านั้น เหตุผล
ฟังได ้ดงัน้ี เป็นตน้ 

 
สรุปท้ายบท 

มนุษยทุ์กคนมีความแตกต่างกนั และแต่ละบุคคลมีความสามารถท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในหาก
ไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดการน าออกมาใช ้จะสามารถสร้างสรรคง์านให้เกิดประโยชน์ได ้นัน่คือการ
น าศกัยภาพของตนออกมาใช้ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้คนเราส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยใชศ้กัยภาพท่ีตนเองมีอยู่
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อยา่งเตม็ท่ี จึงตอ้งมีการสร้างเสริมศกัยภาพเพราะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาตนเอง โดยท่ี
มนุษยจ์ะพฒันาตนเองไดน้ั้น ส่ิงส าคญัคือตอ้งมีการรับรู้เพราะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล มีการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้เหมาะสม มีความสามารถทาง
ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การคิด การจ า การลืม และมีเจตคติทางบวก  

มนุษย ์ไม่สามารถอยูค่นเดียวตามล าพงัได ้จึงตอ้งมีการพบปะ ร่วมงานกบับุคคลอ่ืน ท าให้
เกิดการรวมกลุ่ม ซ่ึงคุณลกัษณะของกลุ่มพิจารณาไดจ้ากการมีปฏิสัมพนัธ์กนั มีจุดประสงคร่์วมกนั 
มีระบบพฤติกรรม มีปทสัถานและกฎกติกา และสัมพนัธภาพในบทบาทท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะ
ของกลุ่ม กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่มได ้

การพฒันาตน เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลให้ด าเนินไปสู่เป้าหมาย และการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น ท างานร่วมกับผูอ่ื้นใน
ลกัษณะของกลุ่ม จ าเป็นตอ้งมีการพฒันากลุ่มเพื่อให้อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยส่ิงส าคญัประการหน่ึง
คือการลดความขดัแยง้ของกลุ่ม ดว้ยการยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล ยึดหลกัการท างานเพื่อ
งาน ท างานในบรรยากาศแบบประชาธิปไตย มีการประนีประนอมปรับความเขา้ใจกนั และการ
แสดงน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน   
 มนุษยสัมพันธ์  คือการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืนด้วย
สัมพนัธภาพท่ีดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย นับตั้งแต่มีการปฏิวติั
อุตสาหกรรมท าให้โรงงานต่าง ๆ ให้ความส าคญัต่อคนงาน ค านึงถึงความตอ้งการพื้นฐานของ
คนงานมากข้ึนเน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ต่อการสร้างผลผลิต ท าให้เกิดการสร้างมนุษยสัมพนัธ์
ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งในการท างานร่วมกนัอย่างมีความสุข ต่อมาจึงได้มีการพฒันาเปิดสอน
วชิาการดา้นมนุษยสัมพนัธ์อยา่งแพร่หลาย กวา้งขวางในปัจจุบนั 
 มนุษยสัมพนัธ์จึงมีความส าคญัต่อมนุษยใ์นการด ารงชีวิตท่ีจะอยู่อย่างเขา้ใจกนั ช่วยเหลือ
กนั และสร้างความสงบสุข โดยมีปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพนัธ์ท่ีวา่ มนุษยทุ์กคนมีคุณค่าแห่ง
ความเป็นคนเท่าเทียมกนั มนุษยมี์ศกัด์ิศรี มีความสามารถเฉพาะตวั และทุกคนตอ้งการการยอมรับ 
ตอ้งการแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูท่ี้เขา้ใจในหลกัมนุษยสัมพนัธ์ ตอ้งค านึงถึงธรรมชาติ
ของมนุษยท่ี์มีความแตกต่างระหวา่งบุคคล บริบททางสังคม และธรรมชาติของแต่ละองค์การ เพื่อ
เขา้ใจพฤติกรรมของบุคคล ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ท างานดว้ยกนั และสามารถอยู่ร่วมกนัได้
อยา่งมีความสุข 
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ค าถามท้ายบทที ่6 
 

1. จงอธิบายความหมายของมนุษยสัมพนัธ์ใหค้รอบคลุมท่ีสุด 
2. อะไรเป็นสาเหตุท่ีมาของมนุษยสัมพนัธ์ 
3. จงอธิบายปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัมนุษยม์าโดยสังเขป 
4. ลกัษณะของสังคมไทยมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษยสัมพนัธ์อยา่งไร 
5. เพราะเหตุใดมนุษยสัมพนัธ์จึงมีความส าคญัต่อมนุษย ์
6. ในฐานะนกัศึกษา ท่านสามารถน าความรู้ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ไปใชจ้ริงในชีวติไดอ้ยา่งไรบา้ง 
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บทที ่7 
มนุยษสัมพนัธ์กบัการเป็นสมาชิกทีด่ีในสังคม 

 
 เม่ือมนุษยโ์ชคดีไดเ้กิดมาเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม  ย่อมตอ้งช่วยเหลือสังคมบา้งไม่
มากก็น้อยตามความสามารถ  ตามบทบาทท่ีไดรั้บจากสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาสังคม  
พฒันาโลกของเรา    ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆข้ึนไป  ในการช่วยเหลือสังคมน้ีอาจออกมาในรูปแบบ
ต่างๆ กนัไปตามแรงจูงใจของ    แต่ละคน  แต่สุดทา้ยก็คือทุกคนตอ้งการมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมี
ความสุข  ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกนัอย่างไม่เป็นทางการ  เช่น  ในครอบครัว  ในหมู่เพื่อน  หรืออยู่
ร่วมกนัอยา่งเป็นทางการ  เช่น  ในขณะทาํงานร่วมกบักบับุคคลต่างๆ  เป็นตน้  ดงันั้น  เพื่อให้การ
อยู่ร่วมกันหรือทํางานร่วมกันดําเนินไปได้อย่างมีความสุข  บุคคลควรศึกษาหลักการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆรอบๆ  ตวัดว้ย  เม่ือบุคคลมีความสุข ยอ่มมีกาํลงักาย  กาํลงัใจ
สูงพอจะพฒันาสังคมตามจุดมุ่งหมายได ้
 
การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆ 
 ประสิทธ์ิ  ทองอุ่น (2542)  กล่าวว่า  บุคคลต่างๆท่ีมนุษย์จะต้อง เ ก่ียวข้องด้วยใน
ชีวติประจาํวนั แบ่งไดด้งัน้ี 
 1. บุคคลในครอบครัว 
 2. ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้ 
 3. ผูบ้งัคบับญัชาหรือลูกนอ้ง 
 4. เพื่อนร่วมงาน 
 5. บุคคลทัว่ไป สังคมหรือชุมชน 
 ถา้เราสามารถสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆ เหล่าน้ีได ้ก็จะช่วยให้ชีวิตของเราประสบ
แต่ความสุขความสําเร็จ มีความราบร่ืนในชีวิตทั้ งในด้านส่วนตัวและการงาน ต่อไปน้ีเป็น
ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัตวั เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อบุคคลกลุ่มต่างๆ 
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การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว 
 บุคคลในครอบครัวอาจจาํแนกได้หลายฝ่าย เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา ลูก คนรับใช ้
(บ่าว) เป็นตน้ การท่ีครอบครัวจะมีความสุข หรือความราบร่ืนเกิดข้ึนไดน้ั้น สมาชิกควรปฏิบติัต่อ
กนัดว้ยดี  (ประสิทธ์ิ ทองอุ่น, 2542 : 172-177) ดงัน้ี 

1. หลกัปฏิบัติของสามีทีพ่ึง่มีต่อภรรยา มี 5 ประการ คือ 
         1.1 ยกยอ่งนบัถือความเป็นภรรยา 
 การให้เกียรติต่อภรรยานับเป็นคุณธรรมประการหน่ึง สามีท่ีดีจะต้องใช้คาํพูดท่ีดี
อ่อนหวานตามความนิยมต่อภรรยาของตน ไม่ใช้วาจาหยาบคาย กล่าวยกยอ่งภรรยาให้ปรากฏใน
หมู่ญาติมิตรสหายรับรองเปิดเผยวา่เป็นภรรยาของตนในโอกาสท่ีสมควร 
         1.2  ไม่ดูหม่ิน 
 สามีท่ีดีตอ้งไม่ดูหม่ินภรรยาของตน เช่น การไม่รับรองวา่เป็นภรรยาทาํให้ภรรยาไดรั้บ
ความอปัยศอดสู เป็นตน้ การทุบตีกดข่ี ด่าวา่ดว้ยวาจาหยาบคาย เป็นการดูหม่ินภรรยา 
         1.3  ไม่ประพฤตินอกใจ 
 สามีท่ีดีต้องไม่ประพฤตินอกใจภรรยาของตน คือ ไม่ไปทาํชู้กับหญิงอ่ืน ขาดความ
ซ่ือตรงต่อกนั ทาํให้ภรรยาได้รับความทุกข์โทมนัส เป็นเหตุให้ครอบครัวขาดปกติสุข ควรยินดี
พอใจในภรรยาของตนเท่านั้น 
        1.4 มอบความเป็นใหญ่ให ้
 สามีท่ีดีตอ้งยกย่องความเป็นใหญ่ในเรือน มอบหมายกิจการภายในบา้นเรือนการครัว 
การเก็บหอมรอมริบเงินทอง โดยใหอ้าํนาจแก่ภรรยาจดัแทนตนใหส้มกบัคาํวา่ แม่ศรีเรือน 
        1.5  ใหเ้คร่ืองนุ่งห่ม 
 ธรรมชาติของผูห้ญิงย่อมรักสวยรักงาม ชอบเคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย สามีจึงควร
ใหเ้คร่ืองแต่งตวัแก่ภรรยาของตนตามฐานะ ตามกาลเวลา 
     2.  หลกัปฏิบัติของภรรยาต่อสามี  มี 5 ประการ คือ 
        2.1 จดัการงานดี 
  ภรรยาท่ีดีต้องเป็นผูข้ยนัในการทาํกิจการบ้านเรือน งานครัวให้เรียบร้อย ปัดกวาด
บา้นเรือนใหส้ะอาดหมดจด จดัวสัดุส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบ ไม่ปล่อยใหบ้า้นรกรุงรัง 
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        2.2 สงเคราะห์คนขา้งเคียงของสามี 
 ภรรยาท่ีดีจะตอ้งรู้จกัเอาใจใส่สงเคราะห์คนขา้งเคียงของสามี เช่น ญาติพี่น้อง มารดา
บิดา มิตรสหายของสามี การสงเคราะห์ ไดแ้ก่ การตอ้นรับเอาใจใส่ช่วยเหลือกิจการต่างๆ ตลอดถึง
การใหปั้นส่ิงของต่างๆ อนัเป็นการสงเคราะห์ดว้ยอามิส 
        2.3 ไม่ประพฤตินอกใจ 
 ภรรยาท่ีดีตอ้งเป็นผูซ่ื้อสัตย ์ไม่ประพฤตินอกใจ หรือประพฤติตนให้เป็นท่ีระแวงสงสัย 
เช่น การไปเท่ียวกบับุรุษอ่ืน  การลกัลอบคบหาสมาคมกบับุรุษอ่ืนในทางชูส้าว  อนัเป็นเหตุให้สามี
ตอ้งเส่ือมเสียเกียรติยศ แมส้ามีจะยากจนตกทุกข์ไดย้ากดว้ยประการใดๆ ก็ไม่ควรเอาใจออกห่าง 
การคิดท่ีจะละทิ้งสามีตนและพอใจในบุรุษอ่ืนก็เป็นการนอกใจแลว้ 
        2.4 รักษาทรัพยท่ี์สามีหามาได ้
 ภรรยาท่ีดีจะตอ้งเป็นผูรั้กษาทรัพยส์มบติัท่ีสามีหามาได ้ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือนาํไป
ลา้งผลาญดว้ยการเล่นการพนนั เท่ียวเตร่ เป็นตน้ ตอ้งรู้จกัประหยดัทรัพยรู้์จกัรักษาจบัจ่ายในส่ิงท่ี
จาํเป็นเท่านั้น 
        2.5 ขยนัไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง 
 ภรรยาท่ีดีตอ้งเป็นคนขยนัไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง แมจ้ะเหน่ือยยากปานใดก็
ช่วยทาํกิจการของสามีดว้ยความอดทน ไม่ทอ้แทใ้จ ถึงกบัละทิ้งหนา้ท่ีของตนไป 
 
วธีิการทะเลาะให้รักกนั 
   สามีภรรยาท่ีอยู่ด้วยกันนานๆ ก็เร่ิมมีความขดัแยง้ บางทีต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าจาํเป็นตอ้ง
โตแ้ยง้ บางทีถึงขั้นทะเลาะกนัถา้จะตอ้งทะเลาะกนัก็ควรใหค้วามรักยงัคงอยู ่(ม.ร.ว.สมพร สุทศันีย,์ 
2554 : 323) คือ  

1. ตั้งใจฟังคาํพูดของอีกฝ่าย 
2. ไม่ใชถ้อ้ยคาํท่ีเป็นการกล่าวหา เช่น “ฉนัคิดวา่เธอ...” 
3. ควรทบทวนวา่การคาดเดานั้นถูกหรือไม่ เพราะแต่ละคนจะคิดเอาเองว่าเป็นอยา่ง

นั้นเป็นอยา่งน้ี 
4. เลือกเวลาและสถานท่ีท่ีจะทะเลาะกนั 
5. โกรธใหถู้กท่ีอยา่พาล 
6. คิดใหดี้วา่ตนเองตอ้งการอะไร 
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7. พูดใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการอะไร แต่พร้อมประนีประนอม 
8. เตม็ใจท่ีจะปรับปรุงตนเอง 
9. ไม่พยายามเอาชนะ 

3. หลกัปฏิบัติของบิดามารดาต่อบุตร มี 5 ประการคือ 
       3.1 หา้มประพฤติชัว่ 
 บิดามารดาตอ้งห้ามปรามหรือช้ีทางชัว่ให้ลูกทราบ และห้ามกระทาํชัว่เหล่านั้น  เช่น 
ช้ีให้เห็นโทษของอบายมุข 6 ประการ คือ ด่ืมนํ้ าเมา เท่ียวกลางคืน เท่ียวดูมหรสพ เล่นการพนนั มี
ความเกียจคร้าน และคบคนชัว่เป็นมิตร ห้ามลูกของตนมิให้ประพฤติเพราะทางเหล่าน้ีเป็นทางแห่ง
ความวบิติั พาตนใหเ้ป็นทุกข ์
    3.2 แนะนาํใหต้ั้งอยูใ่นความดี 
  นอกจากห้ามกระทาํความชัว่แลว้ ตอ้งหมัน่พร่ําสอนให้กระทาํความดี ตั้งอยูใ่นความดี
ความชอบ เช่น สอนใหลู้กรู้จกัประกอบกิจการงานท่ีเป็นประโยชน์ หมัน่ขวนขวายในการหาทรัพย ์
รู้จกัรักษาทรัพยส์มบติัท่ีหามาไดแ้ลว้ไม่เส่ือมเสียไปโดยไม่จาํเป็น ให้รู้จกัประมาณในการใช้จ่าย
เพื่อเล้ียงชีวิตตามฐานกาํลังทรัพย์ของตนไม่ให้ฟุ่มเฟือยหรือฝืดเคืองแร้นแค้น สอนให้ลูกรู้จกั
เสียสละความสุขเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
    3.3  ใหศึ้กษาศิลปะวทิยา  
    เม่ือบุตรมีอายุครบตามกฎหมายท่ีจะตอ้งศึกษาเล่าเรียน แลว้ก็ขวนขวายหาท่ีศึกษาให ้
แลว้ส่งเสริมใหมี้การศึกษาดีๆ ในวชิาการท่ีลูกถนดัเพื่อเป็นวชิาเล้ียงต่อไป 
   3.4  หาภรรยาสามีท่ีสมควรให ้
   เม่ือบุตรเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวควรแก่การครองเรือนแลว้ มารดาบิดาก็เลือกหา
หรือช่วยพิจารณาดว้ยความเหมาะสม เพื่อท่ีจะไดอ้ยูค่รองเรือนครองรักกนัอยา่งมีความสุขตลอดไป 
    3.5  มอบทรัพยใ์หใ้นเวลาท่ีสมควร 
     เม่ือลูกมีครอบครัวเป็นฝ่ังเป็นฝาแล้ว ควรแบ่งทรัพย์มรดกให้เพื่อเป็นทุนในการ
ประกอบกิจการใหมี้ฐานะมัน่คง การแบ่งทรัพยใ์หลู้กนั้น ควรทาํเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ียงัมีชีวิตอยู ่
เช่น การแบ่งให้ลูกไปลงทุนประกอบอาชีพ ระยะสอง เม่ือบิดามารดาแก่เฒ่าก็เห็นวา่ใกลต่้อความ
ตายแลว้ก็จดัแบ่งทรัพยม์รดกใหแ้ก่ลูกดว้ยความเรียบร้อย 
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  4. หลกัปฏิบัติของบุตรต่อบิดามารดา มี 5 ประการ คือ 
    4.1 ท่านเล้ียงดูเรามาตอ้งเล้ียงดูตอบแทนท่าน 
   ลูกทุกคนตอ้งระลึกถึงบุญคุณท่ีบิดามารดาไดเ้ล้ียงเรามาจนเจริญเติบโต ตอ้งลาํบากลาํ
บนคอยประคบประหงมอาบนํ้ าชาํระกายยามป่วยไขต้อ้งอดหลบัอดนอนคอยเผา้ดูแล ให้การศึกษา 
เป็นตน้ ฉะนั้น เม่ือเราเจริญเติบโตข้ึน สามารถทาํกิจกรรมต่างๆไดแ้ลว้ ท่านแก่เฒ่าลงตอ้งเล้ียงดู
ท่านให้เป็นสุข อยา่ให้ท่านตอ้งทนทุกข์เดือดร้อนในการหาเล้ียงชีพ เม่ือท่านเจ็บป่วยตอ้งพยายาม
ป้อนขา้ว ป้อนนํ้า นวดเฟ้น ปรนนิบติัท่านดงัท่ีท่านเคยปฏิบติัมาก่อน เพื่อใหท้่านเป็นสุข 
    4.2 ช่วยทาํกิจกรรมของท่าน 
   คือบิดามารดาท่านมีชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึงทั้งในบ้าน และนอกบ้าน เราควรช่วยทาํ
กิจกรรมของท่านใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยความเรียบร้อย โดยไม่ให้ท่านหนกัใจหรือเป็นห่วงกงัวลใน
กิจการนั้นๆ 
    4.3 ดาํรงวงศส์กุล 
   คือจะตอ้งปฏิบติัตนดาํรงวงศ์ตระกูลให้ย ัง่ยืนถาวร สร้างความเจริญให้แก่วงศ์ตระกูล
ดว้ยคุณสมบติัและวตัถุปฏิบติั เป็นท่ีนิยมนบัถือของคนทัว่ไป อยา่ให้ตระกูลของตนเส่ือมหรือถูกติ
ฉินนินทาในทางชัว่ร้าย ปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีของวงศส์กุล รักษามรดกทรัพยสิ์นของ
ท่านใหค้งอยู ่
   4.4 ปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูค้วรรับมรดก 
   ผูท่ี้ควรแก่การเป็นทายาทสืบวงศส์กุลนั้นควรประพฤติตนดี สุภาพเรียบร้อย ไม่เป็นคน
หมกมุ่นอยูใ่นอบายมุข อนัเป็นทางผลาญทรัพยส์มบติัของท่านใหห้มดไป 
   4.5 เม่ือท่านล่วงลบัไปแลว้ก็ควรทาํบุญอุทิศให ้
  บุตรธิดาจะตอ้งระลึกอยู่เสมอว่า ท่านเป็นผูใ้ห้เรามาก่อน ตั้งแต่เลือดเน้ือ ชีวิต ความรู้ 
ทรัพยสิ์น มรดก อุปการคุณเหล่าน้ี บุตรธิดาจะตอ้งระลึกถึงอยูเ่สมอเม่ือท่านล่วงลบัไปแลว้จึงตอ้ง
ทาํบุญอุทิศส่วนกุศลใหท้่าน เพื่อแสดงความกตญัํูกตเวทีตามกาํลงัของเรา 
     5. หลกัปฏิบัติของนายต่อบ่าว มี 5 ประการ คือ 
    5.1 จดังานใหท้่านตามกาํลงั 
   การจดังานให้คนรับใช้ทาํ ตอ้งคาํนึงถึงกาํลงักาย กาํลงัความสามารถและกาํลงัความรู้ 
งานจึงจะไดผ้ล เช่น บ่าวเป็นหญิง ก็จดังานท่ีผูห้ญิงทาํได ้ถา้เป็นชายก็คาํนึงถึงกาํลงักาย แลว้ก็จดั
งานท่ีพอแก่กาํลงัใหท้าํ อยา่ใชง้านเกินกาํลงัของเรา 
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   5.2 .ใหอ้าหารและใหร้างวลั 
   นายท่ีดีคือนายท่ีเห็นว่า บ่าวของตนเป็นมนุษยมี์จิตใจเหมือนๆ กนักบัตน รู้จกัหิว รู้จกั
ร้อน รู้จกัเหน่ือยเหมือนกนั จึงไม่ควรปล่อยให้อดอยากยากแคน้ ควรให้รับประทานอาหารตาม
สมควร  เพื่อเป็นการส่งเสริมใหก้าํลงัใจ 
    5.3 รักษาพยาบาลใหใ้นเวลาเจบ็ไข ้
  ยามคนรับใชเ้จ็บป่วยลง ก็ควรพยาบาลรักษาให้หายไม่ใช่ยามดีใชย้ามไขไ้ม่รักษา ควร
รักษาในยามป่วยไข ้เป็นส่ิงสําคญัทางจิตใจมาก ทาํให้บ่าวรู้สึกจงรักภกัดีมากข้ึนเพราะเห็นว่านาย
ไม่ทอดทิ้งละเลยตน 
   5.4 ใหรั้บอาหารท่ีมีรสแปลกใหม่ 
  เม่ือนายมีอาหารส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีรสแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีบ่าวไม่เคยรับประทานก็แบ่งให้
บ่าวรับประทานบา้ง โดยไม่หวงไวรั้บประทานคนเดียว การแบ่งน้ีจะตอ้งแบ่งให้ทัว่ถึงกนั ไม่เลือก
ท่ีรักมกัท่ีชงั เช่น เล้ียงอาหารปีใหม่ หรืองานวนัเกิดของตนบา้ง 
    5.5 ปล่อยในสมยัอนัสมควร 
  นายท่ีดีจะตอ้งรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ตอ้งใหโ้อกาสแก่บ่าวไดพ้กัผอ่นเท่ียวเตร่บา้งใน
บางโอกาส (การปล่อยในสมยัหมายถึง การสมยัท่ีมีงานนักขตัฤกษ์ เช่น หยุดพกัในวนัปีใหม่ 
สงกรานต ์ฯลฯ) 
     6. หลกัการปฏิบัติของบ่าว มี 5 ประการ คือ   
    6.1 ลุกข้ึนท างานก่อนนาย 
  บ่าวหรือลูกจา้งท่ีดีจะตอ้งเป็นผูข้ยนัในการทาํงาน เช่น ถา้เป็นชาวนา ชาวสวน บ่าวหรือ
ลูกจา้งจะตอ้งออกไปนาไปสวนก่อนนาย ถา้เป็นคนรับใชภ้ายในบา้น ก็ตอ้งลุกข้ึนก่อนนาย จดัแจง
หุงตม้อาหาร  ให้นาย ถา้เป็นขา้ราชการ หรืองานตามบริษทัห้างร้าน ผูน้อ้ยหรือลูกจา้งตอ้งไปถึงท่ี
ทาํงานก่อนนาย งานท่ีเป็นหนา้ท่ีของตนจะตอ้งรีบทาํใหเ้สร็จเรียบร้อยไม่ตอ้งรอให้นายสั่งหรือใช ้
    6.2 เลิกงานทีหลงันาย 
   ลูกจา้งท่ีดีเม่ือถึงเวลาเลิกงานแลว้ก็ตาม ถา้นายยงัไม่เลิกงานก็ตอ้งคอยจนกวา่นายจะเลิก
งานก่อน หรือรอจนกวา่นายจะสั่งใหเ้ลิก 
   6.3 ถือเอาแต่ของท่ีนายให ้
   ลูกจา้งท่ีดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้นายจา้งไวว้างใจ ฉะนั้น ผูเ้ป็นลูกจา้งจะตอ้งมีความซ้ือสัตย์
สุจริต ไม่หลีกเล่ียงงาน พยายามปรับปรุงงานใหเ้จริญกา้วหนา้อยูเ่สมอ 
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    6.4 ท าการงานของนายใหดี้ข้ึนตามล าดบั 
   เม่ือนายจา้งสั่งงานหรือมอบหมายงานใหท้าํจะตอ้งทาํงานนั้นใหส้าํเร็จดว้ยดีทนัที 
    6.5 นาํคุณของนายไปสรรเสริญในท่ีต่างๆ  
   ลูกจา้งท่ีดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยต์รงต่องานท่ีกระทาํทั้งยงันาํเอาความดีต่างๆ 
ของนายไปสรรเสริญในท่ีต่างๆ ตลอดจนไม่นินทาว่าร้ายนาย จะตอ้งสรรเสริญในการกระทาํของ
นายตน 
 
การสร้างความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา 
   เพื่อให้การทาํงานด้วยกันดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบร่ืน สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือ ลูกนอ้งควรปฏิบติั (ประสิทธ์ิ ทองอุ่น, 2542 : 177-181) ดงัน้ี 
  1. เรียนรู้นิสัยของผู้บังคับบัญชา 
   เม่ือเรามีหัวหน้า เปล่ียนหัวหน้าใหม่หรือมีหัวหน้าหลายคน เราควรคิดว่าหัวหน้าชอบ
อยา่งไร ทาํอยา่งไรจึงจะพอใจหวัหนา้ หวัหนา้มีนิสัยอยา่งไรถา้เป็นคนละเอียดรอบคอบ ตอ้งทาํงาน
ใหล้ะเอียดรอบคอบ ตรวจทุกตวัอกัษร ตอ้งศึกษาวา่เป็นคนแม่นยาํ ใจดี ใจร้าย บางคนก็ใจร้อน สั่ง
เ ด๋ียวน้ีเอาเด๋ียวน้ี การเรียนรู้นิสัยของผู ้บังคับบัญชาจะนําไปสู่การทํางานให้ถูกใจ พอใจ
ผูบ้งัคบับญัชาได้ เพราะเราตอ้งพบกบัผูบ้งัคบับญัชาใหม่ๆ ลกัษณะนิสัยไม่เหมือนกนั บางทีคน
เดียวกนัแต่กาลเวลาผา่นไป ปริมาณงาน ตาํแหน่งหนา้ท่ีเปล่ียนไปนิสัยก็เปล่ียนไปดว้ย บางคนก็เอา
ใจยาก ทาํดีอยา่งไรก็ไม่ถูกใจ ไม่ติไม่ชม เฉยๆ ก็มี  
   2. ท างานให้ดี หลกีเลีย่งการประจบสอพลอ 
   การทาํงานใหดี้มีหลายอยา่ง คือ ดีของเราแต่ไม่ดีของหวัหนา้ หรือดีของหวัหนา้แต่ไม่ดีของ
เรา ตอ้งศึกษาดูว่าเพราะเหตุใดจึงยงัไม่ถูกใจท่าน เป็นเร่ืองของ “นานาจิตตงั” บางคนอาจบอกว่า
หัวหน้าเป็นคน  ไม่ดี ไม่รู้จกัความดี ทาํดีแลว้ว่าไม่ดี เราตอ้งรู้ให้ไดว้่าหัวหน้าชอบอะไร และไม่
ชอบอะไร เช่น ท่านชอบความเรียบร้อยรวดเร็ว เราก็ตอ้งทาํงานใหเ้รียบร้อยรวดเร็ว ประจบดว้ยการ
ทาํงานดี ต่างกนักบัการประจบ “สอพลอ” เอาดีใส่ตวัเอาชัว่ใส่คนอ่ืน รับปากรับคาํแต่งานไม่เสร็จ 
ไม่เรียบร้อยบกพร่องไม่มีความรับผดิชอบ เท่ากบัเป็นการหลอกลวง ประพฤติชัว่ คงจะไม่มีหวัหนา้
คนไหนท่ีจะเล้ียงลูกน้องท่ีมีความรู้ความสามารถตํ่า และประพฤติชั่วชอบตลบตะแลง หรือ
หลอกลวงเจา้นาย นายจะโกรธมากและนายจะไม่เล้ียงเม่ือรู้ภายหลงั เพื่อนฝูงก็เกลียดชังไม่คบ
สมาคมดว้ย 
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   3. หาทางท าให้ความคิดของผู้บังคับบัญชาเกดิผล 
   ผูบ้งัคบับญัชาท่ีดีต้องเป็นผูช่้วยเหลือกิจการงานของผูบ้งัคบับญัชาตามอาํนาจหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย เม่ือผูบ้งัคบับญัชามีดาํริร่ิเร่ิมงานในเร่ืองอะไร เรามีหน้าท่ีตอ้งช่วยเหลือทาํงาน
หรือทาํความคิดเหล่านั้นใหส้าํเร็จ ควรใหข้อ้มูลเสนอแนะท่ีถูกตอ้งการออกความคิดเห็นขอ้ดีขอ้เสีย
อยา่งไร อยา่งน้ีก็เป็นการช่วยเหลือท่าน 
   ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบางคน พอผูบ้งัคบับญัชาคิดทาํอะไรก็เฉย ไม่ออกความคิดเห็นอะไรไม่
ช่วยหาทางออกหรือวธีิการแกท่ี้เหมาะสมให ้บางคนก็ตา้นเพราะไม่อยากทาํงาน บางคนก็บ่นวา่งาน
แค่น้ีก็จะตายอยูแ่ลว้ หรือในห้องประชุมไม่ออกความคิดเห็น แต่พอออกนอกห้องประชุมชอบไป
คุยวา่เร่ืองน้ีไม่เห็นดว้ย  ไม่ควรทาํ โจมตีผูบ้งัคบับญัชาวา่ไม่ไดค้วาม แลว้อยา่งน้ีผูบ้งัคบับญัชาจะ
ชอบไดอ้ยา่งไร 
   บางคร้ังผูบ้งัคบับญัชาอาจจะมีความคิดใหม่ๆ ท่ีตอ้งการให้เห็นผลเร็ว แต่อาจจะขดักับ
ระเบียบและวิธีการอยูบ่า้ง ลูกนอ้งท่ีดีตอ้งช้ีแจงแสดงเหตุผลวา่ขดัขอ้งอยา่งไร ทาํไดห้รือไม่ได ้ถา้
จะทาํให้ถูกวิธีควรทาํอย่างไร ผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูต้ดัสินว่าควรจะทาํอย่างไร ทาํไดห้รือไม่ได ้
และเป็นเจา้ของเร่ือง ตอ้งช่วยกนัช้ีแจงแนวทางท่ีจะปฏิบติัไดเ้พียงไร อยา่งน้ีผูบ้งัคบับญัชาก็สบาย
ใจคือช่วยป้องกนัความคิดให้ และหาวิธีท่ีถูกตอ้งเป็นทางออกให้ ทาํให้ความคิดและการงานของ
ผูบ้งัคบับญัชาสาํเร็จและบงัเกิดผล 
   4. ให้ความเคารพยกย่องผู้บังคับบัญชาตามฐานะ 
   ขอ้ปฏิบติัน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะเป็นวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย 
ในการเคารพต่อผูอ้าวุโสกวา่  แต่ก็มีบางคนชอบแสดงความกระดา้งกระเด่ืองออกมาให้เห็น แสดง
ความไม่เคารพตามฐานะเป็นการเสียมารยาทไม่สุภาพ 
   เราไม่พอใจก็ตอ้งเก็บไวใ้นใจ การทาํตวัเป็นผูมี้มารยาทรู้จกัให้ความยาํเกรงยกยอ่งคนอ่ืน
เป็นส่ิงดี โดยเฉพาะผูบ้งัคบับญัชา ยิ่งเป็นการแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อยของเรา ก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีอยา่งนอ้ยก็ทาํใหส้บายใจข้ึน ผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการท่ีจะให้เราไปคอย
พินอบพิเทาเกินฐานะของท่าน กระทาํตามฐานะเพื่อให้ปรากฏแก่สังคมวา่ท่านเป็นใคร อยา่ทาํให้ผู ้
พบเห็นตาํหนิผูบ้งัคบับญัชาวา่เป็นคน เจา้ยศเจา้อยา่ง 
   5. อย่าก่อเร่ืองกบัเพ่ือนร่วมงาน 
   การทะเลาะเบาะแวง้กนัในสํานกังานยอ่มทาํความร้อนใจ รําคาญมาสู่ผูบ้งัคบับญัชา ทาํให้
เกิดการแตกแยก งานดาํเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะคอยแต่ขดัแยง้กนัระแวงไม่ไวใ้จกนั 
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ใส่ร้ายกนั การตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชาอย่างใดอย่างหน่ึงย่อมทาํให้เกิดการแบ่งแยก ยิ่งขดัแยง้
และมีการตดัสินมากยิง่แตกแยกมาก 
   บางคนแกลง้ทาํให้เกิดปัญหาให้ผูบ้งัคบับญัชาขบคิดทุกวนั หรือไม่ก็สร้างปัญหาให้ยุง่เขา้ 
ผูบ้งัคบับญัชาจะไดป้วดหวั งานจะไดล้ม้เหลว ถา้ท่านมีลูกนอ้งอยา่งน้ีจะรู้สึกอยา่งไร เพื่อนฝูงมิตร
สหายจะไปหมด มีแต่ศตัรู จะทาํความเดือดร้อนมาสู่ตวัท่านเอง 
   6. อย่ารบกวนผู้บังคับบัญชาในเร่ืองเลก็ๆน้อยๆ 
   การปฏิบติังานย่อมมีความรับผิดชอบลดหลั่นกันได้ตามอาํนาจหน้าท่ี ผูบ้งัคบับญัชาท่ี
ชั้นสูงข้ึนไปย่อมมีความรับผิดชอบมาก ไม่มีเวลาสําหรับรายละเอียดเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ไม่ควร
กวนใจหัวหน้า เราควรช่วยท่านทาํงานไม่ใช้ท่านมาช่วยเราทาํงาน ลูกน้องบางคนชอบหารือ เจา้
ปัญหาเป็นนกัสร้างปัญหามากกวา่แกปั้ญหา จะทาํไรนิดหน่อยก็ถาม ไรหน่อยก็ถาม ให้ท่านเขียน
หนงัสือรับรอง ชมเชยตนเพื่อประโยชน์หรือแสดงความยิ่งใหญ่ของตน มีปัญหาส่วนตวั ครอบครัว 
ลูกเมีย กวนใจให้ช่วยเหลือ จนผูบ้งัคบับญัชาเอือมระอา ควรเป็นเร่ืองการงานท่ีสําคญัท่ีจะตอ้งให้
ท่านช่วยเท่านั้นจึงจะเป็นผลดี 
   7. เข้าหาผู้บังคับบัญชาให้เหมาะกบัโอกาสและเวลา 
   การเขา้พบในระหว่างเวลาทาํงานนั้นย่อมทาํได้ตลอดเวลา แต่ผูใ้หญ่ระดบัสูงอาจมีเวลา
น้อย เพราะงานมาก มีคนทั้งภายนอกภายในเข้าพบหารือราชการ มีการประชุม การเขา้พบเพื่อ
ปรึกษาหารือหรือเสนอเร่ืองราวเป็นพิเศษตอ้งเลือกเวลาและโอกาส บางคร้ังเร่ืองด่วนเร่ืองยากท่ี
ตอ้งพิจารณาก่อนเซ็นตอ้งรอไวก่้อน จะบงัคบัจบัมือท่านเซ็นก็ไม่ได ้บางเร่ืองท่ีมาเก็บไวใ้นระดบั
ตํ่าเป็นเวลานานแต่ไปด่วนท่ีท่านาก็ไม่ถูก 
   การไปมาหาสู่ท่ีบา้น เช้าถึงเย็น คอยรับใช้ผูบ้งัคบับญัชาบางคนก็ชอบ บางคนก็ไม่ชอบ
เพราะท่านตอ้งการพกัผ่อนสบายๆ กบัครอบครัว ตอ้งการอ่านหนงัสือ เขียนหนงัสือ ถา้เราไปหา 
ท่านตอ้งมาคุยกบัเรา ท่านอาจไม่พอใจ จึงตอ้งพิจารณาและโอกาส วา่เวลาใด จึงจะเหมาะสม 
   8. อย่านินทานายลบัหลงั 
   การนินทาผูอ่ื้นก็นบัวา่ไม่ดีอยูแ่ลว้ ยิง่ถา้นินทานาย คนอ่ืนไดฟั้งเขา้คงจะคิดวา่ลูกนอ้งอยา่ง
น้ีไม่ดี ไม่น่าเล้ียงไว ้และตอ้งมีคนไปพูดไปบอกให้นายรู้ คนปกติยอ่มไม่อยากให้ใครนินทา ใจคน
ไม่ใช่หินยอ่มปวดร้าวและสั่นสะเทือนได ้มนุษยเ์ราชอบแต่การสรรเสริญแมผู้บ้งัคบับญัชาท่ีดีตอ้งมี
ขนัติ แต่บ่อยๆ เขาคงทนไม่ไหวกลายเป็นขนัแตก เราจะเดือดร้อน เป็นการทาํลายความสัมพนัธ์และ
สร้างความขดัแยง้ จึงควรตั้งใจวา่ขา้พเจา้น้ีจะพูดแต่ความดีของผูอ่ื้นเท่านั้น 
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   9. แสดงความขอบคุณเม่ือผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อเรา 
   ตามธรรมดาใครทาํดีให้เรา เรายงัแสดงความขอบคุณ ยิ่งผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนส่งเสริม
เรา เวลาท่านทาํอะไรใหเ้ราตอ้งแสดงความขอบคุณท่าน ผูใ้หญ่ทุกคน อาจจะมิไดห้วงั แต่การแสดง
ความขอบคุณอยา่งนอ้ยก็เกิดความปลาบปล้ืมใจ รู้สึกสบายใจการแสดงความขอบคุณเป็นการแสดง
นํ้ าใจ แสดงถึงความรู้สึกสํานึกในบุญคุณเป็นการรู้คุณกตญัํู เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งเรากบัผูบ้งัคบับญัชา  
   การแสดงการขอบคุณในความรู้สึก อาจทาํดว้ยวาจาหรือคารวะตามประเพณี เพราะผูใ้หญ่
อาจถึงพร้อมดว้ยทรัพยสิ์น ท่านตอ้งการความมีนํ้าใจมากกวา่อยา่งอ่ืนไม่จาํเป็นตอ้งหาของขวญัของ
กาํนลั 
   10. สรรเสริญคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชา 
   นอกจากจะหลีกเล่ียงการนินทาแลว้ ควรสรรเสริญความดีของท่านในโอกาสต่างๆดว้ย เป็น
การเผยแพร่เกียรติคุณของท่าน บางคนชมไม่เป็น กล่าวถึงคุณงามความดีไม่เป็น เป็นแต่วา่นินทาคน
ขอ้น้ีเป็นขอ้เสียทางมนุษยสัมพนัธ์ เราควรหาโอกาสประกาศคุณงามความดีของท่านให้ปรากฏ ควร
ทาํเสมอๆ ไม่ใช่เป็นการเอาหนา้เสกสรรป้ันแต่ง แต่ควรเป็นความดีของท่านจริงๆ และการทาํของ
เราตอ้งทาํดว้ยความจริงใจมิฉะนั้นจะเป็นการเยาะเยย้หรือเสแสร้งไป ถา้เป็นอยา่งน้ีอยูเ่ฉยๆ เสียจะ
ดีกวา่ 
   11. อย่าบ่นถึงความล าบากต่อหน้าผู้บังคับบัญชา 
   ลูกน้องบางคนปากมากปากเบา ข้ีบ่น งานนิดหน่อยก็พูดแลว้พูดอีก พอผูบ้งัคบับญัชาให้
งานก็เร่ิมบ่น ขาดโน่นขาดน่ี ไม่มีอยา่งน้ีทาํไม่ได ้ลาํบากอยา่งโนน้ ยุง่ยากอยา่งน้ีพลาดโอกาสท่ีจะ
แสดงความสามารถ ผูบ้งัคบับญัชารําคาญ เลยไม่เรียกใชอี้ก เม่ือผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานควรฟัง 
ศึกษาข้อเท็จจริง ใช้สติปัญญา มีอุปสรรคขัดข้องอะไรบ้าง จะปรึกษากับเพื่อนร่วมงานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาเพิ่มเติมอีกก็ได ้การบ่นถึงความยากลาํบากนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย นอกจากจะ
แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านเป็นคนไม่สู้งาน ไม่อดทน ไม่มีความรับผิดชอบ มืออ่อน เจา้ปัญหา ข้ีบ่น ทาํให้
ขาดความเช่ือถือไวว้างใจ บางคนก็ชอบบ่นจนเป็นนิสัย แต่ก็ทาํหรือตอ้งทาํ อย่างน้ีไม่ควรบ่นเสีย
ดีกวา่  
   ตอ้งคิดวา่ตนจะกา้วหนา้ สูงข้ึนไปตอ้งสู้และฝ่าอุปสรรคงานท่ียากลาํบากจะเป็นโอกาสท่ี
จะแสดงฝีมือ ฉะนั้นไม่ควรบ่นถึงความยากลาํบากเสียก่อนท่ีจะไดล้งมือทาํ เพราะงานบางอยา่งก็ไม่
ยากอยา่งท่ีเราคิด 
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   12. ลองประเมินตัวเองดูบ้าง 
   การสํารวจตวัเองถึงการประพฤติปฏิบติัของตนเองท่ีผ่านมาว่ามีผลดีผลเสียตรงไหนบา้ง 
ประเมินทุกวนัยิ่งดี ถ้าเป็นผลเสียต้องแก้ไข พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเป็นเนืองนิตย์ ควร
ประเมินสัมพนัธภาพท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา ถา้เรามองไม่เห็น ควรตอ้งให้คนอ่ืนช่วยให้คาํแนะนาํมา
คิดวเิคราะห์ ประมวลเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข  
 
การสร้างความสัมพนัธ์กบัผู้ใต้บังคับบัญชา 
   คาํว่าลูกน้องเป็นคาํไทยท่ีให้ความหมายท่ีสนิทสนมว่า เป็นลูกน้อง หรือเป็นทั้งลูก และ
นอ้ง ฉะนั้นเราเป็นผูบ้งัคบับญัชา ก็เป็นทั้งพ่อแม่ และพี่ท่ีตอ้งให้ความรักใคร่ และเห็นอกเห็นใจแก่
ลูกนอ้งดว้ยความจริงใจ ส่วนลูกนอ้งท่ีดีก็ตอ้งเคารพนบัถือพ่อแม่และพี่เช่นเดียวกนั เม่ือต่างปฏิบติั
อย่างดีต่อกนั ความร่วมมือทั้งด้านการงานและส่วนตวัก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คนท่ีเคยเป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาแลว้ยอ่มทราบดีวา่คนชอบให้ผูบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งไร ส่ิงใดท่ีเราไม่ชอบหรือ
เห็นวา่ไม่ดีก็ไม่ควรปฏิบติั ถือเอาใจเขามาใส่ใจเรานัน่เอง จึงประมวลส่ิงท่ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติั
ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้ (ประสิทธ์ิ ทองอุ่น, 2542 : 181-187) ดงัน้ี 
   1. รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง 
   การตดัสินใจในการทาํงานย่อมตอ้งอาศยัเหตุและผล ขอ้มูลต่างๆในการตดัสินใจการได้
ขอ้มูล ไม่ครบ การวนิิจฉยัหรือตดัสินใจยอ่มผดิพลาดไดย้าก ยิง่การตดัสินใจโดยใชอ้ารมณ์ รัก โลภ 
โกรธ หลง ชิงชงั ก็จะเหมือนทาํอะไรไปโดยไม่มีหลกัเกณฑ์ ทาํให้เกิดคติลาํเอียง ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่งานนั้น และหวัหนา้ไม่เป็นท่ีรักใคร่ของลูกนอ้ง จึงควรควบคุมอารมณ์ ดงัน้ี 
    1.1 อยา่โมโหฉุนเฉียว 
    ความโมโหฉุนเฉียวเป็นพลัง ร้ายท่ี เผาผลาญจิตใจของเราเองเป็นอันตรายต่อ
สัมพนัธภาพ ทุกคนเกิดความเกรงกลวัหรือหลีกล้ีหนีหน้าคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะกิริยาท่าทาง 
คาํพูดท่ีแสดงออก จะทาํลายลกัษณะการเป็นผูน้าํของผูน้ั้น ทาํให้ผูอ่ื้นเกิดความรู้สึกไม่ดี ขาดความ
ร่วมมือเคารพนบัถือ ก่อศตัรู 
    ลูกนอ้งไม่ชอบนายท่ีเอาแต่โมโหฉุนเฉียว เพราะทาํให้ใจคอไม่สบาย หวาดระแวงขาด
ความมัน่คงทางจิตใจ ขาดความสุข ขาดความมัน่ใจ หาทางหลีกเล่ียงงานหรือเลือกทาํงานแต่เพียง
ไม่ใหต้วัถูกดุเท่านั้น 
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    1.2 อยา่หลงตวัวา่เก่งกวา่ผูอ่ื้น 
    เราเป็นหัวหน้า ลูกน้องย่อมจะเช่ือถือในความสามารถอยู่แลว้ แต่บางคนชอบแสดงว่า
ฉันเก่งกว่า     รู้ดีกว่า สามารถมากกว่า ไม่มีใครรู้เท่าฉันแมค้วามจริงจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่ควรจะ
แสดงออก เพราะในบางเร่ืองลูกนอ้งอาจรู้ดีกวา่และทาํให้ดีกว่าเราเสียดว้ยซํ้ าไป ถา้เราแก่เขาก็จะ
เป็นประโยชน์แก่งาน และเป็นการเสริมสร้างกาํลงัใจในการทาํงานให้แก่ลูกน้องเป็นอย่างดี เป็น
การขยายขีดความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาใหก้วา้งออกไปอีก 
    1.3 อยา่ใชอ้าํนาจเกินความจาํเป็น 
    ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งานมีอาํนาจอยูแ่ลว้ตามระเบียบ เปรียบเสมือนดาบอยูใ่นมือ 
การอวดอาํนาจแสดงอาํนาจอยู่ตลอดเวลาทาํให้ลูกน้องตกใจอยู่ตลอดเวลา บางคนเห็นว่าการใช้
อาํนาจจะปกครอง ไดดี้ แต่แทจ้ริงเขา้ปกครองไดแ้ค่ตวัเขาไม่ไดน้ํ้ าใจ สติปัญญาของลูกนอ้ง การใช้
อาํนาจกดข่ีมาก จะทาํให้เกิดจุดระเบิด จะเกิดบตัรสนเท่ห์ คาํร้องเรียน การาบ่อนทาํลายต่างๆ จะ
เกิดข้ึน ตรงกนัขา้มถา้ผูบ้งัคบับญัชาไม่ใช้อาํนาจบาตรใหญ่ให้ความเห็นอกเห็นใจ ให้ความรักใคร่
เห็นอกเห็นใจเป็นการสร้างบารมีให้ลูกน้องเกิดความรักและชนะใจลูกน้องไดดี้กว่า ฉะนั้นจงใช้
อาํนาจเม่ือจาํเป็น และใชอ้ยา่งมีเหตุผลอยา่ใหใ้ชอ้าํนาจเกินความจาํเป็น พร่ําเพร่ือหรือเกินกวา่เหตุ 
    1.4 อยา่ตดัสินใจเวลาโกรธ 
    การตดัสินใจกระทาํอะไรตอ้งอาศยัเหตุผล ดงักล่าวมาแล้ว คนท่ีกาํลังโกรธมกัขาด
เหตุผล ทาํอะไรไปตามอารมณ์โกรธ เพื่อแกแ้คน้หรือระบายอารมณ์โกรธทาํให้ตดัสินใจผิดพลาด
รุนแรงเกินกว่า เหตุ ขาดการไตร่ตรอง ขาดความรอบคอบย่อมเกิดความเสียหายได้ง่าย 
เปรียบเสมือนเรือท่ีปราศจากหางเสือ คือขาดสติความย ั้งคิดและใคร่ครวญ ฉะนั้นเม่ือมีอารมณ์โกรธ
อยา่ตดัสินใจ 
    1.5 อยา่เลือกท่ีรักมกัชงั 
    คืออย่าลาํเอียง อยา่แสดงให้ลูกน้องเห็นว่ารักไม่เท่ากนัให้ความเสมอหนา้กนัเป็นส่ิงท่ี
จะทาํไดย้ากท่ีจะทาํให้ลูกนอ้งเช่ือวา่เราไม่ลาํเอียง ความสําคญัจึงอยูท่ี่การกระทาํและคาํพูด อยา่ทาํ
ใหเ้ห็นวา่เราพอใจคนใดคนหน่ึง ลูกนอ้งมีความอิจฉาริษยากนัอยู ่เช่น ไปไหนก็เอาไปดว้ยบ่อยๆ มี
ส่ิงของอะไรก็แบ่ง หรือนึกถึงแต่คนนั้น ลูกน้องคนอ่ืนก็น้อยใจหวาดระแวง ขวญัเสีย หรือผูท่ี้
ผูบ้งัคบับญัชาเรียกใช้สอยอยู่เป็นประจาํ ยิ่งเป็นท่ีเพ่งเล็งของเพื่อนๆ หัวหน้าจึงตอ้งปฏิบติัตนให้
ความรักใคร่ชอบพอโดยทัว่ถึงกนั จึงจะไดรั้บความร่วมมือและความรักจากลูกนอ้งทุกคน 
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   2.  รู้จักส่งเสริมก าลงัใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีดีตอ้งคาํนึงถึงความรู้สึกของลูกนอ้งวา่เขาคิดอยา่งไร ซ่ึงอาจวดัดูไดจ้าก
งานท่ีทาํ กิริยาท่าทาง คนท่ีมีจิตใจมัน่คง มีความตั้งใจจริง มีความกระตือรือร้นย่อมทาํงานไดผ้ล
ดีกว่า หัวหน้าจะต้องคอยสังเกตลูกน้องท่ีขาดกาํลังใจ และหาทางบาํรุงนํ้ าใจส่งเสริมกาํลังใจ 
ลูกนอ้งจะทุ่มกาํลงักาย กาํลงัใจ สติปัญญา ความสามารถท่ีมีอยูท่าํงานเต็มท่ี อยูใ่นระดบัสูงเสมออนั
จะเป็นผลดีแก่ตวัเองตลอดจนหัวหน้าและงานท่ีเขาทาํอยู่ จึงเป็นภาระหน้าท่ีท่ีหัวหน้าควรคอย
หาทางส่งเสริมกาํลงัใจแก่ลูกน้องให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เพราะไม่ตอ้งลงทุนอะไรมาก วิธีท่ีทาํ
ไดอ้าจมี ดงัน้ี 
    2.1 เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
    ลองคิดดูว่าเราเป็นเช่นนั้นอยู่ในสถานการณ์เช่นเขาจะรู้สึกอย่างไร คิดถึงเม่ือเราเป็น
ผูน้อ้ยอยู ่เราเคยประสบปัญหาเช่นท่ีเขาประสบน้ี เรามีความรู้สึกนึกคิดอยา่งไรเห็นใจในความทุกข์
และปัญหาของเขา้ มีทางใดจะแนะนาํ ตกัเตือน ปลอบใจ เมตตากรุณาแก่เขา ก็ควรทาํดว้ยความเป็น
ธรรม และมีเหตุผล 
    2.2 แสดงความเช่ือมัน่ในตวัเขา 
    เม่ือมอบหมายงานใหลู้กนอ้งทาํตอ้งใหลู้กนอ้งเกิดความภูมิใจ ทาํงานตามความสามารถ 
งานเสร็จเรียบร้อย และอยากทาํต่อไปอีกเป็นการส่งเริมกาํลงัใจ การพูดการแนะนาํของหวัหนา้ เป็น
ส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยให้เขาเกิดกาํลงัใจหรือเสียกาํลงัใจ เราตอ้งการลูกนอ้งท่ีทาํงานแทนเราได ้เขาจะ
เป็นผูท้าํงานทาํงานสืบแทนเรา เราเองตอ้งงกา้วหนา้ข้ึนไป ผูบ้งัคบับญัชาบางคนชอบกดลูกนอ้งไว ้
กลวัลูกนอ้งจะเก่งกวา่ ทาํใหลู้กนอ้งโกรธแคน้อาฆาตไวใ้นใจ 
    2.3 อยา่จุกจิกจูจ้ี้เหมือนเป็นโรคประสาท 
    การใชร้ะเบียบ กฎ ขอ้บงัคบั ขอ้ห้ามหยุมหยิมโดยไม่จาํเป็น ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการบัน่ทอน
และทาํลายสมาธิในการทาํงานทาํใหค้นอารมณ์เสียคอยระวงักลวัผิดในเร่ืองเล็กๆ นอ้ยๆ ไม่กลา้คิด
ตดัสินใจเสียเวลา เสียนํ้าใจคนทาํงาน การจุกจิกจูจ้ี้ของผูบ้งัคบับญัชาเป็นท่ีน่ารําคาญของลูกนอ้ย จะ
ทาํงานอะไรก็เร่ิมบ่นเอาระเบียบมาตีความจนเกิดปัญหาอุปสรรคของการทาํงาน เคร่งครัดงานเสีย
ทาํใหเ้สียเวลาเสียกาํลงัใจคนทาํงาน 
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    2.4 ดูแลความยากลาํบากในการทาํงานของลูกนอ้ง 
    หวัหนา้บางคนคอยแต่เสวยผลงานของลูกนอ้ง ขู่เข็ญ เร่งรัดจะเอาแต่ผลงาน ลูกนอ้งจะ
ลาํบากยากเขญ็เพียงใดเพียงใด ก็ไม่เคยรู้ไม่เคยนึก การใหค้วามสนใจไต่ถามเยีย่มเยยีน ให้ความเห็น
อกเห็นใจ เห็นความสาํคญัและความเหน่ือยๆยากแม่ไม่ไดท้าํอะไร เห็นหวัหนา้ก็นบัวา่เป็นกาํลงัใจ
แก่ลูกนอ้ง หวัหนา้บางคนอาจจะซ้ือขนมขา้วตม้อาหารวา่งเล็กๆ นอ้ยๆ มาฝาก ก็เป็นกาํลงัใจ สร้าง
ความความประทบัใจลูกน้องแมเ้หน่ือยยากเพียงใดก็มีความเต็มใจและสบายใจ ถา้ลูกน้องหมด
กาํลงัใจและลดการทาํงานลงเพียงใด  ผลเสียหายจะมาถึงหวัหนา้เท่านั้น 
    2.5 มีความจริงใจต่อเขา 
    อยา่เสแสร้งแกลง้ทาํมาเป็นรักและเห็นใจหรือหลอกใช้งานท่ีตนมุ่งหมายสําเร็จเท่านั้น 
ลูกน้องก็มีหัวใจและรู้ทนัเหมือนกันว่านายหลอกใช้ ถ้าเค้ารู้ว่าผูบ้งัคับบญัชาไม่จริงใจต่อเขา 
“ปากหวานกน้เปร้ียว”  เขาจะเสียใจ ขาดความเช่ือถือ เร่ิมเบ่ือหน่ายต่อการทาํงาน ความร่วมมือใน
กิจการต่างๆ ก็ลดนอ้ยลง 
   3.  รู้จักยกย่องและให้บ าเหน็จความชอบ 
   คนเราทุกคนนอกจากจะตอ้งการผลตอบแทนทางจิตใจแล้วก็ยงัมีความตอ้งการทางวตัถุ
ด้วย คือ ลาภยศ ส่ิงของ จากหลักความตอ้งการน้ีเราอาจนาํมาใช้ในการสร้างความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาได ้ดงัน้ี 
    3.1 ยกยอ่งชมเชยเม่ือเขาทาํดี 
    ทุกคนชอบคาํติชมไม่ชอบคาํตาํหนิติเตียน ผูบ้งัคบับญัชาต้องรู้จกัคาํชมเชย ยกย่อง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามโอกาสอนัสมควร เป็นการยอมรับให้เกียรติเม่ือเขาทาํส่ิงท่ีดีงาม ความภูมิใจ
บางคร้ังมีค่ายิ่งกว่าเงินทอง มีผูน้้อยท่ีอยู่ในระดบัตํ่ามกัจะคิดถึงเงินทองมากกว่าคาํชม แต่คาํชมก็
ใชไ้ดก้บัคนทุกระดบั ควรพิจารณาความเหมาะสมประกอบดว้ย ผูบ้งัคบับญัชาบางคนไม่เป็นแต่ดู
บ่นกับวางเฉยๆแมจ้ะมีความเมตตากรุณา ปรารถนาดีกับลูกน้องเพียงใดก็ไม่แสดงออก ทาํให้
ลูกนอ้งคิดไปต่างๆ นานๆ ผูบ้งัคบับญัชาจึงควรหาโอกาสแสดงออก ชมเชยลูกนอ้งให้ประจกัษบ์า้ง
เม่ือเขาทาํดีทาํชอบเพื่อเป็นการใหก้าํลงัใจ 
    3.2 แสดงความยนิดีในความสาํเร็จของเขา 
    ทุกคนยอ่มภูมิใจดีใจเม่ือประสบความสําเร็จ เช่น ไดเ้ล่ือนข้ึน เล่ือนตาํแหน่ง ไดเ้หรียญ
ตรา ไดเ้งินเดือนข้ึนเป็นกรณีพิเศษไดรั้บชยัชนะต่างๆ ถา้มีคนแสดงความยินดีกบัความสําเร็จของ
เขา แสดงว่ามีคนสนใจเขาอ่ิมเอิบในจิตใจการพลอย ยินดีเป็นการแสดงมุทิตาจิต เป็นคุณธรรม
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ประการหน่ึงของ “พรหม” คือผูใ้หญ่บางแห่งอาจมีการจดัเล้ียงกนัเป็นการภายใน เหล่าน้ีเป็นการ
บาํรุงขวญัและเสริมสร้างสัมพนัธภาพ   
    3.3 ใหบ้าํเหน็จความชอบหรือรางวลั 
    ทุกคนทาํงานต้องการ ลาภ ยศ อาจเป็นเงินทองของใช้ส่ิงตอบแทนต่างๆ บาํเหน็จ
ความชอบตามระเบียบของทางหน่วยงาน การท่ีคนทาํดีแลว้ไดรั้บบาํเหน็จความชอบเป็นผลให้คน
รับพอใจ มีมานะพยายามท่ีจะทาํดีต่อไป เป็นตวัอย่าง คนอ่ืนก็ตั้งใจทาํความดีบา้ง ผูบ้งัคบับญัชา
ควรจดัหารางวลัมาให้ เช่น รางวลัคนไม่ขาดงานเลย ความขยนัหมัน่เพียร รางวลัทาํงานนอกเวลา 
สุดแต่ผูบ้งัคบับญัชาจะพิจารณาเหมาะสมกบัสภาพของงาน 
    3.4 หลีกเล่ียงการขู่บงัคบั  
    การขู่บงัคบัเป็นการบีบคั้นจิตใจทาํให้เกิดความกลวั ลนลาน ลูกน้องบางคนเป็นคนดี 
พูดจาแนะนาํสั่งสอนดีๆ ก็เช่ือฟัง การผิดพลาดบางคร้ังโดยไม่เจตนา ควรให้เขาแก้ใหม่และพูด
ปลอบใจ ลูกนอ้งบางคนอาจด้ือดึง และมีปัญหาหาส่วนตวักบัผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง
รู้จกัลูกนอ้งของตวัวา่เป็นใคร เป็นอยา่งไร อาจวา่กล่าว ตกัเตือนและกล่าวไปตามระเบียบ แต่ไม่ใช่
วธีิขู่บงัคบักนัตลอดเวลา 
    3.5 ช้ีแจงความเคล่ือนไหวในวงงานใหท้ราบ   
    ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งหมัน่ประชุมช้ีแจงนโยบาย วตัถุประสงค ์แผนงาน ปัญหาเหตุการณ์
ต่างๆ ให้ลูกน้องได้ทราบความเคล่ือนไหวตลอดเวลา อย่ารู้คนเดียวแล้วเงียบไม่บอกประชุม
ถ่ายทอด เพื่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหวของข่าวสารมีอะไรลูกนอ้งจะไดช่้วยเหลือได ้ถา้ผูบ้งัคบับญัชา
ชาไม่ยอมเล่า ไม่ยอมเปิดทางให ้แถมดูหม่ินอีกวา่ไม่ใช่เร่ืองของคุณจะตอ้งรู้ ถา้ไม่ช้ีแจงลูกนอ้งอาจ
ไปเก็บเอาข่าวอ่ืนมาเป็นเร่ืองจริงก็ได ้ถา้เขาถามก็ควรจะตอบใหเ้กิดความเขา้ใจดี 
    ในกรณีท่ีมีการเสนอความเห็นข้อเรียกร้องจากลูกน้องให้ปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึง 
จะตอ้งรีบช้ีแจงให้เขาทราบ พร้อมดว้ยเหตุผลวา่จะทาํไดห้รือไม่ได ้อยา่งไร เพราะเหตุใด และตอ้ง
เขา้ใจแจ่มแจง้ เพื่อขจดัขอ้ขดัขอ้งใจให้หมดส้ินไป การแกข้อ้ขอ้งใจต่างๆ บางคร้ังตอ้งใช้เวลา จึง
ตอ้งช้ีแจงใหเ้ขาทราบหรือใหต้อบเม่ือถึงเวลานั้น 
    3.6 รักษาผลประโยชน์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
    ผูใ้ต้บังคับบัญชาจะรู้สึกดีใจ และสํานึกบุญคุณของผูบ้ ังคับบัญชา ถ้าเราทราบว่า
ผูบ้งัคบับญัชาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของเขา เพียงแต่เอาใจใส่ไม่สนใจในผลประโยชน์ท่ีเขาควรจะ
ได้ เช่น การเล่ือนขั้น เงินพิเศษ เหรียญตรา เล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง ขอปรับวุฒิ จะต้องหาทาง
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สนับสนุนความรู้ ความสามารถ ควรดูแลผลประโยชน์ของเขาในส่ิงท่ีเขาควรมีควรได้ เป็นการ
บาํรุงขวญัแสดงนํ้าใจ และความหวงัดีต่อลูกนอ้ง ทาํใหลู้กนอ้งมีความรู้สึกท่ีดีต่อหวัหนา้  
    ถา้ลูกนอ้งคนใดทาํงานไดผ้ลดี หรือไดรั้บความสาํเร็จท่ีจะกา้วไปในตาํแหน่งท่ีดีข้ึนก็ไม่ 
    ควรกดหน่วงเหน่ียวไวใ้หลู้กนอ้งเสียนํ้าใจ ถา้ทาํไดอ้ยา่งน้ี คนดีก็อยากอยูด่ว้ย จะมีคนดี
ไวใ้ชส้อยไม่ขาด ลูกนอ้งท่ีเจริญกา้วหนา้ไปก็จะนึกถึงบุญคุณ  
    ในกรณีท่ีลูกน้องมีทุกข์มาขอร้อง ก็ตอ้งให้ความช่วยเหลือ หาทางปัดเป่าทุกข์ให้ตาม
ควรแก่กรณี เหมือนร่มโพธ์ิร่มไทยท่ีเป็นท่ีพึ่งของนกกาท่ีไดอ้าศยัร่มเงาคุม้แดดคุม้ฝน เป็นคุณธรรม
ของหัวหน้าท่ีจะตอ้งให้ความอบอุ่นคุม้ครองป้องกนัภยัให้แก่ผูน้อ้ย เวลาเคา้ดีเราใช้เวลาป่วยไขก้็
ตอ้งดูแลรักษา ช่วยปัดเป่าบรรเทาทุกข์ร้อน ทั้งน้ีก็มิใช่ว่าจะโอบอุม้ไปเสียทุกส่ิงทุกอยา่ง โดยไม่
คาํนึงถึงส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
    การดูแลทุกขส่์วนตวั ครอบครัวของลูกนอ้งตามควร ก็เป็นการแสดงนํ้ าใจทาํให้ลูกนอ้ง
มีความประทับใจ เช่น การเยี่ยมเยียนไต่ถามทุกข์สุขกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ให้
ความเห็นอกเห็นใจและเก้ือกูลตามสมควร 
    อยา่ใหย้าหอมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยไม่จริงใจ อยา่สัญญาในส่ิงท่ีไม่สามารถปฏิบติัได้
หรือไม่ตั้งใจปฏิบติั อยา่ใจแคบเบียดบงัผลประโยชน์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ลูกนอ้งจะโกรธมาก จะมี
การวิพากษว์ิจารณ์ซุบซิบนินทา มีบตัรสนเท่ห์ร้องทุกขผ์ูบ้งัคบับญัชาระมดัระวงัอยา่นึกว่าลูกนอ้ง
โง่ไม่รู้ บงัคบัเอาไดเ้หมือนลูกไก่ในกาํมือ เขาจะต่อตา้นไม่ร่วมมือดว้ย ความวุน่วายในหน่วยงานจะ
เกิดข้ึนได ้
    ผูบ้งัคบับญัชาบางคนชอบใชย้าหอม ใหส้ัญญาวา่จะทาํอยา่งนั้นอยา่งน้ี ทั้งๆ ท่ีรู้อยูแ่ก่ใจ
ตวัเองว่าเป็นการหลอกล่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพียงเพื่อให้พน้ตวัไปคราวหน่ึงๆ เท่านั้น ทาํให้ขาด
ความเช่ือถือ ควรใชห้ลกัความจริง ขอความร่วมมือร่วมใจ ช้ีแจงเหตุผลใหเ้ขา้ใจ ลูกนอ้งบางคนตอ้ง
กากรช่วยเหลือผูบ้งัคบับญัชา ดว้ยความเต็มใจ เพราะหวงัท่ีจะสร้างความรักความเมตตาให้เห็นอก
เห็นใจ แสดงความสวามิภกัด์ิเพื่อฝากเน้ือฝากตวัอยูแ่ลว้ 
 
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 
   เราทาํงานอยู่กบัเพื่อนหลายคนก็ย่อมมีโอกาสท่ีจะกระทบกระทัง่ ขดัแยง้กนัไม่เขา้ใจกนั 
เราจะมีวิธีอย่างไรท่ีจะปฏิบติัต่อเพื่อน เพื่อให้เพื่อนๆ มีความรักใคร่เราเห็นอกเห็นใจเรา ให้ความ
เช่ือถือเรา ผูท่ี้จะเป็นผูน้าํท่ีดี จะตอ้งทาํให้ทุกคนรู้สึกเล่ือมใสศรัทธา เป็นท่ีรักใคร่ของคนทั้งหลาย
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ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้การสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนนั้นควรปฏิบติั (ประสิทธ์ิ ทองอุ่น, 2542 : 
187-190) ดงัน้ี   
   1. เปิดจากทกัทายติดต่อก่อน 
   ควรเขา้หาเพื่อนก่อน อยา่รีรอปักหลกัให้คนอ่ืนมาทกัก่อน เป็นการเร่ิมสร้างความเป็นมิตร
และความผกูพนั เป็นการให้ความสําคญั ถา้เราเป็นคนเก่าอยูใ่นสํานกังานมีเพื่อนยา้ยมาทาํงานใหม่ 
ควรแสดงความเป็นกนัเองกบัเขาช่วยเหลือเขาเป็นการผูกมิตร มีปัญหาอะไรควรหนัหน้าเขา้หากนั 
อย่าตั้งแง่งอน เปิดฉากการติดต่อก่อน บางทีเร่ืองร้ายก็กลายเป็นดี ลดความระแวงสงสัย ลดทิฐิลง
เสียบา้ง ความสัมพนัธ์จะดีข้ึน 
   2. มีความจริงใจต่อเพ่ือน 
   บงัคบับญัชาไม่ว่าใครท่ีไหนก็ตอ้งชอบความจริงใจต่อกนั แม้ตวัเราเองก็ตอ้งการความ
จริงใจจากผูอ่ื้น ถา้เราไม่ค่อยจริงใจต่อกนั แมต้วัเราเองก็ตอ้งการความจริงใจจากผูอ่ื้น ถา้เราไม่ค่อย
จริงใจต่อคนอ่ืน คอยแต่จะเอาเปรียบเขาคงไม่มีใครอยากคบกบัเรา ความสุจริตใจต่อบุคคลทาํให้เรา
เป็นท่ีรักใคร่นบัถือ      เรามกัพบเสมอว่าบางคนต่อหนา้ทาํกุลีกุจอ แต่ลบัหลงันินทาไม่จริงใจ คน
อยา่งน้ีจะไม่เจริญกา้วหนา้ การคบหาสมาคมจะเป็นไปอยา่งยากยิง่ และมีอุปสรรค 
   3. หลกีเลีย่งการนินทาเพ่ือน 
   คนเราไม่ชอบการนินทา แมจ้ะไม่ชอกชํ้ าเหมือนเอามีดไปกรีดหิน แต่มนับาดใจ รําคาญใจ 
สะเทือนใจ เสียความรู้สึก ฉะนั้นการนินทาวา่ร้ายเป็นส่ิงไม่ดี ผูอ่ื้นจะมองเราเป็นคนไม่ดี ยิ่งนินทา
ว่าร้ายเป็นส่ิงไม่ดี ผูอ่ื้นจะมองเราเป็นคนไม่ดี ยิ่งการนินทาให้ร้ายป้ายสีนบัว่าเป็น “บาป” ถา้เรา
นินทาบ่อยๆ เราจะค่อยๆ สูญเสียเพื่อนไปทีละคนสองคนผูท่ี้ไดฟั้งก็เส่ือมความนิยมเล่ือมใส เพื่อน
ระแวง เป็นการกระทาํท่ีสังคมรังเกียจ ฉะนั้นจงหลีกเล่ียงและอยา่งสร้างนิสัยการชอบนินทาคน 
   4. อย่าซัดทอดความผดิให้เพ่ือน 
   การทาํงานร่วมกนัความบกพร่องผิดพลาดย่อมเกิดข้ึนได้เสมอ อาจมีสาเหตุมาจากหลาย
อยา่ง เช่น จากเพื่อน จากตวัเรา ฯลฯ เม่ือทาํงานร่วมกนัอยา่ซดัทอดกนัหรือตีโพยตีพายวา่ ท่ีจริงเรา
ทาํดีทาํถูกแล้ว เพื่อนต่างหากเป็นคนทาํผิดทาํไม่ดี การซัดทอดอย่างน้ีเป็นการยกตนเหนือผูอ่ื้น 
เพื่อนฝงูไม่อยากร่วมงานดว้ย ทาํใหข้าดความร่วมมือ 
   เพื่อนบางคนเห็นเราซดัทอดเขา เขาก็ซดัทอดเราบา้ง เป็นการขุดคุย้ความไม่ดีมาสาดใส่กนั 
เป็นท่ีหวัเราะของคนอ่ืน คนอ่ืนเห็นนิสัยเอาแต่ไดข้องเราทาํให้ขาดความเช่ือถือร่วมมือ ฉะนั้นเม่ือมี
ความผดิอะไรเกิดข้ึน ตอ้งนึกถึงตวัเราเองวา่มีส่วนทาํผดิหรือไม่ถา้เรามีส่วนผิดตอ้งบอกกบัเพื่อนวา่ 
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เร่ืองน้ีผมก็ไม่ดี ผมมีส่วนผิดด้วย หรือผมผิดไปเอง เพื่อนท่ีดีเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมใน
ความผิดพลาดดว้ย ตอนน้ีแยง่กนัรับผิดชอบ เพราะต่างคนต่างเป็นผูดี้ดว้ยกนั เราแสดงนํ้ าใจต่อเขา 
เขาก็แสดงนํ้าใจกบัเรา มิตรภาพความสัมพนัธ์อนัดีก็เกิดข้ึน และแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
   5. ยกย่องชมเชยเพ่ือนในส่ิงทีส่มควร 
   เม่ือเพื่อนทาํดีมีความดี ควรเอ้ือนเอ่ยชมเชยเพื่อนในการพูดคุยหรือสังคมบา้งเป็นการให้
กาํลงัใจสนบัสนุน ใหก้ารยนืยนัในความดีนั้นแต่ตอ้งเป็นการยกยอ่งท่ีจริงใจ ทุกคนชอบการยกยอ่ง
ชมเชยเพราะเป็นอาหารทางใจ แต่ตอ้งไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งชม ยกย่องในส่ิงท่ีเขามิไดท้าํ มิได้
ชอบ เพราะจะทาํให้เราสําคญัผิดหลงระเริงไป เป็นการผลกัดนัให้เขาไปพบจุดจบไดเ้ร็วข้ึน เพื่อน
บางคนเกิดความรู้สึกวา่เราเสแสร้งเพราะรู้อยูแ่ก่ใจวา่เขาดีจริง หรือไม่ดี 
   ทุกคนมกัหลงผิดเพราะลมปากท่ีเคลือบแฝงดว้ยนํ้ าตาล พวกปากหวานยกยอปอป้ันหากิน
โดยใช้จุดอ่อนน้ีของคนใหญ่โต ให้คาํชมเชยยกย่องว่าเขาดี แลว้คืบคลานเขา้ยึดท่ีมัน่ต่างๆ ต่อไป 
เพื่อนท่ีดียอ่มไม่ชมเพื่อหาประโยชน์ แต่ชมเชยดว้ยความจริงใจและตามความเป็นจริงเท่านั้น 
   6. ให้ความร่วมมือในกจิการของเพ่ือนด้วยความเต็มใจเสมอ 
   การช่วยเหลือเก้ือกูลเป็นคุณธรรมและเคร่ืองยดึเหน่ียวนํ้าใจกนั เป็นการสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีตามหลักสังคมวตัถุ คือ “อตัถจริยา” ทาํตนให้เป็นประโยชน์ การงานต่างๆ แมจ้ะได้แบ่ง
ภาระหนา้ท่ีกนัไปตามความรับผิชอบของแต่ละคนแลว้ก็จริง แต่ถา้งานของคนหน่ึงเสียหาย ความ
เสียหายก็จะเกิดแก่ส่วนรวมดว้ย งานบางงานถา้เราไดช่้วยเหลือในกิจการงานของเพื่อนท่ีทาํช้าทาํ
ไม่ไดใ้นบางเร่ือง บางสถานการณ์บางเวลา ก็จะเป็นการเก้ือกูลสร้างความร่วมมือสมานฉนัให้แน่น
แฟ้นยิ่งข้ึน พยายามทาํตนให้เป็นประโยชน์ให้ความร่วมมือ ในกิจการของเพื่อนดว้ยความเต็มใจ
เสมอจนเป็นความเคยชินและเป็นนิสัยติดตวัไป 
   7. ให้เพ่ือนได้ทราบในเร่ืองทีเ่ขารับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 
   การเป็นเพื่อนท่ีดีย่อมมีความปรารถนาดี เป็นห่วงเป็นใยในความเป็นอยู่และอนาคตของ
เพื่อน อะไรท่ีจะทาํให้เขาเสียหายเรามีทางช่วยเหลือได้ตอ้งช่วยเหลือบอกเล่าช้ีแจงให้เขารู้ และ
ช่วยเหลือเต็มความสามารถ ยิ่งเป็นเร่ืองท่ีเขารับผิดชอบท่ีจะเสียหาย เช่นเราไดฟั้งคาํปรารภของ
ผูบ้งัคบับญัชาวา่งานมีขอ้บกพร่องหรือล่าชา้อยูท่ี่ใคร เราทราบวา่เป็นความรับผิดชอบของเพื่อน จะ
บงัเกิดความเสียหายแก่เพื่อนเราก็ตอ้งบอกให้เพื่อนทราบ หรือถ้าเราสามารถช้ีแจงให้เกิดความ
เขา้ใจได้ก็ควรทาํ การกระทาํเช่นน้ีเป็นการแสดงคามปรารถนาดีต่อเพื่อน เพื่อนจะเห็นใจเราเกิด
ความซาบซ้ึงในนํ้าใจไมตรีของเราและเป็นมิตรท่ีดีของเราสืบไป 
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   8. ฟังความเห็นของเพ่ือนๆ บ้าง 
   เป็นเพื่อนกนัตอ้งให้เกียรติกนั โดยฟังเขาแสดงความคิดเห็นบา้ง แมจ้ะขดัหรือตรงขา้มกบั
ความคิดของเราก็ทนฟังได ้เขาจะรู้สึกวา่มีส่วนร่วมมือมีความสําคญั การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ทาํใหเ้ขารู้สึกวา่ไม่มีความหมายต่อเพื่อนฝงูต่อกลุ่ม ไม่ไดรั้บการยกยอ่ง นอ้ยเน้ือตํ่าใจ และห่างเหิน
จากเราไปในท่ีสุด เป็นการทาํลายมิตรภาพระหวา่งเพื่อน 
   ผูน้าํหรือเพื่อนท่ีชอบใช้อาํนาจไม่ยอมฟังความเห็นของเพื่อนฝูง ไม่ใคร่ชอบให้ใครออก
ความคิดเห็น ชอบพูดใหค้นอ่ืนฟังแต่ไม่ชอบฟังคนอ่ืนพูด เขาไม่ฟังก็บงัคบัให้เขาฟัง กลุ่มเช่นนั้นก็
จะสลายตวัไดง่้าย หรือถึงจะอยูก่็ไม่ใคร่กลมเกลียวกนันกั 
   ฉะนั้น ในหมู่เพื่อนต้องให้มีความเสมอภาคกันในการแสดงความคิดเห็น รับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อนๆ ท่ีเสนอแนะ และใหค้าํแนะนาํบา้ง 
   9. หลกีเลีย่งการท าตัวเหนือเพ่ือน 
   “ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน” แมค้วามเด่น ความดี ความรู้ ความสามารถ ความถูกตอ้ง 
ความเฉลียวฉลาดของเราเป็นไปตามธรรมชาติและความเป็นจริง แต่ก็ยงัมีคนบางพวกท่ีชอบอิจฉา
ริษยาให้ร้ายป้ายสีไม่พอใจเพราะเราดีเกินหน้าเขาไป พวกน้ีคาํนึงถึงแต่ตนเอง เพราะยงัมีกิเลส
หยาบอยู ่คิดวา่การมีคนดีกวา่ตนทาํใหต้นดอ้ยค่ามีราคาลดลง ไม่ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือก็เกิด 
   อารมณ์อิจฉาริษยาเป็นของไม่ดีตอ้งใชมุ้ทิตาจิต ความพลอยยินดีเขา้มาเป็นส่ิงแกห้รือขจดั
ออกไป 
   10. ท าตนให้เสมอต้นเสมอปลาย 
   หมายถึงการประพฤติปฏิบติัต่อกนัฉนัทมิ์ตรท่ีเคยปฏิบติักนัมา ไม่ไดเ้อาความแตกต่างของ
ตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงาน ยศศกัด์ิ ฐานะมาเป็นเคร่ืองทาํให้เปล่ียนแปลงไป จริงอยู่บางคร้ังเพื่อนฝูง
อาจจะเป็นลูกนอ้ง ผูบ้งัคบับญัชากนัก็เป็นเร่ืองของหนา้ท่ีการงานแต่ความเป็นเพื่อนหรือความเป็น
กนัเองท่ีเคยปฏิบติักนัมา ก็อย่าเปล่ียนแปลงไปด้วย เพื่อนท่ีอยู่ในตาํแหน่งสูงกว่าแสดงตนเป็น
กนัเองกบัเพื่อนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งตํ่ากวา่ยอ่มเป็นการดี ทาํใหเ้พื่อนมีความสบายใจ พอใจ คนอ่ืนท่ีพบ
เห็นก็เห็นวา่ไม่ถือตวั เกิดความเล่ือมใสศรัทธา 
   11. ใจกว้างและเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อเพ่ือน 
   การเป็นเพื่อนกนัตอ้งเอ้ือเฟ้ือต่อกนัปฏิบติัตอบแทนกนั การให้ปันส่ิงของแก่เพื่อนเป็นการ
แสดงนํ้าใจและเป็นธรรมเนียมไทยเรามาแต่โบราณ 
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   12. ออกไปพบปะสังสรรค์บ้างตามสมควร 
   “วิสาสะ ปรมาญาติ” การวิสาสะทาํให้เกิดความเป็นญาติอยา่งยิ่ง การไปมาหาสู่กนับ่อยๆ 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั รับผดิชอบภารกิจร่วมกนั จะทาํใหเ้กิดความสนิทสนมกนัมากข้ึน 
 

   หลกัการปฏิเสธเพ่ือสร้างสัมพนัธภาพกบัเพ่ือน 
   โดยธรรมชาติเพื่อนชอบคนท่ีทาํตามความตอ้งการของตน แต่จะไม่ชอบคนท่ีปฏิเสธ แต่
บางคร้ังเพื่อนชวนไปในท่ีเราไม่ตอ้งการไป หรือชวนไปในทางท่ีไม่เหมาะสม เช่น ชวนไปเท่ียว
สถานเริงรมย ์ ควรปฏิเสธ (ม.ร.ว.สมพร สุทศันีย,์ 2554 : 343) 

1. ปฏิเสธอยา่งจริงจงัทั้งคาํพูด นํ้ าเสียง และท่าทางเพื่อแสดงความตั้งใจท่ีจะไม่ทาํตาม
คาํชวน 

2. ใชค้วามรู้สึกแทนเหตุผล เพราะการใชเ้หตุผลมกัถูกโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลอ่ืน 
3. ขอความเห็นชอบและขอบคุณเม่ือผูช้วนยนิดี เพื่อรักษานํ้าใจผูช้วน 
4. เม่ือถูกคะย ั้นคะยอหรือสบประมาท ไม่หว ัน่ไหวกับคาํพูดนั้น แต่ควรยืนยนัการ

ปฏิเสธและหาทางออก ดงัน้ี 
4.1 ปฏิเสธซํ้ าโดยไม่มีขอ้อา้ง พร้อมทั้งหาทางเล่ียงจากเหตุการณ์นั้น 
4.2 ต่อรองเพื่อหากิจกรรมอ่ืนมาทดแทน 
4.3 ผดัผอ่นโดยการขอยดืเวลาออกไปเพื่อใหผู้ช้วนเปล่ียนความตั้งใจ 
 

   ตัวอย่างข้ันตอนการปฏิเสธและตัวอย่างค าพูด 
 

1. อา้งความรู้สึกแทนเหตุผล 1. “ฉนักลวัแม่ห่วงถา้กลบับา้นคํ่า” 
2. การปฏิเสธ 2. “ฉนัไม่ไปนะเธอ” 
3. เม่ือถูกคะย ั้นคะยอ ใชว้ธีิ ดงัน้ี  

3.1 ปฏิเสธซํ้ าโดยไม่มีขอ้อา้ง 3.1   “ไม่ไปดีกวา่ เรากลบัก่อนนะ”  
(เดินจากไป) 

3.2  การต่อรอง 3.2 “เอาอย่างน้ีดีไหมเธอไปดูทีวีท่ีบา้น
ฉนัเอาไหม” 

3.3  การผดัผอ่น 3.3  “ฉันตอ้งไปละนะ วนัหลงัเจอกนั” 
(เดินออกไป) 
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การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลทัว่ไป สังคมหรือชุมชน 
   ความสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นสังคมจะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยูก่บั ปัจจยัหลายประการดงัน้ี 
(วมิลสิทธิ หรยางกูร, 2530 : 237 – 250) 

1. ความสนิทสนม 
   การท่ีมีความสนิทสนมกนัมกัอยู่ใกลชิ้ดกนัในท่ีสาธารณะมากกว่าคนท่ีไม่สนิทสนมกนั 
เช่น คนท่ีเป็นคู่รักกนั เพื่อนสนิทกนั พอ่แม่กบัลูก ฯลฯ ดงันั้นเราอาจเขา้ใจความสัมพนัธ์ของบุคคล
ไดจ้าก ระยะห่างของเขาเหล่านั้น เช่น เม่ือใดท่ีเพื่อนสนิทมีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึน พวกเขาก็จะ
แยกห่างจากกนั จากขอ้เท็จจริงอนัน้ี สามารถนาํมาใชใ้นกรณีสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนได ้คือ
หากตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัชุมชนใดก็ตาม เราตอ้งเอาตวัของเราเขา้ไปใกลชิ้ดกบัเขา 

2. บุคลกิภาพและอารมณ์ 
   คนท่ีมีลกัษณะในทางลบ เช่น เก็บตวัหรือมีอารมณ์เครียดมกัไม่ชอบอยู่ใกล้ชิดคนมาก
เท่ากบัคนท่ีสนุกสนานร่าเริง ดงันั้น ระยะห่างของบุคคลในสังคมอาจทาํให้เราคะเนถึงบุคลิกภาพ
และอารมณ์ไดบ้า้ง และอาจนาํไปเป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพนัธ์ตามลกัษณะของบุคลิกภาพ
ของบุคคลได ้

3. อายุ 
   เรามกัพบว่าเด็กๆ ชอบอยู่ใกลชิ้ดกนั แมว้่าจะไม่รู้จกักนั โดยเฉพาะเด็กช่วงอายุไม่เกิน 8 
ขวบ แต่พอเด็กอาย ุ8 ขวบข้ึนไป จะพบวา่ความใกลชิ้ดกบับุคคลต่างๆ เร่ิมนอ้ยลง โดยเฉพาะกบัคน
ต่างวยักบัเขา ผูใ้หญ่ก็เช่นกนัจะไม่ค่อยสนใจเด็กวยั 8 ขวบข้ึนไปเท่ากบัเด็กวยัประมาณ 5 ขวบ จึง
มกัเห็นวา่ในชุมชนทัว่ไปผูใ้หญ่จะเอ้ืออารีต่อเด็กๆ แต่พอเด็กโตข้ึนผูใ้หญ่ทัว่ไปก็เร่ิมละเลยไม่ใส่
ใจกบัเด็กเหล่านั้น ความสัมพนัธ์ต่อกนัจึงลดลง ดงันั้นการช่วยเหลือเยาวชนให้มีความผูกพนักบั
สังคมหรือชุมชน ก็คงตอ้งนาํเร่ืองน้ีเขา้ไปพิจารณาดว้ย โดยการให้ความใกลชิ้ดกบัพวกเขาให้มาก
ข้ึน ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัก็จะเกิดข้ึนได ้

4. เพศ 
   พบวา่เพศหญิงมีความใกลชิ้ดกนันอ้ยกวา่เพศชาย แมว้า่จะเป็นต่อเพศเดียวกนัหรือต่างเพศ
ก็ตาม จึงพบว่าในความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกันในสังคมนั้น เพศหญิงจะระมดัระวงัตวัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ต่อกนักบัคนในชุมชนมากกวา่เพศชาย และตอ้งอาศยัเวลาในกาสร้างสัมพนัธ์ต่อกนั
มากกวา่เพศชาย 
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5. บทบาททางสังคม 
   บุคคลมีอาชีพต่างๆ กนั บางอาชีพก็ตอ้งใกลชิ้ดคน เช่น ช่างทาํผม คา้ขาย แพทย ์ครู ฯลฯ 
แต่บางอาชีพก็ไม่ตอ้งใกลชิ้ดคน เช่น เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ อาชีพจึงทาํใหค้นเหล่าน้ีมีทกัษะในการ
สร้างความสัมพนัธ์กบัคนในสังคมแตกต่างกนั บทบาททางสังคมจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีควรคาํนึงถึง
ในเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์ต่อบุคคลทัว่ๆ ไปในสังคม 

6.  วฒันธรรมและเช้ือชาติ 
   วฒันธรรมของสังคมมีอิทธิพลต่อความใกล้ชิดกันของชุมชน เช่นเดียวกับ ปัจจยัอ่ืนๆ 
ตวัอยา่งเช่น คนในแถบเมดิเตอร์เรเนียน หรือแถบลาตินอเมริกาหรือแมแ้ต่คนเอเชีย จะมีนิสัยร่าเริง 
มีงานพิธีท่ีมีการชุมนุมของคนจาํนวนมากอยู่เสมอ ทาํให้คนในชุมชนมีโอกาสมาปรากฏตวัในท่ี
สาธารณะอยา่งใกลชิ้ดกนัอยูเ่สมอ จะเห็นวา่คนไทยก็เป็นสังคมท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีโดยวฒันธรรมอยู่
แล้ว ดังนั้ นสังคมไทยจึงมีลักษณะของสังคมไมตรีสัมพันธ์  มีลักษณะท่ีเ อ้ือต่อการสร้าง
ความสัมพนัธ์ต่อกนัอยูแ่ลว้ จึงไม่ใช่เร่ืองยากสาํหรับคนไทยในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนักบั
สังคมในชุมชน ในขณะท่ีบุคคลชาวอเมริกนั ยุโรปตะวนัตก และชาวยุโรปเหนือ ลว้นเป็นชาติท่ีมี
บุคลิกภาพเคร่งขรึมกวา่จึงสร้างความสัมพนัธ์ต่อกนัไดย้ากกวา่ 

7.  การจัดสภาพแวดล้อม 
   สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความใกลชิ้ดกนัหรือความรู้สึกใกลชิ้ด ความรู้สึกสัมพนัธ์กนั
ของบุคคล การจดัสภาพแวดลอ้มจึงมีผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนมาก ดงัน้ี 
   7.1 สภาพแวดล้อมท่ีมีขอบเขตจาํกดั เช่น ในรถคนัเดียวกนั ในลิฟท์ ฯลฯ ทาํให้คน
จาํเป็นตอ้งอยูใ่กลชิ้ดกนั จึงพยายามหลีกเล่ียงการแสดงออกท่ีเป็นการกา้วร้าวอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อให้อยู่
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน เช่น การกม้มองพื้น มองผนงั เป็นตน้ 
   7.2 สภาพแวดลอ้มตามลกัษณะของกิจกรรม การมีกิจกรรมในลกัษณะต่างๆ กนัทาํให้
คนเราตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มต่างกนัดว้ย แต่การจดัสภาพส่วนมาก มกัมุ่งเนน้ให้คนมีความสัมพนัธ์
ต่อกนั เช่น การจดัโตะ๊ในร้านอาหาร การจดัท่ีนัง่พกัผอ่นในหอ้งโถงโรงแรม หรือในหอพกั เป็นตน้ 
มักจัดโดยให้ผู ้นั่งมองเห็นผู ้นั่ง มองเห็นหน้ากัน ได้สนทนากัน มองตากันได้ แต่ก็มีบาง
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ตอ้งการใหค้นสัมพนัธ์กนั จึงไม่เกิดโอกาสใหส้นทนากนัได ้เช่น การจดัท่ีนัง่รอ
พบหมอ  รอรับยา เป็นตน้ จึงจดัใหค้นไขห้นัหน้าไปทางเดียวกนัทั้งหมด 
   ระยะห่างของการจดัท่ีนัง่ จะมีผลต่อความรู้สึกสัมพนัธ์ต่อกนัแตกต่างกนั เช่น ในห้องเรียน
ท่ีจดัท่ีนัง่แบบเป็นแถว โดยมีครูอยูห่นา้ชั้น จะพบวา่ นกัเรียนท่ีนัง่แถวหนา้หรือท่ีนัง่ริมทางท่ีครูเดิน
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ผา่นได ้จะมีโอกาสใกลชิ้ดครูไดม้ากกว่านกัเรียนท่ีนัง่อยู่ส่วนอ่ืนของห้อง ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์
ต่อกนัไดม้ากกวา่ เพราะมีโอกาสไดม้องเห็นครู ไดส้บตากนั สนทนาโตต้อบกนัไดม้ากกวา่ 
   ดงันั้น การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเปิดโอกาสใหค้นไดส้ัมพนัธ์กนัยอ่มเป็นหนทางสู่
การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัของคนในสังคม เช่น ลกัษณะของการจดักิจกรรม งานเล้ียง งานพบปะ
สังสรรค ์ยอ่มทาํใหค้นไดส้ัมพนัธ์กนัแมจ้ะไม่รู้จกักนัมาก่อนก็ตาม ส่วนกิจกรรมท่ีมุ่งทาํตามภารกิจ
หน้าท่ี เช่น อ่านหนังสือ เดินบนทางเทา้ ทาํงานในสํานักงาน ฯลฯ ย่อมไม่สนับสนุนให้บุคคล
สัมพนัธ์กนั เป็นตน้ 
 
การสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม 
   ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูล่อ้มรอบตวัเรา มนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ 
รอบๆ ตวั ทั้งท่ีมีชีวติ และไม่มีชีวติ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ และท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนมา  แต่ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงส่ิงท่ีมนุษยสัมพนัธ์ดว้ยใน 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (ประสิทธ์ิ ทอง
อุ่น, 2542 : 187-190)   
   1. ส่ิงมีชีวติ โดยเลือกกล่าวถึงเฉพาะมนุษย ์ซ่ึงไดก้ล่าวถึงวิธีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้
เกิดข้ึนกบัมนุษยด์ว้ยกนัมาแลว้ในช่วงแรก 
   2. ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ๆ ไป ทั้งท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนและทั้งท่ีเกิดเองโดยธรรมชาติ แต่เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขหรือทุกข์ของมนุษยพ์อ
สังเขป เพื่อให้มนุษยเ์ราไดร้ะลึกว่าส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัเรา ทั้งหลายนั้น มีผลต่อเราอย่างไร และ
เพราะเหตุใดเราจึงตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
   เป็นท่ีทราบกนัดีแลว้วา่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นตวักาํหนดลกัษณะทางพฤติกรรม
ของมนุษย ์กล่าวคือ คนเราจะแสดงพฤติกรรมออกมาให้สอดคลองกบัสภาพแวดลอ้มอยูเ่สมอ เช่น 
เม่ือเราอยู่ในห้องสมุด ห้องเรียน ร้านอาหาร หรือในสวนสาธารณะ ฯลฯ ในสถานท่ีแต่ละแห่งน้ี 
สังคมได้กาํหนดไวแ้ล้วว่าสถานท่ีใดควรแสดงพฤติกรรมอย่างไร และมนุษยเ์ราก็ไดเ้รียนรู้ท่ีจะ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแต่ละแห่งนั้ น เม่ือสภาพแวดล้อมเป็นตัวกําหนด
พฤติกรรม จึงก่อใหเ้กิดสถานการณ์ 2 ลกัษณะในสังคม คือ 
   ลักษณะท่ี 1 มนุษย์ปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซ่ึงกรณีน้ีมกัเกิดข้ึนเม่ือมนุษย์ไม่
สามารถปรับส่ิงแวดลอ้มได ้จึงตอ้งปรับตวัเอง เช่น ในสภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจมนุษยจ์าํเป็นตอ้ง
เลิกใชข้องฟุ่มเฟือย หรือเม่ือเกิดสภาวะแหง้แลง้ มนุษยก์็ตอ้งช่วยกนัประหยดันํ้า เป็นตน้ 
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   ลกัษณะท่ี 2 มนุษยป์รับส่ิงแวดลอ้มให้เขา้กบัตนเอง ในกรณีท่ีสามารถปรับส่ิงแวดลอ้มได ้
มนุษยก์็มกัปรับส่ิงแวดลอ้มใหม่ เพื่อให้ตนเองมีความสุขข้ึน เช่น ในการจดัห้องประชุม เม่ือพบว่า
คนมาประชุมมาก แต่ห้องท่ีเตรียมไวเ้ล็กเกินไปเผอิญมีห้องประชุมท่ีใหญ่กว่า ก็อาจเปล่ียนไปใช้
หอ้งท่ีใหญ่กวา่เหมาะสมกวา่ เป็นตน้ 
   สภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวิตน้ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจาํเป็นของมนุษยแ์ละมนุษยจ์ะตอ้ง
เขา้ไปมีความสัมพนัธ์ดว้ย ผลจากการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัน้ีจะกระทบต่อความสุข หรือทุกข์ของ
มนุษยใ์นการดาํรงชีวิตร่วมกนัในเวลาต่อมา เพราะการกระทาํบางอยา่งของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้มก็
ส่งผลให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน แต่การกระทาํบางอย่างต่อ
ส่ิงแวดลอ้มก็ส่งผลใหม้นุษยมี์ความทุกขแ์ละมีความรู้สึกหรือความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีต่อมนุษยด์ว้ยกนั
เกิดข้ึน 
   ต่อไปน้ีเป็นตวัอย่างของสภาพแวดลอ้ม ท่ีจะส่งผลต่อมนุษยต์ามหลกัมนุษยส์ัมพนัธ์ของ 
เดล คาร์เนก้ีท่ีวา่ จงใหใ้นส่ิงท่ีเขาตอ้งการแลว้ท่านจะไดใ้นส่ิงท่ีท่านตอ้งการ เน่ืองจากมนุษยใ์ห้ส่ิง
ท่ีไม่ดี 
   และปฏิบติัตวัไม่ดีต่อส่ิงแวดลอ้มติดต่อกนัมานานพอสมควร บดัน้ี ส่ิงแวดลอ้มกาํลงัให้ส่ิง
ท่ีไม่ดี ส่ิงท่ีเป็นโทษต่อตวัมนุษยบ์า้งแล้ว จึงถึงเวลาแล้วท่ีมนุษยจ์ะมาช่วยกนัแก้ไขสถานการณ์ 
ดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อส่ิงแวดลอ้มจะไดใ้ห้ส่ิงท่ีดีตอบแทนแก่มนุษย์
ดงัเดิม 
   ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยสัมพนัธ์ดว้ย และมีผลต่อสภาพกายและจิตใจของมนุษยมี์ดงัต่อไปน้ี 
(รศ.ดร.รววีรรณ ชินะตระกูล, 2540 : 13-44) 
   1. น า้ 
   นํ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคญัยิ่งต่อชีวิตมนุษย ์ในสมยัก่อนประเทศไทยเป็น
แหล่งหน่ึงท่ีมีนํ้ าอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบนัเราพบปัญหาการขาดแคลนนํ้ า และปัญหานํ้ าเสีย หรือท่ี
เรียกวา่มลพิษทางนํ้า (Water pollution) ทั้งน้ีทั้งนั้นเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่ดีต่อนํ้ าของมนุษยน์ัน่เอง 
เช่น การทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่นํ้ า การระบายนํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จากการเกษตร ลงสู่
แม่นํ้าลาํคลอง โดยไม่มีการขจดัสารพิษออกก่อน เป็นตน้ ทาํให้เกิดการสูญเสียตามมามากมาย เช่น 
สูญเสียการใชป้ระโยชน์จากนํ้ า เป็นอนัตรายต่อคน สัตวแ์ละพืชท่ีใช้นํ้ าเสียเหล่าน้ีเป็นแหล่งเพาะ
เช้ือโรค เกิดความสกปรกไม่น่าดู ส่งกล่ินเหมน็ รบกวนคนอยูใ่กลบ้ริเวณนํ้าเสียนั้น เป็นตน้ 
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   จะเห็นวา่จากการท่ีมนุษยมี์ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีต่อนํ้ า ไม่สนใจในผลท่ีจะเกิดต่อนํ้ าในเวลา
ต่อมา ทาํใหม้นุษยไ์ดรั้บความเดือดร้อน ดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั 
   2. อากาศ 
   ปัจจุบนัประเทศไทย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ กาํลงัประสบปัญหาอากาศเสีย หรือมลพิษ
ทางอากาศ (Air Pollution) อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงเจือปนในอากาศมากจนถึงระดบัเป็นอนัตราย อยู่
มากมายเช่น ฝุ่ นละออง กล่ิน ควนั เขม่า สารตะกัว่ สารปรอท และก๊าซบางชนิดท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ ซ่ึงต้นเหตุของอากาศเสียก็ได้แก่การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงของรถยนต์ทุกชนิดและโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งสารกมัมนัตรังสีจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ท่ีทาํกนับ่อยๆ นัน่เอง 
ผลกระทบท่ีไดรั้บจากอากาศเสีย มีมากมาย นบัตั้งแต่ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ต่อสุขภาพ และต่อ
ความสวยงามของสภาพแวดลอ้มทัว่ๆ ไป 
   3. เสียง 
   มลพิษทางเสีย (Noise Pollution) หรือเสียงท่ีไม่พึงปรารถนา เป็นสภาพแวดลอ้มอีกอยา่ง
หน่ึงท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงท่ีชีวติทั้งทางร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ อาจมีผลให้คนหูหนวก (เสียงท่ีดงั
เกิน 85 เดซิเบล) ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง เหน่ือยและเพลียง่ายกวา่ธรรมดา ประสาทหวัน่ไหว 
แรงดนัโลหิตสูง นอนไม่ค่อยหลบั คล่ืนไส้ อาเจียน กล้ามเน้ือสั่น เป็นตน้ ซ่ึงแหล่งกาํเนิดเสียง
รบกวนอาจมาจากเคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะทั้งทางบก อากาศ และทางนํ้ า 
รวมทั้ง เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ เคร่ืองตดัหญา้ เป็นตน้ มลพิษทางเสียง ก็เป็น
ส่ิงแวดลอ้มอีกอยา่งหน่ึง ท่ีมนุษยจ์ะตอ้งรีบหาทางป้องกนัและแกไ้ขโดยด่วน 
   4. ขยะมูลฝอย 
   ขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล เป็นปัญหาสําคญัอยา่งหน่ึงของชุมชนหากไม่ไดรั้บการเก็บหรือ
กาํจดัท่ีถูกวธีิ เพราะจะก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสาธารณสุข ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของ
บ้านเมือง รวมทั้ งปัญหามลพิษด้านอ่ืนๆ นํ้ าเสียอากาศเสีย ดินเสีย เป็นต้น ทั้ งน้ีสาเหตุอาจ
เน่ืองมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ในการกาํจดั คนจดัเก็บและขจดัขยะมีไม่พอเพียงเม่ือเทียบกบั
จาํนวนประชากร ท่ีเป็นผูก่้อใหเ้กิดขยะมูลฝอย จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเร่งผลผลิตให้พอเพียง 
และจากประชาชนเองท่ีไม่รับผดิชอบไม่สนใจ หรือไม่ร่วมมือในการกาํจดัขยะอยา่งถูกวธีิดว้ย 
   5. ป่าไม้ 
   ป่าไม้ เป็นต้นกาํเนิดแหล่งนํ้ า  แต่ปัจจุบันพื้นท่ีป่าถูกทาํลาย ป่ามีจาํนวนลดลงทาํให้
ปริมาณนํ้าท่ีจะไหลลงเข่ือน หรือแม่นํ้าลาํคลองลดลง จึงเกิดภาวการณ์ขาดแคลนนํ้ า นํ้ าเสีย และเกิด
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ภยัธรรมชาติต่างๆ ตามาอีกมากมาย ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวิตของ
มนุษยโ์ดยทัว่ไป จึงถึงเวลาแลว้ท่ีมนุษยจ์ะตอ้งหันมาสร้างความรู้สึกท่ีดี ๆ ให้เกิดกบัป่าไม ้โดย
ช่วยกนัปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าไม ้เพื่อให้มีพื้นท่ีป่ามากข้ึน ป่าไมจ้ดัว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สามารถบาํรุงรักษาให้คงสภาพเดิมต่อไปได้ เพียงแต่ว่าตอ้งอาศยัเวลาหน่อยเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะ
ตน้ไมก้วา่จะเจริญเติบโตถึงขั้นนาํมาใช้ประโยชน์ไดต้อ้งใชเ้วลายาวนาน พื้นท่ีป่าไมท่ี้ถูกถากถาง
ไป ถ้าหากไม่นาํพื้นท่ีไปใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนแล้ว อีกไม่นานนักพื้นท่ีแห่งน้ีจะมีไมรุ่้นสอง
ปรากฏข้ึน และพฒันาเป็นป่าไมต่้อไป การตดัชกัลากไมอ้อกมาใชป้ระโยชน์ ถา้หากกระทาํถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการแล้ว ความเส่ือมโทรมของป่าไมจ้ะเกิดข้ึนน้อยมากและคงไม่ตอ้งทาํการปิดป่า
เหมือนดงัประเทศไทยท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่มนุษยส์ามารถบาํรุงรักษา
ป่าไมใ้ห้คงอยูใ่นสภาพเดิมได ้แมแ้ต่ป่าท่ีเส่ือมโทรมแลว้ยงัสามารถปรับปรุงให้กลายเป็นป่าไมท่ี้
อุดมสมบูรณ์ไดอี้ก แต่ทั้งน้ีคงตอ้งอาศยัเวลาหน่อยเท่านั้น 
   6. ดิน 
   ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความผูกพนักบัวิถีในการดาํรงชีวิตของมนุษยอี์กอย่างหน่ึง 
ทั้ งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ทั้ งน้ีเพราะดินเป็นบ่อเกิดของปัจจัยส่ีอันได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย 
เคร่ืองนุ่งห่ม อาหารและยารักษาโรค ดินแมว้า่จะครอบคลุมพื้นโลกอยา่งกวา้งขวาง แต่คุณสมบติัท่ี
เหมาะสมสําหรับนาํมาใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชผล แตกต่างกนั การท่ีมนุษยน์าํดินมาใช้ติดต่อกนั
นานๆ โดยปราศจากการบาํรุงรักษา จะทาํให้คุณภาพของดินเส่ือมโทรม และในท่ีสุดจะไม่สามารถ
นาํมาใชเ้พื่อการเพาะปลูกได ้แต่ถา้หากมีการบาํรุงรักษาอยา่งดี ดินสามารถนาํมาใชท้าํการเพาะปลูก
พืชผลท่ีใหผ้ลผลิตอยา่งสมํ่าเสมอตลอดไป เช่น ดินท่ีนาํมาใชท้าํการเพาะปลูกในประเทศจีน ตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมาถึง 4,000 ปี ความอุดมสมบูรณ์ของดินก็ยงัคงสภาพเดิม (วิชยั เทียนน้อย, 2533) 
เพราะชาวจีนได้ช่ือว่าเป็นกลุ่มชนท่ีรักษาทรัพยากรดินได้ดีมาก นอกจากน้ีในกรณีท่ีดินไม่
เหมาะสมสําหรับนาํมาใช้เพื่อการผลิต มนุษยส์ามารถปรับปรุงดินโดยอาศยัเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรสมยัใหม่เขา้ช่วย เช่น จดัระบบการระบาย การใส่ปุ๋ย และการเพิ่มแร่ธาตุบางชนิดท่ีดิน
ขาดแคลนลงไป ซ่ึงจะเป็นผลทาํใหพ้ื้นดินท่ีถูกทอดทิ้งสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดต่้อไปอีก (วิชยั 
เทียนนอ้ย, 2533 : 10) 
   7. สัตว์ป่า 
   สัตวป่์าตามปกติแลว้สัตวป่์าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมนุษยไ์ดพ้ึ่งพาอาศยัเพื่อการดาํรง
ชีพมาตั้งแต่บรรพกาล ปริมาณสัตวป่์าจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัการควบคุมของสภาพธรรมชาติ 
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การท่ีสัตวป่์าถูกทาํลายอยา่งรวดเร็ว จะเป็นเหตุให้สัตวป่์าบางชนิดสูญพนัธ์ุหรือใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ ซ่ึง
เกิดจากการกระทาํของมนุษยเ์ป็นสาํคญั กล่าวคือมนุษยใ์ชอ้าวธุท่ีทนัสมยัในการล่าสัตวป่์าและถ่ินท่ี
อยูอ่าศยัของสัตวป่์าถูกทาํลายจากการดาํเนินกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจของมนุษย ์ถึงกระนั้นก็ตาม
สัตวป่์าโดยทัว่ไปหากลดอตัราการล่าจากมนุษยล์ง และฟ้ืนฟูถ่ินท่ีอยู่ของสัตวป่์าให้ได้รับความ
ปลอดภยัแลว้ การเพิ่มปริมาณสัตวป่์าถูกทาํลายต่อไป และเพิ่มปริมาณการล่าสัตวป่์ามากข้ึนแลว้ อีก
ไม่นานนกัสัตวป่์าหลายชนิดคงสูญพนัธ์ุไปจากโลกอยา่งแน่นอน (รศ.ดร. วิชยั เทียนนอ้ย, 2533 : 
11) 
   จะเห็นว่าส่ิงแวดลอ้มทั้ง 7 ชนิดท่ียกมาเป็นตวัอย่างน้ีเป็นปัญหาสําคญัของประเทศไทย 
และส่งผลเสียหายอยา่งใหญ่หลวงแก่ประชาชนคนไทยทั้งน้ีเป็นเพราะการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีของ
ประชาชนต่อส่ิงเหล่าน้ี ทางแก้ไขก็คือ ประชาชนจะต้องปรับพฤติกรรม หรือปฏิกิริยาท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีเสียใหม่ ดว้ยการปฏิบติัตนดงัน้ี 
 
หลกัปฏิบัติเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม 
   การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาหรือปรับสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึนทาํได้
หลายวธีิดงัน้ี (รศ.ดร.รววีรรณ ชินะตระกูล, 2540 : 65-70) 
     1. ประหยดัการใช้น า้ 
   ตรวจสอบรอยร่ัวของก๊อกนํ้ าหรือท่อนํ้ าเป็นประจาํ ไม่เปิดนํ้ าทิ้งไว ้รดนํ้ าตน้ไมโ้ดยใชบ้วั
รดนํ้ าแทนสายยาง นํ้ าท่ีใชล้า้งผกั ผลไม ้หรืออ่ืนๆ สามารถนาํไปใช้รดตน้ไมไ้ดอี้ก ควรรองนํ้ าใส่
ภาชนะไวส้าํหรับตกัอาบ ไม่ควรอาบนํ้าจากฝักบวัเพราะจะทาํใหเ้ปลืองนํ้ามาก 
  2. ประหยดัการใช้ไฟฟ้า 
  ปิดไฟฟ้าทุกคร้ังหลักจากเลิกใช้ไฟแล้ว เลือกใช้หลอดไฟฟ้าท่ีประหยดัพลังงาน ใช้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าให้ถูกวิธี ไม่เปิดโทรทศัน์ทิ้งไวใ้นขณะท่ีทาํกิจกรรมอ่ืนๆ เปิดเคร่ืองปรับอากาศเม่ือ
มีความจาํเป็นจริงๆ  
  3. ประหยดัการใช้น า้มัน 
   ใชโ้ทรศพัทแ์ทนการเดินทางไปทาํธุระในเร่ืองท่ีไม่จาํเป็นตอ้งไปเอง วางแผนการเดินทาง
เพื่อกาํหนดเส้นทางการออกจากบา้นทุกคร้ัง ตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนต์ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ใช้
นํ้ ามนัประเภทลดมลพิษในอากาศ ถา้ไม่มีความจาํเป็นมากในการใชร้ถยนตส่์วนตวั ควรใช้บริการ
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จากรถประจาํทางขององคก์ารขนส่งมวลชนฯ การเดินทางใกล้ๆ  เช่น ในหมู่บา้น ควรใชร้ถจกัรยาน
แทน 
   4.  ลดการสร้างขยะ 
   ควรใชท้รัพยากรทุกอยา่งอยา่งประหยดัท่ีสุด ของท่ีใชแ้ลว้บางอยา่งสามารถนาํมาใชไ้ดอี้ก
หลายๆ คร้ัง เช่น กระดาษเขียนไดท้ั้งสองดา้น หลงัจากเขียนแลว้ไม่ใชก้็นาํมาพบัเป็นถุงใส่ของได ้
และควรทิ้งขยะลงในถงัขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่นํ้ าลาํคลอง ถนนหนทางเพราะจะทาํให้นํ้ าเน่าเสีย 
ท่อระบายนํ้าอุดตนั และบา้นเมืองสกปรก 
   5. ไม่ส่งเสริมทรัพยากรทีท่ าลายส่ิงแวดล้อม 
   ทรัพยากรบางอยา่งมีกระบวนการผลิต กระบวนการทาํลาย ท่ีสร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น โฟม หรือพลาสติก ดงันั้นจึงไม่ควรส่งเสริมทรัพยากรเหล่านั้น และหนัมาใชท้รัพยากรท่ีทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใช้ผา้ออ้มเด็กควรใช้ผา้ออ้มท่ีเป็นผา้ ไม่ควรใชผ้า้ออ้มชนิดสําเร็จรูปท่ีใช้ได้
คร้ังเดียวแลว้ทิ้ง 
   6. ลดการใช้สารเคมี 
   ควรใช้สารเคมีเท่าท่ีจาํเป็น เช่น การใช้ผงซักฟอกควรใช้แต่น้อยเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อเป็นการ
ลดสารพิษท่ีละลายลงไปในแม่นํ้ า ลาํคลอง ลดการใชปุ๋้ยท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีและหนัมาใชปุ๋้ย
ธรรมชาติแทน ลดปริมาณการใชย้าฆ่าแมลงเป็นการลดปริมาณสารเคมี และยงัช่วยประหยดัดว้ย 
   7. ช่วยกนัปลูกต้นไม้ 
   ตน้ไม้ช่วยลดมลพิษ และเพิ่มออกซิเจนในอากาศ ช่วยกันปลูกต้นไมใ้นบ้านเพื่อสร้าง
อากาศบริสุทธ์ิให้กบัครอบครัว ช่วยบาํรุงรักษา และไม่ทาํลายตน้ไมใ้นสวนสาธารณะหรือสวย
หยอ่ม 
   8. ป้องกนัการตัดไม้ท าลายป่า 
   ป่าไมช่้วยให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ช่วยป้องกนันํ้ าท่วม และป้าไมย้งัเป็นท่ีอยู่อาศยัของ
สัตวป่์าอีกดว้ย การตดัไมท้าํลายป่าเป็นการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการทาํลายสัตวป่์า ซ่ึงควร
ร่วมมือกนัป้องกนั โดยการเป็นหูเป็นตาใหก้บัทางราชการ เพื่อป้องกนัป่าถูกทาํลาย 
   9. ป้องกนัชีวติธรรมชาติ 
   ร่วมมือกนัอนุรักษธ์รรมชาติ ใชเ้พียงกลอ้งถ่ายรูป กลอ้งส่องทางไกล หรือหนงัสือคู่มือเพื่อ
เรียนรู้ระบบธรรมชาติ แต่อย่าใช้เคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีจะเป็นการทาํลายชีวิตในธรรมชาติเหล่าน้ี ไม่
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ส่งเสริมการทาํลายนกหรือเต่า โดยการเล้ียงนก หรือเต่า หรือการปล่อยนก ปล่อยปลา เพราะเขา้ใจ
ผดิวา่เป็นการทาํบุญ 
   10. ไม่ส่งเสริมการท าลายสัตว์ป่า 
   สัตวป่์าควรอยู่ในป่า ดงันั้นไม่ควรส่งเสริมการทาํลายสัตวป่์าโดยการซ้ือสัตวป่์ามาเล้ียง 
และแจง้ตาํรวจเม่ือพบวา่ผูใ้ดนาํสัตวป่์ามาจาํหน่าย ไม่รับประทานท่ีปรุงจากส่วนใดส่วนหน่ึงของ
สัตวป่์า และไม่บริโภคสินคา้ท่ีผลิตจากช้ินส่วนใดๆ ของสัตวป่์า 
   11. เป็นนักท่องเทีย่วทีด่ี 
   ระลึกถึงปรัชญาการท่องเท่ียวทุกคร้ังว่า ไม่เอาอะไรไปนอกจากการถ่ายภาพ ไม่เก็บอะไร
นอกจากความทรงจํา และไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้า แล้วแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ก็จะมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อไปอีกนาน โดยเฉพาะวนัรุ่นไม่ควรอยา่งยิ่งท่ีจะไปขูด ขีด พ่น เขียน ขอ้ความ
ต่างๆ ไวต้ามฝาผนงั ตามตน้ไม ้หรือท่ีอ่ืนๆ เพราะนอกจากจะเป็นการไร้ซ่ึงวฒันธรรมของผูก้ระทาํ
แลว้ ยงัเป็นการทาํลายส่ิงแวดลอ้มท่ีดีอีกดว้ย 
   12. ไม่สูบบุหร่ี 
   เพราะควนับุหร่ีก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ ทาํลายสุขภาพของผูสู้บและผูอ่ื้นท่ีอยู่ใกลเ้คียง 
รวมทั้งเป็นการส้ินเปลืองเงินทองโดยไม่จาํเป็น การสูบบุหร่ีเป็นการทาํลายบุคลิกภาพของผูสู้บคือ
ทาํใหเ้ส้ือผา้ท่ีสวมใส่มีกล่ินเหม็น ทาํให้มีกล่ินปาก ทาํให้ฟันสกปรกจากคราบของนิโคติน และยงั
ทาํใหไ้ม่มีใครอยากอยูใ่กล ้
   13. ช่วยเผยแพร่ 
   ช่วยกนัเผยแพร่ความรู้ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในรูปแบบต่างๆ เช่น จดันิทรรศการใน
ชุมชน บรรยาย พูดคุย และรณรงค์แก่เด็กๆ หรือเพื่อนบา้น อยา่งน้อยท่ีสุด คือการพูดคุยกบัคนใน
ครอบครัวของเราเอง 
   14. ช่วยสนับสนุน 
   ร่วมมือกบัหน่วยราชการหรือองคก์รใดๆ ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น ร่วมใชน้ํ้ ามนัไร้
สารตะกั่ว หรือลดควนัขาวบนทอ้งถนน ร่วมเป็นอาสาสมคัร หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น โครงการนาํร่อง “รณรงคแ์ยกขยะในโรงเรียนกบัตาวิเศษ” โครงการ “หยุด
คิดสักนิดก่อนทิ้งขยะ” ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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สรุปท้ายบท 
 การสร้างความสัมพนัธ์ในกับบุคคลต่างๆ นั้นประกอบด้วยการสร้างความสัมพนัธ์กับ
บุคคลในครอบครัว ไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา เจา้ของบา้น
และคนรับใช ้ ดงันั้นการสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว คือการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อกนัให้สมบูรณ์ ให้
ความรักความเมตตาต่อกนั ยกยอ่งให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั เห็นอกเห็นใจและให้อภยักนั  การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คือการเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา ตั้งใจท างาน ไม่
สร้างความเป็นศัตรูกับผู ้บังคับบัญชา ส าหรับผู ้บังคับบัญชาสามารถสร้างความสัมพันธ์กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้างการบริการ และดา้นสวสัดิการ ส่วนการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนนั้น คือ
การรู้จกัตนเอง รู้จกัผูอ่ื้น รู้จกัสังคม และวฒันธรรม แล้วสร้างความสัมพนัธ์โดยการเคารพใน
ศกัด์ิศรีและใช้หลกัการจูงใจ นอกจากน้ีการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลทัว่ไป สังคม หรือชุมชน 
นั้นตอ้งปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 

ค าถามท้ายบทที ่7 
1. การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลในสังคมประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
2. การสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวยดึหลกัอะไรเป็นส าคญั จงอธิบาย 
3. การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งไร จงอธิบาย 
4. วธีิการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนวธีิใดดีท่ีสุด 
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บทที ่8  

จิตอาสา  และ จิตสาธารณะ 

 

ความหมายและความส าคัญและความเป็นมาของจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
 

ปัจจุบนัประเด็นเร่ืองจิตส านึกสาธารณะมีความส าคญัต่อการด ารงอยู่ของสังคมภายใต้

กระแสการเปล่ียนแปลงยิ่ง (กุลทิพย ์ ศาสตระรุจิ, 2551) เน่ืองจากจิตส านึกสาธารณะเป็นความ

รับผิดชอบซ่ึงเกิดข้ึนภายในคือความรู้สึกนึกคิดตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมท่ีอยูใ่นจิตและส่งผลสู่

การกระท าภายนอกของบุคคลปัญหาต่างๆในสังคมเห็นไดว้า่มีเหตุเกิดจากการขาดจิตส านึกของคน

ส่วนใหญ่การสร้างจิตส านึกสาธารณะของคนในสังคมจึงจ าเป็นและมีคุณค่ายิ่งสามารถท าไดห้ลาย

รูปแบบทั้งจากการกระท าของตนเองเช่นการรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อมิให้เกิดผลกระทบและเกิด

ความเสียหายต่อส่วนรวบรวมถึงการกระท าโดยมีบทบาทช่วยสังคมในการรักษาผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมเพื่อแกปั้ญหาสร้างสรรคส์ังคมซ่ึงถือวา่เป็นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

นอกจากน้ี “จิตอาสา” ในวาระแห่งชาติ  คือ “ทานและการอาสาสมคัร” แต่ มีบางคน
บญัญติัค าข้ึนมาใหม่วา่ “จิตสาธารณะ ” บา้ง “จิตอาสา” บา้ง ฯลฯ ลว้นมี ความหมายตรงกนั คือ เร่ิม
จากไม่เบียดเบียนตนเองและคนอ่ืน แลว้เผื่อแผ่แบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลผูค้นและชุมชน ค าว่า “จิต
อาสา” หรือ “จิตส านึกสาธารณะ” (Public Consciousness) เป็นศพัทใ์หม่ในทางสังคมศาสตร์ซ่ึง
ก าลังได้รับความสนใจจากแวดวงนักวิชาการด้านการพฒันาอย่างกวา้งขวางในทางปฏิบติัเม่ือ
กล่าวถึงค าวา่ “จิตส านึกสาธารณะ” หรืออาจจะเป็นค าอ่ืนๆเช่น “จิตอาสา” “จิตส านึกเพื่อสังคม” 
“จิตส านึกเพื่อส่วนรวม” “จิตส านึกเพื่อมวลชน” ฯลฯค าเหล่าน้ีลว้นแต่มีความหมายท่ีใกลเ้คียงกนั
มากข้ึนอยูก่บัผูใ้ชว้า่เป็นคนกลุ่มไหนอาจแยกยอ่ยออกไปตามความสนใจเฉพาะกลุ่มเช่นจิตส านึก
ทางการเมืองในการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในสังคมจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มของเยาวชนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินหรือจิตส านึกทางสังคมเช่นการพฒันาชุมชนหรือช่วยเหลือคนยากไร้เป็นตน้ ซ่ึงใน
ท่ีน้ี ขอใช้ค  าวา่ จิตอาสา เพื่อความกระจ่าง และเขา้ใจง่าย โดยค าว่า จิตอาสานั้น มีผูใ้ห้ความหมาย 
ไวห้ลากหลายดงัน้ี  

ราชบณัฑิตยสถาน (2522) ให้นิยามค าว่าจิตอาสาหมายถึงการตระหนักรู้และค านึงถึง

ส่วนรวมร่วมกนัหรือการค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีร่วมสัมพนัธ์เป็นกลุ่มเดียวกนัเป็นการตระหนกัรู้ตนท่ีจะท า
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ส่ิงใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นจิตท่ีคิดสร้างสรรคคื์อคิดในทางท่ีดีไม่ท าลายบุคคลสังคม

วฒันธรรมประเทศชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นกุศลและมุ่งท ากรรมดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

สนธยา  พลศรี (2537 )ใหนิ้ยามค าวา่จิตอาสาหมายถึงเป็นการรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและเขา้

ร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความส านึกยึดมัน่ในระบบคุณธรรมและ

จริยธรรมท่ีดีงามละอายต่อส่ิงผิดเน้นความเรียบร้อยประหยดัและมีความสมดุลระหว่างมนุษยก์บั

ธรรมชาติ 

สัญญาสัญญาวิวฒัน์ (2549) ให้นิยามค าวา่จิตอาสาหมายถึงการรู้ส านึกถึงการเป็นเจา้ของ
ในส่ิงท่ีเป็นสาธารณะการให้ความส าคญักบัส่วนรวมหรือส่ิงสาธารณะซ่ึงในสังคมจะตอ้งมีเช่น
สวนสาธารณะทางหลวงอาคารโดยส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นของส่วนรวมเป็นของใช้ร่วมกนัเป็นเจา้ของ
ร่วมกนัทั้งสังคม 

ดงันั้น  จิตอาสา จึงหมายถึง การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่การเสียสละเวลา ส่ิงของ เงินทอง แรงกาย

สติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์  เป็นจิตใจท่ีมีความสุขเม่ือไดท้  าความดี  การช่วยเหลือผูอ่ื้นและ

สังคมเพื่อให้ผูอ่ื้นมีความสุขด้วยความสมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น

สาธารณประโยชน์  ส านึกของบุคคลท่ีมีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ ป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคม 

การท่ีคนมาอยูร่วมกนัเป็นสังคมยอ่มตอ้งมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบพึ่งพากนั คนในสังคม

ซ่ึงมีบทบาทและหน้าท่ีแตกต่างกนัไป ถ้าคนในสังคมขาดจิตส านึกสาธารณะ ซ่ึงนอกจากจะมี

ผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว  องค์กรแลว้  การขาดจิตส านึกสาธารณะยงัมีผลกระทบต่อชุมชน

ระดับประเทศ และระดับโลก ดังน้ี (ไพบูลย์ วฒันศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543: 22-29)  

ผลกระทบต่อบุคคลท าใหเ้กิดปัญหา คือ 

1. ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพฒันา เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชนมีสภาพเช่นไรก็ยงัคง

เป็นเช่นนั้น  ไม่เกิดการพฒันาและยิง่นานไปก็มี แต่เส่ือมทรุดลง  

2. อาชญากรรมในชุมชนอยู ่ในระดบัสูง 

3. ขาดศูนยร์วมจิตใจ ขาดผูน้ าท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหา เพราะคนในชุมชนมองปัญหาของ

ตวัเองเป็นเร่ืองใหญ่ ขาดคนอาสาน าพาการพฒันา เพราะกลวัเสียทรัพย ์กลวัเสียเวลา หรือกลวัเป็น

ท่ีครหาจากบุคคลอ่ืน  
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ในระดบัชาติถา้บุคคลในชาติขาดจิตอาสาแลว้จะท าใหเ้กิด ดงัน้ี 

1. วกิฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยคร้ังและแกปั้ญหาไม่ได ้อาทิ วกิฤตการณ์เศรษฐกิจ

สังคมขาดเสถียรภาพทางการเมือง การชุมนุมขบัไล่รัฐบาลหรือผูน้ าประเทศ 

2. ประเทศชาติอยูใ่นสภาพลา้หลงั  เน่ืองจากขาดพลงัของคนในสังคม เม่ือผูน้ าประเทศน า

มาตรการใดออกมาใชก้็จะไม่ไดผ้ล เพราะไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน 

3. ประเทศชาติไร้เกียรติ ไร้ศกัด์ิศรี ท าใหป้ระชาชนในประเทศอ่ืนมองดว้ยสายตาเหยยีด

หยาม ดูหม่ินดูแคลนวา่เป็นประเทศดอ้ยพฒันา 

ในระดบัโลกถา้บุคคลขาดจิตอาสาจะท าใหเ้กิดการเอารัดเอาเปรียบระหวา่งประเทศท าให้

เกิดปัญหาในระดบัต่างๆ ดงัน้ี 

1. เกิดการสะสมอาวธุกนัระหวา่งประเทศ เพราะขาดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั กลวั

ประเทศอ่ืนจะโจมตี จึงตอ้งมีอาวธุท่ีรุนแรง มีอานุภาพในการท าลายสูงไวใ้นครอบครองเพื่อข่มขู่

ประเทศอ่ืน  และเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็มกัมีแนวโนม้ในการใชค้วามรุนแรงของแสนยานุภาพทาง

สงครามในการตดัสินปัญหา 

2. เกิดการกลัน่แกลง้ แก่งแยง่หรือครอบง าทางการคา้ระหวา่งประเทศ พยายามทุกวิถีทาง

เพือ่ใหเ้กิดการไดเ้ปรียบทางการคา้  ท าใหป้ระเทศดอ้ยกวา่ขาดโอกาสในการพฒันาประเทศของตน 

3. เกิดการรังเกียจเหยยีดหยามคนต่างเช้ือชาติ ต่างเผา่พนัธ์ุ หรือต่างทอ้งถ่ิน  มองชนชาติอ่ืน

เผ่าพนัธ์ุอ่ืนว่ามีความเจริญหรือมีศกัด์ิศรีด้อยกว่าเช้ือชาติและเผ่าพนัธ์ุของตนเอง ดูถูกหรือเป็น

ปฏิปักษต่์อชาติอ่ืน 

จิตอาสาเป็นคุณธรรมหน่ึงของพลเมือง เป็นคุณค่าและจิตส านึกเป็นจิตวิญญาณของสังคม 

บุคคล องคก์ร หรือสังคม สังคมท่ี ไม่มีคุณค่าและจิตส านึก ท าให้ขาดพลงัในการสร้างสรรคเ์ม่ือเกิด

จิตอาสาจะท าใหเ้กิดประชาสังคมก่อให้เกิดความเขม้แข็งของสังคม ซ่ึงจะท าให้การเมือง เศรษฐกิจ  

ศีลธรรมดี(ประเวศ วะสี, 2541: 20)  
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัจิตอาสาจิตสาธารณะ 

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตอาสา 

จิตอาสาเป็นคุณธรรมของพลเมืองส่งเสริมท าให้สังคมเข้มแข็งมีศกัยภาพในการแก้ไข

ปัญหา เน่ืองจากการมีพลเมืองตระหนกัถึงปัญหาท่ี เกิดข้ึนในสังคม มีความปรารถนาท่ี จะช่วยเหลือ

สังคม เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองและการรวมกลุ่ม ปฏิบติั เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ี เกิดข้ึนตาม

แนวทางท่ี ไดก้ าหนดไวจ้ะท าให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพรับรู้สิทธิควบคู่ไปกบัหนา้ท่ีของพลเมือง

ซ่ึงสามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีประชาสังคมประกอบกบัแนวคิดเก่ียวกบัคุณธรรมของบุคคลเชิง

จิตวทิยาพฒันาการและแนวทางของพระพุทธศาสนา 

แนวคิดรูปแบบปฏิสัมพนัธ์นิยม(Interactionism Model)  

การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมนั้น สามารถศึกษาได ้2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

ประเภทแรกเป็นสาเหตุภายนอกตวับุคคล เช่น สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม 

ลกัษณะภูมิ ประเทศ ภูมิอากาศ  

ประเภทท่ีสองเป็นสาเหตุจากภายในตวับุคคลท่ี เป็นลกัษณะทางจิต เช่น เจตคติ บุคลิกภาพ 

การรับรู้ดา้นต่างๆ เป็นตน้ ส าหรับรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ นิยมเป็นแนวคิดรูปแบบหน่ึงท่ีใช้ส าหรับ

ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย ์โดยเนน้ความส าคญัของการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่ง

บุคคล ซ่ึงเป็นลกัษณะทางจิตท่ี เป็นสาเหตุภายในตวับุคคลกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นสาเหตุ

ภายนอกตวับุคคล ปฏิกิริยาท่ี เกิดข้ึนมีความเช่ือมโยงและต่อเน่ืองซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีเพราะปัจจยั

ดา้นบุคคลหรือปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงไม่สามารถเป็นตวับ่งช้ีพฤติกรรมของ

ปัจเจกบุคคลได ้เพราะพฤติกรรมเป็นผลจากการกระท าของกระบวนการต่อเน่ืองของปฏิสัมพนัธ์

หลายทิศทาง หรือเป็นผลสะทอ้นกลบัระหวา่งบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลเผชิญอยู ่(ณัฐยา ลือ

ชากิตติกุล, 2546: 3-4)  

ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม(Social Learning Theory)  

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม จดัไดว้า่ทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพฒันา เทคนิคการ

ปรับพฤติกรรมในปัจจุบนั ทฤษฎีน้ีพฒันาโดยAlbert  Bandura  ตามแนวความคิดพื้นฐานของ

ทฤษฎีการเรียนรู้ ทางสังคมของAlbert Bandura นั้น เขาเช่ือวา่พฤติกรรมของคนเราไม่ไดเ้กิดข้ึน
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และเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเพียงอย่างเดียวหากแต่มีปัจจยัส่วนบุคคลนั้นจะตอ้ง

ร่วมกนัในลกัษณะและสภาพแวดลอ้มดงัภาพดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2539: 25) 

จากภาพจะเห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย ์องค์ประกอบภายในมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมจะมี

อิทธิพลต่อกนัและกนั 

สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2539: 49) ไดอ้ธิบายปัจจยัท่ีก าหนดซ่ึงกนัและกนัทีละคู่ ดงัน้ีคู่

แรกระหวา่ง P             B  แสดงให้เห็นถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความคิด ความรู้สึกและการ

กระท า การคาดหวงั ความเช่ือ  การรับรู้ เก่ียวกบัตนเอง เป้าหมายและความตั้งใจ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว

ก าหนดลกัษณะและทิศทางของพฤติกรรม ส่ิงท่ีบุคคลเช่ือหรือมีความรู้สึกสามารถก าหนดวา่บุคคล

จะแสดงพฤติกรรมเช่นใด 

การก าหนดซ่ึงกนัและกนัของ E              P  เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของบุคคล

และสภาพแวดลอ้ม ความคาดหวงั  ความเช่ือ  อารมณ์ และความสามารถทางปัญญาของบุคคลนั้น

จะพฒันาและเปล่ียนแปลงโดยอิทธิพลของสังคม 

ส าหรับคู่ ของ B                   E  เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้ม

ในชีวติประจ าวนัของคนเรา พฤติกรรมเปล่ียนเง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม ในขณะเดียวกนัเง่ือนไขของ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปนั้น  ก็ท  าให้พฤติกรรมถูกเปล่ียนไปดว้ย สภาพแวดลอ้มจะไม่มีอิทธิพล

ใดๆ ต่อบุคคล จนกวา่จะมีพฤติกรรมบางอยา่งเกิดข้ึน 
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ทฤษฎต้ีนไม้จริยธรรม(Tree Moral Theory)  

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2538: 12-14) กล่าววา่ ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมแสดงถึงสาเหตุของ

พฤติกรรมของคนดีและคนเก่งวา่พฤติกรรมเหล่าน้ีมี สาเหตุทางจิตใจอะไรบา้ง ทฤษฎีน้ี สร้างจาก

การสรุปผลการวจิยัในเร่ืองดงักล่าวของเยาวชนและประชาชนไทยอายุ 6-60 ปี จ  านวนหลายพนัคน

เป็นผลการวิจยัในประเทศไทยในช่วง25 ปีน้ี ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมน้ีมี 3 ส่วนคือส่วนท่ี เป็นดอก

และผลของตน้ไม ้ส่วนล าตน้และส่วนท่ี เป็นรากแกว้ ในส่วนแรกคือดอกและผลบนตน้ แสดงถึง

พฤติกรรมการท าดี ละเวน้ชัว่  และพฤติกรรมการท างานอยา่งขยนัขนัแข็งเพื่อส่วนรวม ส่วนแรกน้ี 

เป็นพฤติกรรมประเภทต่างๆ ท่ีรวมเขา้เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันา

ประเทศ และพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยนัขนัแข็ง ผลออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ น่า

ปรารถนาน้ี  มีสาเหตุอยู ่2 กลุ่ม   

กลุ่มแรกคือ  สาเหตุทางจิตใจท่ี เป็นส่วนล าตน้ของตน้ไม ้อนัประกอบด้วยจิตลกัษณะ5 

ดา้น คือ 

1)  เหตุผลเชิงจริยธรรม  

2)  มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 

 3)  ความเช่ืออ านาจในตน 

4)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  

5) ทศันคติ คุณธรรม และค่านิยม (ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมนั้นๆ หรือสถานการณ์นั้นๆ)  

ถา้ตอ้งการท่ี จะเขา้ใจ อธิบาย ท านายและพฒันาพฤติกรรมชนิดใดจะตอ้งใช้จิตลกัษณะบางดา้น

หรือทั้ง 5 ดา้นน้ี ประกอบกนั  จึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด ส่วนท่ี สามของตน้ไมจ้ริยธรรมคือรากแกว้ ซ่ึงเป็น

จิตลกัษณะ 

กลุ่มท่ี สองมี3 ดา้นคือ 

 1) สติปัญญา 

2)ประสบการณ์ทางสังคม 

 3) สุขภาพจิต จิตลกัษณะทั้งสามน้ี อาจใชเ้ป็นสาเหตุของการพฒันาจิตลกัษณะ5 ประการท่ี

ล าต้นของต้นไม้ก็ ได้ กล่าวคือบุคคลจะต้องมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ3 ด้านในปริมาณท่ีสูง

เหมาะสมกบัอายุจึงจะเป็นผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะพฒันาจิตลกัษณะทั้ง5 ประการท่ีล าตน้ของตน้ไม ้
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โดยท่ีจิตลักษณะทั้ ง 5 น้ีจะพฒันาไปเองโดยอัตโนมติัถ้าบุคคลมีความพร้อมทางจิตใจ3 ด้าน

ดงักล่าวและอยู ่ในสภาพแวดลอ้มทางบา้น ทางสถานศึกษาและทางสังคมท่ี เหมาะสม นอกจากน้ี

บุคคลยงัมีความพร้อมท่ีจะรับการพฒันาจิตลกัษณะบางประการใน 5 ดา้นน้ี  โดยวิธีการอ่ืนๆ ดว้ย 

ฉะนั้นจิตลักษณะพื้นฐาน3 ประการจึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งนั่นเอง 

นอกจากน้ีจิตลกัษณะพื้นฐาน 3 ประการท่ีรากแกว้น้ี อาจเป็นสาเหตุร่วมกบัจิตลกัษณะ5 ประการท่ี

ล าตน้ เพื่อใชอ้ธิบายและพฒันาพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งดว้ย  

 
 

ภาพประกอบ ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม และลกัษณะพื้นฐานและองค์ประกอบทางจิตใจท่ี

น าไปสู่พฤติกรรมทางจริยธรรม(ท่ีมา: ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ, 2538:13) 

ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมส าหรับคนไทยน้ี  แสดงความสัมพนัธ์ในเชิงสาเหตุและผลระหวา่ง

จิตลักษณะ8 ด้าน กับพฤติกรรมประเภทต่างๆ ประสบการณ์ทางสังคมเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อ
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พฒันาการทางจิตของบุคคล การท่ีบุคคลมีประสบการณ์ทางสังคมจะท าให้มีความเขา้ใจอารมณ์ 

ความรู้สึกนึกคิดของผู ้อ่ืนและสามารถน าตนเองเข้าไปอยู่ ในบทบาทของผู ้อ่ืนได้ เรียกว่า 

ความสามารถในการสวมบทบาท (Role Taking) ซ่ึงความสามารถในการสวมบทบาทมีความส าคญั

ต่อการพฒันาจริยธรรมมาก ประสบการณ์จากการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมาก จะท าให้บุคคลมี

ความคิดเห็นท่ี กวา้งขวาง ลึกซ้ึงมองเห็นและเขา้ใจบทบาทของตนเองและของผูอ่ื้นท่ีอยูร่่วมกบัคน

ในสังคม และความเขา้ใจน้ีเองจะเอ้ืออ านวยใหบุ้คคลมีพฒันาการทางจิตในระดบัสูงได ้การท่ีบุคคล

ขาดประสบการณ์ทางสังคมและขาดโอกาสท่ี จะไดเ้รียนรู้ หรือสวมบทบาทอ่ืนๆ น้อยจะน าไปสู่

การปฏิเสธทางจิตต่อบทบาทท่ี ไม่คุน้เคย คือการไม่ยอมรับ  ไม่เข้าใจ ไม่ไวว้างใจ ซ่ึงลักษณะ

ดงักล่าวเท่ากบัเป็นการปิดกั้นข่าวสาร และขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาทางจิตวิทยาและดา้นสังคม

ซ่ึงย่อมรวมเอาพฒันาการทางจริยธรรมทางการมุ่งอนาคต และทางการบรรลุเอกลกัษณ์แห่งอีโก้

ของบุคคลเขา้ไวด้ว้ย ดงันั้นถา้ตอ้งการท่ีจะให้บุคคลมีพฒันาการทางจิตจะตอ้งส่งเสริมให้บุคคลมี

ประสบการณ์ทางสังคมกวา้งขวาง และเหมาะสมกบัอายุของบุคคลจึงจะท าให้บุคคลมีพฒันาการ

ทางจิตในระดบัสูงได ้

 

ทฤษฎพีฒันาการเชาวน์ปัญญาของPiaget 

Piaget เป็นผูแ้ต่งขอ้สอบเชาวน์ข้ึนเป็นคร้ังแรก เขามีหนา้ท่ี ทดสอบเด็กเพื่อจะหาปทสัถาน

ส าหรับเด็กแต่ละวยั Piaget พบวา่ค าตอบของเด็กน่าสนใจมาก โดยเฉพาะค าตอบของเด็กท่ีเยาวว์ยั

เพราะมกัจะตอบผดิ เม่ือเขาวเิคราะห์ค าตอบก็พบวา่ค าตอบของเด็กเล็กท่ีต่างไปจากค าตอบของเด็ก

โตเพราะมีความคิดท่ีต่างกนั คุณภาพของค าตอบของเด็กท่ีวยัต่างกนัมกัจะแตกต่างกนั แต่ไม่ควร

ตดัสินวา่เด็กโตฉลาดกว่าเด็กเล็ก หรือค าตอบของเด็กเล็กผิด โดยมีทฤษฎีเก่ียวกบัเชาวน์ปัญญาว่า

มนุษยทุ์กคนตั้งแต่เกิดมาพร้อมท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มโดยการจดัรวบรวมขอ้มูล และการ

ปรับตวัแบบการซึมซาบเม่ือมนุษยมี์ ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มก็จะซึมซาบประสบการณ์ใหม่ให้

รวมเขา้อยู่ ในโครงสร้างของสติปัญญา จะเป็นการตีความหรือการรับขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 Sensorimotor (แรกเกิด - 2 ขวบ)Piaget เป็นนกัจิตวิทยาคนแรกท่ี ไดศึ้กษาระดบั

เชาวน์ปัญญาของเด็กวยัน้ี ไวอ้ยา่งละเอียดจากการสังเกตบุตร3 คน โดยท าบนัทึกไวแ้ละสรุปวา่วยัน้ี
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เป็นวยัท่ี เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหวของอวยัวะต่างๆ

ของร่างกาย 

ขั้นท่ี 2 Preperational  (อายุ18 เดือน- 7 ปี) เด็กก่อนเขา้โรงเรียนและวยัอนุบาล มีระดบั

เชาวน์ปัญญาอยู่ ในขั้นน้ี เด็กวยัน้ีมี โครงสร้างของสติปัญญาท่ี จะใช้สัญลกัษณ์แทนวตัถุส่ิงของท่ี 

อยูร่อบๆตวัได ้หรือมีพฒันาการทางดา้นภาษา เด็กวยัน้ี จะเร่ิมดว้ยการพูดเป็นประโยคและเรียนรู้ค า

ต่างๆ เพิ่มข้ึน เด็กจะไดรู้้จกัคิด  อยา่งไรก็ตามความคิดของของเด็กวยัน้ียงัมีขอ้จ ากดัหลายอยา่งเด็ก

ก่อนเข้าโรงเรียนและวยัอนุบาล มีระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ ในขั้นน้ี เด็กวยัน้ีมี โครงสร้างของ

สติปัญญาท่ีจะใชส้ัญลกัษณ์แทนวตัถุส่ิงของท่ีอยู ่รอบๆ ตวัได ้หรือมีพฒันาการทางดา้นภาษา 

ขั้นท่ี 3 Concrete Operations (อายุ7  -  11 ปี) พฒันาการทางดา้นสติปัญญาและความคิด

ของเด็กวยัน้ี แตกต่างกนักบัเด็กในขั้น Preperational มาก เด็กวยัน้ี จะสามารถสร้างกฎเกณฑ์และตั้ง

กฎเกณฑ ์และแบ่งส่ิงแวดลอ้มออกเป็นหมวดหมู่ ได ้คือเด็กจะสามารถท่ี จะอา้งอิงดว้ยเหตุผลและ

ไม่ข้ึนกบัการรับรู้ จากรูปร่างเท่านั้น   เด็กวยัน้ี สามารถแบ่งกลุ่มโดยใชเ้กณฑ์หลายๆ อยา่ง และคิด

ยอ้นกลบัได ้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมและความสัมพนัธ์ของตวัเลขก็เพิ่มมากข้ึน 

ขั้นท่ี 4 Formal Operations (อายุ12 ปีข้ึนไป) พฒันาการเชาวน์ปัญญาและความคิดเห็นของ

เด็กเป็นขั้นสุดยอด คือเด็กในวยัน้ี จะเร่ิมคิดเป็นผูใ้หญ่ ความคิดแบบเด็กส้ินสุดลง เด็กสามารถท่ีจะ

คิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลท่ีมีอยู่ สามารถท่ีจะคิดเป็นนักวิทยาศาสตร์ สามารถท่ีจะ

ตั้งสมมติฐานและทฤษฎีและเห็นวา่ความจริงท่ี เห็นดว้ยกบัการรับรู้ไม่ส าคญัเท่ากบัการคิดถึงส่ิงท่ี

อาจเป็นไปได ้Piaget ไดส้รุปวา่“เด็กวยัน้ี เป็นผูท่ี้คิดเหนือไปกวา่ส่ิงปัจจุบนั สนใจท่ี จะสร้างทฤษฎี

เก่ียวกบัทุกส่ิงทุกอยา่ง และมีความพอใจท่ีจะคิดพิจารณาเก่ียวกบักบัส่ิงท่ีไม่มีตวัตนหรือส่ิงท่ี เป็น

นามธรรม” 

 

ทฤษฎพีฒันาการทางจริยธรรมของ Lawrence Kohlberg 

Lawrence Kohlberg ไดศึ้กษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเยาวชนอเมริกนั อายุ10-16 ปี 

และได้แบ่งพฒันาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับแต่ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังนั้น

พฒันาการทางจริยธรรมมีทั้งหมด 6 ขั้นมีดงัต่อไปน้ี 
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ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนมีจริยธรรมหรือระดบัก่อนกฎเกณฑ์สังคม(Pre-Conventional Level) 

ระดบัน้ี เด็กจะรับกฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของพฤติกรรมท่ี “ดี” “ไม่ดี ” จากผูมี้อ  านาจเหนือตน เช่น

บิดามารดา ครูหรือเด็กโต และมกัจะคิดถึงผลตามท่ี จะน ารางวลัหรือการลงโทษ 

พฤติกรรม“ดี” คือพฤติกรรมท่ี แสดงแลว้ไดร้างวลั 

พฤติกรรม “ไม่ดี ” คือพฤติกรรมท่ี แสดงแลว้ไดรั้บโทษ 

โดยบุคคลจะตอบสนองต่อกฎเกณฑ์ซ่ึงผูมี้อ  านาจทางกายเหนือตนเองก าหนดข้ึน จะ

ตดัสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมท่ี เป็นหลกัต่อตนเองโดยไม่ค  านึงถึงผูอ่ื้น จะพบในเด็ก2-10  ปีแบ่ง

พฒันาการทางจริยธรรม ระดบัน้ี เป็น 2 ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 1 การถูกลงโทษและการเช่ือฟัง (Punishment and Obedience Orientation) เด็กจะยอม

ท าตามค าสั่งผูมี้อ  านาจเหนือตนโดยไม่มีเง่ือนไขเพื่อไม่ให้ตนถูกลงโทษ ขั้นน้ี แสดงพฤติกรรมเพื่อ

หลบหลีกการถูกลงโทษ เพราะกลวัความเจ็บปวด ยอมท าตามผูใ้หญ่เพราะมีอ านาจทางกายเหนือ

ตน เขาอธิบายว่าในขั้นน้ี เด็กจะใช้ผลตามของพฤติกรรมเป็นเคร่ืองช้ีว่าพฤติกรรมของตน“ถูก” 

หรือ“ผดิ” เป็นตน้วา่ ถา้เด็กถูกท าโทษก็จะคิดวา่ส่ิงท่ี ตนท า“ผิด” และจะพยายามหลีกเล่ียงไม่ท าส่ิง

นั้นอีก พฤติกรรมใดท่ีมี ผลตามดว้ยรางวลัหรือค าชมเด็กก็จะคิดวา่ส่ิงท่ีตนท า “ถูก” และจะท าซ ้ าอีก

เพื่อหวงัรางวลั 

ขั้นท่ี 2 กฎเกณฑ์เป็นเคร่ืองมือเพื่อประโยชน์ของตน(Instrumental Relativist Orientation) 

ใชห้ลกัการแสวงหารางวลัและการแลกเปล่ียน บุคคลจะเลือกท าตามความพอใจของตนเอง โดยให้

ความส าคญัของการได้รับรางวลัตอบแทน ทั้งรางวลัท่ี เป็นวตัถุหรือการตอบแทนทางกาย วาจา 

และใจ โดยไม่ค  านึงถึงความถูกตอ้งของสังคม ขั้นน้ี แสดงพฤติกรรมเพื่อตอ้งการผลประโยชน์ส่ิง

ตอบแทน รางวลัและส่ิงแลกเปล่ียนเป็นส่ิงตอบแทน เขาอธิบายวา่ในขั้นน้ี เด็กจะสนใจท าตามกฎ

ขอ้บงัคบัเพื่อประโยชน์หรือความพอใจของตนเอง หรือท าดีเพราะอยากได้ของตอบแทน หรือ 

รางวลั  ไม่ไดคิ้ดถึงความยุติ ธรรมและความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น หรือความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผูอ่ื้น 

พฤติกรรมของเด็กในขั้นน้ีท าเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง แต่มกัจะเป็นการแลกเปล่ียนกบั

คนอ่ืน เช่น ประโยค“ถา้เธอท าใหฉ้นั  ฉนัจะให.้......” 

ระดบัท่ี 2 ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม(Conventional Level) พฒันาการจริยธรรม

ระดับน้ี ผูท้  าถือว่าการประพฤติตนตามความคาดหวงัของผูป้กครอง บิดามารดา กลุ่มท่ีตนเป็น



265 
 

สมาชิก เป็นส่ิงท่ีควรจะท าหรือท าความผิด เพราะกลวัว่าตนจะไม่เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น ผูแ้สดง

พฤติกรรมจะไม่ค  านึงถึงผลตามท่ี จะเกิดข้ึนแก่ตนเอง ถือว่าความซ่ือสัตย ์ความจงรักภกัดีเป็นส่ิง

ส าคญั ทุกคนมีหนา้ท่ี จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม โดยบุคคลจะปฏิบติั ตามกฎเกณฑ์ของสังคม

ท่ีตนเองอยู ่ตามความคาดหวงัของครอบครัวและสังคม โดยไม่ค  านึงถึงผลท่ี จะเกิดข้ึนขณะนั้นหรือ

ภายหลงัก็ตามจะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสังคมโดยค านึงถึงจิตใจของผูอ่ื้น จะพบในวยัรุ่นอายุ10 -

16 ปี แบ่งพฒันาการทางจริยธรรมระดบัน้ีเป็น 2 ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 3 ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม ส าหรับ “เด็กดี” (Interpersonal 

Concordance of “Good boy , nice girl” Orientation) บุคคลจะใชห้ลกัท าตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบใช้

เหตุผลเลือกท าในส่ิงท่ีกลุ่มยอมรับโดยเฉพาะเพื่อน เพื่อเป็นท่ีช่ืนชอบและยอมรับของเพื่อนไม่เป็น

ตวัของตวัเอง คลอ้ยตามการชกัจูงของผูอ่ื้นเพื่อตอ้งการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี พบในวยัรุ่นอายุ10 -

15 ปี ขั้นน้ี แสดงพฤติกรรมเพื่อตอ้งการเป็นท่ียอมรับของหมู่คณะ การช่วยเหลือผูอ่ื้นเพื่อท าให้เขา

พอใจและยกยอ่งชมเชย ท าให้บุคคลไม่มีความเป็นตวัของตวัเอง ชอบคลอ้ยตามการชกัจูงของผูอ่ื้น

โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน เขาอธิบายว่าพฒันาการทางจริยธรรมขั้นน้ีเป็นพฤติกรรมของ“คนดี”ตาม

มาตรฐานหรือความคาดหวงัของบิดามารดาหรือเพื่อนวยัเดียวกัน พฤติกรรม“ดี”  หมายถึง

พฤติกรรมท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นชอบและยอมรับ หรือไม่ประพฤติผดิเพราะเกรงวา่บิดามารดาจะเสียใจ 

ขั้นท่ี 4 กฎและระเบียบ (“Law-and-order” Orientation) จะใชห้ลกัท าตามหนา้ท่ี ของสังคม

โดยปฏิบติั ตามระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด เรียนรู้ การเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม ปฏิบติัตาม

หนา้ท่ีของสังคมเพื่อด ารงไวซ่ึ้งกฎเกณฑ์ในสังคม พบในอาย1ุ3 -16 ปี ขั้นน้ี แสดงพฤติกรรมเพื่อท า

ตามหนา้ท่ี ของสังคม โดยบุคคลรู้ถึงบทบาทและหน้าท่ีของเขาในฐานะเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม

นั้น จึงมีหนา้ท่ีท าตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสังคมก าหนดให้หรือคาดหมายไว ้เขาอธิบายวา่เหตุผลทาง

จริยธรรมในขั้นน้ี ถือวา่สังคมจะอยูด่ว้ยความมีระเบียบเรียบร้อยตอ้งมีกฎหมายและขอ้บงัคบั คนดี

หรือคนท่ีมีพฤติกรรมถูกตอ้งคือคนท่ี ปฏิบติั ตามระเบียบขอ้บงัคบัหรือกฎหมาย ทุกคนควรเคารพ

กฎหมาย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสังคม 

ระดบัท่ี 3  ระดบัจริยธรรมตามหลกัการด้วยวิจารณญาณหรือระดบัเหนือกฎเกณฑ์สังคม 

(Post - Conventional Level) พฒันาการทางจริยธรรมระดบัน้ี เป็นหลกัจริยธรรมของผูมี้อายุ 20 ปี

ข้ึนไป ผูท้  าหรือผูแ้สดงพฤติกรรมได้พยายามท่ีจะตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทาง
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จริยธรรมดว้ยวจิารณญาณ ก่อนท่ีจะยึดถือเป็นหลกัของความประพฤติท่ีจะปฏิบติัตามการตดัสินใจ 

“ถูก”  “ผดิ”  “ไม่ควร” มาจากวจิารณญาณของตนเองปราศจากอิทธิพลของผูมี้อ  านาจหรือกลุ่มท่ีตน

เป็นสมาชิก กฎเกณฑ–์ กฎหมาย ควรจะตั้งบนหลกัความยุติธรรมและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกของ

สังคมท่ีตนเป็นสมาชิก ท าให้บุคคลตดัสินข้อขดัแยง้ของตนเองโดยใช้ความคิดไตร่ตรองอาศยั

ค่านิยมท่ีตนเช่ือและยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจจะปฏิบติัตามส่ิงท่ีส าคญัมากกว่าโดยมี

กฎเกณฑ์ของตนเองซ่ึงพฒันามาจากกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นจริยธรรมท่ี เป็นท่ียอมรับทัว่ไป โคล

เบิร์ก แบ่งพฒันาการทางจริยธรรม ระดบัน้ีเป็น 2 ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 5 สัญญาสังคมหรือหลกัการท าตามค ามัน่สัญญา(Social Contract Orientation) บุคคล

จะมีเหตุผลในการเลือกกระท าโดยค านึงถึงประโยชน์ของคนหมู่มาก ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น

สามารถควบคุมตนเองได ้เคารพการตดัสินใจท่ีจะกระท าดว้ยตนเอง ไม่ถูกควบคุมจากบุคคลอ่ืนมี

พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งตามค่านิยมของตนและมาตรฐานของสังคมถือวา่กฎเกณฑ์ต่างๆเปล่ียนแปลงได ้

โดยพิจารณาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั พบไดใ้นวยัรุ่นตอนปลายและวยัผูใ้หญ่ ขั้นน้ีแสดง

พฤติกรรมเพื่อท าตามมาตรฐานของสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

โดยบุคคลเห็นความส าคญัของคนหมู่มากจึงไม่ท าตนให้ขดัต่อสิทธิอนัพึงมีได้ของผูอ่ื้นสามารถ

ควบคุมบงัคบัใจตนเองได้พฤติกรรมท่ีถูกต้องจะต้องเป็นไปตามค่านิยมส่วนตวัผสมผสานกับ

มาตรฐานซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและยอมรับจากสังคม เขาอธิบายว่าขั้นน้ี เนน้ถึงความส าคญัของ

มาตรฐานทางจริยธรรมท่ีทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีถูก  สมควรท่ีจะ

ปฏิบติัตาม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิของบุคคลก่อนท่ีจะใชเ้ป็นมาตรฐานทางจริยธรรม

ไดใ้ช้ความคิดและเหตุผลเปรียบเทียบว่าส่ิงไหนผิดและส่ิงไหนถูก ในขั้นน้ีการ“ถูก” และ“ผิด” 

ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและความคิดเห็นของบุคคลแต่ละบุคคล  แมว้า่จะเห็นความส าคญัของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงระหวา่งบุคคล  แต่เปิดให้มีการแกไ้ข โดยค านึงถึงประโยชน์และสถานการณ์แวดลอ้มใน

ขณะนั้น 

ขั้นท่ี 6 หลกัการคุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation) เป็นขั้นท่ีเลือก

ตดัสินใจท่ี จะกระท าโดยยอมรับความคิดท่ีเป็นสากลของผูเ้จริญแลว้ ขั้นน้ี แสดงพฤติกรรมเพื่อท า

ตามหลกัการคุณธรรมสากล  โดยค านึงความถูกตอ้งยติุธรรมยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษยมี์

อุดมคติและคุณธรรมประจ าใจ มีความยืดหยุ่นและยึดหลกัจริยธรรมของตนอย่างมีสติด้วยความ
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ยติุธรรมและค านึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพในความเป็นมนุษยข์องแต่ละบุคคล ละอายและเกรงกลวั

ต่อบาป พบในวยัผูใ้หญ่ท่ีมีความเจริญทางสติปัญญา เขาอธิบายว่าขั้นน้ีเป็นหลักการมาตรฐาน

จริยธรรมสากล เป็นหลกัการเพื่อมนุษยธรรม  เพื่อความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนและเพื่อความ

ยุติธรรมของมนุษยทุ์กคนในขั้นน้ีส่ิงท่ี  “ถูก”  และ “ผิด” เป็นส่ิงท่ีข้ึนมโนธรรมของแต่ละบุคคลท่ี

เลือกยดึถือ 

 

องค์ประกอบและรูปแบบของจิตอาสาจิตสาธารณะ 

ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร และคณะ(2547: 3) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของจิตอาสาจะตอ้ง

พิจารณาจากความรู้ ความเขา้ใจหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลกัษณะดงัน้ี  

1) การหลีกเล่ียงการใชห้รือการกระท าท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อของส่วนรวมท่ี 

ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม และการถือเป็นหนา้ท่ีท่ี จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม

ในวสิัยท่ีตนสามารถท าได ้ 

2) การเคารพสิทธิในการใชข้องส่วนรวมท่ี ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม โดยไม่ยึดครอง

ของส่วนรวมนั้นเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลอ่ืนท่ีจะใชข้องส่วนรวมนั้น 

รูปแบบของจิตอาสา 

รูปแบบของจิตอาสาหรือจิตส านึกสาธารณะนั้น มีการแบ่งรูปแบบท่ี แตกต่างกนัไปตาม

ระดบัอายขุองกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ซ่ึงแบ่งรูปแบบของจิตส านึกไว ้ดงัน้ี 

สมพงษ ์สิงหะพล (2542: 15-16) ไดก้ล่าวถึงจิตส านึกวา่มีอยู ่3 ดา้นหลกัๆ คือ  

1) จิตส านึกเก่ียวกบัตนเอง (Self-Consciousness)  เป็นจิตส านึกเพื่อพฒันาตนเอง ท าให้

ตนเองเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน จิตส านึกดา้นน้ี การศึกษาไทยมุ่งมัน่ปลูกฝังมานาน เกิดบา้งไม่เกิด

บา้งไปตามสภาพการณ์ เป็นจิตส านึกแบบคลาสสิกท่ีทุกสังคมพยายามเหมือนกนัท่ี จะสร้างให้

เกิดข้ึนใหไ้ด ้เช่น ความขยนั ความรับผดิชอบ ความมานะอดทน เป็นตน้  เป็นจิตส านึกท่ีถูกปลูกฝัง

และมีมานานตามสภาพสังคมไทย  

2) จิตส านึกเก่ียวกบัผูอ่ื้น (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตส านึกของความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหน่ึง  สังคมหน่ึง  เช่น ความเห็นอกเห็นใจความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
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ความสามคัคี เป็นตน้ เป็นจิตส านึกท่ีคนไทยส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอมมาจากพื้นฐานดั้งเดิมของ

วฒันธรรมไทยอยูแ่ลว้ ซ่ึงสร้างกนัไดไ้ม่ยากนกั  

3) จิตส านึกเก่ียวกบัสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะ(Social or Public Consciousness)  เป็น

จิตส านึกท่ี ตระหนกัถึงความส าคญัในการอยูร่่วมกนั หรือค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีร่วมความสัมพนัธ์เป็นกลุ่ม

เดียวกนั  เป็นจิตส านึกท่ีคนไทยยงัไม่ค่อยมีและขาดกนัอยู่มาก เพราะพื้นฐานความเป็นมาของ

สังคมไทยสมควรท่ีจะรีบพฒันาข้ึนโดยเร็ว เช่น จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ จิตส านึกด้านการเมือง 

จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม จิตส านึกดา้น สุขภาพ เป็นตน้ 

 
ลกัษณะพฤติกรรมของจิตอาสา จิตสาธารณะ 

จิรวฒัน์  วีรังกร (2542) ไดเ้สนอลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสาไวด้งัน้ี 
1. การมีทศันคติท่ีรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าเพียงพอและรู้สึกว่าเป็นหน้าท่ีของตนท่ีจะตอ้ง

กระท าหรือไม่กระท าหรืองดเวน้การกระท าคิดเห็นได้ด้วยตนเองว่าตนเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของส่วนรวม 

2. การมีความยินดีท่ีไดท้  าในส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่ือมัน่วา่ตนท าไดไ้ม่
เห็นวา่เป็นภาระของตนเองท่ีมากจนเกินไป 

3. เป็นผูเ้ห็นคุณค่าในส่ิงท่ีตนท าท าอยา่งมีความสุขไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือยและไม่คิดหวงัส่ิง
ตอบแทนใดๆในส่ิงท่ีตนไดท้  า 

4. รู้สึกทนไม่ไดท่ี้ตนเองมองขา้มผา่นไปโดยไม่ใหค้วามร่วมมือ 
5. เป็นคนมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
ดงันั้นผูท่ี้มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวมตอ้งเกิดจากการรับรู้ถึงคุณค่า 
ในตวัเองและเล็งเห็นว่าตนเองสามารถท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ไม่ว่าจะเป็นการ

ช่วยเหลือดา้นสังคมเช่นผูค้นสัตวด์า้นส่ิงแวดลอ้มดา้นพลงังานฯลฯไม่เห็นแก่ตวัไม่น่ิงดูดายตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีความคิดเชิงบวกหรือสร้างสรรค์ (Positive thinking) ยิ่งกวา่นั้นตอ้งเกิดความรู้สึกท่ีอยาก

เขา้ไปมีส่วนร่วม (Participation) อนัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดียิง่ข้ึนดว้ย 

หรืออีกนยั ผูท่ี้มี ลกัษณะพฤติกรรมของจิตอาสา จิตสาธารณะจะมี 

พฤติกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้นไดแ้ก่ 

-  ช่วยแนะน าส่ิงท่ีถูกท่ีควรใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

-  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการพฒันาสังคม 
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-  อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

-   แบ่งปันส่ิงของใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

พฤติกรรมท่ีเสียสละต่อสังคม ไดแ้ก่ 

-  สละก าลงักาย ก าลงัทรัพย ์ และเวลาช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม 

-  เห็นประโยชน์ ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ ส่วนตน รู้จกัเป็นผูใ้ห ้มากกวา่ผูรั้บ 

-  สละประโยชน์ ท่ีตนพึงไดรั้บเพื่อแลกกบัประโยชน์ ของคนหมู่ใหญ่ หรือคนท่ีอ่อนแอ

กวา่ 

-  ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 

 

ปัจจัยทีก่่อให้เกดิจิตอาสาจิตอาสา 

การมีจิตอาสาเป็นส่ิงท่ีเกิดตามธรรมชาติไม่สามารถบงัคบัให้เกิดได้ แต่สภาพแวดล้อม

ต่างๆ ในสังคมยอ่มส่งผลกระทบต่อการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของพลเมือง ซ่ึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิด

จิตอาสาประกอบดว้ย 

1) สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อจิตส านึกของบุคคล  

2) กระบวนการเรียนรู้ท่ี เป็นการเรียนรู้ร่วมกับผูอ่ื้น พลเมืองจึงตอ้งมีองค์ความรู้ และ

ความสามารถในการแสวงหาความรู้  ตอ้งใชก้ระบวนการเรียนรู้สั่งสมผู ้คนในสังคมอยา่งรอบดา้น

และต่อเน่ือง โดยมีขั้นตอนคือการรับรู้  สนใจ ไตร่ตรอง ทดลอง การสร้างส านึกจึงต้องอาศยั 

ศาสตร์และศิลป์ในการประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์  เง่ือนไขและขั้นตอนต่างๆ จินตนาการ

เป็นพลงัของมนุษยท่ี์จะด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีศกัด์ิศรี แต่จินตนาการอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 

ตอ้งอาศยัสติปัญญาความรู้ในการแกปั้ญหาและก าหนดทิศทางขา้งหนา้ ดงันั้นผูท่ี้มีความสามารถใน

การเรียนรู้ดว้ยตนเองและร่วมกบัผูอ่ื้น จึงสามารถไตร่ตรอง หาเหตุผลและท าความเขา้ใจ เม่ือเขา้ใจ

แลว้ก็จะเห็นความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองนั้นต่อไปและอาจน าไปสัมพนัธ์กบัเร่ืองอ่ืนๆ เช่น อาจน ามา

สัมพนัธ์กบัชีวติของตนเองกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นการใชค้วามรู้ ให้เป็นประโยชน์ดว้ยไม่ใช่

เรียนรู้ ไวเ้พียงอยา่งเดียว 

3) การท่ีบุคคลในสังคมเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมท่ี สลบัซบัซ้อนยากแก่

การแกไ้ข มีวตัถุประสงคร่์วมกนัซ่ึงน าไปสู่การก่อจิตส านึกร่วมกนั  
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นอกจากน้ี  ศรีประภา เพช็รมีศรี (2543 อา้งถึงใน อนุชาติ พวงส าลี, 2543: 205)  กล่าวว่า 

จิตอาสา เป็นส่ิงท่ีตอ้งใชเ้วลาในการสร้างและตอ้งมีการกระท าอย่างสม ่าเสมอจนเป็นกิจวตัร และ

ไดส้รุปปัจจยัท่ี เป็นรูปธรรม อนัจะน าไปสู่ การพฒันาจิตวญิญาณสาธารณะ คือ 

1) การสร้างองคก์ร ผูน้ า ส่ือ วฒันธรรมใหม่ การสร้างประโยชน์ร่วมกนั  

2) การท าใหเ้กิดกลุ่ม ทั้งท่ี เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการเขา้ร่วมกบักลุ่ม มีกิจกรรม

สาธารณะและมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

3) มีทุนประชาคม ไดแ้ก่ ความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากร 

4) การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 

5) การสร้างเครือข่ายทุกเพศทุกวยั 

6) การปรับเปล่ียนโครงสร้างโดยเร่ิมจากตนเองให้มี ระบบคิดท่ีจะยอมรับความคิดเห็น

ผูอ่ื้นมีการแยกแยะ มีอิทธิบาทส่ี  

7) การสร้างกฎระเบียบร่วมกนั สร้างความตระหนกั มีการปลูกฝังตั้งแต่ผูเ้รียน สร้างให้เกิด

วฒันธรรมใหม่  

8) ความรู้สึกเป็นเจา้ของในฐานะพลเมืองไทย การสร้างจิตส านึกในความเป็นเจา้ของ

ร่วมกนั การมีสิทธิทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม 

9) การมีส่วนร่วมในดา้นต่างๆ มีการเปิดโอกาสให้แสดงออก มีประเด็นท่ี จะเคล่ือนไหว

ร่วมกนั มีการเสียสละทุ่มเทและกระท าอย่างต่อเน่ือง ไม่ติดรูปแบบ มีการสร้างเครือข่าย และมี

มาตรการหรือกฎหมายบงัคบั 

10) ทุนทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ศาสนา ประเพณี ความเช่ือ จริยธรรมความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

ความเอ้ืออาทรต่อกนั เร่ิมจากสถาบนัครอบครัวโดยการให้การศึกษาและส่ือจะมีส่วนร่วมสร้างให้

เกิดความคิดหลากหลายท่ี ช้ีให้เห็นคุณโทษต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ 

11) การมีผูน้ าหรือบุคคลสาธารณะท่ีเป็นแบบอย่าง มีจิตส านึกต่อสังคมมีคุณธรรมและ

สามารถสร้างระบบผูน้ าร่วมได ้
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จิตอาสา หรือ จิตส านึกสาธารณะ หรือ ส านึกของสังคม อยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัย

แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกไพบูลย ์วฒันศิริธรรม ( 2537 อา้งถึงใน วิภาพนัธ์ ก่อเกียรติขจร, 

2544: 13) ดงัน้ี 

1) ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัท่ี เก่ียวกบัภาวะทางสัมพนัธภาพของมนุษย ์ภาวะทางสังคม 

เป็นภาวะท่ีลึกซ้ึงกว่าภาวะทางกายภาพเพียงประการเดียว เป็นภาวะท่ีได้อบรมกล่อมเกลาและ

สะสมอยู่ในส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย ท าให้เกิดส านึกท่ีมีรูปแบบหลากหลายภาวะ

แวดลอ้มทางสังคมน้ี เร่ิมตั้งแต่พ่อแม่ พี่นอ้ง ญาติ เพื่อน ผูส้อน ส่ือมวลชน บุคคลทัว่ไป ตลอดจน

ระดับองค์กร วฒันธรรม ประเพณี  ความเช่ือ  กฎหมาย ศาสนา รวมทั้ งภาวะแวดล้อมด้าน

ส่ือสารมวลชนและส่วนท่ีก ากบัส านึกของบุคคลคือ การไดส้ัมผสัจากการใช้ชีวิตท่ีมี พลงัต่อการ

เกิดส านึก อาทิ การไปสถานศึกษา ไปท างาน ดูละคร ฟังผู ้คนสนทนากนั รับรู้ เหตุการณ์บา้นเมือง

ขบัรถฝ่าการจราจรท่ีแออดั   

2) ปัจจยัภายใน ส านึกท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลใน

การพิจารณาตัดสินคุณค่าและความดีงาม ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติ  

โดยเฉพาะการปฏิบติัทางจิตใจ เพื่อขดัเกลาตนเองให้เป็นไปทางใดทางหน่ึง โดยเกิดจากการรับรู้ 

จากการเรียนรู้ การมองเห็น การคิด แลว้น ามาพิจารณาเพื่อตดัสินใจวา่ตอ้งการสร้างส านึกแบบใดก็

จะมีการฝึกฝนและสร้างสมส านึกเหล่านั้น การเกิดจิตส านึกไม่สามารถสรุปแยกแยะไดว้า่เกิดจาก

ปัจจยัภายในหรือภายนอกเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง เพราะทุกสรรพส่ิงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 

จิตส านึกท่ี มาจากภายนอกเป็นการเข้ามาโดยธรรมชาติกระทบต่อความรู้สึกของบุคคลแล้ว

กลายเป็นจิตส านึกโดยธรรมชาติและมกัไม่รู้ตวั แต่ส านึกท่ีเกิดจากปัจจยัภายในเป็นความจงใจ

เลือกสรรบุคคลระลึกรู้ตนเองเป็นอยา่งดี เป็นส านึกท่ีสร้างข้ึนเองระหวา่งปัจจยัภายในและภายนอก

เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัการพฒันาจิตส านึกจึงตอ้งกระท าควบคู่กนัไปทั้งปัจจยัภายใน

และภายนอก 

 

แนวทางในการสร้างจิตอาสา จิตสาธารณะ 

วิธีการเสริมสร้างลักษณะจิตอาสา จิตสาธารณะให้กับคนในชุมชนนั้น จะเร่ิมจากการ

ปลูกฝังใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของจิตอาสา และใหมี้การเตรียมความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ



272 
 

ดา้นความรู้ และการติดต่อส่ือสาร  พร้อมกบัการสร้างความเช่ือมัน่ในตน และการเขา้ร่วมกิจกรรม

อยา่ง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ความจริงแลว้คนเราต่างก็มีจิตอาสาท่ีอยูใ่นตวัเอง เพียงแต่รอให้มีการกระตุน้

หรือมีการเร่งเร้าจากภายนอกให้เกิดความมัน่ใจและ แสดงออกมาในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมตาม

ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และพรสวรรค ์ท่ีมี ดงันั้น การส่งเสริมแนวทางการก่อให้เกิดส่ิงท่ี

จะพาไปสู่จิตอาสาไดก้็ ยงัข้ึนอยูก่บัการปลูกฝังแต่เยาวว์ยัเพื่อให้มีการซึมซบัจากการรับการสั่งสอน

และการรู้จกัพฤติกรรมการช่วยเหลือด้วยการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนอย่างน ามา

ยึดถือมาเป็นนิสัยใจคอประจ าตน  พร้อมท่ีจะเสียสละช่วยเหลือผูอ่ื้นอยูเ่สมอพร้อมกบัการเขา้ ร่วม

กิจกรรมในสังคมในดา้นจิตอาสาท่ีจดัรณรงค์ข้ึน มีการจดัการรณรงค์ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตอาสา

น าไปสู่การเป็นอาสาสมคัร ดงัไดมี้แนวทางการเสริมสร้างจิตอาสาให้กบัทุกภาคส่วนโดยมีประเด็น

ดงัต่อไปน้ี     

1)  การรณรงคจิ์ตส านึกการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือสังคม  

2)  การขบัเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่างๆ  

3)  การพฒันากลไกการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือสังคม  

4)  ส่งเสริมประสานงานและศกัยภาพของภาคส่วนต่างๆในการด าเนินเร่ืองการและการ

อาสาช่วยเหลือสังคม โดยไดมี้กลไกการด าเนินงานในดา้นการเสริมสร้างจิตอาสา ดงัภาพ 

 

นอกจากแนวทางการเสริมสร้างลกัษณะของจิตใจท่ีน าไปสู่การเกิดการช่วยเหลือผูอ่ื้นใน

ลกัษณะของจิตอาสาแลว้ ยงัมีการปลูกฝังของแนวทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงถือเป็น การอบรมดา้น

คุณธรรม ท่ีเรียกวา่การปลูกฝังอบรมคิหิวนิยั ท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีอุบายถึงการสร้างหลกัคุณธรรม โดย

มีผูถ่้ายทอดลกัษณะต่าง ได ้แก่ คณะสงฆ ์ทางภาครัฐ และทางส่ือสาธารณะ น าไปสู่การพฒันาจิตใจ

ท่ียึดหลักทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานให้คนเกิดลักษณะของจิตอาสาเพิ่มข้ึน  ดังจะกล่าว

ต่อไปน้ี 

แนวทางในการปลูกฝังอบรมคิหิวินยัพระภาวนาวิริยคุณ ( 2541 อา้งถึงใน ไพศาล วิสาโล, 

2544: 344-349) 

1) ยึดหลกัในการแกปั้ญหาของชาติเป็นภาระหน้าท่ีของทุกๆคนกล่าวคือ ให้ทุกๆคนได้

ตระหนกัถึงการแกปั้ญหาของชาตินั้นถือวา่เป็นภาระหนา้ท่ีของทุกคน ท่ีตอ้งร่วมกนัแกไ้ขดว้ยความ
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สมานสามคัคี ในทางดา้นภาระหน้าท่ีของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกนัไปตามฐานะ ต าแหน่ง ความ

รับผิดชอบ ตลอดจนศกัยภาพของแต่ละคน ตวัอยา่งเช่น เยาวชนมีหน้าท่ีเป็นเยาวชนท่ีดี พึงปฏิบติั 

และไม่ท าตวัเป็นพิษเป็นภยัต่อสังคม ส่วนขา้ราชการก็ มีภาระหนา้ท่ีท่ีราชการท่ีดีพึงปฏิบติั และไม่

ท าตวัให้เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการพฒันาประเทศ และนกัการเมืองเช่นกนั ก็มีภาระหนา้ท่ีบริหาร

บา้นเมืองอยา่งนกัการเมืองท่ีดีพึงปฏิบติั ไม่ถือเอาต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์

ด้วยวิธีการทุจริตต่างๆ ถ้าทุกคนปฏิบติัถูตามภาระหน้าท่ีของตน ก็ย่อมเช่ือว่าได้มีส่วนในการ

แกปั้ญหาชาติบา้นเมืองแลว้  

2)  คณะสงฆต์อ้งแสดงบทบาทผูน้ าในการปลูกฝังดา้นคุณธรรม กล่าวคือ ผูท่ี้เหมาะสมใน

การถ่ายทอดและเผยแพร่หลักธรรมต่อบุคคลทัว่ไป คือ คณะสงฆ์ ผูซ่ึ้งต้องเป็นผูน้ าทางด้าน

ความคิดจิตใจ ช้ีถูกช้ีผิดในเร่ืองการครองชีวิตแก่สังคม ในฐานะทิศเบ้ืองตน้ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมี

บทบาทในการปลูกฝังสัมมาทิฐิและนิสัยท่ีดี โดยการถ่ายทอดความรู้ทางหลกัพระพุทธศาสนาให้

ประชาชนไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจและน าไปปฏิบติัประพฤติในชีวติประจ าวนัได ้

3)  ทางดา้นนโยบายของภาครัฐกบัการปลูกฝังหลกัคุณธรรมให้ประชาชนในการท างาน

ของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้กบัการขดัเกลาทางสังคมมากท่ีสุดก็คือ ภาคส่วนท่ีเก่ียวกบัระบบของการศึกษา

ท่ีเป็นพื้นฐานในการอบรมให้ความรู้ต่อประชาชนได้ชัดเจน ประกอบด้วย มีหน้าท่ีในการ

มอบหมายไปตามสถานศึกษาในภาคส่วนต่างๆ โดยตอ้งมีนโยบายในการปลูกฝังหลกัคุณธรรมดว้ย

คณะสงฆ์ท่ีมีการจดัหลกัสูตรในการถ่ายทอดหลกัธรรมและหลกัการปฏิบติัตนให้เป็นคนดี  ท่ีมี

ภาครัฐเป็นผูด้  าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วม และยิ่งกวา่นั้นจะน าไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ

เครือข่ายทางโรงเรียนและวดัท่ีมีกลัยาณมิตรเช่ือมโยงคนในชุมชนเขา้ดว้ยกนั ยิ่งแข็งแรงมากเท่าไร 

รัฐก็จะสามารถประหยดังบประมาณส าหรับการปราบปรามคอรัปชัน่ และปราศจากการประพฤติ 

ทุจริตผดิกฎหมายของผูค้นในบา้นเมือง 

4)  การปลูกฝังอบรมเพื่อการเสริมสร้างผ่านส่ือสาธารณะในยุคปัจจุบันท่ีมีการ

ติดต่อส่ือสารกนัได ้อยา่งง่ายและรวดเร็ว ไดแ้ก่การติดต่อผา่นส่ือสาธารณะ เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทย ุ

โทรทศัน์  อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซ่ึงเป็นส่ือท่ีคนส่วนใหญ่ มกัใช้กนัเพื่อติดต่อส่ือสาร ส่งและรับ

ขอ้มูลข่าวสารกันทั้งน้ี เม่ือมีการเสริมสร้างการปลูกฝังด้านคุณธรรมก็ควรใช้ส่ือสาธารณะเป็น

เคร่ืองมือในการเขา้ถึงผูค้นในทุกๆชุมชน เป็นตน้ 
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สรุปท้ายบท 

จิตอาสา หมายถึง การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่การเสียสละเวลา ส่ิงของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา 

เพื่อสาธารณประโยชน์  เป็นจิตใจท่ีมีความสุขเม่ือไดท้  าความดี  การช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคมเพื่อให้

ผู ้ อ่ื น มีความ สุขด้วยความสมัครใจและไม่หว ังผลตอบแทน เข้า ร่ วม กิจกรรม ท่ี เ ป็น

สาธารณประโยชน์  ส านึกของบุคคลท่ีมีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ ป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคม จิตอาสา

เป็นการเสียสละเพื่อสาธารณะประโยชน์จะตอ้งมีจิตใจอนัดีงามในการท าความดีและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่

ต่อส่วนรวมโดยไม่หวงัถึงประโยชน์ส่วนตน หรือไม่หวงัผลตอบแทน  

ซ่ึงจิตอาสาถือเป็นส่วนส าคญัท่ีเกิดข้ึนภายใน คือ ความรู้สึกนึกคิด คุณธรรม จริยธรรมภาย

ใจจิตใจ จนส่งผลให้เกิดพฤติกรรมภายนอก โดยคนภายในสังคมจะมีบทบาทในการช่วยรักษา

ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อแกปั้ญหา และสร้างสรรคส์ังคมเพราะถือเป็นความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม ซ่ึงหากคนในชาติไม่มีจิตอาสาก็จะก่อใหเ้กิด  

1. วิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยคร้ังและแก้ปัญหาไม่ได้ อาทิ วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

สังคมขาดเสถียรภาพทางการเมือง การชุมนุมขบัไล่รัฐบาลหรือผูน้ าประเทศ 

2. ประเทศชาติอยูใ่นสภาพลา้หลงั  เน่ืองจากขาดพลงัของคนในสังคม เม่ือผูน้ าประเทศน า

มาตรการใดออกมาใชก้็จะไม่ไดผ้ล เพราะไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน 

3. ประเทศชาติไร้เกียรติ ไร้ศกัด์ิศรี ท าให้ประชาชนในประเทศอ่ืนมองดว้ยสายตาเหยียด

หยาม ดูหม่ินดูแคลนวา่เป็นประเทศดอ้ยพฒันา 

และในระดบัโลกเม่ือคนไม่มีจิตอาสาก็จะก่อใหเ้กิด  

1. เกิดการสะสมอาวธุกนัระหวา่งประเทศ เพราะขาดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2. เกิดการกลัน่แกลง้ แก่งแยง่หรือครอบง าทางการคา้ระหวา่งประเทศ พยายามทุกวิถีทาง

เพื่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบทางการคา้  
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3. เกิดการรังเกียจเหยยีดหยามคนต่างเช้ือชาติ ต่างเผา่พนัธ์ุ หรือต่างทอ้งถ่ิน  

เม่ือเกิดปัญหาเหล่าน้ีข้ึน จึงมีพลเมืองท่ีตระหนักถึงปัญหาท่ี เกิดข้ึนในสังคม มีความ

ปรารถนาท่ี จะช่วยเหลือสังคม เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองและการรวมกลุ่ม ปฏิบติั เพื่อ

แกไ้ขปัญหาท่ี เกิดข้ึนตามแนวทางท่ี ไดก้ าหนดไว ้โดยใชท้ฤษฎีประชาสังคมประกอบกบัแนวคิด

เก่ียวกบัคุณธรรมของบุคคลเชิงจิตวทิยาพฒันาการและแนวทางของพระพุทธศาสนา 

แนวคิดรูปแบบปฏิสัมพนัธ์นิยม(Interactionism Model)  

การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมนั้น สามารถศึกษาได ้2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

ประเภทแรกเป็นสาเหตุภายนอกตวับุคคล และ ประเภทท่ีสองเป็นสาเหตุจากภายในตวั

บุคคลท่ี เป็นลกัษณะทางจิต โดยจะมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม(Social Learning Theory)ทฤษฎีน้ีพฒันาโดย Albert  Bandura  

ตามแนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ ทางสังคมของAlbert Banduraเขาเช่ือว่าพฤติกรรม

ของคนเราไม่ไดเ้กิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเพียงอย่างเดียวหากแต่มีปัจจยั

ส่วนบุคคลนั้นจะตอ้งร่วมกนัในลกัษณะและสภาพแวดลอ้ม 

ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม(Tree Moral Theory) เป็นทฤษฎีของ ดวงเดือน พนัธุมนาวิน ทฤษฎี

ตน้ไมจ้ริยธรรมแสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งวา่พฤติกรรมเหล่าน้ีมี สาเหตุทาง

จิตใจอะไรบา้ง ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมน้ีมี 3 ส่วนคือส่วนท่ี เป็นดอกและผลของตน้ไม ้ส่วนล าตน้

และส่วนท่ี เป็นรากแกว้ ในส่วนแรกคือดอกและผลบนตน้ แสดงถึงพฤติกรรมการท าดี ละเวน้ชัว่  

และพฤติกรรมการท างานอยา่งขยนัขนัแขง็เพื่อส่วนรวม  

ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของ Lawrence Kohlberg แบ่งพฒันาการทางจริยธรรม

ออกเป็น 3 ระดบั ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนมีจริยธรรมหรือระดบัก่อนกฎเกณฑ์สังคม(Pre-Conventional 

Level) 

ระดบัท่ี 2 ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑส์ังคม(Conventional Level) 

ระดบัท่ี 3  ระดบัจริยธรรมตามหลกัการด้วยวิจารณญาณหรือระดบัเหนือกฎเกณฑ์สังคม 

(Post - Conventional Level) 

จิตอาสาจะตอ้งมีองค์ประกอบและรูปแบบ มีความเขา้ใจหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง

ลกัษณะ ดงัน้ี  
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1) การหลีกเล่ียงการใชห้รือการกระท าท่ีจะท าใหเ้กิดความช ารุดเสียหายต่อของส่วนรวม 

2) การเคารพสิทธิในการใชข้องส่วนรวมท่ี ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม โดยไม่ยึดครอง

ของส่วนรวมนั้นเป็นของตนเอง  

ส่วนรูปแบบของจิตอาสานั้นจะ ประกอบดว้ย 3 ดา้นหลกัๆ  

1) จิตส านึกเก่ียวกบัตนเอง (Self-Consciousness)  เป็นจิตส านึกเพื่อพฒันาตนเอง 

2) จิตส านึกเก่ียวกับผูอ่ื้น (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตส านึกของ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของคนในกลุ่มชนหน่ึง  สังคมหน่ึง   

3) จิตส านึกเก่ียวกบัสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะ(Social or Public Consciousness)   

 ส่วนของลกัษณะพฤติกรรมของจิตอาสา จะเล็งเห็นว่าตนเองสามารถท าคุณประโยชน์

ใหแ้ก่สังคมได ้ไม่วา่จะเป็นการช่วยเหลือดา้นสังคม เช่น ผูค้น สัตว ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นพลงังาน  

ฯลฯ จะมีทัศนคติท่ีรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าเพียงพอ และมีความยินดีท่ีได้ท าในส่ิงท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวม เห็นคุณค่าในส่ิงท่ีตนท า ท าอยา่งมีความสุข 

แนวทางในการส่งเสริมการสร้างจิตอาสา ข้ึนอยูก่บัการปลูกฝังแต่เยาวว์ยัเพื่อให้มีการซึม

ซับจากการรับการสั่งสอนและการรู้จกัพฤติกรรมการช่วยเหลือด้วยการเห็นประโยชน์ส่วนรวม

มากกวา่ส่วนตน มีแนวทางการเสริมสร้างจิตอาสาใหก้บัทุกภาคส่วนโดยมีประเด็นดงัน้ี      

1)  การรณรงคจิ์ตส านึกการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือสังคม  

2)  การขบัเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่างๆ  

3)  การพฒันากลไกการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือสังคม  

 4)  ส่งเสริมประสานงานและศกัยภาพของภาคส่วนต่างๆ 
 

ค าถามท้ายบทที ่8 

1.  จิตอาสา และ จิตสาธารณะ  มีความหมายเหมือนกนัหรือต่างกนัอยา่งไร พร้อมอธิบาย

ความหมายมาใหเ้ขา้ใจ 

2. จงอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวกบัจิตอาสา จิตสาธารณะมาพอเขา้ใจ 

3. ลกัษณะของคนท่ีมีจิตอาสา จิตสาธารณะควรเป็นอยา่งไร 

4. การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ จะเกิดข้ึนได ้ดว้ยปัจจยัใดบา้ง 

5. นกัศึกษามีแนวทางในการสร้างจิตอาสา จิตสาธารณะอยา่งไร 
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บทที ่9 
การแก้ปัญหาโดยสันติวธิี 

 
การด ารงอยูร่่วมกนัของผูค้นในสังคมการเมืองนั้น ยอ่มมีความขดัแยง้เกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียง

ได้ยากไม่ว่าจะเป็นความขดัแยง้ในระดบับุคคลหรือในระดบัสังคม เน่ืองจากโดยธรรมชาติแล้ว 
มนุษยมิ์ไดถื้อก าเนิดมาเหมือนกนัทุกประการ หากมีความแตกต่างกนัในหลายลกัษณะนบัแต่ความ
แตกต่างทางชาติพนัธ์ุ ไปจนถึงสภาพแวดลอ้มทางสังคม วีถีชีวิต ความเช่ือ และวฒันธรรม แมว้่า
ความแตกต่างโดยพื้นฐานในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงมีความแตกต่างดงักล่าวน้ี มกัเป็นบ่อเกิดของความ
ขดัแยง้ระหวา่งคนต่างกลุ่มท่ีอยูร่่วมในสังคม แต่ก็มิไดห้มายความวา่จะเป็นบ่อเกิดของความรุนแรง
ดว้ยแต่อยา่งใด  

ในบทท่ี 9 การแกปั้ญหาโดยสันติวิธี จะเป็นการน าเสนอเก่ียวกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัความ
ขดัแยง้ ระดบัของความขดัแยง้ สาเหตุของความขดัแยง้ ปัจจยับ่งช้ีความขดัแยง้ ผลของความขดัแยง้
องคป์ระกอบของความขดัแยง้ เทคนิคการจดัการความขดัแยง้ และทกัษะส าคญัในการจดัการความ
ขดัแยง้ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาโดยสันติวธีิได ้

 
ความเข้าใจเกีย่วกบัความขัดแย้ง 

มนุษยเ์ราตอ้งการความส าเร็จ การกระท าของมนุษยเ์พื่อน าไปสู่ความส าเร็จน้ีส่วนหน่ึง ท่ี
น าไปสู่ความขดัแยง้โดยมีการแข่งขนักนัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แข่งขนักีฬา การศึกษาเล่าเรียน 
ธุรกิจและกิจกรรมในสังคม  ในกระบวนการแข่งขนันั้นบางคนใช้อ านาจท่ีเหนือกว่าใชปั้ญญาท่ีมี
มากกวา่ใชค้วามรวดเร็วหรือวิธีการต่างๆ นานา เพื่อจะช่วยให้ตนเองไดช้ยัชนะในการแข่งขนั เพื่อ
จะได้รับทรัพยากรและรางวลัเหนือกว่าส่ิงอ่ืน ดังนั้นการแข่งขนัจึงท าให้เกิดการแพห้รือชนะ 
ความส าเร็จจึงมกัจะถูกวดัดว้ยชยัชนะ หลกัฐานดงักล่าวก็คือ การไดม้าหรือกรรมสิทธ์ิในสินคา้ การ
ไดรั้บบริการ การท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั การควบคุมบุคคล การควบคุมทรัพยากร และ
การมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีตอ้งตดัสินใจ ซ่ึงมีผลกระทบต่อส่ิงอ่ืน เป็นตน้  

หลกัส าคญัของการแข่งขนัก็เน่ืองมาจากความขาดแคลน หรือความไม่เพียงพอของส่ิงท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะเป็นความขาดแคลนไม่จริงก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความขดัแยง้อนัเกิดจาก
กรณีใดก็ตาม   เป้าหมายส าคญัก็คือความส าเร็จ   ความขดัแยง้จึงต้องเพิ่มข้ึนไปอีกเม่ือคนเรา
พยายามต่อสู้เพื่อให้ไดม้าถึงสิทธิ ความส าเร็จและกรรมสิทธ์ิต่าง ๆ อ านาจในการควบคุมบุคคล 
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กลุ่มบุคคลหรือองค์การเพื่อให้องค์การ เป้าหมายของงานบรรลุผลส าเร็จในท่ีสุด ดังนั้นความ
ตอ้งการความส าเร็จจึงเป็นแนวทางหน่ึงซ่ึงท าใหเ้กิดความขดัแยง้ไดเ้ช่นกนั  
 จุดก าเนิดท่ีแทจ้ริงของความขดัแยง้นั้น เกิดจากความไดไ้ม่เพียงพอ หรือความขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกก าหนดโดยสังคม ความไม่พอใจและขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความขาด
แคลนส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะน าไปสู่การแข่งขนัเพื่อจะไดม้าซ่ึง
ทรัพยากรท่ีตอ้งการในกระบวนการของการแข่งขนันั้น โดยทัว่ไปแลว้ ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนจาก
ลกัษณะส าคญั 3 ประการคือ 

1. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงทรัพยากรในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงแต่เพียงวตัถุดิบท่ี
ใชใ้นการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว ยงัหมายรวมถึงส่ิงท่ีสามารถมองเห็นได ้และมองเห็นไม่ได ้เช่น 
ทรัพยากร บุคคล เงิน วสัดุ ต าแหน่งหนา้ท่ี เกียรติยศ และสถานภาพท่ีด ารงอยู ่

2. ความขดัแยง้อาจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มคนแสวงหาทางท่ีจะควบคุมกิจการงาน
หรือ อ านาจ ซ่ึงเป็นสมบติัของคนอ่ืน หรือ กลุ่มอ่ืน ความขดัแยง้น้ีเป็นผลมาจากการกา้วก่าย ในงาน 
หรือ อ านาจหนา้ท่ีของบุคคลอ่ืน 

3. ความขดัแยง้อาจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่สามารถท่ีจะตกลงกนัได ้เก่ียวกบั 
เป้าหมาย หรือวิธีการในการท างาน ต่างคนต่างก็มีเป้าหมาย วิธีการ และสไตล์ในการท างานท่ี
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเป้าหมายและวธีิการดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้
 
ความหมายของความขัดแย้ง  

ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เม่ือบุคคลมีเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั 
และความแตกต่างเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดเป็นความขดัแยง้ต่อมาภายหลงั  

ความขดัแยง้ (Conflict) เป็นค าท่ีมาจากภาษาละตินวา่ confligere ตามความหมายของ Webster 
Dictionary ค าว่า Conflict หมายถึง การต่อสู้ การสงคราม การไม่ถูกกนัเม่ือความสนใจ ความคิด
หรือการกระท าไม่เหมือนกนั  

ความขดัแยง้ตามความหมายของราชบณัฑิตยสถาน (2538: 137) หมายถึง การไม่ลงรอยกนั ซ่ึง
หากจะแยกพิจารณาค าวา่ ‚ขดั‛ ราชบณัฑิตยสถาน (2538: 133) หมายถึง การไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ฝืน
ไวแ้ละค าวา่ ‚แยง้‛ ราชบณัฑิตยสถาน (2538: 681) หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกนั ตา้นไว ้
ทานไว ้ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ความขดัแยง้ ประกอบดว้ยอาการทั้งขดัและแยง้ ซ่ึงหมายถึงการท่ีทั้ง
สองฝ่ายจะไม่ท าตามกนัแลว้ยงัพยายามท่ีจะตา้นเอาไวอี้กดว้ย 
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Argyris (อา้งใน อรุณ รักธรรมและปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2527: 30) กล่าววา่ ‚โดยทัว่ไปความ
ขดัแยง้ คือเหตุการณ์อนัเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไม่อาจยนือยูใ่นสถานะจ ากดัสถานะหน่ึง ความขดัแยง้เกิด
จากความตอ้งการท่ีตรงกนัขา้มกนัในขณะหน่ึง ความขดัแยง้อาจเก่ียวกบัความไม่สามารถตดัสินใจ
กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเป็นเพราะอยากท าทั้งสองส่ิงในเวลาเดียวกนั‛  

ความขดัแยง้ เป็นกระบวนการทางสังคม ความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายท่ีไป
ดว้ยกนัไม่ได ้และมีค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ความแตกต่างน้ีมกัเกิดจากการรับรู้มากกวา่ท่ีจะเป็นความ
แตกต่างท่ีเกิดข้ึนจริงๆ (Filley อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2540: 11 ) ความขดัแยง้ หมายถึง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมาย หรือวิธีการ หรือทั้งสองอย่างแต่เป็นการ
พึ่งพาอาศยัในทางลบอาจกล่าวอยา่งกวา้ง ๆไดว้า่  

ความขดัแยง้ หมายถึง การท่ีแต่ละฝ่ายไป ดว้ยกนัไม่ไดใ้นเร่ืองเก่ียวกบัความตอ้งการ ไม่วา่จะ
เป็นความตอ้งการจริง หรือศกัยภาพท่ีจะเกิดตามตอ้งการ (เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, 2540: 11) 

ความขดัแยง้ เป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุ่มคน ท่ีมีความคิดเห็น ค่านิยม และ 
เป้าหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกนั รวมทั้งการต่อสู้เพื่อทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดั หรือการท่ีฝ่ายหน่ึงรุก
ล ้า หรือขดัขวางการกระท าอีกฝ่ายเพื่อให้เป้าหมายของตนบรรลุผล  ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาในทางลบส่วน
แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ในปัจจุบนั เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ ( 2540) ไดร้วบรวมประเด็นความ
ขดัแยง้ไวว้า่ 

ความขดัแยง้อาจเป็นการส่งเสริมการปฏิบติังานในองคก์าร ควรจะมีการบริหารความขดัแยง้ให้
เกิดผลดีท่ีสุด ความขดัแยง้อาจจะมีประโยชน์หรืออาจมีโทษข้ึนอยูก่บัวิธีการบริหารในองคก์ารท่ีดี
ท่ีสุดจะมีความขดัแยง้ในระดับท่ีเหมาะสมซ่ึงจะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจให้คนปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงในองคก์าร ความขดัแยง้เป็นของดีเพราะจะช่วยกระตุน้ให้
คนพยายามหาทางแกปั้ญหา 

นอกจากน้ียงัไดมี้การพยายามใหค้วามหมายของค าวา่ขดัแยง้ซ่ึงมีลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. ความขดัแยง้ เกิดขึน้เม่ือบุคคลต้องมีการตัดสินใจ แต่ละคนจะมีการตดัสินใจท่ีแตกต่าง

กนัไปข้ึนอยูก่บัการเลือกกระท า 
2. ความขดัแยง้ ความขดัแยง้เกิดข้ึนระหว่างบุคคลเม่ือไม่สามารถท าให้ทุกฝ่ายบรรลุ

เป้าหมายหรือความพึงพอใจร่วมกนัได ้ 
3. ความขดัแยง้เป็นกระบวนการทางสังคม เกิดข้ึนเม่ือแต่ละฝ่ายมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั 

ค่านิยมท่ีแตกต่างกนั และแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายท่ีเขา้กนัไม่ได้ท  าให้เกิดความขดัแยง้ตามมา 
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  ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และไม่ใช้เป็นแต่เพียงการกระทบกระทัง่
ทางกายแต่ยงัสร้างความกระทบกระทัง่ทางจิตใจ ไดแ้ก่ การก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิด การ
ขดัแยง้ทางอารมณ์ และเกิดความกดดนัทางดา้นจิตใจ เป็นตน้ ดงันั้น นกับริหารตอ้งตระหนกัวา่ กล
ยทุธ์การจดัการความขดัแยง้จะตอ้งค าน่ึงถึงสมมติฐานท่ีวา่  
 ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่สามารถจดัการได ้ โดยผูน้ าท่ีรู้จกัและเขา้ใจ
ธรรมชาติของความขดัแยง้ สามารถเปล่ียนความขดัแยง้ให้เป็นส่ิงท่ีสร้างสรรค์ต่อองค์การได ้
เน่ืองจากความขดัแยง้ในปริมาณท่ีเหมาะสมสามารถก่อให้เกิดการจูงใจให้คนริเร่ิมแกไ้ขปัญหาได ้
ดงันั้นนกับริหารท่ีเขา้ใจธรรมชาติของความขดัแยง้ย่อมไดเ้ปรียบในการท่ีจะควบคุมความขดัแยง้
ใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการบริหารองคก์าร 
 
ระดับของความขัดแย้ง  

เม่ือบุคคลมีความตอ้งการ และไม่สามารถตอ้งการให้เด็ดขาดได ้บุคคลจะเกิดการขดัแยง้
ข้ึนภายในจิตใจ ซ่ึงการขดัแยง้นั้นอาจแยกพิจารณาออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. การขัดแย้งในตนเอง (self conflicts) เป็นการขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเพราะภายในบุคคลคนหน่ึง 
ซ่ึงศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2545) ไดก้ล่าวไว ้3 ชนิดดว้ยกนัคือ 

1.1 การขัดแย้งชนิดพอใจทั้งคู่ (approach-approach conflicts) เป็นความตอ้งการ
ของร่างกายหรืออินทรียท่ี์มีต่อส่ิง 2 ส่ิงในเวลาเดียวกนั และส่ิงทั้งสองเป็นส่ิงท่ีตนพึงพอใจทั้งคู่           
ท  าให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนว่าจะเลือกเอาส่ิงไหนดี เขา้ท านองสุภาษิตหรือค าพงัเพยของไทยท่ีว่า            
‚รักพี่เสียดายนอ้ง‛ ตวัอยา่งเก่ียวกบัสังคมในปัจจุบนัมีมากมายดว้ยกนัซ่ึงการตดัสินใจเลือกบางคร้ัง
อาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมในทางท่ีดีหรือไม่ก็ได้ เช่น นักศึกษาหญิงคนหน่ึงเรียนจบ
ปริญญาตรีและไดต้กลงกบัชายคนรักวา่อีก 6 เดือนจะแต่งงานกนั บงัเอิญหญิงคนน้ีสอบไปเรียนต่อ
ปริญญาโทท่ีสหรัฐอเมริกาไดจึ้งท าให้หล่อนเกิดความขดัแยง้ข้ึนภายในจิตใจจะแต่งงานหรือไป
เรียนต่อปริญญาโท 
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ภาพท่ี 9.1 : การขดัแยง้เม่ือพอใจทั้งคู่ คือ ก และ ข 
ท่ีมา : (ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545) 

 
1.2 การขัดแย้งชนิดไม่พอใจทั้งคู่ (avoidance-avoidance conflicts) เป็นความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนเม่ือร่างกายหรืออินทรียต์อ้งการส่ิง 2 ส่ิงในเวลาเดียวกนั แต่ทวา่จะตอ้งเอาส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึง
เราไม่สามารถจะเลือกตดัสินใจเด็ดขาดไดเ้ขา้ท านองท่ีวา่ ‚หนีเสือปะจระเข‛้ ตวัอยา่งเช่น นายปรีชา
จ าเป็นตอ้งเลือกวชิาใดวชิาหน่ึงในภาคเรียนน้ีเปิดไว ้2 วชิา คือ คณิตศาสตร์กบัภาษาไทย ถา้ไม่เลือก
เรียนในภาคเรียนน้ีไม่จบตามก าหนดเวลา นายปรีชาจะเลือกวิชาคณิตศาสตร์ตนเองก็ไม่ถนัด
ค านวณอาจสอบตก ส่วนภาษาไทยนายปรีชาชอบและพอเรียนได ้แต่บงัเอิญผูส้อนให้งานท าหนกั 
แถมตดัเกรดยงัให้ตกกนัเป็นแถว เม่ือเป็นเช่นท่ีกล่าวมาน้ีนายปรีชาจึงเกิดความขดัแยง้ข้ึนภายใน
จิตใจ 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 9.2 : การขดัแยง้เม่ือไม่พอใจทั้งคู่ คือทั้ง ก และ ข 
ท่ีมา : (ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545) 

 
1.3 การขัดแย้งชนิดพอใจ-ไม่พอใจ (approach-avoidance conflicts) เป็นความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนเม่ือส่ิงนั้นหรือเหตุการณ์นั้นเป็นส่ิงท่ีเราพอใจด้วยไม่พอใจด้วย เม่ือมนัเกิดข้ึนในเวลา
เดียวกนัจึงเป็นเหตุให้บุคคลสามารถจะตดัสินใจได ้ความขดัแยง้ก็จะเกิดข้ึนภายในใจเขา้ท านอง 
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‚ทั้งรักทั้งแคน้‛ ตวัอยา่งเช่น อยากจะรักผูห้ญิงสวยแต่ตอ้งลงทุนมาก หรืออยากจะกินมะม่วงดอง 
แต่ทอ้งเสียทุกทีหรือไดส้ตางคไ์ปดูภาพยนตร์คืนน้ีก็จะตอ้งตกัน ้าให้เตม็ถึงสามตุ่ม เป็นตน้ 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 9.3 : การขดัแยง้เม่ือพอใจ - ไม่พอใจ 
ท่ีมา : (ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545) 

 
          นอกจากการขดัแยง้ทั้ง 3 ชนิดขา้งตน้ยงัมีการขดัแยง้อีกประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นการผสมผสาน
ระหว่าง approach กบั avoidance หลาย ๆ ชนิดมีช่ือเรียกว่า การขดัแยง้ชนิดท่ีมีความพอใจและ
ความไม่พอใจแบบซ ้ าซ้อน (double approach-avoidance conflict) เป็นความขดัแยง้ท่ีความซบัซ้อน
มากยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น นาย ก. ตอ้งการท่ีจะแต่งงาน แต่มีผูห้ญิงท่ีตอ้งเลือกอยู ่2 คน คือ นางสาว ข.
เป็นคนสวย เรียบร้อย น่ารักมาก แต่ยากจน ส่วนอีกคนหน่ึง นางสาว ค. ก็สวยปานกลางมีการศึกษา
ดี แต่ฝ่ายผูใ้หญ่ไม่ค่อยกินเกลียวกนั เพราะฉะนั้น นาย ก. จึงเกิดความขดัแยง้ข้ึนหลายทิศทางวา่จะ
เลือกแต่งงานกบัใคร 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9.4 : การขดัแยง้เม่ือพอใจ – ไม่พอใจ แบบซ ้ าซอ้น 
ท่ีมา : (ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545) 

 

ตวัเรา 
ส่ิงท่ี 

ตอ้งเลือก 

นาย ก 
สวย การศึกษาดี 

ผูใ้หญ่ไม่กินเกลียวกนั 

ยากจน 

สวย เรียบร้อย น่ารัก 

นางสาว 

ข 

นางสาว 

ค 
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2. การขัดแย้งภายในกลุ่ม (intragroup conflicts) เป็นการขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากบุคคลมี
ความตอ้งการ ความคิดเห็น เจตคติ ค่านิยม ไม่เหมือนกนั เราจะเห็นได้บ่อยคร้ังเม่ือกลุ่มเกิดการ
พฒันาหรือเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนภายในกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มอาจเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัการ
เปล่ียนแปลง ท าให้สมาชิกกลุ่มบางคนมีผลกระทบกระเทือนต่อสมาชิกคนอ่ืน ๆ ผลท่ีตาม คือ เกิด
ความขดัแยง้ระหว่างสมาชิกข้ึน ท าให้กลุ่มพฒันาไปไดไ้ม่เท่าท่ีควรทั้งน้ีเพราะจะขาดการร่วมมือ
กนั คือ ไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาของ Blair (1998) ไดศึ้กษาถึงการขดัแยง้
ในกลุ่มครอบครัว ซ่ึงเป็นการขดัแยง้ระหวา่งผูใ้หญ่กบัวยัรุ่นในครอบครัว เพราะผูใ้หญ่มกัท าตวัเป็น
ผูบ้อกหรือเตือนว่าไม่ควรกระท าส่ิงต่าง ๆ เช่น ไม่ควรสูบบุหร่ี ไม่ควรขบัรถเร็ว ไม่ควรไปบา้น
เพื่อนหญิงในขณะท่ีพอ่แม่เธอไม่อยู ่ ไม่ควรไปดูภาพยนตร์ท่ีสร้างส าหรับผูใ้หญ่โดยเฉพาะ ผูห้ญิง
ไม่ควรแต่งหน้ามาก แต่ส่ิงเหล่าน้ีผูใ้หญ่หรือพ่อแม่เป็นผูก้ระท าให้เด็กเห็น เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงท าให้
เด็กวยัรุ่นเกิดความขดัแยง้ข้ึนภายในจิตใจวา่ท าไมผูใ้หญ่จึงห้ามไม่ให้เขากระท าแต่ผูใ้หญ่เองกลบั
ท าได ้ฉะนั้นเม่ือเด็กวยัรุ่นกระท าลงไปและรู้ไปถึงผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ก็จะวา่กล่าวตกัเตือนจึงเป็นเหตุท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้กนัข้ึน                               

อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาแบร์จะเป็นทางหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดแนวคิดแกไ้ขปัญหาต่อไปซ่ึง
การศึกษาของแบร์ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. พ่อแม่คาดหวงัในส่ิงท่ีขดัแยง้กบัเด็กวยัรุ่นกวดขนัและจ ากดัอิสรภาพของเด็ก หรือให ้
อิสรภาพแก่เด็กในทางท่ีไม่เหมาะสม นอกจากน้ีพ่อแม่ยงัเข้าใจกับเด็กไม่ค่อยได้โดยเฉพาะ
เด็กผูช้ายซ่ึงมีความตอ้งการอิสรภาพตั้งแต่อายยุงันอ้ย 

2. พ่อแม่ยงัไม่เต็มใจท่ีจะให้เด็กมีอิสระในการตดัสินใจตามท่ีเด็กตอ้งการ โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีส าคญั ๆ แต่จะพยายามท าให้เด็กท าตามท่ีพ่อแม่คาดหวงัเอาไวจึ้งท าให้เด็กไม่พอใจและเกิด
การขดัแยง้ข้ึน 

3. พ่อแม่ยงัมองพฤติกรรมของเด็กอยา่งผูใ้หญ่มองเด็ก  ในส่วนท่ีเด็กท าในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง
เสมอ  เช่น เม่ือเด็กคุยกบัเพื่อนต่างเพศก็มกัจะแปลความหมายไปในทางท่ีไม่ดี 

4. พ่อแม่ไม่พึงพอใจในการด าเนินชีวิตของตน ดงันั้นจึงตอ้งพยายามควบคุมความเป็นอยู่
ของลูก เพื่อใหลู้กไดด้ าเนินชีวติตามท่ีตนวางไวจึ้งท าใหลู้กไม่พึงพอใจ 

3. การขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (intergroup conflicts) เป็นการขดัแยง้ท่ีแต่ละกลุ่มมีความเห็น
ท่ีไม่ตรงกนั ในหน่วยงานตามส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียน วิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยั อาจมีกลุ่มหน่ึง
สนใจในเร่ืองการสอน บางกลุ่มอาจสนใจในเร่ืองการวิจยั บางกลุ่มอาจสนใจทั้งการสอนและการ
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วจิยั ส่วนในองคก์รต่าง  ๆ จะสนใจผลของการขดัแยง้ภายในกลุ่มและการขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มหรือ
ในหน่วยงานอุตสาหกรรมอาจเกิดการขดัแยง้ในระหวา่งกลุ่มผูข้ายก็ไดซ่ึ้งเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีแต่ละ
กลุ่มจะต้องรักษาผลประโยชน์ไวใ้ห้กับกลุ่มของตน จึงท าให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มข้ึน 
อยา่งไรก็ตามเม่ือเกิดการขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มข้ึน ผูน้ าแบบอธิปไตยหรือเผด็จการอาจท าให้กลุ่มอยู่
รอดไดอ้ยา่งดีท่ีสุด เพราะการคลอ้ยตามของสมาชิกจะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของผูน้ า 

การขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มจะเป็นแรงกระตุน้ท าให้เกิดการพยายามท่ีจะรวมกนัข้ึนเป็นองคก์ร
และเกิดการแข่งขนัท่ีจะเอาชนะอีกฝ่ายหน่ึงหรือไม่เช่นนั้นก็จะท าให้เกิดจุดบอดของกลุ่มข้ึน ซ่ึง
ยากท่ีจะแกไ้ขให้เป็นไปตามความตอ้งการของกลุ่ม แต่ก็มีส่ิงหน่ึงท่ีมองเห็นชดั คือ จะมีบุคคลเกิด
ข้ึนมาท าหน้าท่ีของกลุ่มและสร้างบรรยากาศของกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มไดเ้กิดความสัมพนัธ์กบักลุ่มอ่ืน 
Sherif and Sherif (1968) จึงไดท้  าการศึกษาความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มโดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็น
เด็กชายอายุ 11 ปี จ  านวน 22 คน ซ่ึงเด็กทุกคนมีภูมิหลังไม่แตกต่างกัน การศึกษาเขาจดัให้เด็ก
ออกไปอยู่ค่ายพกัแรมในฤดูร้อนโดยท่ีเด็กแต่ละคนไม่รู้จกักนั ไม่รู้ว่าถูกทดลอง ไม่รู้ว่าตนเองถูก
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เม่ือเร่ิมการทดลองแต่ละกลุ่มซ่ึงแยกกนัอยูจ่ะท ากิจกรรมแตกต่างกนัออกไปในแต่
ละวนัมีการแก้ปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งใช้กิจกรรมของกลุ่ม โดยผูท้ดลองก าหนดข้ึน เช่น ให้พายเรือ 
เตรียมอาหารซ่ึงทั้งสองกลุ่มไม่มีโอกาสไดอ้ยูร่่วมกนัเลย ต่อมาก็จะมีการจดัรูปแบบของกลุ่ม มีการ
เลือกผูน้ ากลุ่ม ก าหนดธงเป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่ม ก าหนดพื้นท่ีของกลุ่ม ก าหนดปทสัถานของกลุ่ม 
และตั้งช่ือกลุ่มโดยใชช่ื้อวา่  ‚ Rattler ‛ และ  ‚ Eagles ‛ 

หลงัจากนั้นผูท้ดลองก็มีการจดัให้แข่งขนักนัเป็นระยะ ๆ เป็นผลท าให้เกิดความขดัแยง้ข้ึน
ทีละนอ้ย ๆ  เช่น ในคร้ังหน่ึงหลงัจากแพเ้กมชกัเยอ กลุ่ม Eagles ก็เผา่ธงของกลุ่ม Rattlers ท าให้เกิด
การขดัแยง้เพิ่มความรุนแรงข้ึน ความสัมพนัธ์ระดบักลุ่มก็เลวร้ายมากข้ึนตามล าดบั พอถึงจุดน้ี         
ผูท้ดลองก็พยายามลดการขดัแยง้และหาทางให้ทั้งสองกลุ่มร่วมมือกนัโดยน าทั้งสองกลุ่มมาท า
กิจกรรมท่ีจะท าใหเ้กิดความสนุกสนานร่วมกนั เช่น ให้กินขา้วร่วมกนั เล่นยิงประทดัดว้ยกนั แต่ทั้ง
สองกลุ่มก็ยงัปฏิเสธท่ีจะร่วมกิจกรรมกนั โดยสังเกตขณะกินขา้วมีการขวา้งปาอาหารกนัใช้ค  าพูด
เชิงด่าท่ีรุนแรง ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถลดการขดัแยง้ลงได้ (สถานการณ์
ดงักล่าวมาเป็นการสนบัสนุนสมมุติฐานของเขาท่ีวา่การให้บุคคลมาร่วมกิจกรรมในลกัษณะขา้งตน้
จะช่วยลดความตึงเครียดของกลุ่มไดเ้ล็กนอ้ยเท่านั้น) 

เม่ือเวลาผ่านไปผูท้ดลองก็สร้างสถานการณ์ข้ึนมาใหม่ในลกัษณะท่ีจะเพิ่มความสัมพนัธ์
ระหวา่งกลุ่มใหมี้มากข้ึน โดยก าหนดเป็นโครงการท่ีตอ้งท าร่วมกนัจึงจะส าเร็จ สถานการณ์นั้น คือ
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เขาตดัท่อน ้ าท่ีทั้งสองกลุ่มตอ้งใช้ออกและจะท าท่อน ้ าน้ีไดส้ าเร็จจะตอ้งมีการร่วมมือกนัทั้งสอง
กลุ่ม เม่ือเวลาผา่นไปช่วงระยะหน่ึงของการทดลองโครงการน้ี ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มก็ยงัมีอยูย่งั
ยึดถืออาณาเขตบริเวณของตน ตวัอยา่งเช่น หลงัจากร่วมมือกนัท าท่อแลว้ก็มีการให้ดูภาพยนตร์ซ่ึง
ทั้งสองกลุ่มก็ยงันัง่แยกกนั แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มก็ไดเ้รียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกนัทีละนอ้ย ๆ 
ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มก็ลดลง เจตคติต่าง ๆ ของพวกเขาก็เปล่ียนไป และผูท้ดลองก็ได้ศึกษา            
เจตคติท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเขาสังเกตเห็นว่า เด็กในกลุ่ม Rattlers เร่ิมเลือกเด็กในกลุ่ม Eagles มาเป็น
เพื่อนมากข้ึน ขณะเดียวกนัในกลุ่ม Eagles ก็เลือกเด็กในกลุ่ม Rattlers มาเป็นเพื่อนมากข้ึน ต่อมา        
ผูท้ดลองให้เด็กเหล่าน้ีเช็คลกัษณะท่าทางของกนัละกนั ตอนแรกในช่วงท่ีเป็นปฏิปักษ์กนั ทั้งสอง
กลุ่มตอบเช็คต่อกลุ่มตรงขา้มวา่ยงัมีความพึงพอใจอยูน่อ้ย อยา่งไรก็ตามจากการติดตามสังเกตอยา่ง
ใกลชิ้ดพบวา่ ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในการตอบเช็คสมาชิกภายในกลุ่มหรือต่างกลุ่ม 
 
สาเหตุของความขัดแย้ง  

เราอาจกล่าวได้ว่าท่ีใดมีคนท่ีนั้ นย่อมมีความขัดแย้ง ในโลกของความเป็นจริงไม่มี
หน่วยงานหรือองค์กรใดจะหลีกเหล่ียงปัญหาของความขดัแยง้ไปได้ ทั้งน้ีเพราะมนุษยมี์ความ
แตกต่างกนัในหลาย ๆ ดา้น ตั้งแต่ดา้นบุคลิกภาพ  ความรู้  ความสามารถ  เจตคติ ความคบัขอ้งใจ 
ความตอ้งการ ความสนใจ และอ่ืน ๆ อีกมาก  ซ่ึงเป็นสาเหตุของความขดัแย้งซ่ึงมีหลายประการ 
ดงัต่อไปน้ี   

1. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (information of facts) กล่าวคือ คนเรารับรู้ส่ิงท่ีได้มาไม่
เหมือนกนัทั้ง ๆ ท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนั เม่ือจะกระท ากิจการใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรารับรู้มายอ่มจะท า
ให้เกิดความขดัแยง้ข้ึน ตวัอย่างเช่น เร่ืองการอบรมดูแลลูก บ่อยคร้ังท่ีพ่อแม่จะขดัแยง้กนั ทั้งน้ี
เพราะพ่อมีความรู้และคิดวา่การจะอบรมเล้ียงดูเด็กให้โตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในภายหนา้ก็จะตอ้งปลูกฝัง
และวางระเบียบแบบแผนใหต้ั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะตั้งแต่อายุ 5 ปีซ่ึงตามทฤษฏีของฟรอยด์ถือวา่เป็น
ช่วงท่ีส าคญัมาก ดงันั้นพ่อก็อาจจะเขม้งวดกบัลูกพอสมควร แต่ฝ่ายแม่กลบับอกว่าเราอาจไม่ตอ้ง
เขม้งวดกบัลูกมากเช่นนั้น เพราะถา้ลูกอยูก่บัเราและเราก็คอยดูแลแกอยูเ่สมอ ลูกก็จะโตเป็นผูใ้หญ่
ท่ีดีได ้

2. เป้าหมาย (goals) คือ ส่ิงท่ีเราต้องการให้ส่ิงต่าง ๆ เป็นไป ซ่ึงบุคคลแต่ละคนย่อมมี
เป้าหมายในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั และแมแ้ต่หน่วยงานหรือองค์กรท่ีตั้งเป้าหมายไว้
แน่นอน การปฏิบติังานให้ส าเร็จของคนท่ีอยู่ในหน่วยงานนั้น ย่อมมีแนวความคิดเร่ืองเป้าหมาย
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แตกต่างกนัออกไป จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดความขดัแยง้ข้ึน ซ่ึงการขดัแยง้ดงักล่าวเป็นเร่ืองของการ
แสวงหาทางเลือกเดิน วธีิการปฏิบติัอนัจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการนั้นเอง 

3. ค่านิยม (values) ค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ีมีคุณค่า แล้วยอมรับไวเ้ป็นความเช่ือหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองตลอดไปจนกวา่เจา้ตวัจะพบค่านิยมใหม่ ซ่ึงตนพอใจและยอมรับไวเ้ป็น
ความเช่ือหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง จากความหมายค่านิยมจะเห็นไดว้า่เป็นเร่ืองส าคญัยิ่งท่ีจะ
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ทั้งน้ีเพราะค่านิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  การกระท ากิจการใดก็ตาม ไม่
วา่จะเป็นระหวา่งบุคคลกบับุคคล หรือบุคคล  ถา้การกระท านั้นไม่สนองค่านิยมของบุคคลหรือของ
สมาชิกส่วนใหญ่ งานนั้นยอ่มไม่เดิน ไม่เจริญกา้วหนา้เท่าท่ีควร เร่ืองความแตกต่างในค่านิยมน้ีเป็น
ปัญหาในสังคมมาก  แมแ้ต่สังคมเล็ก ๆ ระดบัครอบครัว ดงัตวัอย่างท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ เช่น ชายหนุ่ม
กบัหญิงสาวไดต้กลงปลงใจจะใช้ชีวิตร่วมกนั  เม่ือไดแ้ต่งงานกนัขนาดอยูกิ่นดว้ยกนัมา 3-4 ปี ก็มี
อนัเป็นไปตอ้งแยกทางกนั ทั้งน้ีเพราะค่านิยมไม่ตรงกนั กล่าวคือ ฝ่ายหญิงอาจเป็นคนชอบสังคม จึง
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินมาก ซ้ือเส้ือผา้และอุปกรณ์การแต่งตวัต่าง ๆ ส่วนฝ่ายชายก็เห็นวา่ควรจะประหยดั
กว่าน้ี ไม่ควรออกสังคมมากเกินไป เพราะเรามีครอบครัวแลว้ ช่วยกนัท ามาหากินเพื่อครอบครัว 
และลูกในอนาคตดีกวา่ แต่เม่ือเหตุการณ์นั้นไม่เป็นไปตามท่ีคิดจึงเกิดความขดัแยง้และยิ่งมากข้ึน ๆ 
ทุกวนัจนวนัหน่ึงก็ถึงจุด คือ ตอ้งแยกทางกนั 

4. โครงสร้าง (structure) ในท่ีน้ีหมายถึง โครงสร้างขององค์กรหรือสังคมต่าง ๆไม่ว่าจะ
เป็นสังคมขนาดเล็กระดบัครอบครัวจนถึงสังคมขนาดใหญ่ระดบัประเทศ ตวัอย่างท่ีจะเห็นได้
ชดัเจน เช่น สังคมในระบบราชการ อาจมีระบบโครงสร้างดงัน้ี 

1. การบงัคบับญัชาตามล าดบัขั้น 
2. มีกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่อมนุษย ์
3. แบ่งตามความถนดัและความช านิช านาญ 
4. งานเป็นส่วนกลางขององคก์รมิใช่เร่ืองส่วนตวัของใคร 
5. เหตุผลอยูท่ี่กฎหมาย 

จากระบบโครงสร้างดงักล่าว เช่น ขอ้ท่ีว่าการบงัคบับญัชาตามล าดบัชั้น ย่อมท าให้มนุษย์
ขาดโอกาสการใช้ความคิดริเร่ิมของตนเอง เป็นการฝืนตนตามธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์จะ
พยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะ โดยเฉพาะกบับุคคลท่ีมีอ านาจบงัคบับญัชาเขาจึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิด
ความขดัแยง้ข้ึนได ้
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5. การเปลี่ยนแปลง (change) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในกลุ่มใดหรือสังคมใด ไม่ว่า
จะเป็นการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวับุคคลหรือโครงสร้าง ยอ่มจะตอ้งมีการยอมรับและต่อตา้นจาก
สมาชิกของสังคมนั้น ๆไม่มากก็น้อย การเปล่ียนแปลงทางสังคมเก่ียวกบัการกระจายอ านาจและ
ลทัธิพิเศษจะไดรั้บการต่อตา้นจากบางคน นัน่ก็คือ เป็นท่ีมาของความขดัแยง้ ตวัอยา่งท่ีเห็นไดจ้าก
สังคมปัจจุบนัก็ได้แก่ ตามสถาบนัต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลยัเม่ือเปล่ียนตวัอธิการบดีความขดัแยง้
มกัจะเกิดข้ึนในหมู่อาจารย ์หมู่นิสิตนกัศึกษา หรือแมแ้ต่ในสังคมครอบครัวนบัวา่ใกลชิ้ดกบัตวัเรา
มากท่ีสุดเราจะเห็นไดว้า่เม่ือผูน้ าครอบครัวจากไป บทบาทของบุคคลในครอบครัวจะเปล่ียนแปลง
ไป กล่าวคือตอ้งมีคนใดคนหน่ึงเป็นผูน้ าครอบครัวแทน ความขดัแยง้ในบางเร่ืองอาจตามมา เช่น 
ผลประโยชน์ ความไม่เคารพหรือศรัทธาในผูน้ าคนใหม่  เป็นตน้ 
 
ปัจจัยบ่งช้ีความขัดแย้ง  

ปัจจยับ่งช้ีความขดัแยง้จะเร่ิมตน้จากสถานการณ์ของความขดัแยง้ ซ่ึงประกอบไปด้วย
บุคคล พฤติกรรม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และสภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยับ่งช้ีความขดัแยง้ตามแนวคิดของฟิลเลย ์(Alan Filley, 1975) ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 
คือ  

1. สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขดัแยง้ เป็นสภาพท่ีจะน าไปสู่ความขดัแยง้ซ่ึงเป็นผลมา
จาก ความสัมพนัธ์ทางสังคม เช่น ความคลุมเครือของอ านาจ อุปสรรคในการส่ือความหมาย เป็นตน้ 

2. ความขดัแยง้ท่ีรับรู้ได ้เป็นการรับรู้ของฝ่ายต่างๆวา่มีความขดัแยง้เกิดข้ึน 
3. ความขดัแยง้ท่ีรู้สึกได ้เป็นความรู้สึกของฝ่ายต่างๆวา่มีความขดัแยง้เกิดข้ึน 
4. พฤติกรรมท่ีปรากฏชดั เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาใหเ้ห็นเม่ือรับรู้หรือรู้สึกวา่มี

ความขดัแยง้เกิดข้ึน 
5. การแกปั้ญหาหรือการระงบัปัญหา เป็นการท าใหค้วามขดัแยง้ส้ินสุดลงหรือลดลง 
6. ผลจากการแกปั้ญหา เป็นผลท่ีเกิดข้ึนตามมาภายหลงัจากการแกปั้ญหาความขดัแยง้แลว้ 

  ปัจจยับ่งช้ีความขดัแยง้ตามแนวคิดของโธมสั (Thomas, 1976) 
 โธมสัเช่ือวา่ ความขดัแยง้เป็นกระบวนการ เม่ือความขดัแยง้ตอนแรกส้ินสุดลงก็จะเกิด
ความขดัแยง้ต่อมาอีก โดยท่ีขั้นสุดทา้ยของตอนแรกจะไปกระตุน้หรือเป็นส่ิงเร้าให้เกิดความขดัแยง้
ในตอนต่อไป ซ่ึงในแต่ละตอนจะมีเหตุการณ์เกิดข้ึนตามล าดบั ดงัน้ี 
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1. เกิดความคบัขอ้งใจ 
2. เกิดมโนทศัน์เก่ียวกบัความขดัแยง้ 
3. แสดงพฤติกรรมออกมา 
4. เกิดปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหน่ึง 
5. ผลของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนตามมา 

 ปัจจยับ่งช้ีความขดัแยง้ตามแนวคิดรอบบินส์ (Robbins,1983) แบ่งกระบวนการของ
ความขดัแยง้ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศกัยภาพของการเป็นปกปักษก์นั 
2.  การรู้ 
3. พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4. ผลของความขดัแยง้ 

 

ผลของความขัดแย้ง 
ในสังคมใดก็ตามเม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน บุคคลทัว่ไปมกัจะมองสังคมนั้นวา่มีเหตุการณ์

ไม่ดีเกิดข้ึน ตวัอยา่งเช่น ไดย้นิคนพูดวา่บา้นตรงขา้มฝ่ังโนน้ลูกชายของเขามีความขดัแยง้กบัพ่อแม่
อยู่เสมอ คนท่ีไดย้ินส่วนใหญ่จะมีความหมายว่าลูกกบัพ่อแม่เกิดทะเลาะกนั มีเร่ืองตอ้งบาดหมาง
กนัอยู่เสมอ น้อยคนนั้นท่ีจะมองไปในทางท่ีดี ความจริงเร่ืองผลของการขดัแยง้นั้นอาจก่อให้เกิด
ผลได ้2 ประการดว้ยกนั คือ ผลดีและผลเสีย 

ความขดัแยง้ก่อให้เกิดผลดีอยา่งไร กล่าวคือ ความขดัแยง้จะก่อให้เกิดความเจริญกา้วหน้า
ข้ึนในหน่วยงานหรือสังคมนั้น ๆ ตวัอย่างในสังคมหน่ึงอาจเป็นกลุ่มครอบครัว โรงเรียน หรือ
องคก์รใด ๆ ก็ตาม ถา้ทุกคนท่ีอยูใ่นสังคมนั้นมีความคิดเหมือนกนัหมดและเป็นอยูอ่ยา่งน้ีอยูเ่สมอ 
พูดภาษาง่าย ๆ ท่ีเราเรียกกนัวา่ มิสเตอร์เยส ก็หมายความวา่ ทุกคนไม่ตอ้งคิดอะไรอีกแลว้ ความคิด
ใหม่ ๆ ก็จะไม่เกิดข้ึน ไม่เพียงเท่านั้นความคิดเก่า ๆ ยงัจะขาดการกลัน่กรอง ความเจริญกา้วหน้า
ของสังคมนั้นก็จะไม่กา้วหน้าเท่าท่ีควร แต่ถา้ในสังคมนั้นมีการขดัแยง้กนัหลาย ๆ คน ก็เท่ากบัว่า
เราได้แนวความคิดหลายแนว และจะได้น าเอาความคิดเหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงสังคมของเราให้
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน ความขดัแยง้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์หลายประการ ดงัน้ี 

1. ป้องกนัการหยดุอยูก่บัท่ี 
2. กระตุน้ใหเ้กิดการอยากรู้อยากเห็น 
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3. มุ่งขจดัปัญหาท่ีเล่ือนลอยและแสวงหาแนวทางแกไ้ขท่ีชดัเจน 
4. ช่วยสร้างเอกลกัษณ์ของกลุ่มและบุคคล 
5. ช่วยกระตุน้ใหมี้ความสามคัคีกนั 
6. ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านกระตุน้ทางใจและการแสวงหาค าถามในการ

แกปั้ญหาเหล่านั้น 
นอกจากน้ี ชมิดทก์็ยงัไดก้ล่าวถึงความขดัแยง้ไวใ้นแนวท่ีสอดคลอ้งกบัดิอุทช์ดงัต่อไปน้ี 
1. ท าใหเ้กิดแนวคิดท่ีสามท่ีเหนือกวา่ 
2. เป็นการบงัคบัใหม้นุษยแ์สวงหาแนวความคิดท่ีใหม่อยูเ่สมอ 
3. เป็นการบงัคบัให้มนุษยส์ ารวจตรวจสอบความคิดเห็นของตนเองอีกคร้ังหน่ึงวา่ ดี เลว 

เหมาะสมหรือไม่ในการท่ีจะเอาชนะฝ่ายตรงขา้มซ่ึงถือวา่ผลท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงยอ่มจะมีผลดี 
4. ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ 
5. เป็นการเปิดโอกาสใหม้นุษยต์รวจสอบความสามารถของตนอยูเ่สมอ 
ส าหรับท่ีว่าการขดัแยง้จะก่อให้เกิดผลเสียนั้น ก็หมายความว่า ความขดัแยง้นั้นจะท าให้

สังคมท่ีเราอยูข่าดประสิทธิภาพลงไป ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดโดยเฉพาะท่ีเป็น
หวัหนา้ไม่พยายามท าความเขา้ใจและหาวิธีการแกไ้ขจนกระทัง่ท าให้ทุกคนในสังคมนั้นเกิดความ
ผดิหวงั ท าใหเ้กิดผลเสียตามมาดงัต่อไปน้ี 

1. ท าให้บางคนไม่สามารถอดทนอยูใ่นสังคมนั้นได ้ดงัเราจะเห็นไดจ้ากสังคมขา้ราชการ 
เช่น มีการขอยา้ยโอนไปอยูแ่ห่งอ่ืน สังกดัอ่ืนหรือถึงขั้นลาออกก็มี 

2. ท าใหค้วามเป็นมิตรระหวา่งบุคคลลดลงไป เม่ือเกิดความขดัแยง้มาก ๆ ค าวา่ ความเป็น
มิตรในท่ีน้ี มีความหมายวา่ การเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางท่ีดี ในดา้นพฤติกรรมศาสตร์ กล่าวคือ
โดยธรรมชาติของมนุษย ์มนุษยก์็จะเลือกแสดงพฤติกรรมทางสังคมกบับุคคลท่ีมีเจตคติ อารมณ์ 
และความคิดต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัตน เม่ือเกิดความขดัแยง้กนัก็อาจท าใหล้ดความเป็นมิตรลงได ้

3. ท าใหเ้กิดบรรยากาศของความเช่ือใจในกนัและกนัลดนอ้ยลงไป กล่าวคือ เม่ือบุคคลใน
กลุ่มหรือสังคมใดขาดความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ย่อมจะท าให้ผลงานของสังคมนั้ นขาด
ประสิทธิภาพลง 

4. ท าใหเ้กิดการต่อตา้นกนัและกนั เม่ือเกิดการต่อตา้นกนัและกนั ท าใหม้นุษยพ์ยายามท่ีจะ
เอาชนะและแสวงหาพรรคพวกรวมกนัเป็นกลุ่มข้ึน ดงันั้นผลท่ีไดรั้บของผลิตผลของสังคมนั้นอาจ
ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบุคคลท่ีตอ้งการท างานดว้ยความสงบ 
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องค์ประกอบของความขัดแย้ง 
ความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ปกติในสังคมมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งเผชิญ ความขดัแยง้

เหมือนกบัพฤติกรรมทั้งหลายประการหน่ึงก็คือ มีองคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้นั้น สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบดา้นบุคคล  เป็นสาเหตุความขดัแยง้ท่ีเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ซ่ึง
แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ ภูมิหลงั แบบฉบบั การรับรู้และความรู้สึกของแต่ละบุคคล 

1.1 ภูมิหลงั แต่ละคนย่อมมีภูมิหลงัท่ีแตกต่างกัน เช่น ความแตกต่างกนัทางด้าน

วฒันธรรม การศึกษา ค่านิยมและความเช่ือ และประสบการณ์ 

1.2 แบบฉบบั (Style) มนุษยย์อ่มมีแบบฉบบัของการกระท าเฉพาะของตนเอง แบบ

ฉบบัของบุคคลอาจพิจารณาได ้เช่น 

1.2.1 แบบฉบบัทางจิตวิทยา (Psychological Style) ไม่ว่าจะเป็นแบบฉบบั

ทางดา้นการคิด ความรู้สึก หรือประสาทสัมผสั 

1.2.2 แบบฉบบัทางอารมณ์ (Emotional Style) เป็นแบบฉบบัของบุคคลท่ี

แตกต่างกนัไปตามสภาพของอารมณ์ บางคนชอบเป็นมิตร บางคนชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นแต่บางคนก็

ชอบข่มขู่ กา้วร้าว เป็นตน้ 

1.2.3 แบบฉบบัของการเจรจา (Negotiation Style) เป็นผลมาจากอารมณ์ ถา้เป็น

คนพินิจไตร่ตรอง มีอารมณ์เย็น แบบฉบบัของการเจรจาก็เป็นแบบหน่ึง แต่ถ้าเป็นคนก้าวร้าว 

อารมณ์ร้อน แบบฉบบัของการเจรจาก็เป็นอีกแบบหน่ึง 

1.2.4 แบบฉบบัทางภาวะผูน้ า (Leadership Style) แบบภาวะผูน้ าสามารถแบ่ง

ออกไดห้ลายวิธีเช่น แบบมุ่งคนหรือมุ่งสัมพนัธ์ เป็นตน้ ถา้ผูน้ ากบัผูต้ามเป็นแบบเดียวกนัปัญหาก็

อาจจะไม่เกิดข้ึน แต่ถา้ผูน้ ากบัผูต้ามเป็นคนละแบบกนัอาจจะเกิดความขดัแยง้เกิดข้ึน 

1.3 การรับรู้ การรับรู้ท่ีไม่เหมือนกนัของบุคคลเป็นผลท าให้เกิดความขดัแยง้การรับรู้

ซ่ึงส่งผลต่อการขดัแยง้ แบ่งออกเป็น 2 อยา่งคือ 

1.3.1 การรับรู้ท่ีบิดเบือน บุคคลอาจจะรับรู้บิดเบือนไปจากสภาพจริงโดยเจตนา

หรือไม่เจตนาก็ไดห้ากบุคคลรับรู้แตกต่างไปจากของจริงก็จะส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ได ้



295 

 

1.3.2 การรับรู้ท่ีแตกต่างกัน เหตุการณ์เดียวกันหรือข้อมูลชุดเดียวกนั บุคคล

อาจจะรับรู้แตกต่างกนัได ้ซ่ึงความแตกต่างกนัในการรับรู้อาจจะมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะท าให้เกิด

ความขดัแยง้ได ้

1.4   ความรู้สึก คนเราเม่ือมีความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ยอ่มท าให้เกิดความสับสนและ

น าไปสู่ความขดัแยง้กนัในท่ีสุด เพราะว่าความรู้สึกของบุคคลส่งผลต่อความไวว้างใจหรือความ

ศรัทธาในคนอ่ืน และส่งผลไปยงัเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล ดงันั้นจึงเห็นไดช้ดัเจนวา่สาเหตุ

หน่ึง ของความขดัแยง้ของบุคคลก็คือความรู้สึกของบุคคล 

2. องคป์ระกอบทาดา้นการปฏิสัมพนัธ์  

 การปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ก็คือการส่ือสารท่ีไม่ดี ไม่มีคุณภาพ เป็นเหตุท่ี

ท าให้เกิดความเข้าใจผิด ซ่ึงท าให้เกิดความขัดแย้งในท่ีสุด ความขัดแย้งจึงอาจจะเกิดจาก

ส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วน ของกระบวนการส่ือสาร ดงัน้ี 

2.1 ปัญหาจากผูส่้งข่าวสาร เช่น การส่งข่าวสารท่ีไม่สมบูรณ์ หรือไม่เพียงพอ การส่ง

ข่าวสารท่ีคลุมเครือหรือไม่ชดัเจน เขา้ใจความหมายของการส่งข่าวสารท่ีจะส่งยงัไม่ถูกตอ้ง และ

เปล่ียนความคิดออกไปเป็นส่ือเพื่อการส่งข่าวสารไดไ้ม่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

2.2 ปัญหาจากส่ือท่ีใช้ส่งข่าวสาร เช่น การบิดเบือนขอ้มูลโดยไม่ได้ตั้งใจของผูส่้ง

ข่าวสาร ซ่ึงอาจจะเกิดจากถอ้ยค าหรือท่าทางท่ีใชห้รือการท าจนเคยชิน ส่ือประกอบดว้ยขอ้มูลเกิน

ความจ าเป็นและมีส่ิงรบกวนระหวา่งผูส่้งและผูรั้บข่าวสาร ท าใหข้อ้เทจ็จริงบิดเบือนไป 

2.3 ปัญหาจากผูรั้บข่าวสารเช่นความสามารถของผูรั้บข่าวสารท่ีจะแปลความหมาย

ของขอ้มูลจากส่ือมาเป็นความคิด เป็นตน้ว่าการไม่เขา้ใจภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารย่อมท าให้เกิด

ความขดัแยง้ไดแ้ละความเขา้ใจไม่ตรงกนัระหวา่งผูรั้บข่าวสารและผูส่้งข่าวสาร 

3. สภาพขององคก์ารท่ีเป็นสาเหตุของความขดัแยง้  

 สภาพขององคก์ารก็เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง สาเหตุของความขดัแยง้

อนัเกิดจากสภาพขององคก์ารมีดงัน้ี 

3.1 การมีทรัพยากรท่ีจ ากดั โครงสร้างขององค์การจะเป็นตวัก าหนดทรัพยากรและ

กิจกรรมทรัพยากรขององคก์ารท่ีส าคญั ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ ทกัษะ เวลา เป็นตน้ เม่ือบุคคลมีความ
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ตอ้งการทรัพยากรมากกวา่ จ  านวนท่ีมีอยู่ ย่อมเกิดการแข่งขนัเพื่อท่ีจะไดท้รัพยากรเหล่านั้น ความ

ขดัแยง้ยอ่มเกิดข้ึน 

3.2 ความคลุมเครือ ความคลุมเครือขององค์การก็เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ เช่น 

ความคลุมเครือทางโครงสร้าง เป็นตน้วา่ สายการบงัคบับญัชาเป็นอยา่งไร ใครท าหนา้ท่ีอะไร ความ

คลุมเครือทางดา้นบทบาท เป็นตน้วา่ใครตอ้งรับผดิชอบอะไร 

3.3 กฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวด กฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวดตรงกนัขา้มกบัความคลุมเครือ คือท าให้

บุคคลอึดอดัในการท างาน และท าใหเ้ห็นวา่ผูน้ าใชอ้  านาจเกินความจ าเป็น 

3.4 การแข่งขนั ลกัษณะขององคก์ารทัว่ไปมกัจะมีโครงสร้างท่ีท าให้เกิดการแข่งขนั 

เน่ืองจากขอ้จ ากดัของทรัพยากร สภาพการแข่งขนัมกัท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในองคก์าร 

3.5 การมีขอ้ยกเวน้ การท่ีบุคคลบางคนไดรั้บขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งปฏิบติัก็เป็นสาเหตุ
ใหเ้กิดความขดัแยง้ 
 

เทคนิคการจัดการความขัดแย้ง 
ความขดัแยง้เป็นเป็นส่ิงท่ีตอ้งไดรั้บการจดัการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลดีท่ีสุดตามมา

(Arnold and Fledman : อา้งถึงใน แกว้วิบูลย ์แสงพลสิทธ์, 2534: 35 ) ไดก้ล่าววา่ ผลของความ
ขดัแยง้นั้นสามารถจะเป็นไปไดท้ั้งประโยชน์และผลเสียต่อองคก์าร การจดัการกบัความขดัแยง้จึง
ควรเป็นไปในทางท่ีจะท าใหไ้ดผ้ลตามมา เป็นประโยชน์ต่อองคก์ารมากท่ีสุด โดยปราศจากการเป็น
ศตัรูกนัของกลุ่มท่ีขดัแยง้และพฤติกรรมการท าลาย  

การท่ีจะจดัการกบัความขดัแยง้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งอาศยัทกัษะในการบริหาร 
และตอ้งมีการวนิิจฉยั ความขดัแยง้ไดถู้กตอ้ง ผูท่ี้จดัการกบัความขดัแยง้ ตอ้งมีศิลปะในการจูงใจคน 
ตอ้งมีความใจเยน็ และความ อดทนเพียงพอ ความสามารถในการตดัสินใจ จินตนา ยูนิพนัธ์ (อา้งถึง
ใน แกว้วบูิลย ์แสงพลสิทธ์ิ, 2534)ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวด้งัน้ี  

ผูท่ี้จดัการกบัความขดัแยง้ไดต้อ้งมีขอ้มูลท่ีครบถว้นและตอ้งประเมินตนเองก่อนวา่จะลง
มือจดัการกบัความขดัแยง้อยา่งไร  

Kenneth Thomas ไดพ้ฒันารูปแบบ 2 มิติของเทคนิคการจดัการกบัความขดัแยง้ (อา้งถึงใน 
ทองหล่อ เดชไทย, 2540: 264-265) ท่ีสะทอ้นถึงความกงัวลเป็นห่วงเป็นใยในผลประโยชน์ทั้งฝ่าย
ตนเองและคู่กรณีซ่ึงมีกลยทุธ์ท่ีจะเป็นไปได ้ดงัน้ี คือ 
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1. ถา้ความกงัวลหรือความสนใจในผลลพัธ์ของทั้งตนเองและคู่กรณีต ่า กลยุทธ์ท่ีมีความ
เป็นไปไดสู้งคือการหลีกเล่ียง (Avoidance Strategy)  

2. ถา้มีความกงัวลหรือสนใจต่อผลลพัธ์ต่อตนเองสูง แต่ไม่สนใจในผลลพัธ์ของคู่กรณีกล
ยทุธ์ท่ีใช ้คือ การบงัคบัหรือกดดนั  

3. ถา้ความกงัวล หรือความสนใจในผลลพัธ์ต่อตนเองต ่า แต่กงัวลและสนใจผลลพัธ์ต่อคน
อ่ืนสูง กลยทุธ์ท่ีน ามาใชคื้อ ความปรองดอง (Accommodation) หรือการยนิยอม 

4. ถ้าความกังวลหรือความสนใจสูงทั้งต่อผูผ้ลลพัธ์ของตนเองและคู่กรณี กลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมก็คือ ความร่วมมือ(Collaborative)  

5. ถา้ความกงัวลหรือความสนใจต่อผลลพัธ์ทั้งต่อตนเองและในคู่กรณีอยู่ในระดบัปาน
กลางคือ ไม่สูง ไม่ต ่า กลยทุธ์ท่ีเหมาะสม คือ การประนีประนอม (Compromise) 
 ทองหล่อ เดชไทย (2540)ไดอ้ธิบายวา่ในการจดัการกบัความขดัแยง้นั้น เป็นหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหารหรือหัวหน้าท่ีจะตอ้งทราบและเขา้ใจทั้งสาเหตุและวิธีการจดัการ ซ่ึงอาจจะพิจารณา
ขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ใหค้วามสนใจกบัประเภทต่างของความขดัแยง้ เช่น ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล ภายใน
บุคคลความขดัแยง้ภายในหน่วยงาน ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มงาน ความขดัแยง้ขององคก์าร จะได้
ทราบความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัเสมอ 

2. การติดต่อส่ือสารท่ีชัดเจนต่อเน่ือง (Atriculate Communication) ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ี
จะตอ้งพยายามหาวิธีการจดัการท่ีจะช่วยให้มีการติดต่อส่ือสารกนัข้ึนมาใหม่ เนน้การติดต่อส่ือสาร
ท่ีเป็นประเด็นปัญหาส าคญัและอยูบ่นพื้นฐานแห่งความถูกตอ้งและเป็นจริง 

3. การสร้างเป้าประสงค์ หรือค่านิยมร่วม (Build a Ssuperordinate Gold)ในบางคร้ัง ตอ้ง
พยายามท าให้เกิดความรวมตวักนัหรือมีค่านิยมหรือเป้าประสงค์ของบุคคลให้เป็นส่วนหน่ึงและ
เป้าประสงค์หลกัขององคก์าร เพื่อความเจริญกา้วหนา้ขององค์การในอนาคต ซ่ึงวิธีการไดม้าซ่ึง
เป้าประสงคห์ลกัหรือค่านิยมร่วมนั้นจะมาจากการท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการก าหนดข้ึน โดยมีการ
ยอมรับและความพึงพอใจเป็นท่ีตั้ง  

4. พิจารณาธรรมชาติของความเป็นอิสระซ่ึงกันและกัน(Examine the nature of 
Independence) ผูบ้ริหารตอ้งพยายามเปล่ียนลกัษณะความเป็นอิสระท่ีท าให้เกิดการแข่งขนักนัเป็น
การส่งเสริมสนบัสนุนกนั เพราะการยอมรับในเป้าประสงค์หรือค่านิยมร่วมของบุคคลและการ
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ส่งเสริมสนบัสนุนนั้นมกัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ถา้ทั้งสองส่ิงน้ีเกิดการแยกกนัก็จะเกิดเป็น
แนวโนม้การเกิดความขดัแยง้ 

5. ตอ้งพร้อมท่ีจะเส่ียง (Take Risk) ขั้นตอนท่ีส าคญัประการหน่ึงในการเปล่ียนแปลง
สถานการณ์ ความขดัแยง้ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัก็คือ ตอ้งเส่ียงต่อความสูญเสียหรือความ
ผิดหวงั ดังนั้นต้องเตรียมบุคคลให้เกิดความรู้สึกมัน่ใจ และเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงานด้วย 
โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวและไม่มีความมัน่ใจในตวัเองจ าเป็นจะตอ้งใชว้ิธีการท่ีแยบยล 
ซ่ึงก็คือการท าใหเ้กิดการยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนัในความพยายามเพื่อพฒันาความเขม้แข็งมัน่คง
ใหแ้ก่ผูท่ี้มีความอ่อนไหว และอ่อนแอกวา่ 

6. แสดงความมีอ านาจ (Demonstrate Power) เพื่อการยุติการเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั
บริหารตอ้งพยายามหาทางป้องกนัส่ิงเหล่านั้น ดว้ยการใชก้ าลงัอ านาจท่ีมีอยู ่

7. ตอ้งจ ากดัขอบเขตในส่ิงท่ีท าส าเร็จแลว้(Confine to fail accompli) เม่ือกลุ่มท่ีมีความ
ขดัแยง้ยอมรับสถานการณ์ท่ีเขาสามารถอยูร่่วมกนัไดแ้ลว้ ความรู้สึกแห่งความร่วมมือก็จะเร่ิมตน้
ข้ึนเม่ือเวลาผ่านไปก็จะเร่ิม รู้สึกพึงพอใจซ่ึงกนัและกนั การจ ากดัขอบเขตร่วมกนัจะช่วยในการ
พฒันาการติดต่อส่ือสารและความเขา้ใจท่ีดี ยอมรับซ่ึงกนัและกนัลดอคติต่าง ๆ สาเหตุแห่งความ
ขดัแยง้ก็จะลดลง 

8. การสร้างความเช่ือมัน่ร่วมกนั (Build Mutual Trust) แต่ละคนตอ้งแลกเปล่ียนความเช่ือ
และความ คิดเห็น เปิดใจซ่ึงกนัและกนั พร้อมท่ีใหแ้ละรับแนวคิดต่างๆอยา่งจริงใจ 

9. ความสมดุลถูกตอ้งในการจูงใจ (Legitimize complex Motivation) เน่ืองจากบุคคลแต่ละ
คนมี ความตอ้งการและการจูงใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความขดัแยง้เม่ือการจูง
ใจของกลุ่มสองกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

10. การสร้างความเห็นอกเห็นใจ (Build Empathy) ในสถานการณ์แห่งความขดัแยง้นั้นแต่
ละกลุ่มจะตระหนกัถึงเป้าประสงค ์ความสนใจและความรู้สึกส าหรับกลุ่มตนเอง นอ้ยคร้ังท่ีกลุ่มอ่ืน
จะเขา้ใจดว้ย ดงันั้นตอ้งให้แต่ละคนสามารถท่ีจะคิดเขา้ใจความตอ้งการของผูอ่ื้นก็จะสามารถลด
ความขดัแยง้ได ้

แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารความขัดแย้ง 
แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ในปัจจุบนัไดมี้มุมมองท่ีแตกต่างไปจากในอดีต ท่ีมองวา่ความ

ขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีควรจะก าจดัทิ้งไป เน่ืองจากความขดัแยง้จะท าให้องคก์ารเกิดความไม่สามคัคี และ
ท าใหเ้กิดความไม่มีประสิทธิภาพในการท างาน เน่ืองจากมีความเขา้ใจวา่ในองคก์ารท่ีมีการบริหาร
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จดัการท่ีดีจะตอ้งไม่มีความขดัแยง้เกิดข้ึน และสามารถหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดความขดัแยง้ได ้แต่ใน
แนวคิดปัจจุบนั มองวา่ หากมีการบริหารความขดัแยง้ท่ีดีจะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติังานท่ีเกิดผลดี 
ดงันั้นคุณ หรือโทษของความขดัแยง้จะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการบริหารความขดัแยง้นั้น  

เน่ืองจากความขดัแยง้จะเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ตวักระตุน้ใหค้นพยายามแกปั้ญหา ทั้งน้ียงัเช่ือวา่มีปัจจยัความขดัแยง้ท่ียงัไม่สามารถควบคุมได ้ซ่ึง
ไดแ้ก่ ปัจจยัความขดัแยง้ทางดา้นจิตวทิยา 

แนวคิดสมัยดั้งเดิม (Traditional View) เช่ือวา่ ความขดัแยง้เป็นส่ิงไม่ดี และมีผลกระทบ
ดา้นลบต่อองคก์ารอยูเ่สมอ ดงันั้น หากหลีกเล่ียงไดค้วรหลีกเล่ียง ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรับผิดชอบ
ท่ีจะต้องก าจดัความขดัแยง้ขององค์การ วิธีแก้ปัญหาความขดัแยง้ ก็คือ การออกกฎระเบียบ 
กระบวนการท่ีเขม้งวด เพื่อท่ีจะท าใหค้วามขดัแยง้หมดไป แต่ตามความเป็นจริงแลว้ ความขดัแยง้ก็
ยงัคงมีอยู ่

แนวคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations View) เช่ือวา่ ความขดัแยง้อาจจะเกิดข้ึน
ตาม ธรรมชาติ และหลีกเล่ียงไม่ไดภ้ายในทุกองคก์าร เน่ืองจากไม่สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ได ้
มุมมองดา้น มนุษยสัมพนัธ์ จึงสนบัสนุนการยอมรับความขดัแยง้ โดยอธิบายไวว้า่  

เหตุผลของการมีความขดัแยง้ เพราะไม่สามารถถูกก าจดัได้ และความขดัแยง้อาจจะมี
ประโยชน์ต่อภายในองคก์ารไดบ้า้งในบางเวลา มุมมองดา้น มนุษยสัมพนัธ์น้ี ไดค้รอบง าความคิด
ของนกัวชิาการเก่ียวกบัความขดัแยง้ตั้งแต่ปลายปี 2483 จนถึงปี 2513 

แนวคิดสมัยใหม่ (Contemporary View) เม่ือแนวคิดดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เช่ือว่าความ
ขดัแยง้ มุมมองท่ีเป็นแนวความคิดสมยัใหม่ จึงสนบัสนุนความขดัแยง้บนรากฐานท่ีวา่ องคก์ารท่ีมี
ความสามคัคี ความสงบสุข ความเงียบสงบ และมีความร่วมมือ หากไม่ยอมรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

จากความขดัแยง้การให้ความร่วมมือแก่องคก์ารจะกลายเป็นความเฉ่ือยชา อยูเ่ฉย และไม่
ตอบสนองต่อความตอ้งการเพื่อการเปล่ียนแปลง และการคิดคน้ใหม่ๆ ดงันั้นแนวความคิดสมยัใหม่
สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารรักษาระดบัความขดัแยง้ภายในองคก์ารให้อยูใ่นระดบัต ่าสุด เพียงพอท่ีจะท า
ใหอ้งคก์ารเจริญเติบโตและสร้างสรรค ์

หลกัการส าคัญเกีย่วกบัการบริหารความขัดแย้ง 
วิธีจดัการกบัความขดัแยง้สามารถท าไดห้ลายวิธีทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ หรือสไตล์ใน

การบริหารของนักบริหาร  ซ่ึงสามารถแบ่งรูปแบบของการบริหารความขัดแย้งได้ดังน้ี 
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1. การหลบหลกีความขัดแย้ง (Avoiding Style) 
 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะใชค้วามเพิกเฉยในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยจะไม่มีการให้ความ
สนใจทั้งประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของผูอ่ื้น หรือไม่ให้ความร่วมมือกบัฝ่ายตรงขา้ม และ
พยามหลบหลีกหรือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้กบัความขดัแยง้ ซ่ึงแมว้ิธีการน้ีจะเป็นการลดภาวะตรึง
เครียดไดร้ะยะหน่ึง  
 แต่จะไม่สามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง แต่หากความ
ขดัแยง้เป็นเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ และเป็นความขดัแยง้ท่ีไม่รุนแรงและไม่มีความชดัเจน การบริหาร
ความขดัแยง้โดยการวางเฉยจะมีความเหมาะสมอยา่งมาก หรือในกรณีท่ีสถานการณ์ท่ีรุนแรงและ
เป็นอนัตรายหากเขา้ไปเก่ียวขอ้งการหลีกเล่ียงก็เป็นกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช ้

2. การให้ความช่วยเหลือ (Accommodating Style) 
 การจดัการความขดัแยง้วิธีน้ีคือการให้ความช่วยเหลือฝ่ายตรงขา้ม หรือการให้ความ
ร่วมมือ โดยไม่สนใจวา่ฝ่ายของตนเองจะไดรั้บผลประโยชน์อะไรบา้ง การใชก้ลยุทธ์การให้ความ
ช่วยเหลือจะเหมาะกบัสถานการณ์ท่ีความขดัแยง้ค่อนขา้งรุนแรงหรือวกิฤติ 

3. การแข่งขัน (Competing Style)  
 การใชก้ลยทุธ์การแข่งขนัเป็นกลยุทธ์ท่ีฝ่ายท่ีใชก้ลยุทธ์จะแสวงหาช่องทางท่ีจะไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุด หรือแสวงหาความไดเ้ปรียบ นอกจากน้ียงัมีการให้ความร่วมมือในการแกปั้ญหา
นอ้ยมาก เน่ืองจากฝ่ายท่ีใชก้ลยทุธ์น้ีจะยดึเป้าหมาย และวธีิการของตนเองเป็นหลกั และการแข่งขนั
จะมาน าไปสู่การแพ ้ชนะ  
 การใชว้ิธีน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งมัน่ใจวา่สุดทา้ยจะท าให้เกิดการชนะ แพ ้และตอ้งมีขอ้มูล
ท่ีมากพอและถูกตอ้ง และมีอ านาจมากพอ และการใชว้ิธีน้ีในการแกปั้ญหาความขดัแยง้จะท าให้ไม่
มีการติดต่อสัมพนัธ์กบัฝ่ายตรงขา้มอีกในอนาคต 

4. การให้ความร่วมมือ (Collaborating Style)  
 การใช้กลยุทธ์ในการให้ความร่วมมือจะท าให้ทั้ งสองฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุด
มากกวา่วิธีท่ีกล่าวมา เป็นวิธีการจดัการความขดัแยง้ท่ีท าให้ต่างฝ่ายต่างมีความพอใจในผลท่ีไดรั้บ
จากการแกปั้ญหา และทั้งสองฝ่ายต่างให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงค่อนขา้งเป็นกลยุทธ์ท่ีเป็น
อุดมคติ  
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 เน่ืองจากต่างฝ่ายต่างเห็นวา่การแกปั้ญหาความขดัแยง้จะท าให้เกิดการชนะทั้งสองฝ่าย 
ทั้งน้ีแต่ละฝ่ายจะตอ้งรู้ขอ้มูลของอีกฝ่ายเป็นอยา่งดี และความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเป็นความขดัแยง้ท่ีไม่
รุนแรง แต่การแกปั้ญหาโดยวธีิน้ีจะมีการใชร้ะยะเวลาพอสมควร 
 
วธีิการจัดการกบัความขัดแย้ง 
 โทมสั และ คิลเมน (Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann)  ไดศึ้กษาวา่  ในกรณีท่ี
คนเราตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้  เราจะมีวิธีการจดัการ (หรือขจดั)  ความขดัแยง้นั้นอยา่งไร  ซ่ึงผล
จากการศึกษาไดจ้  าแนกวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ออกเป็น  5  แนวทาง ดงัน้ี 

1. การเอาชนะ (Competition)  เม่ือคนเราพบกบัความขดัแยง้  จะมีบางคนท่ีแก้ไขความ
ขดัแยง้นั้น ด้วยวิธีการเอาชนะ  โดยมุ่งเน้นชัยชนะของตนเองเป็นส าคญั  จึงพยายามใช้อิทธิพล  
วิธีการหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อจะท าให้คู่กรณียอมแพห้รือพ่ายแพต้นเองให้ได้  การแก้ไขความ
ขดัแยง้ในแนวทางน้ี  จะท าใหเ้กิดผลลพัธ์ในลกัษณะ ‚ชนะ-แพ‛้ 

2. การยอมรับ (Accommodation)  จะเป็นพฤติกรรมท่ีเน้นการเอาใจผูอ่ื้น อยากเป็นท่ี
ยอมรับและไดรั้บความรัก  มุ่งสร้างความพอใจให้แก่คู่กรณี  โดยท่ีตนเองจะยอมเสียสละ  แนว
ทางการแกไ้ขความขดัแยง้แบบน้ี เกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ ‚ชนะ-แพ‛้ 

3. การหลีกเล่ียง (Avoiding)  เป็นวิธีจดัการกบัความขดัแยง้ในลกัษณะไม่สู้ปัญหา  ไม่
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา  ไม่สนใจความตอ้งการของตนเองและผูอ่ื้น  พยายามวางตวัอยู่เหนือ
ความขดัแยง้  พูดง่าย ๆ ก็คือท าตวัเป็นพระอิฐพระปูนนัน่เอง  แนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้แบบน้ี  
มกัเกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ ‚แพ-้แพ‛้ เป็นส่วนใหญ่ 

4. การร่วมมือ (Collaboration)  เป็นพฤติกรรมของคนท่ีมุ่งจัดการความขัดแยง้  โดย
ตอ้งการให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น  เป็นความร่วมมือร่วมใจในการแกไ้ขปัญหาท่ีมุ่ง
ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซ่ึงวิธีการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในแบบน้ี  เรียกไดว้่าเป็นวิธีการ
แกไ้ขความขดัแยง้ท่ี Win-Win  ทั้งสองฝ่ายแนวทางการแกไ้ขแบบน้ีจึงเกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ 
‚ชนะ-ชนะ‛ 

5. การประนีประนอม (Compromising)  เป็นความพยายามท่ีจะให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไดรั้บ
ความพอใจบา้ง  และตอ้งยอมเสียสละบา้ง  แต่ก็มีแนวโนม้ท่ีจะใชว้ิธีท่ี 1  คือวิธีเอาชนะมากกวา่วิธี
อ่ืน แนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้แบบน้ี  จึงเกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ ‚แพ-้แพ‛้ หรือ ‚ชนะ-แพ‛้ 
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ทกัษะส าคัญในการจัดการความขัดแย้ง 
คนกลาง  

คนกลางท่ีจะมาท าหนา้ท่ีด าเนินการเจรจามีความส าคญัอยา่งยิง่ โดยเฉพาะในบรรยากาศท่ียงัมีความ
ตึงเครียดระหวา่งคู่กรณีอยูม่าก คนกลางจะตอ้งเป็นท่ียอมรับของคู่กรณี และไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย
กบัเร่ืองนั้น ๆ ทกัษะส าคญัในการจดัการความขดัแยง้ของคนกลางท่ีส าคญัคือ  

1. ทกัษะในการฟัง ศ.นพ.วนัชัย วฒันศพัท์ ผูเ้ช่ียวชาญในด้านการเจรจาไกล่เกล่ีย ให้
ความส าคญักบัทกัษะในการส่ือสารของคนกลาง ซ่ึงองคป์ระกอบของการส่ือสารสามารถแบ่งได้
เป็น การพูด การฟัง ภาษาท่าทาง ภาษาเขียน ทกัษะท่ีส าคญัมากคือการฟัง การฟังอยา่งตั้งใจ (active 
listening) จะท าให้การส่ือสารในการเจรจานั้นประสบความส าเร็จ การฟังอย่างตั้งใจหรืออย่างมี
ปฏิสัมพนัธ์จะเป็นการฟังท่ีผูฟั้งแสดงปฏิสัมพนัธ์กบัผูพู้ดดว้ยภาษาท่าทาง เช่น พยกัหนา้ สบตา ส่ง
เสียง อือ! ฮึ! เพื่อให้ผูพู้ดเขา้ใจวา่ฟังอยู ่ถามค าถามรวมถึงกล่าวทวนค าพูด (paraphrase) ในส่ิงท่ีผู ้
พูดไดพู้ดออกไป รวมถึงกล่าวทวนอารมณ์ความรู้สึก เพื่อยืนยนัในความถูกตอ้งของเน้ือหา (วนัชยั 
วฒันศพัท,์ 2550)  

2. ทกัษะในการค้นหา BATNA ทกัษะอีกประการหน่ึงของคนกลางคือค้นหาให้ได้ว่า
ท าไมคู่กรณีจึงไม่ตอ้งการไกล่เกล่ีย คู่กรณีอาจยงัไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมาเจรจาเพราะคิดว่า
วถีิทางอ่ืนท่ีท าอยูน่่าจะเกิดผลดีกวา่ เช่นการฟ้องร้องกนั การประทว้ง ดงันั้น คนกลางควรจะตอ้งท า
ความเขา้ใจและช้ีให้เห็นความจ าเป็นของการมาร่วมโต๊ะเจรจา และท าให้คู่กรณีคิดวา่การใชว้ิธีการ
อ่ืนอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จอย่างท่ีคิดไวก้็ได ้วนัชยั วฒันศพัท ์ไดแ้ปลและบญัญติัศพัทจ์ากงาน
ของวิลเลียม ยูริ คือ BATNA ‚วิถีทางออกท่ีดีท่ีสุดแทนการหาขอ้ตกลงด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย‛ 
(Best Alternative to a Negotiated Agreement: BATNA)  

3. ทักษะในการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ คนกลางเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ปฏิสัมพนัธ์ ดว้ยการเอ้ืออ านวยให้ผูอ่ื้นซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นความขดัแยง้เขา้มามีส่วนร่วม และเม่ือคู่กรณี
เขา้มาร่วมแลว้ คนกลางก็จะพยายามท าให้คู่กรณีลดพฤติกรรมต่อตา้นลง โดยหนัมาร่วมมือกนัมาก
ข้ึน  

4. คนกลางตอ้งแสดงความมุ่งมัน่ให้เห็นว่าการไกล่เกล่ียสามารถช่วยคู่กรณีจดัการความ
ขดัแยง้ได ้และท าใหคู้่กรณีเห็นประโยชน์ท่ีจะไดร่้วมกนัจากการไกล่เกล่ีย  

5. คนกลางใช้ทกัษะและด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน โดยนกัไกล่เกล่ียจะตอ้งมีความรู้ มี
ทกัษะ สามารถวางแผน วเิคราะห์ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ทกัษะในการส่ือสารอยา่งเป็นระบบ ความรู้
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เหล่าน้ีอาจได้จากการฝึกอบรมหรือจากประสบการณ์ และบางคร้ังอาจเป็นพรสวรรค์หรือ
ความสามารถพิเศษตามธรรมชาติ การด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้คนกลางสามารถ
ควบคุมกระบวนการพูดคุยได้ เช่น การระบุประเด็นปัญหาร่วมกนั การคน้หาความตอ้งการ การ
สร้างทางเลือกร่วมกนั ยกตวัอยา่งเช่น กรณีผา่ตดัตอ้กระจกแลว้คนไขติ้ดเช้ือ คุณพิมพว์รา อคัรเธียร
สิน พยาบาลผูม้ากดว้ยประสบการณ์ของโรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น ไดรั้บความรู้และทกัษะในดา้น
การจดัการความขดัแยง้และการเจรจาไกล่เกล่ียจากหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญด้านการจดัการความ
ขดัแยง้และการไกล่เกล่ีย และได้น าความรู้และทกัษะท่ีได้รับไปใช้ในการท างานอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกบับุคลิกและจิตใจท่ีมีความเขา้ใจในความเป็นมนุษย ์ท าให้นัง่อยูใ่นหัวใจของคนไขไ้ด้
ดว้ยการใชท้กัษะฟังอยา่งตั้งใจ ขอโทษอยา่งแทจ้ริง (True apology) การขอโทษอยา่งจริงใจ ท าให้
บรรเทาความเจ็บปวดทั้งกายและใจของคนไข ้รวมถึงการดูแลคนไขอ้ย่างต่อเน่ือง ใกล้ชิด การ
สัมผสัคนไขอ้ยา่งจริงใจ รับรู้ความรู้สึกของคนไข ้ท าใหค้นไขไ้ม่รู้สึกวา่ถูกทอดทิ้ง  

6. คนกลางยึดค่านิยมท่ีสนองความต้องการของแต่ละฝ่าย เช่น คนกลางเอ้ืออ านวย
ช่วยเหลือคู่กรณีในการแสวงหาผลลพัธ์ท่ีสนองความตอ้งการของแต่ละฝ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม เม่ือ
คนกลางมุ่งมัน่ใช้ค่านิยมดงักล่าวเป็นแนวทางในการด าเนินการไกล่เกล่ีย คู่กรณีก็จะตอ้งมุ่งมัน่
แสวงหาผลลพัธ์ดงักล่าวเช่นกนั  

7. คุณธรรม จริยธรรมของคนกลาง ชุมชนต่าง ๆ ในสังคมไทยโดยเฉพาะชุมชนดั้งเดิม จะ
มีบริบทท่ีค่อนขา้งแตกต่างออกไปจากสังคมเมือง และหลกัการไกล่เกล่ียคนกลางของประเทศ
ตะวนัตก ผูท้  าหน้าท่ีเป็นคนกลางจะค่อนข้างมีบารมี มีคุณธรรม ศีลธรรม มีความซ่ือสัตย์เป็น
แบบอยา่งท่ีดีใหก้บัคนในชุมชน เม่ือผูน้ าแนะน าอะไรคนในชุมชนก็มกัจะยอมรับ ดงัเช่น เจา้โคตร
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีท าหนา้ท่ีระงบัความขดัแยง้ในชุมชน แก่เหมืองแก่
ฝายท่ีเป็นผูจ้ดัการความขดัแยง้การใชน้ ้าในภาคเหนือ อีกกรณีคือ บทบาทของพระสงฆ ์พระครูวิบูล
สิทธิธรรม เจา้อาวาสวดัหนองพยอม ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก ผู ้
ก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยเ์พื่อแกปั้ญหาความยากจน และผูแ้กไ้ขความขดัแยง้จากการเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ิน พระครูวิบูลสิทธิธรรมเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวชุมแสงสงคราม เม่ือท่านพูดแล้วคนก็
มกัจะปฎิบติัตามเน่ืองจากการสั่งสมความดีและท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชนมาอยา่งต่อเน่ือง นอกจาก
บทบาทพระสงฆ์ยงัมีผูน้  ากลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ในภาคเหนือซ่ึงเป็นผูน้ าท่ีคนในชุมชนให้ความ
เคารพเช่ือฟังเป็นอยา่งดี การท าหน้าท่ีคนกลางของกลุ่มชาติพนัธ์ุ จะมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งแตกต่าง
ออกไปจากการท าหนา้ท่ีของคนกลางของประเทศตะวนัตกและคนกลางท่ีท าหนา้ท่ีในศาลยุติธรรม
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หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเฉพาะเจาะจง กล่าวคือจะไม่ไดมี้ความรู้ ทกัษะในการไกล่
เกล่ียคนกลางแบบตะวนัตก ท่ีตอ้งเน้นทกัษะการฟังอย่างตั้งใจ (active listening) ทกัษะการตั้ง
ค  าถาม ทกัษะการกล่าวทวน (paraphase) ทกัษะในการคน้หา BATNA หรือทางเลือกท่ีคู่กรณีคิดวา่ดี
ท่ีสุดแทนการไกล่เกล่ียคนกลาง รวมถึงทกัษะการตั้งกฎ กติกา ร่วมกนัถึงส่ิงท่ีควรพูด ไม่ควรพูด 
การไม่มาเอาแพช้นะ การไม่ด่วนตดัสินใจ การสร้างทางเลือกต่างๆ ร่วมกนั แต่จะเนน้ระบบอาวุโส 
รวมถึงความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ การใชว้ฒันธรรม และระบบความเช่ือเขา้มาผสมผสาน  

คู่กรณ ี 
การท่ีคู่กรณีพร้อมท่ีจะให้มีการจดัการความขดัแยง้ด้วยการเจรจาหรือการไกล่เกล่ียคน

กลางเม่ือคู่กรณีตระหนกัว่าสถานการณ์สุกงอม (ripeness) กล่าวคือไม่สามารถเอาชนะซ่ึงกนัและ
กนัไดด้ว้ยวธีิการใชค้วามรุนแรงอีกต่อไป (Mutually Hurting Stalemate (MHS) และตน้ทุนของการ
ใช้ความรุนแรงมีสูงกวา่การยุติความรุนแรง ถา้คู่กรณียงัไม่พร้อมเขา้สู่การเจรจาอย่างเป็นทางการ 
จะใชก้ารสนบัสนุนผูท่ี้อยากให้เกิดสันติภาพข้ึน เพื่อให้ส่งผลต่อการจดัการความขดัแยง้ เช่น การ
กดดนัดว้ยวิธีการต่าง ๆ จนท าให้อ านาจเกิดความสมมาตร (Bercovitch, 2009) นอกจากน้ี จ  านวน
ของคู่กรณีท่ีไม่มาก มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการแกปั้ญหามาก ประเด็นความขดัแยง้มีความส าคญั
น้อยต่อคู่กรณี และคู่กรณีมีความตั้งใจท่ีจะใช้อ านาจอย่างเสมอภาคและอย่างยุติธรรม น าไปสู่
ความส าเร็จในการจดัการความขดัแยง้ได้ นอกจากท่ีกล่าวมายงัอีกหลายปัจจยัเก่ียวกบัคู่กรณีท่ี
น าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการความขดัแยง้ ประกอบดว้ย  

1. เป้าหมายหรือวตัถุประสงคร่์วมกนั (Some common objective or Goal) คือคู่กรณีเห็นวา่
จะไดป้ระโยชน์ร่วมกนัดว้ยวิธีการท างานร่วมกนัมากกว่าการมุ่งเอาแพช้นะ ดีกว่าการแยกกนัท า
เพียงล าพงั แมว้่าจะไดรั้บผลเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัไป เช่น เห็นพอ้งถึงการสร้างโรงงานใน
ชุมชนร่วมกนั แต่อาจเห็นแยง้กนัในรายละเอียดของการจ่ายภาษีจากโรงงานสู่เทศบาล บางคร้ัง เห็น
พอ้งกนัวา่ท างานร่วมกนัได ้แต่จะไดรั้บประโยชน์ไม่เท่ากนัเน่ืองจากจ านวนชัว่โมงท่ีท า และความ
พยายามท่ีท ามากนอ้ยต่างกนั (Lewicki, 2001)  

2. ความศรัทธาต่ออีกฝ่าย (Faith in One ‘s Own Problem-Solving ability) คู่กรณีเช่ือวา่
สามารถท างานร่วมกนัไดก้็จะท าใหง้านบรรลุ แต่ถา้ไม่เช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนัก็จะรู้สึกเสียเวลาในการ
มาพูดคุยและท างานร่วมกนั (Lewicki, 2001)  

3. ความเช่ือในอีกฝ่ายและการเคารพมุมมองอีกฝ่าย (A Belief in the Validity of One’s 
Own Position and in the Other’s Perspective) ในการเจรจาแบบแบ่งสันปันส่วน จะพยายามใชเ้วลา
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ไปในการท าให้ความเห็นของตนเองไดรั้บการยอมรับ และจะไม่เช่ือถืออีกฝ่าย แต่การเจรจาแบบ
บูรณาการจะตอ้งยอมรับความเห็นของอีกฝ่าย มิใช่เช่ือหรือยึดมัน่แต่ความเห็นของตนเองเท่านั้น 
(Lewicki, 2001) (การเจรจาแบบแบ่งสันปันส่วนนั้นคู่กรณีจะเช่ือวา่ถา้ตนไดท้รัพยากรมากข้ึน อีก
ฝ่ายจะไดท้รัพยากรนอ้ยลง)  

4. คู่กรณีมีแรงบนัดาลใจในการท างานร่วมกนั (The Motivation and Commitment to 
Work Together) มากกว่าท่ีจะมุ่งเน้นแข่งขนักัน และท าเพื่อบรรลุในเป้าหมายร่วมกัน ไม่ใช่
เป้าหมายตนเองเท่านั้น และเนน้การเปิดใจมากกวา่การปิดกั้น (Lewicki, 2001)  

5. การแสดงความรับผิดชอบ กรณีท่ียอมรับวา่ตนเองไดก้ระท าผิดไปต่อคู่กรณี ไม่ปฏิเสธ
ถึงส่ิงท่ีไดท้  าไป และพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ีเพื่อเยียวยาความรู้สึกของคู่กรณี 
ตวัอยา่งเช่น กรณีโรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น ท่ีมีคนไขติ้ดเช้ือจากการผา่ตดัตอ้กระจกท าให้สูญเสีย
ดวงตาถาวร 7 ราย และมองเห็นเลือนราง 3 ราย ซ่ึงผูอ้  านวยการโรงพยาบาลได้แสดงความ
รับผิดชอบต่อคนไข้อย่างเต็มท่ี และเยียวยาความรู้สึกของคนไข้ได้เป็นอย่างดี ท าให้คนไข้ไม่
ฟ้องร้องโรงพยาบาลและมีความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน กล่าวไดว้่าเป็นความพึงพอใจของคู่กรณีต่อ
การด าเนินการของบุคลากรของโรงพยาบาล ท าใหค้นไขไ้ม่คิดจะฟ้องร้องโรงพยาบาล ประกอบกบั 
คนไขมี้ความคิดว่าตอ้งพึ่งโรงพยาบาลตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเกิด การรักษาอาการเจ็บป่วย 
แมก้ระทัง่การเสียชีวิตก็ลว้นแต่ตอ้งอาศยัโรงพยาบาล และคิดว่าการฟ้องร้องโรงพยาบาลเป็นการ
สร้างเวร สร้างกรรม และเป็นการท าบาป  

6. ความเคารพเช่ือฟังของคู่กรณี จากงานวิจยักรณีการจดัการความขดัแยง้ของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุภาคเหนือโดยระบบคนกลางท าใหท้ราบวา่ กลุ่มชาติพนัธ์ุมีความเคารพเช่ือฟังผูน้ าสูงทั้งผูน้  าท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ถา้เกิดขอ้พิพาทแลว้ผูน้ าตดัสินใจอยา่งไรก็มกัจะกระท าตามอยา่ง
เคร่งครัด เพราะถา้ไม่ปฏิบติัตามก็อาจจะถูกมาตรการทางสังคมกดดนัท าให้ใชชี้วิตในชุมชนอยา่ง
ยากล าบาก เช่น ชาวกะเหร่ียงมีความเคารพเช่ือฟังผูน้ าทั้งท่ีเป็นทางการและทางประเพณีสูงมาก ซ่ึง
เป็นธรรมชาติของชาวกะเหร่ียงท่ีมีอุปนิสัยเช่นนั้น ชาวมง้มีความเคารพในผูน้ าตระกูลของตนมกัจะ
ปฏิบติัตามค าแนะน าของผูอ้าวโุสประจ าตระกูลของตน ชาวลาหู่ก็เช่นกนัเม่ือผูน้ าตามประเพณี และ
ผูน้ าของหมู่บา้นใหค้  าแนะน าหรือตดัสินแกไ้ขปัญหาให ้เร่ืองท่ีขดัแยง้ก็มกัจะยติุลงในหมู่บา้น  

การสร้างความสัมพนัธ์และความไว้วางใจ  
สัมพนัธภาพหรือความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัมีความส าคญัมาก หากวา่สัมพนัธภาพระหวา่งผู ้

ท่ีขดัแยง้กนัยงัไม่ดี แทบจะไม่สามารถน าคู่กรณีมาหาขอ้ยุติร่วมกนัได ้ความสัมพนัธ์เป็นปัจจยัท่ี
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ส าคญัมากของการเกิดหรือไม่เกิดความขดัแยง้ Furlong เนน้พิจารณาความขดัแยง้ให้ครบทั้ง 3 ดา้น 
ทั้งในดา้นของเน้ือหา (substance) วธีิการ (procedure) และความสัมพนัธ์ (relationship) ซ่ึงเห็นวา่ทั้ง
วิธีการและความสัมพนัธ์ท่ีใช้มีความส าคญัมาก ไม่ควรค านึงถึงแต่เน้ือหาหรือเป้าหมายเท่านั้น 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่กรณีอาจช่วยเอ้ืออ านวยให้การจดัการความขดัแยง้เป็นไปไดม้ากข้ึน ค าถาม
ท่ีควรตอ้งพิจารณาคือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่กรณีหลกัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นอยา่งไร มีความ
เป็นมาดว้ยดีก่อนหน้าน้ีหรือไม่ เคยมีปัญหาถึงขั้นตดัความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ตลอดจนท่ีผ่านมา
เคยมีปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้เกิดปัญหาหรือความบาดหมางระหวา่งกนัหรือไม่ และมีการแบ่งออกเป็น
ฝักฝ่ายหรือรวมกลุ่มกนัอยา่งไรหรือไม่ (Furlong, 2005) สอดคลอ้งกบัท่ีมอริส เน้นในการจดัการ
ความขัดแย้ง ซ่ึงเห็นว่าเม่ือคนมีความสัมพันธ์กันย่อมมีความขัดแย้งอันเป็นเร่ืองธรรมดา 
ความสัมพนัธ์รวมถึงความตอ้งการท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ความปรารถนาส่วนลึก ความ
สนใจในประเด็นเฉพาะ ความกลวั ความกงัวล ฯลฯ และเน้นว่าการแก้ปัญหาจะไม่สามารถแยก
เน้ือหา วิธีการและความสัมพนัธ์ออกจากกนัไดอ้ย่างเด็ดขาด แต่ตอ้งพิจารณาไปอย่างค านึงถึงทุก
องคป์ระกอบ  

ประเด็นความสัมพนัธ์ท่ีควรพิจารณาคือ ความสัมพนัธ์ในอดีตท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร มี
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัมาก่อนหรือไม่ มีการแบ่งออกเป็นฝักฝ่ายหรือรวมกลุ่มกนัอย่างไร ถ้า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่กรณีดี ปัญหาความขดัแยง้มกัจะไม่ค่อยเกิดข้ึน และหรือเม่ือเกิดข้ึนแลว้การ
แกปั้ญหาก็จะท าไดง่้ายกว่า หากความสัมพนัธ์ไม่ดีก็จ  าเป็นตอ้งฟ้ืนความสัมพนัธ์ข้ึนมาใหม่ และ
ความสัมพนัธ์จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ท่ีความไวว้างใจหรือความไม่ไวว้างใจ ถ้าไม่ไวว้างใจกนัความ
ขดัแยง้ก็อาจกลายไปสู่การท าลายกนัและแกปั้ญหาไดย้าก ความขดัแยง้ท่ีรุนแรงมกัจะท าลายความ
เช่ือถือ ความไว้วางใจและเพิ่มความไม่ไว้วางใจท าให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งยาก แต่
สัมพนัธภาพจะแข็งแกร่งข้ึน ถา้สามารถสร้างความไวว้างใจแบบอิงอตัลกัษณ์ โดยสร้างความเป็น
พวกเราใหเ้กิดข้ึน หลกัการท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ ความเป็นพวกเดียวกนัก็คือ การรู้จกัเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา เขา้ใจถึงความทุกข ์ความเจบ็ปวดท่ีมีอยู ่(empathy) (วนัชยั วฒันศพัท,์ 2550)  

การสร้างความสัมพนัธ์สามารถท าได้ผ่านการสร้างโครงการร่วมกัน วิลเลียม ยูริ ผูมี้
ช่ือเสียงในการเจรจาไกล่เกล่ียระดับนานาชาติ เห็นว่าการท ากิจกรรมร่วมกันน าไปสู่การสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี เช่น การให้เด็กสองคนมาท าความรู้จกักนัอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอดั แต่ถา้
ให้เด็กท างานร่วมกัน จะช่วยสร้างมิตรภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัคือ โครงการ
ร่วมกนัจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากมีกระบวนการสนทนาเกิดข้ึนก่อน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาพบกนั 
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พูดคุยกัน มาเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจกัน จากนั้นจึงน าไปสู่การเสนอโครงการและท า
กิจกรรมร่วมกนั  

ความไวว้างใจ (Trust) น าไปสู่ความร่วมมือ และในทางกลบักนัความไม่ไวว้างใจน าไปสู่
การไม่ใหค้วามร่วมมือ ไม่ให้ขอ้มูล ปกปิดซ่อนเร้น และมกัจะโจมตีอีกฝ่าย หาทางโจมตีจุดยืนฝ่าย
ตรงขา้ม การสร้างความไวว้างใจมีความซบัซอ้น ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมและบุคลิกของอีกฝ่ายดว้ย เม่ือ
คนไวว้างใจการส่ือสารต่อกนัก็มกัจะบอกถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และพูดถึงสถานการณ์จริง แต่
ถา้ไม่ไวว้างใจก็จะใชก้ารข่มขู่ (Lewicki, 2001)  

กรณีผา่ตอ้กระจกคนไขติ้ดเช้ือโรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเนน้ย  ้า
วา่สัมพนัธภาพมีความส าคญัมาก สร้างสัมพนัธภาพไดทุ้กอย่างจะส าเร็จตามมา เสียอะไรก็เสียได ้
แต่อย่าเสียสัมพนัธภาพ โดยโรงพยาบาลได้แสดงความรับผิดชอบ การขอโทษ และการเอาใจใส่
ดูแล ไม่ทอดทิ้งคนไข ้เยียวยาทั้งทั้งกายและทางใจ แมก้ระทัง่ความสัมพนัธ์ภายในโรงพยาบาลเอง
ได้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีทีมงานดูแลเยี่ยมนายแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ขวญั
ก าลงัใจ พูดจาปลอบโยน ไม่ช้ีหนา้วา่กนัวา่ใครเป็นตน้เหตุของความผิดพลาด แมแ้ต่สัมพนัธภาพท่ี
ดีกบัโรงพยาบาลเครือข่าย ท าใหก้ารส่งต่อคนไขไ้ปรักษาเป็นไปดว้ยความสะดวกราบร่ืน  

บริบทสภาพแวดล้อม  
บริบทสภาพแวดลอ้ม หมายรวมถึง สถานท่ี การนดัหมาย และกฎ กติกา ซ่ึงมีส่วนในการ

ท าใหก้ารเจรจาไกล่เกล่ียประสบความส าเร็จ  
1. สถานท่ีและการนดัหมาย  
สถานท่ีเจรจาตอ้งมีความเป็นกลางไม่ท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดเ้ปรียบ หรือเสียเปรียบ ตอ้ง

ไม่มีการกดดนัใด ๆ ระหว่างการเจรจา เช่น ไม่มีการการชุมนุมประทว้งอยู่นอกห้องเจรจา แมแ้ต่
โต๊ะเจรจาก็จ  าเป็นท่ีจะต้องให้มีลักษณะของความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ท่ีนิยมใช้คือโต๊ะกลม 
(Round Table) เพื่อมองเห็นหน้ากนัทุกๆ คน ส าหรับห้องประชุมควรมีขนาดพอเหมาะ และมีพื้น
ระดบัเดียวกนัท่ีไม่ใช่ห้องประชุมแบบเวทีฟังบรรยาย (วนัชยั วฒันศพัท์, 2550) Lewicki เห็นว่า
สถานท่ีในการเจรจา ไม่ควรท าใหใ้หเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบ และควรท าให้รู้สึกสบายใจในการ
พูดคุย อาจเป็นสถานท่ีเป็นกลางในการพูดคุย จะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการข้ึนอยู่กบัความ
เหมาะสม ถา้มีความเป็นทางการเช่น ในห้องประชุม หรือไม่เป็นทางการเช่น ในภคัตาคาร ส าหรับ
การนดัหมาย และเวลาในการเจรจา จะเร่ิมเม่ือไหร่ ใชเ้วลายาวนานเพียงใด เม่ือไหร่จะยุติการเจรจา 
จะพกัการเจรจาอยา่งไร นั้นข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจและขอ้ตกลงร่วมกนัจากทั้งสองฝ่ายเป็นส าคญั  
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2. กฎ กติกาในการพูดคุย  
เม่ือคนกลางและคู่กรณีไดเ้ขา้สู่โต๊ะเจรจา ในขั้นตอนแรกสุด คือการกล่าวทกัทาย แนะน า

ตวักนัโดยสังเขป จากนั้นคนกลางกล่าวเปิดการเจรจา พูดถึงเป้าหมายของการมาเจรจาร่วมกนั เช่น 
ใชว้ธีิการส่ือสารกนัอยา่งสร้างสรรค ์ปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ หลีกเล่ียงการท าใด ๆ ท่ีจะน ามา
ซ่ึงความหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั การพูดจะตอ้งผลดักนัพูด เม่ือคนหน่ึงพูดอีกคนหน่ึงควรจะตอ้ง
ฟัง โดยไม่ด่วนตดัสิน พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่เน้นการมุ่ง
เอาชนะกนั การมุ่งสร้างทางเลือกหลายๆ ทางเลือกร่วมกนั มองหาจุดร่วมมิใช่เน้นจุดต่าง โดยกฎ 
กติกาดังกล่าวควรจะมาจากการมีส่วนร่วมท่ีคู่กรณีเป็นผูเ้สนอแนะด้วยความเห็นพอ้งต้องกัน                
(วนัชยั วฒันศพัท,์ 2550)  

การส่ือสารทีชั่ดเจนและถูกต้อง (Clear and Accurate Communication)  
การส่ือสารตอ้งเร่ิมท่ีคู่เจรจาบอกถึงขอ้มูลของตนเองอย่างชดัเจน บอกว่าตนเองตอ้งการ

อะไร เหตุผลท่ีตนเองตอ้งการอยา่งชดัเจน และคู่กรณีควรจะเขา้ใจถึงส่ิงท่ีเราส่ือสารไป การใชก้าร
ส่ือสารสองทางจะเป็นประโยชน์ ทั้งช่องทางท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ในช่วงพกัด่ืม
กาแฟ การพบกนัอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผูเ้จรจาระดบัรองลงไป หรือเม่ือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมี
โอกาสในการครอบง าการเจรจา อาจจะตอ้งสร้างกฎเกณฑ์ ให้ทุกคนไดพู้ด เช่น คนละไม่เกิน 5 
นาที (Lewicki, 2001)  
 
สรุปท้ายบท 
 ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และไม่ใช้เป็นแต่เพียงการกระทบกระทัง่ทาง
กายแต่ยงัสร้างความกระทบกระทัง่ทางจิตใจ ไดแ้ก่ การก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางความคิด การ
ขดัแยง้ทางอารมณ์ และเกิดความกดดนัทางดา้นจิตใจ เป็นตน้ ดงันั้น นกับริหารตอ้งตระหนกัวา่ กล
ยทุธ์การจดัการความขดัแยง้จะตอ้งค าน่ึงถึงสมมติฐานท่ีวา่  
 ความขัดแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่สามารถจัดการได้ โดยผูน้ าท่ีรู้จักและเข้าใจ
ธรรมชาติของความขดัแยง้ สามารถเปล่ียนความขดัแยง้ให้เป็นส่ิงท่ีสร้างสรรค์ต่อองค์การได ้
เน่ืองจากความขดัแยง้ในปริมาณท่ีเหมาะสมสามารถก่อให้เกิดการจูงใจให้คนริเร่ิมแกไ้ขปัญหาได ้
ดงันั้นนกับริหารท่ีเขา้ใจธรรมชาติของความขดัแยง้ย่อมไดเ้ปรียบในการท่ีจะควบคุมความขดัแยง้
ใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสมต่อ การบริหารองคก์าร 
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ค าถามท้ายบทที ่9 
1. จงอธิบายถึงความหมายและธรรมชาติของความขดัแยง้ พร้อมกบัยกตวัอยา่งท่ีสอดคลอ้ง

กบัความหมายนั้น ๆ มา อยา่งละ 1 ตวัอยา่ง 
2. ความขดัแยง้มีสาเหตุมาจากอะไร  
3. มีปัจจยับ่งช้ีใดบา้งท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ 
4. แนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเหมาะสมมีก่ีวธีิ อะไรบา้ง 
5. การแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิจะตอ้งอาศยัเทคนิคอะไรบา้ง 
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บทที ่10  
ธรรมาภิบาลและแนวทางในการสร้างความสามคัค ี

 
1.ความหมายและความส าคัญของธรรมาภิบาล 
 

ธรรมาภิบาลเป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองตามวิถีทางธรรมาธิปไตยเป็นการ
ปกครองบา้นเมืองท่ีมีความเป็นธรรมมีกฎเกณฑ์ท่ีดีในการบ ารุงรักษาบา้นเมืองและสังคมให้มีการ
พฒันาครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมรวมทั้งมีการจัดระบบองค์กรและกลไกต่างๆในส่วน
ราชการองค์การของรัฐรัฐบาลการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ินตลอดจนองค์กรอิสระ
(Independent Organization) องค์กรเอกชนกลุ่มชมรมและสมาคมต่างๆทั้ งท่ีเป็นนิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (Civil Society)ดงันั้นธรรมาภิบาลจึงเป็นแนวทางในการจดั
ระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนของทั้งประเทศ
สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุขและตั้งอยูใ่นความถูกตอ้งเป็นธรรม 
 

1.1 ความหมายของหลกัธรรมาภิบาล 
ค าวา่ Good Governance เร่ิมน ามาใชก้นัเม่ือช่วงตน้ พ.ศ. ๒๕๒๓ซ่ึงในช่วงนั้น นกัวิชาการ

ส่วนใหญ่ต่างเห็นพอ้งกนัว่าแนวทางการบริหารภาครัฐท่ีเป็นอยู่ไม่สอดคล้องกบัเศรษฐกิจและ
สังคมโลกท่ีปรับเปล่ียนไปตลอดเวลาและมีความจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการ
ปกครองใหม่ในช่วงเวลาดงักล่าวมีองคก์รระหวา่งประเทศท่ีส าคญัๆเช่นธนาคารโลก (World Bank) 
และกองทุนนานาชาติได้เขา้มามีบทบาทในการสนับสนุนและพฒันาแนวความคิดเก่ียวกบัการ
ปกครองท่ีดีท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ Good Governance หรือธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาลเป็นค าท่ีมาจากภาษาสันสกฤตคือธรรมกบัอภิบาลความหมายตามพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. 2525(2525) ใหค้  านิยามไวด้งัน้ี   

ธรรม : คุณความดีค าสั่งสอนในศาสนาหลกัประพฤติปฏิบติัในศาสนาความจริงความ
ถูกตอ้งความยติุธรรมกฎกฎเกณฑก์ฎหมายส่ิงทั้งหลายส่ิงของ 

อภิบาล : บ ารุงรักษาปกครองปกป้องหรือคุม้ครอง 
ดงันั้นธรรมาภิบาลจึงมีความหมายตามนยัน้ีว่า “วิถีการปกครองท่ีไปสู่ความดีงามท่ีย ัง่ยืน

อนัไดแ้ก่ความรุ่งเรืองและความผาสุกของปวงชนทั้งปวง” เน่ืองจากมีผูใ้ห้ค  านิยามและความหมาย
ของค าวา่ธรรมาภิบาลไวม้ากรวมทั้งองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและระดบัโลกไดน้ าไปใชม้ากมาย
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ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมค านิยามท่ีองคก์รหลกัและนกัวิชาการท่ีส าคญัท่ีมีบทบาทและมีช่ือเสียง
ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลไดใ้หค้วามหมายไว ้

สุดจิต นิมิตกุล  (2543) ไดใ้ห้นิยามความหมายของ Good Governance หรือธรรมาภิบาลวา่
คือการใช้อ านาจทางการเมืองการบริหารและเศรษฐกิจในการด าเนินภารกิจกิจกรรมต่างๆ ของ
ประเทศในทุกระดบัโดยมีกลไกกระบวนการสถาบนัซ่ึงประชาชนและกลุ่มต่างๆสามารถแสดงออก
ถึงความตอ้งการผลประโยชน์การใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมายการประสานประนีประนอมความ
แตกต่างโดยผา่นกลไกกระบวนการและสถาบนัเหล่านั้น 

อุดม มุ่งเกษม (2545)ไดใ้หนิ้ยามความหมายของ Good Governance หรือธรรมาภิบาลวา่คือ
การมุ่งความสนใจไปท่ีองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่า
นโยบายท่ีก าหนดไวไ้ดผ้ล 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงค์ศกัด์ิ (2545)ไดใ้ห้นิยามความหมายของ Good Governance หรือ      
ธรรมาภิบาลว่าคือการก าหนดกลไกอ านาจของภาครัฐในการบริหารจดัการทรัพยากรทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อให้เกิดการพฒันาการด าเนินงานการก าหนดนโยบายท่ี
ประชาชนสามารถรับทราบและเข้าใจได้มีลักษณะท่ีเปิดเผยและเป็นนโยบายท่ีมีประโยชน์
เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีจริยธรรมปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณชน 

ดงันั้น ธรรมาภิบาล จึงหมายถึง วิถีการปกครองท่ีไปสู่ความดีงามท่ีย ัง่ยืนอนัไดแ้ก่ความ
รุ่งเรืองและความผาสุกของปวงชนทั้งปวงโดยผ่าน กลไกอ านาจของภาครัฐในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อให้เกิดการพฒันาการด าเนินงานการก าหนด
นโยบายท่ีประชาชนสามารถรับทราบและเข้าใจได้มีลักษณะท่ีเปิดเผยและเป็นนโยบายท่ีมี
ประโยชน์เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีจริยธรรมปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณชน 
 
2. หลกัการพืน้ฐานของการสร้างธรรมาภิบาล 
 2.1 ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารจดัการท่ีดีเพราะมีการปรับวิธีคิดวิธีการบริหาร
ราชการของประเทศไทยใหม่ทั้งระบบโดยก าหนดเจตนารมณ์ของแผ่นดินข้ึนมาเพื่อทุกคนทุกฝ่าย
ในประเทศร่วมกนัคิดร่วมกนัท าร่วมกนัจดัการร่วมกนัรับผิดชอบแกปั้ญหาพฒันาน าพาแผน่ดินน้ี
ไปสู่ความมัน่คงความสงบ-สันติสุขมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและกา้วไกลดงัพระบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่ีว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" หลกัธรรมาภิบาลจึงตั้งอยูบ่นรากฐานของความถูกตอ้งดีงาม
มัน่คงหรือธรรมาธิปไตยท่ีมุ่งให้ประชาชนสังคมระดบัจงัหวดัอ าเภอต าบลหมู่บา้นชุมชนต่างๆเขา้
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มามีส่วนร่วมในการคิดการบริหารจดัการการบริหารในทุกระดบัปรับวฒันธรรมขององคก์ารภาครัฐ
ใหม่เพราะระบบราชการท่ีแขง็ตวัเกินไปท าให้ไม่มีประสิทธิภาพและขาดความชอบธรรมกฎเกณฑ์
เขม้งวดช่องทางการส่ือสารขาดตอนรัฐไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่
ไดถู้กตอ้งท าใหเ้กิดความขดัแยง้ช่วงชิงอ านาจและความลม้เหลวของระบบราชการและรัฐบาลจึงท า
ให้ความคิดเก่ียวกบั Government เปล่ียนไปกลบักลายมาเป็น Governanceท่ีทุกภาคส่วนจะตอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมกล่าวคือ 

2.1.1 ภาครัฐ ต้องมีการปฏิรูปบทบาทหน้าท่ีโครงสร้างและกระบวนการทางานของ
หน่วยงานกลไกการบริหารใหส้ามารถบริหารทรัพยากรของสังคมอยา่งโปร่งใสซ่ือตรงเป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีสมรรถนะสูงในการน าบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพไปสู่ประชาชน
โดยจะต้องมีการเปล่ียนทัศนคติค่านิยมและวิธีทางานของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้ทางานโดยยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนยก์ลางและสามารถร่วมท างานกบัภาคประชาชนและภาคเอกชนไดอ้ยา่งราบร่ืน
เป็นมิตร 

2.1.2 ภาคธุรกิจเอกชน ต้องมีการปฏิรูปและก าหนดกติกาในหน่วยงานของภาคธุรกิจ
เอกชนเช่นบรรษทั  บริษทัห้างหุ้นส่วนฯให้มีกติกาการท างานท่ีโปร่งใสซ่ือตรงเป็นธรรมต่อลูกคา้
ความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้นและต่อสังคมรวมทั้ งมีระบบติดตามตรวจสอบการให้บริการท่ีมี
มาตรฐานเทียบเท่าระดบัสากลและร่วมท างานกบัภาครัฐและภาคประชาชนไดอ้ยา่งราบร่ืนเป็นมิตร
และมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2.1.3 ภาคประชาชน ตอ้งสร้างความตระหนกัหรือส านึกตั้งแต่ระดบัปัจเจกบุคคลถึงระดบั
กลุ่มประชาสังคมในเร่ืองของสิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อตนเองและสาธารณะทั้งในทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองเพื่อเป็นพลงัของประเทศท่ีมีคุณภาพมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ
ของการสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีหรือธรรมรัฐให้เกิดข้ึนและท านุ
บ ารุงรักษาใหดี้ยิง่ๆข้ึนต่อไป 

2.2 หลกัธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบทีส่ าคัญ 6 ประการดังนี ้
2.2.1หลกันิติธรรม (The rule of law) คือการตรากฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบัและกติกา

ต่างๆใหท้นัสมยัและเป็นธรรมตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยนิยอมพร้อม
ใจและถือปฏิบติัร่วมกนัอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมหลกันิติธรรมคือทั้งเจตนารมณ์สาระและการ
บงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายเอ้ือประโยชน์ต่อมหาชนคนหมู่มากไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงตอ้งเสมอภาคชดัเจนและคาดการณ์ได ้

หลกันิติธรรม คือหลกักฎหมายท่ีเป็นธรรมหรือหลกัแห่งความสัมพนัธ์ในเร่ืองกฎหมายกบั
เร่ืองเหตุผลศีลธรรมความยติุธรรมความเสมอภาคในรูปแบบหรือความเสมอภาคในเน้ือหาสิทธิและ
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เสรีภาพของประชาชนและรัฐยึดมัน่ในลทัธิปัจเจกชนถือวา่มนุษยส์ามารถก าหนดบงการชีวิตของ
ตนไดโ้ดยมีสิทธิและเสรีภาพในส่วนท่ีไม่ขดักบักฎหมายและไม่อยูภ่ายใตอ้าณัติคาบญัชาของผูใ้ด
ดงันั้นรัฐจึงใหค้  ามัน่วา่การท่ีจะจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดน้ั้นก็เฉพาะแต่ท่ีมีกฎหมาย
บญัญติัไวเ้ท่านั้นรัฐแทรกแซงกิจการเอกชนน้อยท่ีสุดโดยรับรองความเป็นอิสระของศาลความ
เสมอภาคทางกฎหมายเป็นการประกนัความชอบธรรมความมัน่คงรับรองอิสรภาพของปัจเจกบุคคล
โดยปราศจากการแทรกแซงคุกคามจากรัฐโดยถือหลกัความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมายคือกฎหมายเป็น
ส่ิงสูงสุดกฎหมายนั้นมีความชอบธรรมและมีเหตุผลเอ้ืออ านวยผลประโยชน์บุคคลในสังคมใน
ลกัษณะเท่าเทียมกนัรัฐเป็นผูใ้ชก้ฎหมายและอยูภ่ายใตก้ฎหมายนั้น 
 

 
ท่ีมา:  ศรีพชัรา สิทธิก าจร แกว้พิจิตร (2551) 

 
2.2.2หลักคุณธรรม (Morality) คือการยึดถือและเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งดีงามโดยการ

รณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมท่ีดีงามให้ผูป้ฏิบติังานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบติัได้แก่
ความซ่ือสัตยสุ์จริตความเสียสละความอดทนขยนัหมัน่เพียรความมีระเบียบวินยัเป็นตน้ในอดีตเพล
โตเป็นท่ีรู้จกักนัในหลายๆฐานะอาทิเช่น นกัปรัชญานกัรัฐศาสตร์ไดจ้  าแนกคุณธรรมออกเป็น 4 ขอ้
ใหญ่โดยเรียกช่ือต่างกนัไปว่าปรีชาญาณความกล้าหาญการรู้จกัประมาณและความยุติธรรมโดย
เปรียบเทียบการควบคุมจิตใจกบัการปกครองรัฐอุดมรัฐตอ้งมีบุคคล 4 ฝ่ายคือฝ่ายปกครองตอ้งมี
ปรีชาญาณ  ฝ่ายทหารตอ้งมีความกล้าหาญฝ่ายธุรการตอ้งมีการรู้จกัประมาณโดยทุกผ่ายตอ้งอยู่
ภายใตก้ติกาเดียวกนัคือความยติุธรรมคุณธรรมทั้ง 4 น้ีเป็นคุณธรรมหลกัหรือแม่บทคุณธรรมอ่ืนๆท่ี
มีช่ือเรียกกนัอยู่มากมายนั้นลว้นแต่ประกอบข้ึนจากคุณธรรมหลกัในอตัราส่วนต่างๆกนัจะขาดขอ้
ใดขอ้หน่ึงไม่ไดถ้า้ขาดตั้งแต่ 1 ขอ้ข้ึนไปจะเกิดเป็นกิเลสต่อมา  อริสโตเติล ศิษยข์องเพลโตอธิบาย
คุณธรรมคือการเดินสายกลางระหวา่งกิเลสท่ีตรงขา้มและท่ีส าคญัไดพ้ยายามช้ีให้เห็นถึงทศันะทาง
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คุณธรรมของเพลโตกวา้งออกไปอีกว่าสามารถพิจารณาเห็น หลกัคุณธรรมไดจ้ากการประยุกต์ใช้
ซ่ึงไดแ้ก่ 

1.) ความรอบคอบ (Prudence) ซ่ึงท่ีเพลโตเรียกว่าปรีชาญาณคุณธรรมน้ีหมายถึงการ
เล็งเห็นหรือหยัง่รู้ไดง่้ายและชดัเจนว่าอะไรควรหรือไม่ควรประพฤติความรอบคอบส่วนมากเกิด
จากการคิดค านึงและประสบการณ์ 

2.) ความกล้าหาญ (Courage) ทางจิตใจไดแ้ก่กลา้เส่ียงการถูกเขา้ใจผิดกลา้เผชิญการใส่ร้าย
การเยาะเยย้เม่ือมัน่ใจว่าตนกระท าความดีกล้าหาญทางกายภาพคือกล้าเส่ียงความยากล าบาก
อนัตรายและความตายเพื่ออุดมการณ์ 

3.) การรู้จักประมาณ (Temperance) มนุษยมี์สัญชาตญาณกระตุน้ให้กระท ากิจกรรม
บางอยา่งและมีความส านึกควบคุมพลงัในตวัใหอ้ยูใ่นขอบเขตจริยธรรมใชพ้ลงัเลยขอบเขตอยา่งไม่
ถูกตอ้งกา้วก่ายสิทธิอนัชอบธรรมของผูอ่ื้นจึงก่อใหเ้กิดปัญหายุง่ยากแก่สังคมและตนเอง 

4.) ความยุติธรรม (Justice) เป็นพื้นฐานของคุณธรรมทุกอยา่งความยุติธรรมเป็นแม่บทเป็น
สารัตถะเป็นแก่นของคุณธรรมทุกชนิดสังคมมีความยติุธรรมสมาชิกจึงสงบสุขเพราะมัน่ใจวา่เขาจะ
ไดรั้บสิทธิอนัชอบธรรมเพื่อไม่ใหล้ะเมิดสิทธ์ิตอ้งลงโทษตามสมควรแก่โทษใหเ้ข็ดจ า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    ท่ีมา:  ศรีพชัรา สิทธิก าจร แกว้พิจิตร (2551) 
 

2.2.3 หลักความโปร่งใส  (Transparency) คือการท าท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดโ้ดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทางาน
ขององคก์รใหมี้ความโปร่งใสมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือเปิดใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารไดส้ะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึง
จะเป็นการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
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ความหมายค าวา่ “ความโปร่งใส” (Transparency) มีผูใ้ห้ความหมาย ดงัน้ี พจนานุกรม
ภาษาไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ โปรงใส หมายถึงมีสมบติัท่ีแสง
ผา่นไดแ้ละมองเห็นไดต้ลอด  

อานนัท ์ ปันยารชุน (2542 อา้งถึงใน สุดจิต นิมิตกุล,  2543)  ไดเ้ร่ิมเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ในสมยัท่ีเขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีท าให้เป็นท่ีเขา้ใจโดยทัว่ไปวา่ ความโปร่งใส หมายถึง
สถานะท่ีชดัเจนชดัแจง้ไม่คลุมเครือของการบริหารภาครัฐในการด าเนินธุรกรรมใดใดตอ้งสามารถ
ตรวจสอบได ้อธิบายต่อสาธารณะไดอ้ยา่งมีเหตุมีผลและมีหลกัเกณฑ ์
 และจารุวรรณ  เมณฑกา ( 2544  อา้งถึงใน อุดม มุ่งเกษม, 2545) ไดใ้หค้วามหมายอยา่ง
กวา้งๆวา่การด าเนินการของรัฐด าเนินการอยา่งโปร่งใสคือการท่ีสาธารณชนมีโอกาสรับรู้นโยบาย
ดา้นต่างๆของรัฐบาลและมีความมัน่ใจวา่รัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการด าเนินการตามนโยบายนั้น 

2.2.4 หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือการท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วม
เสนอความเห็นในการตดัสินใจส าคญัๆของสังคมโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีช่องทางในการเขา้
มามีส่วนร่วม 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายความว่าการท่ีผูบ้ริหารหรือผูน้ าได้เปิดโอกาสหรือให้
โอกาสผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองบางประการขององค์การท่ี
ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้ว่าจะช่วยท าให้เกิดประโยชน์แก่องค์การมากกว่าท่ีผูบ้ริหารจะตดัสินใจ
เพียงผู ้เ ดียวอีกทั้ งย ัง เ ป็นการท าให้ ช่องว่างระหว่างผู ้บริหารกับบุคลากรในองค์การลด               
ซชัคิน (Sashkin) ไดก้ล่าวถึงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการให้พนกังานไดมี้
การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการปฏิบติังานดว้ยตวัของเขาเองอยา่งไรก็ตามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็
จะสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและควบคุมงานไดใ้นลกัษณะต่างๆตามความส าคญัท่ี
แตกต่างกนัไปซ่ึงซชัคิน (Sashkin) ไดเ้สนอวิธีส าคญั 4 ประการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (Participation in goal setting) มีความหมายถึงการท่ี
ผูป้ฏิบติังานทั้งในระดับบุคคลระดับผูบ้งัคบับญัชาหรือระดับกลุ่มได้มีส่วนร่วมในงานในการ
ก าหนดเป้าหมายของงานเพื่อท่ีพวกเขาจะได้พยายามท าให้งานหรือผลการปฏิบติังานนั้นบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวแ้ละเกิดผลงานท่ีดี 

 2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in decision making) เป็นการมีส่วนร่วม
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการมีส่วนร่วมใหค้  าปรึกษาหารือในหลายๆโอกาสมีอิทธิพลในการก าหนด
เป้าหมายของงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในทางเลือกของวิธีการตดัสินใจตลอดจนตรวจสอบและ
ประเมินทางเลือกในการตดัสินใจต่างๆ 
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3) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Participation in problem solving) เป็นความตอ้งการ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูมี้ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลพฒันาแนวคิดใหม่ในการทางานโดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนั้นๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีความคิดใหม่ในการพฒันา
ปรับปรุงงาน 

4) การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (Participation in change) การมีส่วนร่วมในรูปแบบน้ี
จะมีความยากและซบัซ้อนและถือเป็นจุดท่ีส าคญัท่ีสุดซ่ึงรูปแบบน้ีจะมาหลงัจากการมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาโดยทั้ งผูบ้ ังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชานั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
วเิคราะห์และแปรความหมายของขอ้มูลองคก์ารเพื่อท่ีจะท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆในการแกปั้ญหา
ขององค์การเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการพฒันาองค์การต่อมาเดวิสและนิวสตรอม(Davis and 
Newstrom) ได้กล่าวขา้งตน้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมตอ้งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ประกอบดงัน้ี 
 1) บรรยากาศของการมีส่วนร่วม (Environment)  

2) องคก์าร (Organization) 
 3) มีส่วนส่งเสริมสนบัสนุนผูร่้วมงาน (Employee) ใหมี้โอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 

4) ภาวะผูน้ า (Leadership) 
 5) การใชเ้ทคโนโลยี (Technology) 
2.2.5 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) ผูบ้ริหารตลอดจนคณะขา้ราชการทั้งฝ่าย

การเมืองและขา้ราชการประจ าตอ้งตั้งใจปฏิบติัภารกิจตามหน้าท่ีอยา่งดียิ่งโดยมุ่งให้บริการแก่ผูม้า
รับบริการเพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆมีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหนา้ท่ีการงานท่ีตน
รับผดิชอบอยูแ่ละพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที  

ความหมายของความรับผิดชอบตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 บอก
ไวว้า่การยอมตามผลท่ีดีหรือไม่ดีในกิจการท่ีไดก้ระท าไปพระบรมราโชวาทส าคญัท่ีสุดตอ้งเขา้ใจ
ความหมายของค าว่า ‚ความรับผิดชอบให้ถูกตอ้งขอให้เขา้ใจวา่ รับผิดไม่ใช่การรับโทษหรือถูก
ลงโทษ  รับผิดชอบไม่ใช่รางวลัหรือรับคาชมเชยการรู้จกัรับผิดหรือยอมรับว่าอะไรผิดพลาด
เสียหายและเสียหายเพราะอะไรเพียงใดนั้นมีประโยชน์ท าให้บุคคลรู้จกัพิจารณาตนเองยอมรับ
ความผดิของตนเองโดยใจจริงเป็นทางท่ีจะช่วยแกไ้ขความผดิไดแ้ละใหรู้้วา่จะตอ้งปฏิบติัแกไ้ขใหม่
ส่วนการรู้จกัรับผิดชอบหรือรู้ว่าอะไรถูกอนัได้แก่ถูกตามความมุ่งหมายถูกตามหลกัวิชาถูกตาม
วธีิการนั้นมีประโยชน์ท าใหท้ราบแจง้วา่จะท าให้งานเสร็จสมบูรณ์ไดอ้ยา่งไรจกัไดถื้อปฏิบติัต่อไป
ความรับผดิชอบคือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าจะหลีกเล่ียงละเลยไม่ได ้
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ความรับผดิชอบหรือ Responsibility ท่ีดร.ริช แปลวา่การกระท าส่ิงท่ีถูกหมายถึงการกระท า
ท่ีถูกเวลา (หมายถึงกาลเทศะ) ทนัเวลาตรงต่อเวลาดว้ยเป็นกิจกรรมฝึกใหรั้บผิดชอบต่อตวัเองต่อ
ครอบครัวและต่อสังคมในท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 

   
ท่ีมา:  ศรีพชัรา สิทธิก าจร แกว้พิจิตร (2551) 

 
2.2.6 หลักความคุ้มค่า (Cost effectiveness or economy) คือการบริหารจดัการและใช้

ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัในการบริหารจดัการจ าเป็นจะตอ้งยึดหลกัความประหยดัและความคุม้ค่าและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย ัง่ยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 (มาตรา 3/1) การบริหารราชการตาม
พระราชบญัญติัน้ีตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐความ
มีประสิทธิภาพความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบติังานการลดภารกิจและยุบ
เลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ินการกระจายอ านาจ
ตดัสินใจการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้ งน้ีโดยมี
ผูรั้บผดิชอบต่อผลของงานการด าเนินการตามหลกัการความคุม้ค่าไดแ้ก่สร้างจิตสานึกแก่ผูร่้วมงาน
ของหน่วยงานในการประหยดัการใช้ทรัพยากรลดขั้นตอนการให้บริการ การทางานให้สะดวก
ยิง่ข้ึนใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิตก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการทางาน
มีระบบการติดตามประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความคุม้ทุนในการด าเนินการเร่ืองต่างๆมีระบบการ
รายงานผลท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการประเมินผลรวมถึงการท างานท่ีไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกิน
ความจ าเป็นรวมทั้งการปฏิบติังานในรูป one step service มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
และขั้นตอนท างานใหม่อยู่เสมอทบทวนล าดับความส าคญัและความจ าเป็นทางแผนงานและ
โครงการทุกระยะ 
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การยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็นและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้เหมาะสมกบั
เหตุการณ์อยูเ่สมอมีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอซ่ึงไดแ้ก่การตรวจสอบและวดัผล
การปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดระบบการควบคุมตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา:  ศรีพชัรา สิทธิก าจร แกว้พิจิตร (2551) 

 
3. การประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้นจะเนน้ท่ีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองมัน่คง
ไม่ลม้ละลายไม่เส่ียงต่อความเสียหายพนกังานมีความมัน่ใจในองค์การว่าสามารถปฏิบติังานใน
องคก์ารไดใ้นระยะยาวการน าธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารนั้นเพื่อให้องคก์ารมีความน่าเช่ือถือ
และไดรั้บการยอมรับจากสังคมดงันั้น การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชจึ้งมีแนวทางดงัน้ี 

3.1. ความรับผดิชอบตรวจสอบได้ 
ความรับผิดชอบคือบุคคลองคก์ารและผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการตดัสินใจซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ

บริหารงานตอ้งมีภาระความรับผดิชอบต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการกระท ากิจกรรมหรือการตดัสินใจใดๆ
ความรับผดิชอบท่ีกล่าวมาหมายถึงการเปิดเผยขอ้มูลการมีความยุติธรรมปฏิบติัต่อทุกคนดว้ยความ
เสมอภาคและตรวจสอบไดโ้ปร่งใสและด าเนินการภายใตก้รอบของกฎหมาย 

3.2. ความโปร่งใส 
ความโปร่งใสหมายถึงการตดัสินใจและการด าเนินการต่างๆอยู่บนกฎระเบียบชดัเจนการ

ด าเนินงานดา้นนโยบายต่างๆผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถรับทราบและมีความมัน่ใจไดว้า่การด าเนินงานนั้น
มาจากความตั้งใจในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย 

 

 

3.3. การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
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การแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตวัถือเป็นการทุจริตและการประพฤติมิชอบทั้งต่อองค์การ
ภาครัฐและองคก์ารในภาคเอกชนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานและการท าให้เกิดความ
โปร่งใสรวมไปถึงการมีเคร่ืองมือในการปราบปรามการฉอ้ฉลและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

3.4. การสร้างการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจ

ด าเนินนโยบายมีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบติังานการมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการ
ตรวจสอบและเรียกร้องในกรณีท่ีเกิดความสงสัยในกระบวนการด าเนินงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.5. การมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับทีชั่ดเจน 
ธรรมาภิบาลมีพื้นฐานการด าเนินการอยูบ่นกรอบของกฎเกณฑ์โดยไม่เลือกปฏิบติัมีการให้

ความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายมีกฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนมีการระบุการ
ลงโทษท่ีชดัเจนและมีผลบงัคบัใชไ้ดจ้ะเป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาระบบการบริหารเพื่อป้องกนัการละเมิด
หรือฝ่าฝืน 

3.6. การตอบสนองทีท่นัการ 
ธรรมาภิบาลหมายถึงการให้การตอบสนองท่ีทนัการต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในเวลาท่ี

ทนัการ 
3.7. ความเห็นชอบร่วมกนั 
สังคมท่ีประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัไปธรรมาภิบาลจะท าหน้าท่ีเป็น

ตวักลางในการประสานความตอ้งการท่ีแตกต่างให้บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมและของ
องคก์ารเป็นหลกั 

3.8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลกัธรรมาภิบาลนั้นตอ้งการให้มีการใชท้รัพยากรต่างๆ

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า 
3.9. ความเสมอภาคและความเกีย่วข้อง 
หลกัธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วน

หน่ึงกบัองค์การบุคคลสามารถมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมหลกัท่ีจะช่วยสร้างความเติบโตให้กบั
หน่วยงาน 

กล่าวโดยสรุปแล้วการใช้หลกัธรรมาภิบาลท าให้องค์การสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานไดอี้กทั้งยงัเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่การบริหารองคก์ารเพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในองคก์ารเป็นการสร้างส านึก
ท่ีดีในการบริหารงานและการทางานในองคก์ารและจดัระบบท่ีสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัตามส านึก
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ท่ีดีไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ส้ินเปลืองการติดตามการทุจริต
ความโปร่งใสโดยค านึงถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 

 

4. ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน 
บทบาทของภาคเอกชน 

บทบาทของภาคเอกชนในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจไทย มิได้จ  ากดัอยู่เฉพาะในฐานะเป็นผู ้
ลงทุนและผูด้  าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เท่านั้น ยงัมีส่วนร่วมกบัภาครัฐบาลอยา่งส าคญัใน
อนัท่ีจะส่งเสริมและเร่งรัดกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไปอีกด้วย ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนได้มีการขยายตวัออกไปอย่างรวดเร็ว ทั้ งในแง่ผลของงานและ
จิตส านึกของความรับผิดชอบร่วมกนัในขบวนการพฒันา ซ่ึงจะสังเกตเห็นได้จากการท่ีตวัแทน
ภาคเอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาส่วนรวมและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศมาก
ข้ึน ในระยะท่ีผ่านมามีการร่วมมือกนัด าเนินกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินและส่วนรวม
หลายประการ รวมทั้งการร่วมเจรจาทางเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนกบัต่างประเทศ ซ่ึงกิจกรรม
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐบาลและเอกชนท่ีเกิดข้ึนน้ีไดช่้วยสร้างโอกาสให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ
และทศันคติของแต่ละฝ่ายเป็นอยา่งดี ขณะเดียวกนัก็ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความรู้สึกรับผิดชอบ
ร่วมกนัต่อการพฒันาประเทศ ช่วยขจดัอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงท่ีเกิดข้ึน และร่วมกนัวางแนวทางท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อเสริมความแขง็แกร่งของระบบเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต 

 และเม่ือกล่าวถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  หลกัการท่ีมกัถูกอา้งถึง คือ
ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ  ซ่ึงเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)หรือการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงถือเป็นหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีมุ่งสร้างให้องค์กรมีความ”ดี” อนัเป็นรากฐาน
แห่งความย ัง่ยืนของกิจการ  นอกเหนือ จากการบริหารกิจการ เพื่อให้องค์กรมีความ”เก่ง” และ
น าไปสู่การเจริญเติบโตของกิจการ 

 หากพิจารณาตามศพัท ์บรรษทัภิบาล มาจากค าวา่ บรรษทั + อภิ (แปลวา่ เฉพาะ  ขา้งหน้า  
ยิ่ง) + บาล (แปลว่า การปกครอง  การรักษา) หมายถึงการก ากบัดูแลกิจการให้เจริญรุดหนา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดว้ยเง่ือนไขของความถูกตอ้งโปร่งใส  การมีจริยธรรมท่ีดี โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนได้
เสียในกิจการเป็นหลกั 
 หากน าหลกัธรรมเร่ืองบรรษทัภิบาล มาเทียบเคียงกบัระดบัของความเพียงพอ จะพบว่า
บรรษทัภิบาลนั้น เป็นหลกัปฏิบติัท่ีจดัอยูใ่นเศรษฐกิจเพียงพอขั้นพื้นฐาน  องคก์รธุรกิจท่ีมีบรรษทัภิ
บาลแสดงให้เห็นว่า  กิจการนั้นมีการเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในองค์กรอย่าง
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เป็นธรรม  มีการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั 
 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงมีความส าคญัต่อองค์กรธุรกิจ  ในการแสดงให้เห็นถึงการมี
ระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  สร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น  ผู ้
ลงทุน  และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ   อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ย ัง่ยนื 
 หลักการส าคญัอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวกับคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ   ได้แก่เร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซ่ึงเป็นการด าเนินธุรกิจดว้ยความ
ส านึกรับผิดชอบต่อสังคมท่ีก่อให้เกิด “ภูมิคุม้กนัท่ีดี”แก่องคก์ร หลกัการบรรษทับริบาล หมายถึง 
การดูแลรักษา ไม่เฉพาะในส่วนท่ีเป็นกิจการ  แต่ยงัแผข่ยายกวา้งออกไปครอบคลุมในส่วนท่ีเป็นผู ้
มีส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีอยูโ่ดยรอบกิจการ ดว้ยเง่ือนไขของคุณธรรม  เช่น ชุมชน  ส่ิงแวดลอ้ม  สิทธิ
มนุษยชน  ความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค  รวมทั้ งการท ารายงานผลกระทบด้านสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เง่ือนไขคุณธรรมท่ีท าให้เกิดความย ัง่ยืนทางธุรกิจ
นั้น  ประกอบดว้ยคุณธรรมพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความอดทน  มีความเพียรพยายาม  
ความรอบคอบระมดัระวงั  ประกอบกบัคุณธรรมท่ีเก่ียวกบัความเมตตา  การแบ่งปัน  การช่วยเหลือ
เก้ือกูล  การประสานงานและประสานประโยชน์  ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจเพียงพอแบบกา้วหนา้ 
 ดงันั้น หากกิจการใดก็ตามท่ีน าหลกัคุณธรรมทั้งบรรษทัภิบาลและบรรษทับริบาลไปใชใ้น
การด าเนินธุรกิจ  ก็จะเรียกได้ว่าเป็น บรรษทัพอเพียง ท่ีปฏิบติัครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นฐานและแบบกา้วหน้า  เป็นกิจการท่ีมีความสมดุลของการพฒันาทั้งในแง่ของการเจริญเติบโต
และความย ัง่ยืนรวมถึงการมีภูมิคุม้กนัในกิจการท่ีพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงจากโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
5. ความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มบรรษัท (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)  

การปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการมีการน าหลกัการ (Principles) 
นโยบาย (Policies) แนวปฏิบติั (Practices) แนวทาง (Guidelines) ของกิจการต่างๆท่ีไดรั้บการ
ยอมรับในระดบัสากล1 รวมถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งหลกัธรรมของศาสนามา
แสดงใหเ้ห็นความส าคญัและวิธีการประยุกตใ์ชเ้พื่อให้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกลยุทธ์ท่ีจ  าเป็น
ในทุกกระบวนการของการประกอบกิจการทั้งภาคธุรกิจหรือกิจการท่ีมิใช่ภาคธุรกิจให้มีความ
รับผดิชอบต่อสังคมไดช้ดัเจนและละเอียดมากข้ึนท าให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อกิจการโดยตรงและต่อ
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สังคมผา่นกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและน าไปสู่การอยูร่่วมกนั
อยา่งเป็นสุขควบคู่กบัการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้แก่ กิจการไปพร้อมกบัผูท่ี้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วนสังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงในท่ีสุดยอ่มเป็นผลดีต่อความเจริญเติบโตของกิจการและ
ประเทศชาติท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจหรือกิจการท่ีมีใชภ้าคธุรกิจเป็น
แนวคิดท่ีก าลังกลายเป็นกระแสไปทัว่โลกจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีเราต้องท าความเข้าใจรูปแบบ
ประโยชน์และขั้นตอนการประยุกต์ใช้อย่างแทจ้ริงเพื่อไม่ให้เป็นเพียงกระแสยอดฮิตทางธุรกิจท่ี
เกิดข้ึนแล้วก็ดบัไปอย่างรวดเร็วหรือท่ีทัว่ไปอาจเขา้ใจว่าเป็นเพียงการสร้างภาพชนิดหน่ึงหรือ
มาตรฐานอุตสาหกรรมอีกอยา่งหน่ึงเท่านั้น 

5.1 ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ 
ความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการหมายถึงการประกอบกิจการดว้ยความดูแลใส่ใจต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตลอดจนมี
ธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากบัให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตโปร่งใส
และยติุธรรมมีความตระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยพร้อมจะ
แกไ้ขเพื่อลดผลกระทบ ดงักล่าวกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เกิด
การด าเนินกิจการเป็นการสร้างความส าเร็จและประโยชน์สุขอีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัทุกเวทีการคา้ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อความย ัง่ยืนของกิจการผูมี้ส่วนได้เสียเศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างแทจ้ริงส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียของกิจการซ่ึงไม่ใช่แค่เจา้ของกิจการและผูถื้อหุ้น
เท่านั้นค าวา่มีส่วนไดเ้สียน้ีรวมถึงพนกังานชุมชนสังคมบริเวณท่ีกิจการตั้งอยูรั่ฐบาลลูกคา้หรือใครก็
ตามท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการและมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อกิจการหรือไดรั้บผลกระทบจาก
กิจการ 

ดงันั้นควรท าความเขา้ใจวา่กิจการของเรามีใครบา้งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งในแง่บวกและแง่
ลบจึงจะสามารถด าเนินกิจการอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมไดถู้กทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ
การแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมไม่ใช่การท ากิจการใหถู้กกฎหมายหรือถูกตอ้งแต่เพียงอยา่งเดียว
แต่เป็นการลงทุนในมนุษยผ์ูมี้ส่วนไดเ้สียของกิจการสังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงทั้งหมดน าไปสู่ความ
อยู่รอดโดยรวมและรายได้ท่ีมัน่คงนั่นเองดงันั้นวิธีมองความรับผิดชอบต่อสังคมจึงคลา้ยกบัการ
มองการลงทุนด้านวิจัยและพฒันาซ่ึงไม่สามารถลงทุนอย่างไร้ทิศทางได้และยงัต้องใช้เวลา
พอสมควรก่อนท่ีจะผลิดอกออกผลไดเ้ป็นการลงทุนระยะกลางถึงยาวและเพื่อขยายความเขา้ใจเรา
อาจพิจารณาวา่ความรับผดิชอบต่อสังคมหรือ CSR ไม่ใช่เร่ืองอะไรบา้งดงัน้ี 

CSR ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีท าแลว้ก็จบไปไม่ไดมี้ผลท่ีย ัง่ยืนทั้งต่อสังคมและ
กิจการ 
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CSR ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพนัธ์วา่กิจการ
ไดด้ าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรบา้ง 

CSR ไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างภาพของกิจการท่ีบริจาคช่วยสังคมส่ิงแวดลอ้มแลว้ปิดทา้ย
ดว้ยการถ่ายภาพพร้อมกบัผูบ้ริหาร 

CSR ไม่ใช่การลงทุนระยะสั้นๆไม่ใช่กิจกรรมนอกการด าเนินงานของกิจการ (Out-of-
Business Process) 

CSR ไม่ใช่รายจ่ายของกิจการแต่อย่างเดียวแต่เป็นการลงทุนท่ีน าไปสู่ผลประกอบการท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งมัน่คงได ้

5.2 ความเป็นมาของความรับผดิชอบต่อสังคม 
กระแสสากล 
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเร่ิมตน้จากการประชุมสุดยอดระดบัโลกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(Earth Summit) ในปี พ.ศ. 2535 และไดมี้การประกาศทิศทางใหม่ของการพฒันาให้เป็น “การ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน”หรือ Sustainable Development ท่ีตอ้งค านึงถึงปัญหาสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่น
ปัญหาโลกร้อนภยัพิบติัทางธรรมชาตินอกเหนือจากการค านึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียง
ดา้นเดียวดงัเช่นค ากล่าวของ Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (World 
Business Council Sustainable Development หรือ WBCSD) ท่ีว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จไดใ้นสังคมท่ีลม้เหลว” (Business cannot succeed in a society that fails.)ในปีพ.ศ. 2542 
กระแสแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมีพฒันาการชดัเจนมากข้ึนเม่ือ นายโคฟีอนันนัเลขาธิการ
สหประชาชาติในเวลานั้นไดอ้อกมาเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจและกิจการต่างๆทัว่โลกแสดงความ
เป็นพลเมืองท่ีดีของโลก (Good Global Citizenship) รวมทั้งประกาศ “The UN Global Compact” 
เพื่อใช้เป็นกรอบด าเนินการเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนส าหรับองค์กรธุรกิจในปีต่อมาองค์กรเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา(Organization for Economic Co-operation and Development 
หรือ OECD) ไดอ้อกแนวปฏิบติัส าหรับบรรษทัขา้มชาติ (The OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises) เสนอแนะให้บรรษทัขา้มชาติของประเทศสมาชิก OECD น าแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไปปฏิบติัและให้ติดต่อคา้ขายเฉพาะกบัคู่คา้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นสถาบนั
ธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)ต่อมาในการประชุม World Economic Forum ณเมืองดาวอส ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ในปี 2545 ท่ีประชุมไดมี้มติ (“Joint CEO Statement”) ยอมรับคุณค่าและ
ความส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยประกาศจดัตั้ง Global Corporate Citizenship 
Initiative (GCCI) ข้ึนเพื่อยกระดบัการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการน าหลกัการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไปปฏิบติัให้เป็นส่วนหน่ึงของภารกิจหน้าท่ีและกลยุทธ์ในการด าเนินกิจการเพื่อผลก าไร
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และการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืนของกิจการเองรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียสังคมและส่ิงแวดลอ้มกระแสของ
ธุรกิจไทยประเทศไทยมีการรณรงคส่์งเสริมให้กิจการทั้งภาคธุรกิจ (โดยเฉพาะบริษทัมหาชนท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) และกิจการท่ีมิใช่ภาคธุรกิจให้ประกอบกิจการดว้ย
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามทิศทางสากลอย่างมีคุณธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขแก่
กิจการผูมี้ส่วนไดเ้สียสังคมส่ิงแวดลอ้มและประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง  

นอกจากการประยุกต์ใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวสากลท่ีมีแล้ว
ผูป้ระกอบการควรบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย อาทิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลกัธรรมของศาสนาตามความเช่ือถือคุณลกัษณะของคนไทยตลอดจนวฒันธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินอ่ืนๆประกอบดว้ยเพื่อให้การด าเนินกิจการมีความเป็นอตัลกัษณ์พิเศษเฉพาะของคน
ไทยคือการปลูกฝังพนกังานให้มีส านึกของจิตอาสาและจิตสาธารณะผ่านทางปรัชญาค่านิยมและ
วฒันธรรมของกิจการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้การด าเนิน
กิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมกลายเป็นส่วนหน่ึงของการทางานและชีวิตประจ าวนัท่ี
ปฏิบติัจนเป็นนิสัยท่ีดีงามเปรียบเสมือนเป็นดีเอ็นเอของพนักงานและกิจการท่ีส่งผลให้ความ
รับผดิชอบต่อสังคมยอ้นกลบัมาเป็นประโยชน์ต่อตนเองผูมี้ส่วนไดเ้สียสังคมและส่ิงแวดลอ้มสูงสุด
การด าเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามวิถีไทยนอกจากจะสอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัสภาพของสังคมไทยแลว้ยงัจะช่วยปลูกจิตส านึกของมนุษยต์ั้งแต่ฐานรากอนัจะเป็นผลดีต่อความ
ย ัง่ยืนของประชาชนกิจการสังคมส่ิงแวดลอ้มและประเทศชาติโดยรวมการประกอบกิจการอยา่งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช เร่ือง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีไดพ้ระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2517 มาประยุกตใ์ชอ้ยา่งเขา้ใจและเขา้ถึงเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบักิจการมากข้ึนเพราะ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้กิจการเจริญเติบโตอย่างสมดุลมัน่คงย ัง่ยืนกล่าวคือมีความ
พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงจากภายนอกและภายในทั้ง 4 ดา้นคือเศรษฐกิจ
สังคมส่ิงแวดลอ้มและ วฒันธรรมส่งผลให้กิจการและพนกังานสามารถพึ่งพาตนเองเป็นท่ีพึ่งให้แก่
ผูอ่ื้นโดยมีการอยูร่่วมกนัอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความซ่ือสัตยสุ์จริตอดทนขยนัหมัน่เพียร
รวมถึงใชค้วามรู้อยา่งรอบคอบมีสติปัญญาและแบ่งปัน 

5.3 ความส าคัญและประโยชน์จากความรับผดิชอบต่อสังคม 
ความส าคัญ 

การด าเนินกิจการใหย้ ัง่ยนืไม่เพียงแต่ หมายถึงการจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัลูกคา้และด าเนินงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
เท่านั้นแต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆส่วนทั้งภายในและภายนอกกิจการด้วยดงันั้น
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กิจการต้องให้ความส าคญักับการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม
ร่วมกนั 

5.4 องค์ประกอบในการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมประกอบดว้ย 2 มิติส าคญัดงัน้ี 

มิติภายใน 
1. การจดัการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบกิจการต้องดึงดูดพนักงานท่ีมี

ความสามารถจึงควรจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผดิชอบเช่นใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้
ตลอดชีวิตการฝึกอบรมหรือมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์เช่นการสนบัสนุนช่วงต่อ
ระหว่างโรงเรียนมาสู่พนักงานการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ๆให้ขอ้มูลท่ีโปร่งใสกับ
พนกังานทุกๆดา้นให้ความสมดุลระหวา่งงานชีวิตครอบครัวและการพกัผอ่นปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม
ดา้นการคดัเลือกเขา้ทางานรายไดแ้ละความกา้วหนา้ทางการงานโดยเฉพาะผูห้ญิงและผูพ้ิการดูแล
เอาใจใส่พนกังานโดยเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็หรือเกิดปัญหาสุขภาพจากการงาน 

2. สุขภาวะและความปลอดภยัในการทางานแมจ้ะมีกฎหมายควบคุมดูแลดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยัในการทางานแต่การคิดวา่จะท าอยา่งไรให้พนกังานมีสุขภาพและความปลอดภยัท่ีดี
เป็นเร่ืองส าคญัมากกวา่การปฏิบติัตามกฎหมายพนกังานท่ีมีความสุข และสุขภาพ ย่อมน าไปสู่การ
เพิ่มศกัยภาพของกิจการ 

3. การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเม่ือกิจการตอ้งเผชิญกบั
วิกฤติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือวิกฤติการณ์ภายในเช่นการปรับโครงสร้างการควบรวม
กิจการซ่ึงมกัน ามาสู่การเลิกจา้งกิจการควรหารือและสร้างความร่วมมือในกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อ
ร่วมกนัแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 

4. การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในกิจการการลดการใช้ทรัพยากรการลดปล่อย
สารพิษของเสียและคาร์บอนเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นผลดีต่อกิจการในการผลิต
สินคา้และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและยงัเป็นการลดตน้ทุนพลงังานและการจดัการของ
เสียต่างๆน าไปสู่ผลก าไรท่ีสูงข้ึนความสามารถในการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึนท่ีส าคัญเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์กิจการในประเด็ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดป้ระโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

5. ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการความเช่ือมัน่ต่อกิจการเป็นเร่ือง
ส าคญัโดยเฉพาะบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ดงันั้นความโปร่งใสและขั้นตอนการ
ตดัสินใจต่างๆท่ีชดัเจนตรวจสอบไดจึ้งส าคญัต่อความมัน่คงของกิจการอย่างยิ่งเพราะการบริหาร
จดัการท่ีโปร่งใสทางบญัชีและกระบวนการตดัสินใจในทุกระดบัยอ่มน าไปสู่ขอ้มูลท่ีตรวจสอบและ
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เขา้ถึงไดส้ถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) โดยนกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งท าให้เกิดระบบการลงทุน
โดยรวมท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงน าไปสู่ความย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจในท่ีสุด 

 
มิติภายนอก 
1. การจดัการกบัคู่คา้และหุ้นส่วนกิจการท่ีรับผิดชอบต่อสังคมการเลือกคู่คา้และหุ้นส่วน

กิจการควรค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการนั้นๆด้วยเพื่อขยายความรับผิดชอบต่อ
สังคมของตนไปสู่กิจการดงักล่าวให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิตเช่นการช่วยพฒันาระบบการ
ท างานของคู่คา้ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานท่ีวางไวก้ารจดัการส่ิงแวดล้อมของ
บริษทัคา้ปลีกต่างๆไปพร้อมๆกบัการลดตน้ทุนและเพิ่มผลก าไรการเลือกคู่คา้ท่ีผลิตสินคา้โดยไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้มการซ้ือสินคา้ท่ีลดการใชหี้บห่อโดยไม่จ  าเป็นเป็นตน้ 

2. การดูแลผู ้บริโภคกิจการต้องมีระบบดูแลและรับผิดชอบต่อผู ้บริโภคในทุกๆ
กระบวนการของสินคา้และบริการตั้งแต่การผลิตการจ าหน่ายไปจนถึงการทิ้งให้ปลอดภยัอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งเชิงคุณภาพราคาและจริยธรรมนอกจากนั้นยงัสามารถผลิตและจ าหน่ายสินคา้และ
บริการเฉพาะดา้นให้เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคหรือแมแ้ต่ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ใชไ้ดก้บัทุกกลุ่ม
รวมถึงผูพ้ิการท่ีเรียกวา่ Design for all เช่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีอกัษรเบลล์ หรือสั่งการดว้ยเสียง
ส าหรับคนปกติและคนตาบอดการไม่ผลิตของเล่นท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสม (เช่นปืนและอาวุธ) ท่ี
น่าสนใจคือสถาบนัการเงินหลายแห่งเน้นปล่อยสินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Lending) โดยให้ขอ้มูลท่ีชดัเจนครบถว้นกบัลูกคา้และให้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการสินเช่ือจากความสามารถในการช าระคืนจริงของลูกคา้และดูแลลูกคา้เม่ือประสบปัญหาทาง
การเงินในสภาวะวกิฤติ 

3. ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกลเ้คียงการด าเนินงานของกิจการปกติจะให้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนอยูแ่ลว้เช่นจา้งแรงงานชุมชนซ่ึงน ารายไดสู่้ชุมชนและเพิ่มรายไดภ้าษีของพื้นท่ีท าให้เกิดทุน
สาธารณะท่ีสามารถน ามาสร้างประโยชน์เพิ่มแก่ชุมชนไดอี้กนอกจากนั้นกิจการตอ้งพึ่งพาชุมชนใน
รูปแบบแรงงานความร่วมมือและอ่ืนๆดงันั้นควรช่วยเหลือดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
ผา่นการพฒันาเพื่อน าไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนนั้นๆซ่ึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บคือภาพลกัษณ์ท่ีดี
และความร่วมมือของชุมชนท่ีพร้อมจะช่วยเหลือกิจการ 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมกิจการควรจดัให้มีกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาสังคมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งและสนใจซ่ึงเป็นการแสดงบทบาทผูน้ าทางธุรกิจต่อ
การสร้างความเปล่ียนแปลงในสังคมและกิจกรรมเหล่าน้ีควรวดัผลไดด้งันั้นตอ้งวางแผนและหา
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พนัธมิตรในการปฏิบติังานซ่ึงจะน ามาสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดีอนัเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความ
ไวว้างใจและคุณค่าใหแ้ก่กิจการในมุมมองของผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย และแนวทางการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
 ในปัจจุบนัสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศเปล่ียนไปมาก  สังคมข่าวสาร
ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อชีวติความเป็นอยูข่องสังคมไทยอนัช่วยใหภ้าคเอกชนเติบโตข้ึน  ขณะเดียวกนั
ก็ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ของชาติมีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
สถาบนัขา้ราชการในฐานะท่ีเป็นสถาบนัหลกัของชาติจะตอ้งปรับแนวทางการทางานให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ยการร่วมกนัสร้างความเป็นเอกภาพและความสามคัคีในหมู่
ขา้ราชการ เพื่อใหก้ารประสานงานราชการดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกนั
ก็ต้องปรับเปล่ียนระบบการทางานโดยเน้นให้ความส าคญักับการให้บริการประชาชนรวมทั้ ง
ขา้ราชการตอ้งปรับทศันคติในการทางานโดยยึดมัน่ในหลกัจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของการเป็น
ขา้ราชการท่ีดีท่ีมีคุณภาพ  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  อุทิศเวลากบังานราชการ
อย่างจริงจงั  และเป็นท่ีพึ่งพาของประชาชนอย่างแทจ้ริงอนัจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความ
สงบสุขและพฒันาอยา่งรวดเร็วต่อไป 
 ดงันั้นการปรับเปล่ียนบทบาทของสังคมโดยการน าหลกัการบริหารการจดัการบา้นเมือง
ท่ีดี  (Good  Governance)  หรือหลกัธรรมาภิบาลมาใช ้ จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับประเทศ
ไทยเราเพราะหลกัธรรมาภิบาลก็คือ  การบริหารท่ีสามารถตรวจสอบได ้ มีประสิทธิผลและเป็น
ระบบท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  โดยสามารถเสนอขอ้เรียกร้องมีการรวมตวัของ
ประชาชน กลุ่มมวลชนผูใ้ช้แรงงานและองค์กรภาคเอกชน  เพื่อเขา้มามีบทบาทในการติดตาม  
ตรวจสอบการด าเนินการทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐตลอดจนการประกอบธุรกิจเอกชน 
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบติังาน  ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนโดยรวมและสังคมไทยเติบโต
ด้วยความแข็งแกร่ง  สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะช่วยให้
ประเทศชาติมีความสงบสุขและพฒันาอยา่งรวดเร็วและย ัง่ยนืต่อไป 
 
สรุปท้ายบท 
 กระแสโลกาภิวฒัน์ก าลงัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบอยา่งรวดเร็วและรุนแรง
ต่อทั้งเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมของประเทศต่าง ๆ  รวมถึงประเทศไทย ดงันั้น  ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะตอ้งสนบัสนุนหลกัทั้ง 6 ประการตามท่ีก าหนดในระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี เพื่อจะไดร่้วมกนัปรับบทบาท  ปรับวธีิการทางานของแต่ละภาคให้สนบัสนุนเก้ือกูล
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กนั  ให้เกิดก าลงัท่ีสามารถตกัตวงผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิว ัตน์เขา้สู่
ประเทศไทย  อยา่งไรก็ตามการสร้างธรรมาภิบาลจ าเป็นตอ้งสร้างใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบั  กล่าวคือ 
 - ระดับบุคคล  คือ  ประชาชนตระหนักว่าตนเองมีอ านาจ  กล้าใช้อ านาจบนความ
รับผดิชอบและเป็นธรรม 
 - ระดบัชุมชน  คือ  การประสานสิทธิอ านาจของชุมชนเขา้กบัการปกครองทอ้งถ่ิน 
 - ภาคธุรกิจเอกชน  คือการบริหารการจัดการ  ธุรกิจ  เอกชน  รัฐวิสาหกิจให้
ตรวจสอบได ้ โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
 - ภาคการเมืองและราชการ  คือ  การกระจาย  ให้มีการบริหารจัดการท่ีดี  มีการ
ตรวจสอบภายในและระหวา่งกนัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพความรับผดิชอบต่อส่วนรวม   
 จากหลกัดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การสร้างธรรมาภิบาลให้เขม้แข็งจ าเป็นตอ้งพฒันา
ไปพร้อม ๆ  กนัทั้ง  3  ส่วนคือ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ซ่ึงในภาครัฐไดมี้การ
ด าเนินการไปบา้งแลว้แมว้า่ขณะน้ียงัไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนกัและคงตอ้งใชเ้วลาอีกนานกว่า
จะท าให้ระบบราชการโปร่งใสได ้ส าหรับภาคเอกชนจ าเป็นตอ้งเสริมสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลข้ึน  
โดยควรมีการปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนใหเ้กิดความเขม้แข็งและความสุจริต  วิกฤติเศรษฐกิจท่ีผา่นมา
อาจกล่าวไดว้่าเป็นเพราะภาคเอกชนด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งแสวงหาก าไรสูงสุด  โดยไม่ค  านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  ดงันั้นจึงควรสร้างกลไกการตรวจสอบและการก ากบัดูแลภาคธุรกิจ
เอกชน  ส าหรับภาคประชาสังคมควรให้มีความเขม้แข็ง  โดยให้มีส่วนร่วมในระบบการบริหาร
จดัการประเทศมากข้ึนเร่งรัดการก่อตั้งองค์กรภาคสังคมท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวใ้ห้ครบถว้น  เช่น  
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  องค์กรอิสระด้านส่ิงแวดล้อม  เป็นตน้  ซ่ึงเม่ือมีการ
ส่งเสริมการรวมตวัของประชาชนเป็นองคก์รต่าง ๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และชุมชน
ทอ้งถ่ิน  และชุมชนอ่ืน ๆ  ใหมี้ความเขม้แขง็แลว้ก็จะก่อใหเ้กิดการคานและถ่วงดุลอ านาจของรัฐ 
 อย่างไรก็ตามเพื่อให้สังคมไทยพฒันาไปสู่ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอย่างแทจ้ริง  
จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีหน่วยงานหน่ึงซ่ึงไม่ควรเป็นหน่วยงานของรัฐ  แต่เป็นการรวมตวักนัจาก
ทุกภาคของสังคม  ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือภาคประชาสังคม  เพื่อท าหน้าท่ีในการ
ประสานงาน  เช่ือมโยงการทางานทั้ง  3  ภาคให้มีการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อ
สร้างธรรมาภิบาลท่ีแทจ้ริงใหเ้กิดในสังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื 
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ค าถามท้ายบทที ่10 
1. ธรรมาภิบาลหมายความวา่อยา่งไร  มีความส าคญัอยา่งไรต่อการพฒันาสังคม 
2. หลกัธรรมาภิบาล ประกอบดว้ยสาระส าคญัอะไรบา้ง 
3. องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารจดัการ

ไดอ้ยา่งไรบา้ง 
4. Corporate Social Responsibility (CSR) หมายความวา่อะไร  มีความอยา่งไรกบั

หน่วยงานดา้นธุรกิจ 
5. จงยกตวัอยา่งหน่วยงานธุรกิจในประเทศไทยท่ีมีการด าเนินงานตามแนวทาง CSR 
6. ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาระบบการปกครองท่ีดีของไทย มีอะไรบา้ง 
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